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ماذا يجري في السويداء؟
بيروت: أرسل النظام السوري العميد عصام زهر الدين وهو ضابط 

درزي رفيع املستوى في احلرس اجلمهوري ملع جنمه في معارك 
عدة قادها في حمص وحلب، إلى السويداء التي تقطنها الطائفة 

الدرزية لتخفيف التوتر الذي نشب في أوساط الدروز وبني مشايخهم 
ومرجعياتهم الدينية و»النظام«.

القصة بدأت، حسب مصادر معارضة، عندما أجبر عدد من املشايخ 
دورية تابعة لألمن على االنسحاب من ساحة احملافظة على خلفية قيامهم 
بتوظيف الزي الديني الدرزي ضمن احلملة االنتخابية لبشار األسد، عبر 

جلب امرأة من قرية قنوات املجاورة وإجبارها على حمل صورة األسد 
في ساحة احملافظة حيث يقع أحد مراكز احلملة االنتخابية لألسد، بعد 

إلباسها الزي الدرزي، وسارع جهاز األمن العسكري في السويداء، الذي 
يرأسه العميد وفيق الناصر، بالرد على تدخل املشايخ في هذه احلادثة، 

فاعتقل الشيخ لورانس سالم وأخاه اللذين كانا على رأس املشايخ الذين 

طردوا دورية األمن، ما أدى إلى حالة من الغضب في األوساط الدينية 
الدرزية ودفع عددا من املشايخ إلى إعالن اعتصامهم أمام مقرهم الديني 

حلني اإلفراج عن الشيخني، النظام السوري استجاب لطلب املشايخ وأطلق 
سراح سالم وشقيقه، كما تلقى املشايخ الدروز وعدا بإقالة رئيس فرع 

األمن العسكري كي ال تتكرر جتربة شرارة احلراك السوري التي انطلقت 
في مدينة درعا لدى مطالبة األهالي بإقالة رئيس فرع األمن السياسي 

العميد عاطف جنيب، بالتزامن حذر ثالثة من شيوخ العقل لدى الدروز 
حمود احلناوي ويوسف جربوع وحكمت الهجري من »فتنة« قد جتر إليها 

السويداء التي بقيت موالية للنظام على عكس درعا املجاورة قرب حدود 
األردن جنوب سورية، وسعى الدروز منذ بداية النزاع في سورية إلى 

اتخاذ موقف محايد، فبقيت مناطقهم حتت سيطرة النظام السوري، لكنهم 
في الوقت نفسه لم ينخرطوا في أي معارك عسكرية للدفاع عنه.

اشتباكات عنيفة في الليرمون واملخابرات اجلوية في حلب

النظام يطلق عملية للسيطرة على أحياء حمص احملاصرة  
واجليش احلر يتحدث عن »جمود مبرر« في معركة »الساحل«

على بدء قوات املعارضة معارك 
ضد قوات النظام هناك في عقر 
داره حيث تعد املنطقة معقال 
للطائفة العلوية التي ينتمي 

اليها الرئيس بشار االسد.
وف���ي تصري���ح لوكالة 
»األناضول«، قال أنس أبو مالك 
القيادي في اجليش احلر في 
جبهة الساحل، إن املعركة بني 
قوات املعارضة وقوات النظام 
دخلت مرحلة من »اجلمود«، 
حيث حتاول قوات املعارضة 
متكني سيطرتها على املناطق 
التي وصلت إليها، في حني أن 
قوات النظام حتاول منع القوات 
املهاجمة من التقدم والسيطرة 
على مناط���ق جديدة، بعد ان 
اس���تطاعت قوات املعارضة 
السيطرة على مدينة »كسب« 
االس���تراتيجية ومعبره���ا 
احلدودي م���ع تركيا، وعلى 
قرية وس���احل »السمرا« أول 
منفذ بحري له���ا على البحر 
املتوس���ط، وعدد من املواقع 

األخرى القريبة منها.
وأوضح أبو مالك أن قوات 
املعارضة بعد نحو شهر من 
املع���ارك العنيفة م���ع قوات 
النظ���ام، أصيب���ت بنوع من 
اإلنهاك بعد وقوع قتلى وجرحى 
في صفوفها وقياداتها، ووجود 
بعض النقص في الذخيرة التي 
متتلكها، مشيرا إلى أن اإلمدادات 
باملقاتلني والس���الح من باقي 
املناطق التي تس���يطر عليها 
قوات املعارضة هي ما يعينها 

