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كوباني في سورية وديالى في العراق.. هل تكون 2015 سنة االنحسار لـ »داعش«؟
تخلق بيئة ميكن أن يخرج منها 
التطرف وأن تشكل ملجأ للشباب 
املتطرف. فتنظيم »داعش« ليس 
موجودا فقط في ساحات املعارك 
العراق وسورية وإمنا هناك  في 
الديني  قضايا متعلقة بالتطرف 
والشحن اإليديولوجي والتمويل 
غير الش���رعي وتدف���ق املقاتلني 
األجانب. وه���ذا ميكنه أن يؤدي 
الى أن يشكل »داعش« حتديا دوليا 
لسنوات عدة، حتى لو انتهى على 

األرض ككيان منظم ومتماسك.
- هناك ثالثا اإلشكالية الكبرى 
الناجمة عن اس���تمرار الغموض 
املس���يطر على األزمة السورية 
وطريقة التعاطي مع »داعش« في 
سورية، وعن اس���تمرار التباين 
اإليراني األميركي حول سورية 
بخالف ما هو حاصل من توافق 

في العراق.

العراق وسورية: 
- هناك أوال مشكلة االنخراط 
العسكرية،  العمليات  السني في 
وحيث إن هذا االنخ���راط مازال 
ضعيف���ا وتغلب علي���ه عالمات 
التردد واحلذر نتيجة عدم توافر 
ضمانات فعلية تتعلق بأوضاع 
السنة ومكاسبهم في احلكم )حجم 
القرار واملناصب  املش���اركة في 
الوطني »الس���ني«...(،  احلرس 
وأيض���ا نتيجة م���ا يجري على 
األرض من ممارس���ات تقوم بها 
قوات احلشد الشعبي )قتل ونهب 

وإحراق منازل...(.
- هن���اك ثانيا واقع »داعش« 
وطبيعته كتنظيم عسكري عقائدي 
يستوجب أن التعامل معه ال يقتصر 
على اجلانب العسكري وإمنا ميتد 
الى معاجلة التحديات االقتصادية 
التي  والسياس���ية واالجتماعية 

العراق، واستعادة  شمال وغرب 
س���يطرة احلكومة العراقية على 
مدينة املوصل وغيرها من املراكز 
الس���كانية، فض���ال ع���ن الطرق 
الرئيس���ية بالبالد وحدودها مع 
س���ورية، وذلك بحلول منتصف 
عام 2015، وفقا ملسؤولني أميركيني. 
الذي يجري  الهجوم  وسيتطلب 
التخطيط له مبعاونة املخططني 
العسكريني األميركيني تدريب 3 
فرق عسكرية عراقية جديدة، أي 
ما يقدر بنحو 20 ألف جندي خالل 

الشهور املقبلة.
التغيير  ولك���ن رغ���م ه���ذا 
احلاصل عل���ى األرض، فإنه من 
املبكر والسابق ألوانه احلديث عن 
»انهيار داعش« مع وجود جملة 
الى احلذر  أسباب وعوامل تدفع 
والى عدم توقع نهاية س���ريعة 
ل� »داع���ش« وللصراع الدائر في 

املعادلة على األرض.
3- التنسيق اإليراني � األميركي 
من حتت الطاولة وس���ط تشابك 
غير عادي بني املصالح في العراق 
وسورية وفي مواجهة عدو مشترك. 
وواضح أن األميركيني مرتاحون 
للدور اإليراني في العراق ويقرون 
بأهميته ف���ي حماية بغداد ومنع 
سقوط أربيل وفي إطالق احلملة 
املضادة إلحلاق الهزمية ب� »داعش«، 
إذ تخطط ق���وات األمن العراقية 
مدعوم���ة بالقوة اجلوي���ة التي 
تقودها الواليات املتحدة واملئات 
من املستشارين العسكريني، الى 
شن هجوم كبير ضد مقاتلي تنظيم 
»داعش« في العراق، وهي حملة 
من املتوقع أن تش���هد جملة من 
التحديات اللوجستية والسياسية 
الكبيرة. وينحصر هدف احلملة في 
كسر احتالل »داعش« في مناطق 

وقع التق���دم الذي أحرزته قوات 
البيش���مركة من جه���ة وانطالق 
العمل األمني داخل املدينة من جهة 
ثانية عبر خاليا نائمة مش���كلة 
من ضباط وعناصر سابقني في 
الش���رطة العراقية ت���زود بغداد 
باملعلومات وتعمل على زعزعة 
سيطرة »داعش« داخل املوصل.

