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ً
نفقا لإرهابيي «داع�ش» في دير الزور
الجي�ش يحكم �سيطرته على تلة بريف حماة ال�شرقي ويدمر

الأ�سد لـ كي مون :هذه لحظة منا�سبة لحرب عالمية ّ
�ضد الإرهاب
وجه الرئيس السوري بشار األسد أمس رسالة
إلى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون،
مقدرا ً فيها ترحيبه باستعادة الجيش السوري
وحلفاء سورية لمدينة تدمر من أيدي إرهابيي
جماعة «داعش».
وأف���ادت وك��ال��ة «س��ان��ا» السورية لألنباء،
أن األس��د دع��ا ف��ي رسالته ب��ان ك��ي م��ون إلى
بذل الجهود مع المنظمات والوكاالت المعنية
التابعة للمنظمة الدولية لتقديم الدعم للحكومة
السورية في عملية إع��ادة ترميم مدينة تدمر
األثرية التي تعد أيقونة حضارية ،مصنفة من
قبل اليونيسكو على قائمة التراث الحضاري
اإلنساني العالمي.
وأوضح الرئيس السوري أن هذه اللحظة قد
تكون األكثر مناسبة لتسريع الحرب الجماعية
ضد اإلرهاب ،مجددا ً استعداد سورية للتعاون مع
جميع الجهود الصادقة والهادفة إلى مكافحته.
وكان األسد أكد أن مسألة فيدرالية سورية،
وف��ي ح��ال طرحت للتصويت عليها ،فهي لن
تحظى بموافقة الشعب السوري ،مشي ًر إلى أن
البالد أصغر من أن تكون فيدرالية.
وق���ال ف��ي ح��دي��ث ل��وك��ال��ت��ي «ن��وف��وس��ت��ي»
و»سبوتنيك» الروسيتين لألنباء ،أول من أمس
الثالثاء« :إن فكرة وجود فيدرالية ليست طرحا ً
عاما ً في سورية ،لذلك ال أعتقد أن هذا الطرح ،في
حال طرح ليتم التصويت عليه ،سيحظى بموافقة
الشعب السوري».
وأش���ار الرئيس ال��س��وري إل��ى ض���رورة عدم
الخلط بين بعض األكراد الذين يريدون النظام
الفيدرالي في البالد ،وجميع األكراد في سورية،
لكون معظم أكراد البالد ،يرغبون بالعيش في ظل

دولة سورية موحدة.
ورأى األسد أن الحوار السوري السوري في
جنيف تطرق إلى المبادئ األساسية التي يجب
أن يبنى عليها ،مشيرا ً إل��ى أن ما تم إنجازه
في الجولة الماضية هو بداية وضع منهجية
لمحادثات ناجحة.
وأوض��ح أن االنتقال السياسي هو االنتقال
من دستور إلى آخر ،ألن الدستور يعبر عن شكل
النظام السياسي .مشيرا ً إلى أن هذا االنتقال ال
بد أن يكون تحت الدستور الحالي حتى يصوت
الشعب السوري على دستور جديد ،مبينا ً أن
الحديث عن هيئة انتقالية غير دستوري وغير
منطقي.
وف��ي إج��اب��ة ع��ن س��ؤال ح��ول كيفية تشكيل
الحكومة االنتقالية في بالده ،قال األسد« :هذا هو
الهدف من جنيف .حوار سوري – سوري ن ّتفق
فيه على طبيعة هذه الحكومة .طبعا ً نحن اآلن
لم نضع تصورا ً نهائيا ً لهذه الحكومة ،نظرا ً الى
أن األطراف السورية األخرى لم توافق على المبدأ
بعد» .وأض��اف« :يقتضي المنطق تمثيل القوى
المستقلة في الحكومة المنتظرة ،على حد سواء
مع قوى المعارضة ،والموالية للدولة».
وأشار إلى وجود الكثير من المسائل التفصيلية
التي ال بد من أن تخضع للنقاش بين أط��راف
المفاوضات في جنيف ،معتبرا ً أن هذه القضايا
غير معقدة ،وقابلة للحل بمجملها.
وأضاف أن عملية إعادة إعمار سورية تعتمد
على ثالث دول أساسية وقفت مع سورية خالل
هذه األزمة وهي روسيا والصين وإيران.
ميدانياً ،أعلن مصدر عسكري فرض السيطرة
على تلة تبارة ديبة بريف حماة الشرقي بعد

