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«داع�ش» يح�شد من تركيا لهجوم على القام�شلي ...و� 14شهيداً في ق�صف �سوق �شعبية في حلب

مو�سكو :الفروف وكيري ي�شيدان بالتقدم الحقيقي في الهدنة في �سورية
أش���اد وزي���را الخارجية ال��روس��ي سيرغي الف��روف
واألميركي ،جون كيري بالتقدم الحقيقي لعملية الهدنة في
سورية ،خالل اتصال هاتفي بينهما أمس.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن «هناك
تقييما ً إيجابيا ً للوضع بشكل عام ،في ما يتعلق بضمان
عملية الهدنة على األراضي السورية ،حيث أدى االلتزام
بها إلى خفض مستوى العنف بشكل ملحوظ».
وأكد الوزيران ضرورة عدم تفويت الفرصة ،واإلسراع
بعملية المحادثات السورية  -السورية تحت رعاية
المبعوث الخاص لألمم المتحدة ،ستيفان دي ميستورا.
وذكرت الوزارة ،في بيانها ،أن الوزيرين الفروف وكيري
أك��دا وج��ود تقدم في إيصال المساعدات اإلنسانية إلى
المناطق المحاصرة في سورية.
على صعيد آخر أكد قياديٌ سوريٌ معارض لـ«الميادين»
أن المبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أجل
المحادثات السورية مرة ثانية الى الرابع عشر من آذار
آذار الجاري.
على الصعيد الميداني ،أكد مركز التنسيق الروسي
ف��ي ق��اع��دة حميميم أن إره��اب��ي��ي تنظيم «داع���ش»
الموجودين في تركيا يستعدون لشن هجوم على
مدينة القامشلي السورية ذات الغالبية الكردية،
بحسب تعبير المركز.
وذك��ر رئيس المركز الروسي ،سيرغي كورالينكو أن
مسلحي «داع���ش» يتمركزون حاليا ً بالقرب من بلدة
نصيبين التركية التي تبعد  1,5كم عن الحدود السورية
ويستعدون لشن هجوم على مدينة القامشلي.
وأضاف كورالينكو أن مسلحي «جبهة النصرة» قاموا
بقصف مناطق تركية وتحديدا ف��ي منطقة ميتيشلي
ألغراض استفزازية.
وأوض��ح أن التنظيم أطلق م���رارا ً قذائف ه��اون على
األراضي التركية في السادس من آذار الستفزاز الجيش

التركي إلط�لاق ال��ن��ار وإدخ���ال وح��دات��ه إل��ى األراض��ي
السورية ،األم��ر ال��ذي سيؤدي حتما ً إلى تعطيل عملية
السالم ،على حد قوله.
وقال إن مجموعات إرهابية في محافظة درعا ،نشرت
الحواجز على الطرق« ،وه��م يوقفون سيارات السكان
المدنيين ويهددونهم بالقتل ف��ي ح��ال امتناعهم عن
المشاركة في األعمال القتالية».
كما ذك��ر مركز التنسيق أن مسلحي «داع��ش» ب��دأوا
بتعقب رؤس��اء اإلدارات المحلية والمخاتير وقياديي
المعارضة «المعتدلة» ،الذين وقعوا على اتفاق وقف
األعمال القتالية ،بهدف إعاقة تنفيذ الهدنة.
وفي هذا السياق ،أكد الناطق باسم وح��دات حماية
الشعب ريدور خليل أن الجيش التركي أطلق النار على
مقاتلين من الوحدات قرب مدينة القامشلي شمال شرق
سورية قرب الحدود التركية.
وأشار خليل إلى إصابة أحد مقاتلي الوحدات بجروح
ٌ
تبادل إلطالق
خطرة في إطالق النار التركي الذي تاله
النار بين الجانبين .ويعد هذا أول تبادل إلطالق النار
بين الطرفين.
في غضون ذلك ،أعلن مركز تنسيق حميميم أنه رصد
 15خرقا ً في أرياف دمشق وحلب وحماة ودرعا وإدلب،
في اليوم التاسع من الهدنة.
وأكد المركز ،حسب بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية
على موقعها ،أمس ،إصابة أربعة أشخاص نتيجة قصف
المجموعات المسلحة للمناطق السكنية ووحدات الجيش
السوري في دمشق.
وأكد أن المركز تلقى طلبات لتقديم مساعدات إنسانية
من رؤس��اء إدارات محلية ومخاتير  6مناطق ،في ريف
دمشق ،هي من أكثر المناطق تعرضا ً للدمار ،حيث بدأ
تجيهز قافلة مساعدات إنسانية لها.
(التتمة ص)14

