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مجل�س الأمن يهدد بمعاقبة معرقلي
الت�سوية ال�سيا�سية في ليبيا

حث مجلس األمن أطراف األزمة الليبية على االتفاق في
حوار المغرب على تشكيل حكومة وحدة وطنية ،مهددا ً
بفرض عقوبات على الذين يعرقلون المرحلة االنتقالية.
ودعا بيان للمجلس جميع أطراف األزمة الليبية إلى
المشاركة في محادثات المغرب التي تنطلق اليوم،
مشيرا ً إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر هذه الجولة من الحوار
الليبي.
وأع��رب أعضاء المجلس أيضا ً عن القلق الشديد من
اس��ت��م��رار العنف ف��ي ليبيا ،مطالبين جميع األط��راف
المتحاربة بوضع ح ّد لألعمال العدائية.
من جهة أخرى ،اتفق المشاركون في حوار الجزائر في
اختتام أعماله على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية

قوية تنتقل بالبالد إلى مرحلة جديدة.
وق��ال ال��وزي��ر الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون
المغاربية واألفريقية عبد القادر مساهل« :إن هناك إجماعا ً
على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية ،وكذلك
ترتيب أوض��اع المجموعات المسلحة وع��دم تسليحها
واندماجها كأفراد في الحياة السياسية والعسكرية».
وأك��د مساهل أن الهدف من اجتماع الجزائر ،الذي
ضم قيادات سياسية ليبية حزبية «هو الوصول إلى
تشكيل تلك الحكومة التي تعبر عن الدولة وهناك نقاش
حول صالحيات هذه الحكومة» ،الفتا ًَ إلى أن تشكيل
حكومة وطنية قوية باإلجماع سيسمح بمكافحة ناجعة
لإلرهاب.

الجي�ش الجزائري يحبط محاولة
لـ«�إغراق» البالد بالأ�سلحة والمتفجرات
أحبط الجيش الجزائري أمس محاولة إلغ��راق البالد
بكمية كبيرة من مختلف أنواع األسلحة الحربية والذخيرة
والمتفجرات ،بالقرب من الشريط الحدودي مع النيجر،
وبالتحديد في منطقة تسمى «تيريرين» أقصى جنوب
الجزائر ،وه��ي العملية التي تدخل في إط��ار «محاربة
اإلرهاب» ،وتأمين الحدود.
جاءت العملية ضمن تحرك إلحدى وح��دات للجيش،
تابعة للقطاع العملياتي لـ«عين قزام» ،التي تبعد حوالى
 400كيلومتر عن مقر والية «تمنراست» ،بإقليم الناحية
العسكرية السادسة الخاصة بجنوب البالد« ،بنا ًء على
معلومات دقيقة» ،بحسب ما أكدت مصادر أمنية جزائرية.
وأسفرت العملية عن اكتشاف مخبأ يحتوي على 6
بنادق آلية روسية الصنع من نوع «كالشينكوف» ،وثالث
بنادق من نوع  ،FMPKوقاذفين صاروخيين من نوع
 ،SPG-9و ،RPG -7وقاذفين «هاون» عيار  60ميليمتراً،

و 6رشاشات عيار  14,5و 12,5مليمتر ،باإلضافة إلى
لغمين مضادين للجماعات ،و 60قنبلة هجومية ودفاعية.
كما أسفرت العملية العسكرية ،بحسب المصادر ،عن
حجز  225كيلوغراما ً من المواد المتفجرة ،و 45قذيفة
من مختلف العيارات ،إضافة إلى  1761طلقة لمختلف
األسلحة الرشاشة.
ج��اءت العملية العسكرية بعد أي��ام قليلة على مقتل
أربعة مسلحين شمال البالد ،ينتمون إلى جماعة «التوحيد
والجهاد» ،التي تنشط ضمن تنظيم «القاعدة في بالد
المغرب اإلسالمي» ،والتي أعلنت في وقت سابق والءها
لجماعة «داعش».
ووصفت المصادر العملية بأنها تأتي في إطار «صد كل
التهديدات التي تسعى لزعزعة استقرار البالد ،وحماية
الحدود ،ومحاربة اإلرهاب ،ومكافحة التهريب والجريمة
المنظمة».