على االستمرار.
على اجلان���ب اآلخر، فإن 

قوات النظ���ام حتاول متكني 
سيطرتها على »املرصد 45« 
االستراتيجي الذي يطل على 
املناطق التي سيطرت عليها 
قوات املعارضة مؤخرا، ويخطط 
لشن هجوم معاكس الحقا على 
تلك القوات الستعادة السيطرة 
على تلك املناطق، على حد قول 

أبو مالك.
واستدرك القيادي بالقول 
إن قوات املعارض���ة ما تزال 
مصرة على إبقاء جبهة الساحل 
»مشتعلة« نظرا لتأثيرها الكبير 
على مركز ثقل النظام الطائفي 
الذي يستند اليه في حكمه، كما 
أنها تضم املنفذ الوحيد للبالد 

على البحر.
وفي جبهة مشتعلة أخرى، 
قال املرصد السوري ان الطيران 
املروحي قصف مناطق في حي 
بستان الباش���ا بحلب شمال 
س���ورية ما أدى ال���ى اضرار 

مادية.
وان اشتباكات عنيفة بني 
قوات النظام واملعارضة دارت 
في منطقة الليرمون ومحيط 
مبنى املخابرات اجلوية ترافق 
مع قص���ف الطيران املروحي 
محي���ط مبن���ى املخاب���رات 

اجلوية.
كما فتح الطيران احلربي 
نيران رشاشاته الثقيلة على 
مناطق في حي املشهد، بينما 
قصف���ت الق���وات النظامية 
مناطق في حي صالح الدين 
بعد منتصف ليل امس واتهم 
نشطاء القوات النظامية بقصفه 

بالغازات السامة.

السيطرة على كتل من االبنية«، 
الفت���ا الى ان »ه���ذا التقدم ال 
قيمة عسكرية له بعد«. وتأتي 
العملية العسكرية بعد هدنة 
استمرت اسابيع ومت خاللها 
ادخال مواد غذائية ومساعدات 
للمدني���ني احملاصرين الذين 
رفضوا اخلروج، مبوجب اتفاق 
بني السلطات ومقاتلي املعارضة 

بإشراف االمم املتحدة.
ومت مبوج���ب هذا االتفاق 
اج���الء اكثر م���ن 1400 مدني 
بني 7 و13 فبراير من االحياء 
احملاصرة في حمص، بحسب 
رقم تقريبي يستند خصوصا 

الى ما اعلنته السلطات.
وأكد املرصد وناش���طني 
ان مئات الناشطني واملقاتلني 
خرجوا بدورهم في وقت الحق 
مبوجب تسويات مع السلطات. 
وقال ناشط يقدم نفسه باسم 
ابو زياد اليزال موجودا داخل 
حمص لوكالة فرانس برس عبر 
االنترنت، ان هناك نحو 1200 
مقاتل ال يزالون في املدينة و180 

مدنيا بينهم ستون ناشطا.
وال يوجد اي منفذ لهؤالء 
الى خارج املدينة، وبالتالي ال 
ميكنهم االنسحاب الى مناطق 
اخرى كما حصل في مدن وبلدات 
شهدت اقتحامات لقوات النظام 
بعد افساح املجال للمقاتلني 
باالنس���حاب. وعلى الساحل 
السوري في غرب البالد، قال 
قيادي في اجليش الس���وري 
احل���ر، إن جبهة »الس���احل« 
دخلت ما وصفها مبرحلة من 
»اجلمود املبرر« بعد نحو شهر 