تكبيد إرهابيي تنظيم «داعش» خسائر باألفراد
والعتاد.
وأف���اد المصدر ف��ي تصريح ل��ـ «س��ان��ا» بأن
وحدة من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون
مع مجموعات الدفاع الشعبية نفذت عملية على
تحصينات وتجمعات إرهابيي تنظيم «داعش»
أحكمت خاللها السيطرة على تلة تبارة ديبة في
منطقة سلمية بريف حماة الشرقي.
وبين المصدر أن العملية أسفرت عن «القضاء
على أع��داد من اإلرهابيين التكفيريين وتدمير
آليات وتحصينات لهم في المنطقة».
وقضت وح���دات م��ن الجيش بالتعاون مع
مجموعات الدفاع الشعبية خالل األيام القليلة
الماضية على آخر تجمعات إرهابيي «داعش»
في موقعين غرب سد عقارب وتبارة ديبة ودمرت
لهم  3عربات م��زودة برشاشات ثقيلة وقضت
على عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري وأصابت
آخرين في قرية أبو حبيالت.
وتنتشر في ري��ف حماة الشرقي مجموعات
إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» اإلرهابي تهاجم
التجمعات السكنية بريف سلمية الشرقي وتنهب
األرزاق والممتلكات.
كما د ّمرت وحدات من الجيش السوري  5آليات
بعضها مزود برشاشات إلرهابيي تنظيمي داعش
وجبهة النصرة في منطقة بئر التنمية وتلول
خليف بريفي السويداء ودرع��ا ،بينما سيطرت
المجموعات المسلحة على قرية الطوقلي في
ريف حلب الشمالي عقب اشتباكات عنيفة مع
تنظيم داعش أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في
صفوف الطرفين.
(التتمة ص)14

رئي�س الوزراء الجزائري ا�ستقبل المع ّلم:
�شعبان في الذكرى الـ 40لـ «يوم الأر�ض»:
موقفنا ثابت بالوقوف مع �سورية
فل�سطين بو�صلتنا
�شعبنا ي� ّؤكد �أحقيته بوطنه ورف�ضه االحتالل وم�شاريع الت�سوية

أك��د رئ��ي��س ال����وزراء ال��ج��زائ��ري
عبد المالك سالل أن «ل��دى القيادة
الجزائرية موقفا ً ثابتا ً في الوقوف
مع سورية مهما كلف الثمن وأن هذا
المبدأ ال تراجع فيه».
وأعرب سالل خالل استقباله وزير
الخارجية السوري وليد المعلم عن
أمل ب�لاده في ع��ودة السالم واألمن
واالستقرار إل��ى المنطقة وسورية
بشكل خ��اص .وق��ال إن «تهميش
القضايا العربية األساسية وعلى
رأسها القضية الفلسطينية سبب
ردود الفعل وخيبة أمل في األوساط
الشعبية العربية».
ويقوم وزير الخارجية السوري
بزيارة إلى الجزائر تستمر  3أيام ،هي
األولى منذ تفجر األزمة السورية.
وأك��د رئيس ال���وزراء الجزائري
استعداد ب�لاده الستقبال الجانب
ال��س��وري ف��ي اللجنة االقتصادية
المشتركة لدفع عالقات التعاون
الثنائي وذل���ك خ�لال األسبوعين
المقبلين.
كما التقى المعلم رئيس المجلس
الشعبي الوطني في الجزائر محمد
العربي ولد خليفة الذي شدد على
«ثبات الموقف الجزائري المؤكد
ع��ل��ى مرجعية ال��دول��ة ال��س��وري��ة
وحصرية مسؤوليتها ف��ي اتخاذ