خفر ال�سواحل التون�سي
ينقذ  98مهاجر ًا غير �شرعي
أف��ادت وزارة الدفاع التونسية االثنين أن القوات
البحرية أنقذت نحو  100مهاجر أفريقي غير شرعي
كانوا متجهين إلى السواحل األوروبية بعد تعطل محرك
مركبهم قبالة مدينة جرجيس جنوب شرقي تونس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع المقدم
بلحسن الوسالتي أول من أم��س ،أن خفر السواحل
التونسي أنقذ  98مهاجرا ً غير شرعي من جنسيات
أفريقية مختلفة كانوا على متن زورق مطاطي على بعد
 41ميالً شمال شرقي جرجيس خارج المياه اإلقليمية.
وأضاف المسؤول بوزارة الدفاع أن المهاجرين هم 64
نيجيريا ً و 14غينيا ً و 13من السنغال إلى جانب آخرين
من سيراليون وليبيا وساحل العاج والسودان وكان

بينهم رضيعان وثماني نساء.
وقال بلحسن الوسالتي إن المهاجرين انطلقوا األحد
من السواحل الليبية ،مضيفا ً أن خفر السواحل تدخل
إلجالئهم بعد تلقيه ن��داء استغاثة إث��ر تعطل محرك
المركب بسبب تسرب المياه.
وازدادت وتيرة الرحالت البحرية بصورة غير شرعية
في الفترة األخيرة باتجاه أوروبا مع استقرار األحوال
الجوية.
يذكر أن أغلب الرحالت تنطلق من الشواطئ الليبية
بعد أن ش��ددت تونس إجراءاتها األمنية لمنع تدفق
المهاجرين غير الشرعيين باتجاه جزيرة «لمبيدوزا»
اإليطالية.

تقرير �إخباري
معركة الأنبار بد�أت والع�شائر مركز الثقل
مظهر الصياح
انطلقت معركة األن��ب��ار  ...معركة ب��دأت بعد
تحرير تكريت التي أبت أرضها أن تخفي معالم
ذبح وتنكيل وسفك للدماء قام بها الداعشيون بحق
أهلها.
 10آالف مقاتل ضمن الحشد الشعبي قام
الجيش بتسليحهم ليكونوا مركز الثقل في معركة
يشارك فيها الشرطة المحلية واالتحادية وجهاز
مكافحة اإلره���اب مدعومة بغطاء ج��وي توفره
طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
وتعود أهمية األنبار إلى مساحتها كونها تمثل
ثلث العراق وهي أكبر محافظة سيطر «داع��ش»
على  70في المئة منها وعلى  6أقضية هي القائم
والرطبة وعانة وراوة وهيت والفلوجة.
وإض��اف��ة إل��ى موقعها المهم ال��ذي يربط كالً
من السعودية واألردن وس��وري��ة ،تعتبر العمق
االستراتيجي لما يسمى تنظيم «الدولة اإلسالمية»
مع سورية ،وبالتالي فإن خسارتها تعني فقدان
التنظيم ألهم خطوط اإلمداد.
تكتسب معركة تحرير األن��ب��ار أهمية يوليها
الجانب األردني ،حيث أكد الملك عبد الله مساندة
بالده للعراق في معاركه المقبلة لتحرير محافظتي
األنبار الغربية والموصل الشمالية من سيطرة
تنظيم الدولة اإلسالمية «داعش».
وكان قد أعلن األردن استعداده الكامل بحسب ما
نقل رئيس األركان األردني خالل زيارته إلى بغداد
قبل أسابيع ،لدعم العراق للقضاء على «داعش»
في األنبار والموصل ،استخبارياً ،وعسكرياً ،مع
قطع خطوط اإلمداد.
اهتمام عمان و«التحالف الدولي» بالمحافظة
العراقية التي تضم مجمل ال��ح��دود العراقية -
األردن��ي��ة ،ليس بجديد ،حيث سبق للمبعوث
الرئاسي إلى «التحالف» «ج��ون آل��ن» أن أكد أن
بالده «تدعم العشائر العراقية» ،حيث تقوم «قوات
أميركية خاصة بتدريب العشائر ...في األنبار».
وقد استضاف األردن أخيرا ً (عند البحر الميت)
اجتماعا ً مصغرا ً مغلقا ً لمسؤولي دول «التحالف
الدولي» ضد تنظيم «داعش» ،بُحثت فيه «المخاطر