عواصم � وكاالت: اقتحمت 
قوات النظام السوري املدعومة 
مبقاتلي حزب اهلل واملليشيات 
املوالي���ة ل���ه احي���اء حمص 
احملاصرة منذ قرابة السنتني 
حتت غطاء ناري مكثف، في 
حني قالت مصادر في اجليش 
احلر ان معركة الساحل التي 
اطلقها ثوار املعارضة قبل نحو 
شهر، دخلت مرحلة »اجلمود 
املبرر« حسبما افادت مصادر 
في املعارضة وكذلك النظام. 
وذك���ر التلفزيون الس���وري 
الرس���مي في شريط اخباري 
عاجل ان اجليش الس���وري 
بالتعاون م���ع من وصفهم ب� 
»الدف���اع الوطن���ي« »حققت 
جناح���ات مهمة ف���ي حمص 
القدمية وتتق���دم باجتاهات 
جورة الشياح واحلميدية وباب 

هود ووادي السايح«.
وأك���د املرصد الس���وري 
حلقوق االنس���ان وناشطون 
محاول���ة االقتح���ام والتقدم 
الذي يترافق مع قصف وغارات 

واشتباكات عنيفة.
وقال مدي���ر املرصد رامي 
عبدالرحم���ن لوكالة فرانس 
برس ان العملية العس���كرية 
بدأت امس األول بعد استقدام 
قوات النظ���ام تعزيزات من 

املسلحني املوالني له.
وأفاد ع���ن »قصف كثيف 
على حمص القدمية وغارات 
جوية ومحاول���ة اقتحام من 
ناحية جورة الشياح ترافقت 
مع اشتباكات عنيفة«. واضاف 
ان القوات النظامية »متكنت من 

مسعفون ورجال امن في موقع انفجار سيارة مفخخة في شارع العشاق مبنطقة عكرمة املوالية للنظام في حمص أمس األول   )أ .ف .پ( 

بيروت: اجليش السوري على وشك السيطرة الكاملة على منطقة القلمون 
االستراتيجية بريف دمشق الشمالي، مما يتيح له تأمني كامل حدوده مع 

لبنان، والطريق السريع بني العاصمة وحمص في وسط البالد، فضال عن 
قطع خطوط إمداد املعارضة إلى الغوطة الشرقية بدمشق. واستعادت قوات 
النظام سيطرتها على بلدتي معلوال والصرخة، وقرية جبعدين، وتقدمت في 
تالل عسال الورد احملاذية للحدود اللبنانية، وسط أنباء عن تفعيل التسوية 
في مدينة الزبداني التي يتوقع ناشطون تنفيذ مصاحلة فيها، جتنبا لقصف 

أحيائها.
وتكتسب معلوال التي تبادلت قوات النظام واملعارضة السيطرة عليها اربع 

مرات أهمية رمزية لكونها بلدة تاريخية مسيحية، وارتبط اسمها بالراهبات 
الـ 13 اللواتي اختطفن من دير مار تقال، على أيدي عناصر من جبهة النصرة 
ملدة ثالثة أشهر قبل أن يطلق سراحهن الشهر املاضي ضمن صفقة تبادل مع 

150 معتقلة في السجون السورية.
وكانت املعارضة قد سيطرت على معلوال في سبتمبر املاضي، قبل أن يخرج 
املسلحون منها نتيجة تسوية مع النظام، ليعود مقاتلون معارضون جلهم من 

اإلسالميني ويسيطروا عليها مجددا مطلع ديسمبر املاضي. وتقع على بعد 
55 كلم شمال دمشق، وتأتي السيطرة عليها بعد أسبوع من دخول قوات 

النظام إلى رنكوس.
ودفع املهاجمون املنسحبني نحو ما تبقى لهم من ملجأ، على أطراف جنوب 

غرب القلمون، من السلسلة اجلبلية اللبنانية الشرقية. ووصلت طالئع 
املنسحبني من ساحات املعارك القلمونية إلى الزبداني، ووادي بردى، التي 
بدأ اجليش السوري باالحتشاد في مرتفعاتها الغربية. كما توجهت األلوية 

الناجية من املعارك نحو عسال الورد وجرود عرسال وبلودان وحوش عرب، 
التي يستعد اجليش السوري وحزب اهلل لدخولها لالستفادة من اإلرباك الذي 

أصاب ألويتها، ومن الديناميكية الهجومية التي حولت بعض العمليات إلى 
عمليات مطاردة أكثر منها عمليات قتال.