أك���دت ال��م��س��ت��ش��ارة السياسية
واإلع�لام��ي��ة ف��ي رئ��اس��ة الجمهورية
ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القدس
الدولية «فرع سورية» الدكتورة بثينة
شعبان أن الشعب السوري برمته
يعتبر فلسطين قضيته؛ وأن اإلرهاب
ال��ذي يستهدف آث��ارن��ا وحضارتنا

ق��رارات��ه��ا فيما يتعلق بشؤونها
الداخلية والخارجية».
ك��م��ا ال��ت��ق��ى وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
السوري مع عبد القادر بن صالح
رئيس مجلس األمة الجزائري الذي
أك��د أن م��ا ي��ج��ري ف��ي س��وري��ة هو
«نتيجة لمخططات تحاك خ��ارج
حدود المنطقة» ،مضيفا ً أن «الجزائر
عانت من ظروف مماثلة لما تعانيه
سورية وخاضت حربا ً طويلة مع
اإلرهاب وأن الجزائر هي األقرب إلى
سورية واألق��در على فهم ما يجري
هناك».

وهويتنا وتاريخنا ومستقبل أطفالنا
هو واح��د من فلسطين إل��ى سورية
والعراق واليمن.
وأض���اف���ت ش��ع��ب��ان ف���ي مؤتمر
صحافي عقب االج��ت��م��اع السنوي
ال����دوري لمجلس أم��ن��اء مؤسسة
القدس الدولية «سورية» في ذكرى

يوم األرض« :إن الصراع في منطقتنا
هو صراع على األرض وعلى الهوية
وال��ث��ق��اف��ة وال��ح��ض��ارة؛ مبينة أن
األساليب الوحشية التي يستخدمها
جنود االحتالل «اإلسرائيلي» في قتل
الفلسطينيين».
(التتمة ص)14

وكان وزير الخارجية السوري قال
إن سورية والجزائر في «خندق واحد
ضد اإلرهاب والتدخل الخارجي في
الشؤون الداخلية للدول».
تصريحات المعلم ج��اءت عقب
وصوله إلى مطار «هواري بومدين»
في العاصمة الجزائرية في زيارة
رسمية تستمر  3أي��ام ب��دع��وة من
نظيره الجزائري رمطان لعمامرة.
وقال المعلم للصحفيين إنه سيتم
بحث «العديد من القضايا وال سيما
الوضع في سورية وص��ورة التآمر
الخارجي عليها» ،بحسب قوله.

تحررت مدينة تدمر...
هكذا
ّ
كنان اليوسف
مدينة تدمر أو عروس البادية ،كما يحلو للكثيرين تسميتها،
تبعد عن مركز مدينة حمص حوالي الـ 160كم شرقا ً وتبعد
قرابة الـ 200كم عن العاصمة السورية دمشق .أسبوعان من
العمليات العسكرية المتواصلة كانت كافية لدحر تنظيم داعش
منها وفرار مقاتليه بعد مقتل المئات منهم.
تحرير تدمر بدأ بقيام الجيش السوري مع القوات الرديفة
له بحشد مكثف للقوات العسكرية البرية ،إضافة إلى زيادة
حضور المدرعات وسالح المدفعية الثقيل ،فيما كان الحضور
األك��ب��ر ل��س�لاح ال��ج��و ال سيما المروحية المقاتلة «جازيل»،
والتي شكلت عامالً مهما ً في حسم المعركة لمصلحة الجيش
السوري وحلفائه.
أولى العمليات العسكرية كانت خالل األيام األولى من شهر
آذار الحالي من  7محاور رئيسية هي البيارات وجبل الطار
وتل مطر والدوة والمقالع ،إضافة إلى مثلث تدمر وجبل الهيال
وصوالً إلى قلعة تدمر األثرية.
وقبيل ال��وص��ول إل��ى القلعة ك��ان الجيش ال��س��وري فرض
سيطرة مباغتة على تلة السيرياتيل القريبة لتضاف هذه التلة
إلى مساحة  105كلم مربعة ح ّررها الجيش السوري خالل
عمليته العسكرية بين تالل وسلسلة جبال الهايل المعروفة
ب��ال��ه��ي��ال ،وم��س��اح��ات سهلية وص���والً إل��ى المدينة األثرية.
ومنها أصبح الطريق سالكا ً لقوات الجيش نحو القلعة األثرية.
ال��وص��ول للقلعة ك��ان المحطة الفاصلة في حسم المعركة
لمصلحة الجيش السوري وحلفائه ومنها اعتبرت مدينة تدمر
بشقيها األثري والسكني بحكم الساقطة ناريا ً وعسكرياً.
(التتمة ص)14