المتعلقة بالتنظيمات المرتبطة بعصابة داعش
اإلرهابية خارج العراق وسورية والتهديدات التي
تمثلها لألمن والسلم العالميين» ،فقد قال وزير
الدفاع العراقي خالد العبيدي ،إن بامكان العراق
االستفادة من «اإلمكانات الجوية العالية جداً»
لـ«التحالف» في المعارك المقبلة.
ويتساءل مراقبون عن أسباب دعم األردن الحرب
على «داع��ش» في األنبار بينما يدعم «النصرة»
لمواجهة الجيش ال��س��وري في درع��ا والمنطقة
الشرقية؟
يقول المقرب م��ن الحركات «الجهادية» في
األردن ،رافع السعيد ،عن أن المخابرات األردنية
توصلت إلى اتفاق مع «جبهة النصرة» يتضمن
دعم هذه المنظمة اإلرهابية ،في معاركها ضد تنظيم
«داع��ش» اإلرهابي في جنوب سورية .ويتضمن
االتفاق أيضا ً دعم «جبهة النصرة» في حربها ضد
الجيش السوري ،وحزب الله.
ويسعى األردن من وراء ذلك ،إلى إبعاد تنظيم
«داعش» وحزب الله ،والجماعات المؤيدة لسورية،
من حدوده ،عبر احتضان «جبهة النصرة» وجعل
هذه المنظمة التي ال تختلف عن داعش ،أداة بيده.
ويشير االتفاق إلى أن األردن يدعم «جبهة النصرة»
ويسهل نشاطها في جنوب سورية وفي الجوالن.
وبحسب ال��م��ص��در ف��إن ه��ذا ال��ق��رار األردن���ي،
يستهدف إسناد وتعزيز ق��درة «جبهة النصرة»
على الدخول في مواجهات ضد «داعش» وإبعادها
عن المناطق بخاصة في جنوب سورية في منطقة
درعا وكذلك في الجوالن الجنوبي.
وأشار المصدر إلى أن بفعل هذا الدعم و اإلسناد
األردن��ي المنسق مع قيادة المنطقة الشمالية في
«إس��رائ��ي��ل» المسؤولة عن الجبهتين السورية
واللبنانية ،فقد حشدت «جبهة النصرة» عناصرها
وب���دأت هجمات م��ض��ادة ض��د الجيش السوري
والقوات المساندة وأوقفت اندفاع القوات السورية
في الجنوب وكذلك في هضبة الجوالن وبخاصة
منطقة القنيطرة.
ويأتي السؤال هنا هل يستطيع األردن أن يحارب
«داعش» في العراق ويدعم النصرة في سورية؟....
نصر الله قالها« :ال يستطيع».

ر�سالة اليمن لآل �سعود :التدخل البري والبحري خط �أحمر
توفيق المحمود
لم تحرز «عاصفة الحزم» بعد ثالثة أسابيع من انطالقها أي
تغيير في ميزان القوى على األرض؛ فقوات الجيش والحوثيين
واصلت تقدمها في الجنوب ،وتكمل سيطرتها الميدانية وتعزز
دفاعاتها.
رص صفوف القوى
فقد أدى العدوان السعودي الوحشي إلى ّ
الوطنية اليمنية ،بدال ً من انجرارها إلى حرب أهلية كما كان يتوقع
المعتدون؛ ولم ينشق اليمنيون على أنفسهم ولم يركعوا ،بل ولم
ترتفع أصواتهم بالشكوى أو الولولة ،ولم يشتموا العروبة حيث
اصطدم آل سعود بالجدار اليمني؛ فالحملة الجوية تحولت
إلى هزيمة فقد تركزت على البنى التحتية والمنشآت الخدمية
والمدنية والسكنية ،وعلى محاوالت ّ
بث الرعب من خالل تدبير
مجازر ضد المدنيين ،ليس بالقنابل فقط ،بل بتدمير دورة الحياة،
ما يجعل البلد ،وفق تحذير المنظمات الدولية ،في مواجهة كارثة
إنسانية فمستوى الحقد السعودي على الشعب اليمني يذ ّكرنا
بالحقد الصهيوني أثناء العدوان على لبنان وغزة ،ولكن مع فارق
مؤسف ،يتم ّثل في التأييد العلني أو الضمني للعدوان السعودي
على اليمن ،لدى أوس��اط شعبية ،بل ولدى ممثلي المظلومية
توحدتا في
الفلسطينية ،بمن فيهم قيادتا فتح وحماس ،اللتان ّ
مباركة المذبحة ضد اليمن.
ففي أول اشتباك ب ّري واسع على هذه الحدود الطويلة تمكنت