وأشارت آخر املعطيات الواردة من القلمون إلى تقدم اجليش السوري 
وسيطرته على املرتفعات الشرقية لبلدة اجلبة احملاذية للحدود اللبنانية ـ 

السورية، وذلك بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تدور رحاها في كل من بلدتي 
عسال الورد وحوش عرب، اللتني من املتوقع أن تكون السيطرة عليهما 

مسألة وقت قصير، السيما بعد االنهيار الكبير الذي تعرضت له حتصينات 
املسلحني ومعنوياتهم، وفقدانهم أي أمل بأن يكون لهم موضع قدم في 

منطقة القلمون.
وإقفال »معركة القلمون« على هذا النحو من شأنه أن يجعل الشريط 

احلدودي بني سورية ولبنان، بدءا من تلكلخ عند حدود لبنان الشمالية، 
مرورا بجبال القلمون، ووصوال إلى أطراف القنيطرة، حتت مرمى نيران 

اجليش السوري، وبالتالي إخراج احلدود اللبنانية من دائرة االهتمام 
واالستنزاف الدموي، مبا قد ميكن اجليش السوري من االلتفات أكثر إلى 

حدوده مع كل من تركيا واألردن.
وكانت احلدود السورية مع لبنان من جهة القلمون تعد خاصرة رخوة للنظام 
السوري الذي يعتبرها »ممرا ملسلحي املعارضة وإمداداتها من السالح«، كما 

يرى حزب اهلل، الذي أعلن مشاركته في القتال إلى جانب القوات احلكومية 
السورية في مايو املاضي ان هذه احلدود تشكل خطرا على مناطق نفوذه، 

نظرا الستهدافها البقاع بشرق لبنان بالصواريخ والسيارات املفخخة.

معركة القلمون انتهت واحلدود اللبنانية مع سورية خارج الصراع
تقرير إخباري

اجليش العراقي يبقي على قواته داخل الرمادي

حكومة بغداد تغلق »أبو غريب« لـ »دواع أمنية«
بغ����داد � وكاالت: أكد مجلس محافظة األنبار 
امس على بقاء قوات اجليش العراقي داخل احياء 
مدينة الرمادي مبحافظة األنبار وعدم انسحابها 
إلى أطراف املدينة، ملنع عودة »اإلرهابيني« مجددا. 
وقال نائب رئيس مجلس احملافظة فالح العيساوي، 
إن االختراق األمني الذي حصل قبل أربعة أيام في 
الرمادي بعد انسحاب قوات اجليش خارج األحياء 

السكنية تتحمل مسؤوليته اإلدارة احمللية. 
وأضاف العيساوي، أن الصورة وضحت لدى 
أهالي األنبار بأن انسحاب قوات اجليش من األحياء 
السكنية يستغل من قبل اإلرهابيني للعودة مجددا، 
مؤكدا االتفاق على بقاء قوات اجليش داخل مدينة 
الرمادي حتى االنتهاء من بناء قوات شرطة محلية 
مدربة ومجهزة بصورة تامة قادرة على تس����لم 

امللف األمني. 
إلى ذل����ك، أعلنت وزارة العدل العراقية امس 
اغالق سجن بغداد املركزي، »أبوغريب سابقا« بعدما 
اخلته من السجناء وذلك ألسباب أمنية. وقالت 
الوزارة في بيان نشر على موقعها اإللكتروني إنها 
»أغلقت سجن بغداد املركزي بصورة كاملة ومت 
إخالؤه من النزالء، بالتعاون مع وزارتي الدفاع 

والداخلية«.

ونقل البيان عن وزير العدل حسن الشمري 
قوله إن »الوزارة أنهت نقل جميع النزالء البالغ 
عددهم 2400 نزيل بني موقوف ومحكوم بقضايا 
إرهابية، إلى السجون اإلصالحية في احملافظات 

الوسطى والشمالية«.
وأضاف الشمري أن »الوزارة اتخذت هذا القرار 
ضمن اجراءات احترازية تتعلق بأمن السجون، 
كون سجن بغداد املركزي يقع في منطقة ساخنة»، 
مشيرا إلى أن »جلنة مشكلة في الوزارة باشرت 
بتوزيع املوظفني واحلراس اإلصالحيني في السجن 
على بقية الس����جون في بغداد«. من جهته، قال 
املتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن 
في تصريح لوكال����ة ل�»فرانس برس« ان »غلق 
السجن يأتي في اطار اجراءات لوجستية اضافة 