الكيان ال�صهيوني يطالب برفع
المعونة الأميركية �إلى  5مليارات
أج��رى رئيس هيئة األرك���ان المشتركة للواليات
المتحدة األميركيّة ،الجنرال جوزيف دان��ف��ورد ،في
فلسطين المحتلة محادثات مع مسؤولين صهاينة
ح��ول ال��ت��ع��اون العسكري ال��ج��اري بين الدولتين
الحليفتين.
وأشارت المصادر السياسيّة واألمنيّة في «تل أبيب»،
إلى أنّ هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها دانفورد إلى
كيان االحتالل منذ توليه المنصب في تشرين األ ّول منذ
العام الماضي ،كما أوضحت المصادر عينها أنّ هذه
الزيارة تأتي الزيارة في أعقاب إع�لان وزي��ر الحرب
الصهيوني موشيه يعالون أ ّنه سيتم وضع اللمسات
األخيرة على حزمة المساعدات من واشنطن لمدة 10
أعوام في األسابيع المقبلة.
وجاء في بيان صادر عن هيئة األركان المشتركة،
كما أفاد موقع «تايمز أوف أزرائيل» أنّ دانفورد التقى
الوزير يعالون ورئيس هيئة األركان العامة للجيش
الصهيوني الجنرال غادي آيزنكوت خالل الزيارة.
األميركي أيضا ً أنّ هذه الزيارة
وج��اء في البيان
ّ
تعزز العالقة «الدفاعية» القوية والدائمة بين الواليات
المتحدة والكيان الصهيوني ،واستمرار التعاون
العسكري الذي ال مثيل له مع تل أبيب ،حسب تعبيره.
من ناحيته ،ق��ال الجيش الصهيوني إ ّن��ه سيُناقش
مجموعة متنوعة من القضايا خالل الزيارة ،ولك ّنه لم
يذكر حزمة المساعدات .ووصل دانفورد إلى فلسطين

المحتلة بعد زيارة استمرت ليومين في أفغانستان،
حيث حضر طقوس تغيير قيادة القوات األميركية
وحلف شمال األطلسي في البالد.
ويسعى الكيان الصهيوني وال��والي��ات المتحدة،
بحسب المصادر في ك ٍّل من تل أبيب وواشنطن ،إلى
ت��ج��اوز ال��خ�لاف العميق بينهما ح��ول ات��ف��اق إي��ران
النووي ،الذي عارضه نتنياهو بشدة ،والعمل على
حزمة مساعدات أمنية طويلة المدى جديدة لتل ابيب
تهدف إلى الحفاظ على تفوقها النوعي العسكري في
المنطقة .وتصل قيمة الحزمة العسكرية األميركية
الحالية لـ الكيان الصهيوني الى  3مليار دوالر سنوياً،
وبحسب تقارير ،ترغب «تل أبيب» برفع المبلغ ليصل
إلى  5مليار دوالر سنوياً.
ولفتت مصادر إلى أنّ الواليات المتحدة األميركيّة
شاركت في تطوير أو تمويل جميع المستويات الثالثة
في البرنامج الصاروخي الصهيوني – القبة الحديدية
(العتراض الصواريخ قصيرة المدى) ،ومقالع داوود
(لصواريخ متوسطة ال��م��دى) ،والسهم (لصواريخ
طويلة المدى) .وبحسب ُمراسل الشؤون السياسيّة
في صحيفة (هآرتس) ،باراك رافيد ،فقد أ ّكد مسؤولون
األميركي باراك أوباما على أنّ
كبار في إدارة الرئيس
ّ
تل أبيب تحصل على خمسين في المئة من ال ُمساعدات
التي ُتقدّمها أميركا لجميع دول العالم ،على ح ّد
تعبيرهم.