قبيلة يمنية من االستيالء على موقع المنارة العسكري داخل
األراضي السعودية ،وسقط في هذا االشتباك جنود سعوديون
وف ّر آخرون ،واستولت على أسلحة حديثة من الموقع المذكور،
ما ينبئ بنوعية القتال الذي سينشب في حالة إقدام «عاصفة
الحزم» على االجتياح البري لليمن ومن هذا االشتباك األول
تكون الرسالة قد وصلت من الحوثيين آلل سعود بما سيحصل
إذا تجرؤوا على التدخل برا ً بأن الحوثيين سينقلون المعارك إلى
الداخل السعودي.
وتبرز األهمية االستراتيجية لليمن بقوة على المستويات
السياسية واالقتصادية واألمنية كافة في منطقة الخليج والجزيرة
العربية ،موقع اليمن االستراتيجي جعله ساحة صراع محلي
ودولي وخصوصا ً أنه يقع بين السعودية وسلطنة عمان ويطل
على مضيق باب المندب أحد أهم المعابر المائية في العالم ويعتبر
هذا الموقع االستراتيجي مصدر اهتمام القوى الدولية باليمن على
مر تاريخ هذه البالد حيث يمثل اليمن البوابة الجنوبية لمدخل
البحر األحمر ،ويتحكم بالممر الذي يصله بالمحيط الهندي حيث
يمر عبر باب المندب يوميا ً ما نسبته ثالثة ماليين وثالثمئة ألف
برميل نفط ،بما نسبته  4في المئة من الطلب العالمي على النفط،
وتمر عبره إحدى وعشرون ألف سفينة سنوياً ،أي أن الشحنات
التجارية التي تمر عبر الممر تعادل عشرة في المئة من الشحنات
التجارية العالمية كما تحتضن منطقة خليج عدن كالً من البحر
األحمر والمحيط الهندي وتتحكم كذلك بطرق المالحة البحرية

المؤدية إلى آسيا ،باإلضافة إلى ثقلها السكاني ،وتوجهاتها
السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتوازنة المستنيرة كما
يمثل اليمن العنصر األساس ألمن المنطقة واستقرارها ،ولضمان
استمرار تدفق الثروة النفطية من دون مشكالت أو معوقات
عسيرة.
هذه الخصائص جعلت باب المندب يحتل المرتبة الثالثة
عالميا ً بعد مضيق هرمز ،ومضيق ملقا من حيث كمية النفط
التي تعبره يومياً ،ما زاد أهميته االستراتيجية ،وزاد من قيمته
االقتصادية.
وما يضاعف من أهمية موقع اليمن انتشار جزره البحرية في
مياهه اإلقليمية على امتداد بحر العرب ،وخليج عدن ،والبحر
األحمر.
موقع اليمن الجغرافي المهم واالستراتيجي يجعل منه اليوم
ساحة صراع محلي ودولي ،ويجعل من الجهة المسيطرة العبا ً
أساسيا ً في المنطقة ،ويعطيه القدرة على التحكم بمدخل أحد أهم
المعابر المائية في العالم.
الحوثيون والجيش اليمني وجهوا إنذارا ً لواحدة من السفن
منعوها من االقتراب فهل نقترب من المعركة البحرية في مياه
اليمن ولمن تكون الغلبة؟ وهل سنشهد مواجهة بين الحوثيين
واألسطول البحري السعودي الذي يفترض أنه هو أداة الحصار
كما شهدنا مصير البارجة على يد حزب الله في حرب تموز
2006؟