لكونه من السجون القدمية«.
وأشار إلى أن »هناك رؤية أمنية تتعلق مبوقع 
السجن« في منطقة ابوغريب، غرب بغداد، والتي 
تش����هد هجمات ش����به يومية لقربها من مدينة 
الفلوجة«. وتعرض س����جن ابوغريب في يوليو 
العام املاضي إلى هجوم شنه عشرات املسلحني 
بالتزامن مع هجوم على س����جن آخر في التاجي 

إلى الشمال من بغداد.

اختطاف السفير األردني لدى ليبيا
عواصم � وكاالت: أعلن االردن عن اختطاف 
سفيره لدى ليبيا فواز العيطان ومرافقيه وسائقه.  
وحمل رئيس الوزراء األردني عبداهلل النسور 
اجلهة اخلاطفة للسفير األردني مسؤولية سالمته، 
وقال ان حكومته ستتخذ كل االجراءات إلطالق 
س���راحه. وقال النسور أمام مجلس النواب إن 
»احلكومة حتمل اجلهة اخلاطفة التي لم تعرف 
هويتها بعد مسؤولية سالمة السفير وستتخذ 
كل االجراءات املناس���بة للحف���اظ على حياته 
وإطالق سراحه«. وأش���ار الى ان »املعلومات 
التي وردت للحكومة تشير الى اختطاف السفير 
من قبل ملثمني مدنيني لم تعرف هويتهم بعد 
اذ اطلقوا النار عليه في اثناء توجهه الى عمله 
بصحبة س���ائقه وقد اصيب السائق اصابات 
بالغة ومت اختطاف السفير«، داعيا السلطات 
الليبية والش���عب الليبي »للعمل على اطالق 

سراح السفير«.
وكانت وزارة اخلارجي���ة الليبية أعلنت في 
وقت سابق امس، أن مسلحني مجهولني، اختطفوا، 
السفير األردني في ليبيا، فواز العيطان، في أحد 

أحياء العاصمة طرابلس.
وقال املتحدث باسم الوزارة اخلارجية سعيد 
االس���ود لوكالة فرانس برس ان »سيارتني بدون 

لوحات احداهم���ا بي ام دبليو يقودها مجهولون 
ملثمون هاجموا السفير وسائقه، واختطفوا السفير 

واقتادوه الى جهة غير معروفة«.
ونقلت وكالة األنباء الليبية )وال( عن االسود 
قوله ان »س���ائق الس���فير اصيب جراء الهجوم 
برصاصتني وهو متواجد في احد املستش���فيات 

في طرابلس لتلقي العالج«.
وعلى صعيد آخر، نددت واشنطن بالتهديدات 
التي قال رئيس ال���وزراء الليبي املكلف عبداهلل 
الثني انه تعرض لها ودفعت���ه الى االعتذار عن 
تش���كيل احلكومة، معتبرة انها »غير مقبولة«. 
وقالت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية االميركية 
جنيفر بساكي في بيان امس االول إنه »في وقت 
تبدو ليبيا في امس احلاجة الى تفاهم سياس���ي 
للتقدم على طريق االنتقال الدميوقراطي، ينبغي 

عدم مصادرة عملية احلوار السياسي«.
وأضافت بس���اكي ان »التهديدات بحق رئيس 
الوزراء وأش���خاص آخرين غير مقبولة وندينها 

بأشد العبارات«.
واعتذر الثني، الذي كلفه املؤمتر الوطني العام 
في الثامن من أبريل اجلاري تشكيل حكومة جديدة، 
عن قبول هذا التكليف يوم االحد املاضي، مبررا 

قراره بتعرضه وعائلته ل� »اعتداء غادر«.