مقتل � 5إرهابيين بال�شيخ زويد في �سيناء

ما دور «حما�س» باغتيال النائب العام الم�صري ال�سابق؟

منا�شير على �سامراء تب�شر بنهاية «داع�ش» ...وح�صيلة التفجير � 60شهيداً

العبادي يطرح من كربالء وثيقة للإ�صالح
وي�ؤكد دور الح�شد ال�شعبي في تحرير المو�صل
أع��ل��ن المكتب اإلع�لام��ي لرئيس
ال���وزراء العراقي حيدر العبادي،
أمس ،أن األخير وصل الى محافظــة
ك��رب�لاء ل��ط��رح وث��ي��ق��ة متكاملــة
وخريطة طريق لإلصالح الشامل.
وق���ال المكتب ف��ي ب��ي��ان حسب
«ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز» إن «ال��ع��ب��ادي
سيطرح وثيقة متكاملة وخريطة
طريق لإلصالح الشامل ومكافحة
الفساد والتعديل ال��وزاري» ،مشيرا ً
ال��ى أن��ه «ع��ق��د اج��ت��م��اع�ا ً م��ع ق��ادة
التحالف الوطني وهم زعيم التيار
الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس
المجلس األعلى عمار الحكيم ورئيس
التحالف الوطني ابراهيم الجعفري
وخضير ال��خ��زاع��ي وع��ل��ي العالق
(التتمة ص)14

دول الجوار ترف�ض �أي تدخل ع�سكري غربي

�إيطاليا :لن نتدخل في ليبيا �إال بطلب من �سلطات البالد
أعلن رئيس الوزراء اإليطالي ،ماتيو رينزي ،أن أي تدخل عسكري لبالده في
ليبيا لن يجرى إال استجابة لطلب مناسب من قبل السلطات الليبية وبمصادقة
البرلمان اإليطالي.
وقال رينزي ،في رسالة وجهها للحزب الديمقراطي اإليطالي« :إن التدخل
اإليطالي في ش��ؤون ليبيا ليس ممكنا ً إال على أس��اس طلب مناسب من قبل
الحكومة الشرعية لهذه البالد ،كما يتطلب في أي حال مصادقة البرلمان
اإليطالي وجميع الهيئات الحكومية».
وأش��ار رينزي إلى أن بالده تنطلق في دراستها لهذه المسألة من مبادئ
«ضبط النفس وت��وازن القرارات والمنطق السليم ،على خالف أولئك الذين
يعتبرون التدخل الطائش أمرا ً ممكناً».
وجدير بالذكر أن هذه التصريحات تأتي على خلفية إعالن السفير األميركي
في إيطاليا ،ج��ون فيليبس ،أول من أم��س ،أن خمسة آالف جندي إيطالي
سيتوجهون إلى العاصمة الليبية طرابلس من أجل تأمينها ومنع سيطرة
تنظيم «داعش» عليها.
(التتمة ص)14

�صواريخ ُم ْح َكمة للجي�ش اليمني واللجان في ميدي الحدودية

«�أن�صار اهلل» :فو�ضى في الجنوب نتيجة لالحتالل
قال وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار اليوم
إن حركة حماس الفلسطينية كان لها «دور كبير جداً» في
اغتيال النائب العام هشام بركات العام الماضي.
وقال عبد الغفار في مؤتمر صحافي بالقاهرة إن اغتيال
بركات ك��ان في إط��ار «م��ؤام��رة كبرى» تمت بأوامر من
قيادات لجماعة اإلخوان المسلمين المحظورة تعيش في
تركيا وبتنسيق مع «الذراع األخرى المسلحة (للجماعة)