ح�شود للقوات ال�سعودية على الحدود اليمنية وباك�ستان تدعو �إلى حل �سيا�سي

م�صر :ال ن�شارك بقوات برية بل بجوية وبحرية
نفى الجيش المصري أمس أنباء متداولة على مواقع التواصل
االجتماعي حول مقتل أو إصابة جنود مصريين أثناء عمليات
«عاصفة الحزم» في اليمن.
وأش��ار العميد محمد سمير المتحدث باسم الجيش المصري
إلى أن مشاركة القوات المسلحة المصرية في عمليات التحالف
مقتصرة على عناصر من القوات البحرية والجوية ،مشددا ً على
عدم وجود قوات برية لبالده حتى اآلن ضمن القوات المشاركة في
عملية «عاصفة الحزم».
وقال المتحدث العسكري المصري في هذا الصدد« :سبق وتم
اإلعالن في بيان رئاسة الجمهورية بتاريخ  2015/3 /26مشاركة
القوات المسلحة المصرية بعناصر من القوات البحرية والجوية
فقط ضمن قوات التحالف المكون من دول مجلس التعاون الخليجي
وعدد من الدول العربية واإلسالمية في عملية عاصفة الحزم».
وكان برلمان باكستان رفض في  10نيسان طلبا ً من السعودية
للمشاركة بقوات برية وبحرية وجوية في عملية «عاصفة
الحزم».
وأك��د البرلمان الباكستاني في ق��راره حياد إس�لام آب��اد في
هذا الصراع ،معبرا ً عن القلق البالغ من «تدهور الوضع األمني
واإلنساني في اليمن وتداعيات ذلك على السالم واالستقرار في
المنطقة» ،مشددا ً على أنه «يود أن تلتزم باكستان الحياد حول
الصراع في اليمن حتى تتمكن من لعب دور دبلوماسي وقائي إلنهاء
األزمة».
وعبر البرلمان الباكستاني أيضا ً في ق��راره عن دعمه الكامل
للسعودية ،مشيرا ً إل��ى أن إس�لام آب��اد ستقف «كتفا ً بكتف مع
السعودية وشعبها» إذا انتهكت أراضيها أو ظهر أي تهديد للحرمين
الشريفين.
هذا الموقف زاد عليه الحقا ً رئيس ال��وزراء الباكستاني ،نواز
شريف بدعوة اإليرانيين إلى التدخل واستخدام نفوذهم إلقناع
الحوثيين بالعودة إلى طاولة الحوار لتسوية األزمة المستعرة في
اليمن.
وتعهد شريف تكثيف جهود بالده الدبلوماسية بالتنسيق
مع السعودية إليجاد حل دبلوماسي لألزمة اليمنية ،مشددا ً من
جهة أخرى على أن تضامن باكستان مع دول الخليج العربية

غير قابل للشك.
وفي ظل هذه التطورات ،أعلنت الرياض االثنين الماضي أنها
نشرت قوات تساندها الدبابات والمدرعات على طول الشريط
الحدودي مع مدينة حرض بمحافظة حجة ،وجاء اإلجراء السعودي
ردا ً على تهديدات من الحوثيين بالرد على العملية العسكرية التي
تقودها السعودية على مواقعهم.
وعلى رغم وجود مخاطر حقيقية من اشتداد الصراع وتحوله
إلى مواجهات برية بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة
والقوات السعودية من جهة أخرى ،إال أن رفض مصر وباكستان
إرس��ال ق��وات برية إلى المنطقة يقلل من إمكان ح��دوث مثل هذا

االحتمال ،بخاصة وأن الجيش السعودي لم يخض مثل هذا النوع
من الحروب لذا فهو يفتقد للخبرات القتالية التي تؤهله لخوض
مغامرة الحرب البرية منفردا ً ضد الحوثيين على رغم تفوقه النوعي
الكبير في األسلحة.
تبقى كل االحتماالت واردة على الحدود السعودية اليمنية ،بما
في ذلك إمكان العملية البرية السعودية داخل األراض��ي اليمنية
التي تتميز بتضاريسها الجبلية الوعرة وهذا قد يعني بدء حرب
استنزاف عليها ،إال أن مثل هذا االحتمال يتوقف على مدى قدرة
القصف الجوي والبحري على إنهاك وح��دات الحوثيين وقوات
الرئيس السابق علي عبد الله صالح وشل حركتها.

جنيف  3وحتمية الحل ال�سيا�سي للأزمة ال�سورية
نيبال هنيدي
يبدو أن العالم بدأ يستدير  -مرغما ً  -الى
اتجاه دعم الحل السياسي في سورية بعد أن
تبلورت مالمحه على األرضية التي وضعتها
مشاورات موسكو .2
ارتدادات األجواء اإليجابية لمنتدى موسكو
 2انعكست في ما كتبته صحيفة «فايننشال
تايمز» البريطانية في تقرير استبعدت فيه
هزيمة الرئيس السوري بشار األسد عسكرياً.
وفي هذا السياق ،شكلت مشاورات موسكو
منصة لعقد مؤتمر «جنيف  ، »3 -بحسب تعبير
منسقه فيتالي نعومكين ،والذي شدد على أن
هذه المشاورات ليست بديالً من إطار مؤتمر
جنيف الذي يعتبر ساحة دولية رسمية ،بينما
موسكو تعد ساحة للقاءات تشاورية».
المبعوث األم��م��ي ل��س��وري��ة ستيفان دي
م��ي��س��ت��ورا ص���رح ف��ي ال��ي��وم األول النعقاد
م��ش��اورات موسكو  2أن حل األزم��ة يجب أن