واشنطن تنتقد الضغوط التي دفعت الثني لالستقالة 

قوات »اوفور « األوروبية تستعد للحلول محل
 القوات الفرنسية في أفريقيا الوسطى

بانغي � األناضول: قال قائد عمليات قوات »اوفور 
افريقيا الوسطى« في بانغي اجلنرال تييري ليون 
إن الهدف االساسي لقواته يتمثل أساسا في »تعزيز 

القانون لوضع حد للخارجني عليه«.
ومن املنتظر أن تأخذ هذه الوحدات األوروبية 
مكان قوات سانغريس الفرنسية في بانغي، فيما 

ستنتشر األخيرة في مناطق متفرقة من البالد.
وأوضح اجلنرال ليون خالل مؤمتر صحافي 
عقد مبقر االحتاد األوروبي في بانغي، امس االول، 
أن »اوفور« تضم 800 عنصر من بينهم 600 جندي، 
مش���يرا إلى أن »هذه املهمة االفريقية هي األولى 
بالنسبة إلى العديد من اجلنود وهي جتري بعيدا 
عن ديارهم خصوصا اجلنود الوافدين من أوروبا 
الشرقية«. وتتمثل أولويات القوات األوروبية في 
بانغي في تأمني املطار واملناطق املجاورة له حيث 

تتواجد بعض أحياء للمس���لمني وتأمني مناطق 
النازحني، بحسب رأي اجلنرال.

وتهدف هذه القوات ايضا إلى متهيد الطريق 
أمام تدخل قوات حفظ السالم التابعة لالمم املتحدة 
التي من املتوقع أن تبدأ في االنتشار مع منتصف 

شهر سبتمبر القادم.
وتعيش أفريقيا الوس���طى منذ اخلامس من 
ديس���مبر املاضي عنفا طائفيا متبادال، استدعى 
تدخل فرنسا عبر ما يعرف بعملية »سانغاريس«، 
كما قام االحتاد األفريقي بنشر بعثة دولية لدعم 
أفريقيا الوس���طى باسم »ميسكا« والتوصل إلى 
تس���وية للنزاع فيها، قبل أن يقرر مجلس األمن 
الدولي مؤخرا، نش���ر قوة حفظ سالم حتت اسم 
»مينوسكا« مكونة من 12 ألف جندي، في محاولة 

الستعادة االستقرار في هذا البلد املضطرب.

إيران تطالب األمم املتحدة باجتماع طارئ
 بعد رفض واشنطن منح تأشيرة ملبعوثها

عواصم � رويترز: قال االمم املتحدة إن إيران 
طلبت عقد اجتماع طارئ بشأن رفض واشنطن 
منح سفير طهران اجلديد لدى املنظمة الدولية 
تأش���يرة دخول لكنها امتنعت حتى اآلن عن 

املطالبة بأي إجراء محدد.
ووجهت ممثلية إي���ران الدائمة لدى األمم 
املتحدة في نيويورك مذكرة الى رئيس جلنة 
العالقات مع الدول���ة املضيفة باألمم املتحدة 
دعت فيها الى عقد اجتماع طارئ لهذه اللجنة 
ملناقشة خرق واش���نطن التزاماتها في اطار 

اتفاقية مقر االمم املتحدة. 
وأوضح رئيس جلن���ة العالقات مع البلد 
املضيف، التابعة لألمم املتحدة وسفير قبرص 
لدى املنظمة الدولية نيكوالس امييليو، ان إيران 
طلبت عقد اجتماع خاص للجنة، التي تضم 

19 عضوا وتتعامل مع قضايا منها تأشيرات 
الدخول والهجرة واألمن.

وأضاف »حددوا انهم ال يطلبون أي اجراء 
من قبل اللجنة. وانهم يرغبون فحس���ب في 
اطالعنا على األمر في الوقت الراهن على األقل«، 
الفت���ا الى أن اللجنة س���تجتمع على األرجح 

االسبوع القادم.
ووجه مساعد رئيس ممثلية ايران الدائمة 
لدى االمم املتحدة غالم حسني دهقاني رسالة 
امس الى االمني العام لألمم املتحدة بان كي مون 
دعا فيها الى نشر مذكرة ممثلية ايران املوجهة 
الى جلنة العالقات مع الدولة املضيفة احتجاجا 
على اخلرق القانوني للحكومة األميركية بعدم 
منح تأشيرة دخول ملندوب ايران اجلديد لدى 

املنظمة الدولية حميد ابوطالبي.

قوات النظام 
حتاول استعادة 
املرصد 45 في 

الساحل 