في غزة وهي حركة حماس التي اضطلعت بدور كبير جدا ً
في هذه المؤامرة».
وكان المستشار المصري نبيل أحمد صادق ،قرر أمس،
إيقاف  6أشخاص على ذمة التحقيق لمدة  15يوماً ،بعد
االشتباه بضلوعهم في عملية اغتيال النائب العام السابق
هشام بركات.
(التتمة ص)14

قال الناطق باسم حركة «أنصار الله» محمد
عبدالسالم إن «م��ا يحدث من فوضى في جنوب
اليمن هو نتيجة سبعة أشهر من االحتالل وسيطرة
القوى األجنبية».
واتهم عبدالسالم على صفتحه على فايسبوك
«م��ن تسمي نفسها الحكومة بالعجز عن حماية
نفسها وبأنها أعجز عن توفير األمن للمواطنين».
ورأى أن «الجريمة الوحشية التي استهدفت «دار
المسنين» بعدن تؤكد مسؤولية العدوان ومرتزقته
عن كل ما يجري في الجنوب» على حد قوله.
من جهة ثانية أكد الناطق باسم أنصار الله على

«حاجة البلد الى حوار سياسي يمني يمني لوضع
خريطة طريق وفق رؤى وطنية محددة وواضحة».
وفي السياق الجنوبي ،قتل مسؤول أمني وأحد
مرافقيه وأصيب آخرون في هجوم شنه مسلحون
مجهولون على سيارته بمدينة عدن جنوبي اليمن
قبل أن يلوذوا بالفرار.
وبحسب «رأي اليوم» ،فقد قالت مصادر محلية
إن مسلحين مجهولين شنوا هجوما ً مسلحا ً على
سيارة قائد شرطة مديرية التواهي سالم ملقاط ،في
جولة كالتكس بمديرية المنصورة وسط المدينة،
ما أدى إلى مقتله وأحد مرافقيه ،وإصابة آخرين لم

تحدد أعدادهم على الفور.
وبحسب ال��م��ص��ادر ،فقد اندلعت اشتباكات
مسلحة بين العناصر المسلحة ،وقوات األمن ،عقب
الهجوم مباشرة ،ما أدى إلى إغالق الطرق المؤدية
إلى المكان .وأضافت أن المسلحين الذوا بالفرار
عقب تنفيذ الهجوم ،في حين لم تعلن أي جهة
مسؤوليتها عنه.
ويأتي ه��ذا الهجوم بعد ي��وم من هجوم شنه
مجهولون على دار للمسنين ،ما أدى إلى مقتل 16
شخصا ً في مدينة عدن اليمنية.
(التتمة ص)14