يتم على يد السوريين من دون غيرهم ،فيما
أفادت مصادر دبلوماسية أنه سيقترح إجراء
مشاورات جديدة في جنيف ومن المرجح أن
تنطلق في أيار أو حزيران لتقييم فرص للتوصل
إلى أرضية مشتركة تشمل ممثلين عن األطراف
السورية ومن بعض الدول أيضاً ،كما أن هذه
العملية لن تكون مفتوحة بشأن مدتها.
أما أميركا والتي دعمت الجولة األول��ى من
مشاورات موسكو ،قبل اتفاق اإلطار حول الملف
النووي اإلي��ران��ي ،وصرحت على لسان وزير
خارجيتها جون كيري بأن الحل في سورية
يستوجب التفاوض مع الرئيس بشار األسد،
وأنها ستبذل جهودا ً مع دول أخرى إلحياء مسار
التسوية.
وبعد المعلومات المؤكدة ع��ن استئناف
المفاوضات بين إيران والمجموعة السداسية
ح��ول الملف ال��ن��ووي األس��ب��وع المقبل ،في
السعي إلنجاز االتفاق النهائي ،وعقب زيارة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إيران،

أعلن الرئيس اإليراني حسن روحاني أن إيران
وتركيا متفقتان على ضرورة إنهاء الحرب في
اليمن وتشجيع العملية السياسية ،مضيفا ً
أن المحادثات تناولت األوض��اع في العراق
وسورية وفلسطين ،فيما جاءت زيارة أردوغان
بعد يوم واحد من زيارة ولي العهد السعودي
محمد بن نايف المفاجئة أنقرة حيث بحث مع
أردوغان الملفين اليمني والسوري وغيرهما من
المسائل.
ليأتي التغير في الموقف التركي من األزمة
في اليمن على لسان وزير الخارجية التركي
مولود جاويش أوغلو والذي دعا كالً من إيران
والسعودية للتعاون مع ب�لاده للتوصل إلى
تسوية سياسية لألزمة في اليمن ،معلنا ً تطابق
وجهات النظر بين بالده وإيران في هذا الصدد،
لتكوين نهج إداري في اليمن يشمل الجميع.
التحركات الدولية والمصالح اإلقليمية تطرح
العديد من األسئلة على رأسها ،هل سينعكس
موقف تركيا حيال األزمة اليمنية إيجابا ً على

توجهها نحو دوره��ا في األزم��ة السورية أم
سيكون للعبة االنتظار وقع آخر؟
رئاسة الجمهورية التركية صرحت بـ»أنه
يجب تطوير العالقات التركية اإليرانية كدولة
جوار لها مسؤولية ودور كبير في المنطقة»،
وبات أردوغان يعلم أن أحالمه انتهت بإسقاط
س��وري��ة ،بعد فشل آخ��ر محاوالته في إدل��ب،
واستعداد الجيش السوري لعملية عسكرية
لتحريرها ،وت��راج��ع دعمه للنصرة بعد أن
صنفتها أنقرة على أنها منظمة إرهابية ،وال بد
لتركيا في هذا الصدد من أن تعيد ترتيب أوراقها،
خصوصا ً بعد تهافت الوفود الدولية والعربية
إلى سورية إلع��ادة عالقاتها الدبلوماسية مع
دمشق.
لم يعد أم��ام المجتمع الدولي إال االعتراف
ب��ض��رورة الحل السلمي والسياسي لألزمة
السورية ،وبانتظار جنيف  ،3تسير الدولة
السورية في المصالحات ،ويخطو الجيش
السوري ثابتا ً على الجبهات.