ما هي �إنجازات الجي�ش واللجان خالل عام من العدوان؟

العامري يطالب �أميركا واوروبا ب�أن ينظرا �إلى الح�شد كـ«قوة ر�سمية»

العبادي يدعو البرلمان �إلى تو�ضيح مطالبه من الحكومة الجديدة �شروط ا�ستباقية لهادي تهدد محادثات ال�سالم اليمنية
ق��ال رئيس البرلمان العراقي
سليم الجبوري ،إن الرئيس العراقي
أمامه خياران ال ثالث لهما ،وهما
تلبية مطالب المحتجين وأن يكون
التغيير ال��وزاري جزءا ً من إصالح
شامل وليس تهدئة للخواطر.
شدد رئيس مجلس النواب سليم
الجبوري ،أم��س ،على ض��رورة أن
تكون عملية التغيير الوزاري جزءا ً
من عملية اإلصالح الشامل وليست
إجراء إداريا ً لـ«تهدئة الخواطر».
كما أك��د ال��ج��ب��وري وفيما أكد
أهمية شمول عملية االصالح على
الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة
القانون ،داعيا ً إلى إعادة النظر في
ملف الهيئات المستقلة وإدارتها.
وق����ال ال��ج��ب��وري ف���ي مؤتمر
صحافي عقده في مبنى البرلمان
إن «مجلس النواب حريص على أن
يبلغ رئيس الوزراء حيدر العبادي
النجاح المرتقب بعمله في ظروف
بالغة التعقيد والدقة على جميع
األصعدة».
وشدد الجبوري على «ضرورة
أن تكون عملية التغيير ال��وزاري
ج��زءا ً من عملية اإلص�لاح الشامل
وليست إج���راء إداري����ا ً وإع�لام��ي�ا ً

لتهدئة الخواطر وتطييب النفوس
وال ك��رة ن��ار تلقى م��ن جهة على
أخ����رى ت��ه��رب �ا ً م���ن ال��م��س��ؤول��ي��ة
الدستورية» .وأض��اف الجبوري
أنه «يهم مجلس النواب أن تشتمل
عملية اإلص�لاح على الحفاظ على
هيبة الدولة وسيادة القانون ومنع
االن��ف��راد وغ��رور السلطة» ،داعيا ً
إل��ى «إع����ادة النظر ف��ي موضوع
الهيئات المستقلة وإدارتها وإنهاء

اإلدارة بالوكالة وفي جميع مفاصل
الدولة».
وك��ان رئيس ال���وزراء العراقي
ح��ي��در ال��ع��ب��ادي ط��ال��ب البرلمان
بتقديم توجيهات واضحة له حول
م��ا إذا ك��ان يتحتم عليه تعيين
سياسيين من األحزاب أو تكنوقراط
مستقلين في حكومة جديدة تهدف
لمكافحة الفساد.
وق��ال العبادي في خطاب بثه