همزة و�صل
الح�شد ال�شعبي..
وتحرير المو�صل
نظام مارديني
يكثر الصخب حول دور الحشد
الشعبي ومدى قدرته وكفاءته
في تحرير الموصل من «داعش»،
بعدما أثبت قدرته كقوة عراقية
يُحسب لها حساب.
فمنذ س��ق��وط ال��م��وص��ل في
حزيران عام  2014بيد تنظيم
داعش اإلرهابي والسؤال العراقي
الكبير الذي يطرح نفسه :لماذا
تأخر تحرير هذه المدينة؟ هل
السبب قوة «داع��ش» أم ضعف
م��ا ف��ي قوتنا األمنية العراقية
وجيشنا؟ وما هو السبب الذي
دف��ع باألميركيين إل��ى عرقلة
عملية التحرير طيلة ك��ل هذه
المدة ،ورف��ض مشاركة الحشد
الشعبي؟
تتعدّد وج��ه��ات النظر حول
هذه المشاركة ،منها ما ينطلق
م��ن أس��ب��اب مذهبية .ومنها ما
يعتبرها قوة استمدّت مباركتها
م��ن السيد السيستاني عشية
احتالل «داعش» للموصل بعدما
تخلى عنها اثيل النجيفي ..بل
وسلّمها للتنظيم اإلرهابي وفر
هاربا ً إلى أربيل في إقليم العراق
الشمالي.
وب��م��ق��ارن��ة بسيطة ب��ي��ن ما
ي��واج��ه ال��ح��ش��د الشعبي اآلن
من ضغوط بقصد «شيطنته»،
وما واجهه سابقا ً أكراد سورية
و«وح��دات حماية الشعب» من
اتهامات غير عقالنية كانت تنحو
نحو العنصرية ،برغم الكم الكبير
من التضحيات والشهداء لتحرير
أراض���ي س��وري��ة م��ن «داع���ش»
و«ال��ن��ص��رة» .إن ه��ذه المقاربة
إنما تأتي ف��ي سياق ال��ع��دوان
على العراق وسورية ،وفي نظرة
بسيطة لألمور نرى أن أدوات كل
وجه
من السعودية وتركيا هم من ّ
االتهام لكم من الحشد الشعبي
ووحدات حماية الشعب.
ال يمكن فصل م��ا يجرى مع
الحشد الشعبي بما حصل سابقا ً
وال ي���زال م��ع وح����دات حماية
ال��ش��ع��ب م��ن ه��ج��وم إع�لام��ي،
شهدته الساحة السياسية بينما
يعصف فيها إرهاب دموي يضج
بالموت بتفجيرات هنا وهناك.
فالتفسيرات كثيرة واالجتهادات
أكثر ،وهنالك من امتطى صهوة
الـ»فيسبوك» سواء كان من عامة
الناس أو من النخب االجتماعية
أو من زمر القتلة الذين يسكنون
الساحات وي��روج��ون ألنفسهم
والحتجاجاتهم الرافضة لكل
ش����يء ع��ب��ر م��وق��ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي هذا.
إن حدّة االستقطاب الطائفي
وال���ع���رق���ي ال���ع���ن���ص���ري ف��ي
«س��وراق��ي��ا» يُ��راد منه استمرار
االقتتال لقيام إقليم سني يمتد
م��ن األن��ب��ار وإل��ى تدمر تمهيدا ً
لتقسيم سورية والعراق ،ولكن
وج���ه صفعة
فشل ال��م��ش��اري��ع ّ
قوية لكل من الثنائي أردوغ��ان
ـ أوغلو من جهة ،وآل سعود من
جهة ثانية ،رغم أن كالً من أنقرة
والرياض ال تزاالن تراهنان على
استمرار العصابات التكفيرية
الداعشية للسيطرة على مناطق
جديد للتعويض عن خسارتها
مساحات كبيرة وواس��ع��ة من
العراق وسورية ،وما التحذير
ال���ذي وج��ه��ه م��رك��ز التنسيق
الروسي في قاعدة حميميم من
أن إره��اب��ي��ي تنظيم «داع���ش»
المتواجدين في تركيا يستعدون
لشن هجوم على مدينة القامشلي
السورية ،إال تأكيد وطني وقومي
على رفض حل الحشد الشعبي
أو التضييق على وحدات حماية
الشعب باعتبارهما غير واقعيين
تماماً.
ن��ق��ول ألب��ط��ال��ن��ا ك��اف��ة في
الحشد الشعبي ،كما قلنا سابقا ً
لوحدات الحماية الشعبية ،إن
دورك��م كبير ولن يستطيع أحد
أن يسحب ال��ب��س��اط م��ن تحت
أق��دام��ك��م .ونتمنى أن تتفرغوا
لتحرير المناطق من «داع��ش»
كالموصل والفلوجة وغيرها
أسوة بما قامت به الوحدات في
كوباني وتل أبيض والشدادة.
..وإن وه�����ج ب��ط��والت��ك��م
سيغيّر وجه التاريخ في شرقنا
وشمالنا!