مئات القتلى والجرحى لـ «داع�ش» بعد �إحباط هجومها

بغداد تنفي �سيطرة الإرهابيين على م�صفاة بيجي
أك��د م��ص��در ف��ي محافظة صالح
الدين ،أمس ،أن تنظيم «داعش» نقل
مئات الجرحى والقتلى من عناصره
الذين قضوا في معارك مصفى بيجي
عبر أرت��ال من العجالت إل��ى مدينة
الموصل ،فيما نفت محافظة صالح
الدين مقتل آمر لواء حماية المصفى
وأكدت إحباط هجوم «داعش» عليه.
وق������ال ال���م���ص���در ف����ي ح��دي��ث
ل��ـ»ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز» إن «عناصر
تنظيم «داع��ش» طالبوا األهالي عبر
مكبرات الصوت المثبتة في عجالتهم
بالتبرع بالدم لجرحاه ،وسط قضاء
الشرقاط 120( ،كم شمال تكريت)».
وأضاف المصدر ،وهو أحد شيوخ
ووج���ه���اء ق��ض��اء ال��ش��رق��اط ،طلب
ع��دم الكشف عن اسمه ،أن «تنظيم
«داعش» نقل مئات الجرحى والقتلى
الذين قضوا في معارك مصفى بيجي
باتجاه قضاء الشرقاط ومن ثم إلى
مدينة الموصل».
وطالب المصدر «طيران الجيش
وال��ق��وة ال��ج��وي��ة بقصف العجالت
واألرت���ال الكبيرة ال��م��ارة بالطريق
ال��راب��ط��ة بين قضائي ال��ش��رق��اط –
بيجي» ،الفتا ً إلى أنها «الطريق التي
يستعملها عناصر التنظيم بنقل

مقاتليه باتجاه مصفى بيجي».
وأش��ار المصدر إل��ى أن «عناصر
التنظيم ما زال��وا ينقلون العجالت
والمقاتلين ب��ات��ج��اه ق��ض��اء بيجي
ولليوم الثالث على التوالي».
ونفى نائب رئيس اللجنة األمنية
ف��ي مجلس محافظة ص�لاح الدين
خالد الخزرجي ،أنباء فرض تنظيم
«داع���ش» السيطرة على أج��زاء من
مصفى بيجي ،وق��ال :إنه «ال صحة
لسيطرة لمسلحي «داع����ش» على
أج��زاء من مصفى بيجي» ،مبينا ً أن
«القوات األمنية تمكنت من صد هجوم
«داعش» على محيط المصفى وقتلت
 40مسلحا ً وحرقت  10سيارات».
كما أك��د الخزرجي أن��ه «ال صحة
لألنباء التي أشيعت حول استشهاد
آمر لواء حماية المصفى» ،مشيرا ً إلى
أن «الذي استشهد هو ضابط برتبة
مالزم أول».
وتابع نائب رئيس اللجنة األمنية
أنه «ما زالت في منطقة الجزيرة معاقل
ل��ـ»داع��ش» ما بين بيجي والدجيل
باتجاه األنبار وهي مسافات شاسعة
وواسعة تمتد لمئات الكيلومترات»،
الف��ت �ا ً إل��ى أن «ال��ق��وات ال��م��وج��ودة
غير كافية لتحرير مناطق الجزيرة

وال��م��ن��اط��ق ال��م��ح��ي��ط��ة بالمصفى
وناشدنا العبادي والدفاع والداخلية
والحشد بتعزيز القوات الموجودة
ه��ن��اك وطالبنا بتحرير المناطق
لتأمين المصفى إال أن االستجابة
ليست بالمستوى المطلوب».
واع��ت��ب��ر ال��خ��زرج��ي أن «السبب
الرئيس لتكرار الهجوم خالل اليومين

الماضيين على المصفى هو انسحاب
الحشد الشعبي من داخل المدن إلى
أطرافها وخارجها.
وكان مصدر أمني في صالح الدين
أف��اد ،ب��أن آم��ر حماية مصفى بيجي
وتسعة م��ن مرافقيه قتلوا خالل
اشتباكات مع تنظيم «داعش» داخل
المصفى ،فيما أشار إلى أن التنظيم

سيطر على أجزاء كبيرة من المصفى.
يذكر أن النائب عن محافظة صالح
ال��دي��ن مشعان الجبوري أك��د ،أول
من أمس االثنين ،أن القوات األمنية
المدافعة ع��ن مصفى بيجي شمال
تكريت تتصدى لهجوم غير مسبوق
من االنتحاريين ،محذرا ً من خطورة
عدم إمداد تلك القوات.