التلفزيون الرسمي ،أول من أمس،
على المهلة التي حددها البرلمان
يوم االثنين لتشكيل حكومة جديدة
بحلول اليوم الخميس.
وق��ال ال��ع��ب��ادي« :على مجلس
النواب أن يحدد بصورة واضحة
موقفه وما يطلبه من رئيس الوزراء:
هل المطلوب تقديم وزراء من الكتل
السياسية أم تقديم وزراء تكنوقراط
من خارج الكتل والمحاصصة».
ودعا العبادي في خطابه زعيم
ال��ت��ي��ار ال��ص��دري مقتدى الصدر
إلن��ه��اء االح��ت��ج��اج��ات ال��ت��ي ق��ال
إنها تمثل عبئا ً على ق��وات األمن
في الوقت الذي تقاتل فيه تنظيم
ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة ال��ذي يسيطر
على مناطق واس��ع��ة ف��ي شمال
وغرب العراق .وقال العبادي« :ال
يجوز من أجل تحقيق اإلصالحات
التأثير على الوضع العسكري أو
األمني».
من جهتها ،أعلنت كتلة الصدر
النيابية رفضها ال��م��ش��ارك��ة في
الحكومة المرتقبة ،منتقدة منح
البرلمان ال��ع��ب��ادي مهلة تنتهي
اليوم الخميس.
(التتمة ص)14

في وقت يستطيع كل من الرئيس
اليمني السابق علي عبد الله صالح
وحليفه الحوثي أن يخاطبا تظاهرات
مليونية ع��ب��ر ش��اش��ات محطات
تلفزيونية تابعة لهما ،غطت هذا
ال��ح��دث غير المسبوق ف��ي تاريخ
اليمن الحديث ،بينما ال يجد الرئيس
اليمني «الشرعي» عبد ربه منصور
ه����ادي ش��اش��ة واح����دة لمخاطبة
اليمنيين في الذكرى االولى «لعاصفة
ال��ح��زم» ال��س��ع��ودي��ة ال��ت��ي أطلقت
العنان لطائراتها في غارات جوية،
تحت عنوان رئيسي ،هو إعادته الى
قصره في صنعاء واخ��راج «القوات
المحتلة» منها.
وفي وقت جرت فيه المفاوضات
في السر بين مسؤولين سعوديين
ونظرائهم الحوثيين في الرياض،
ون��ج��ح��ت ف���ي ت��ه��دئ��ة ال��ج��ب��ه��ات
الحدودية ،وتبادل أسرى ،ربما تكون
الخطوات األولى نحو طريق الخروج
السعودي من هذه «العاصفة» وتوفير
بعض ف��رص النجاح للمفاوضات
المتوقعة بمشاركة اط��راف النزاع،
وتحت اشراف االمم المتحدة.
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت تستبق حكومة
هادي محادثات السالم المرتقبة في

الكويت بوضعها شروطا ً متضاربة
من شأنها إفشال ه��ذه المحادثات
المع َّول عليها إلنهاء الحرب المدمرة.
ال��رئ��ي��س ال��م��س��ت��ق��ي��ل ع��ب��د رب��ه
منصور هادي كتب مقالة في صحيفة
«نيويورك تايمز» األميركية ،وفي

م��وق��ف ي��ع��ك��س وض���ع ال��ع��راق��ي��ل،
اشترط ب��أن أي اتفاق س�لام نهائي
يتم التشاور حوله ،ال بد أن يتضمن
ضمانات وإجراءات فورية رادعة في
ح��ال مخالفته لتعزيز حالة األمن
والسالم بشكل كامل في اليمن .وهي

أمور لم يتضمنها قرار مجلس األمن،
ولم تتطرق إليها المحادثات ،التي
أج��راه��ا المبعوث ال��دول��ي الخاص
باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع
األطراف المتحاربة.
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