هذا التغيير احلاصل على أرض 
العراق تقف وراءه ثالثة عوامل 

أساسية:
1- الضربات اجلوية لطائرات 
الطائرات  التحالف وخصوص���ا 
األميركي���ة التي حقق���ت نتائج 
ملموسة في تقويض نفوذ تنظيم 
الدولة اإلسالمية وإعاقة حتركه 
وضرب مص���ادر متويله الى حد 

كبير.
2- تدخل إيران بطريقة مباشرة 
ومكثفة ودوره���ا كبير في قلب 

بعد أشهر من القتال الذي استبسل 
فيه األكراد مس���تندين الى دعم 
التحالف الدولي وغطائه. ونتيجة 
املعركة في كوباني تكتسب أهمية 
رمزية ومعنوية أكثر من األهمية 
االستراتيجية ألنها تعلن أن تنظيم 
»داع���ش« ليس »ق���وة ال تقهر« 
وباإلمكان مواجهته ووقف متدده 
واحتوائ���ه، وألنها حتد من زخم 
»داعش« وتعطي األكراد قوة دفع 
عسكرية لتحرير مزيد من املناطق 

الكردية.
العراقي  2- سيطرة اجليش 
مع قوات احلشد الشعبي )ائتالف 
امليليشيات الشيعية( على محافظة 
ديالى في العراق. وأما الهدف التالي 
فهو محافظة صالح الدين حيث 
يحتفظ »داعش« مبواقع أساسية 
أبرزها مدينة تكريت، بينما تنطلق 
التحضيرات ملعركة املوصل على 

بيروت: إذا كانت سنة 2014 سنة 
الدولة اإلسالمية  صعود تنظيم 
»داعش« وسطوع جنمه ووصوله 
الى نقطة الذروة في متدده السريع 
واملفاجئ داخل العراق وسورية، 
هل تكون سنة 2015 سنة انحسار 
»داعش« وبداية أفول جنمه والعد 
العكس���ي له؟ ما يدف���ع الى هذا 
التساؤل الوقائع امليدانية اجلارية 
على األرض والتي وحدها حتدد 

مسار »داعش« ومصيره.
وه���ذه التط���ورات تفيد بأن 
متدد »داعش« أخذ مداه وتوقف 
عند حدود معينة، وأنه في صدد 
االنتق���ال من وضعي���ة الهجوم 
والتوس���ع الى وضعي���ة الدفاع 
واحلفاظ على مواقعه ومكاسبه.

وأما هذه التطورات فكانت:
1- اندحار »داعش« في مدينة 
كوباني )عني العرب( الس���ورية 

حتليل اخباري

احتفاالت في جنوب تركيا بعد إعالن املسلحني األكراد حتريرها

أهالي عني العرب يستعدون للعودة 
وأردوغان ال يريد »كردستان« جديداً في شمال سورية

التي دافعت عن  املس���لحة 
املدينة.

وكانت وح���دات حماية 
الش���عب أعلنت ف���ي بيان 
أصدرته ليال »حترير مدينة 
كوباني بشكل كامل«، معتبرة 
أن معركة كوباني مصيرية 
ملرتزقة داعش وهزميتها في 
كوباني تعني بداية النهاية 

بالنسبة له.
وفي السياق، أفاد املرصد 
الس���وري حلقوق اإلنسان 
أمس عن معارك بني األكراد 
والتنظيم إلى جنوب شرق 
وجنوب غرب املدينة. وذكر 
الصحاف���ي مصطفى عبدي 
املوجود في منطقة حدودية 
تركية على مسافة قصيرة من 

العرب واملتابع للملف  عني 
الكردي، أن التحالف الدولي 
بقيادة أميركية يواصل تنفيذ 
غاراته اجلوية على مواقع 

وجتمعات التنظيم.
وفور اإلعالن عن »حترير« 
كوباني، بدأ سكانها يعدون 

العدة للعودة.
وقال نائب وزير خارجية 
مقاطعة كوبان���ي )اإلدارة 
الذاتي���ة( ادريس نعس���ان 
في اتصال هاتفي مع وكالة 
ب���رس »الن���اس  فران���س 
فرحون جدا، وهم يحتفلون، 
املعنويات مرتفعة«. إال انه 
أشار إلى أن السلطات احمللية 
تطلب من الناس التريث في 

العودة إلى منازلهم.
 وقال: »هناك دمار كبير، 
نص���ف املدينة عل���ى األفل 
مدمر«، مضيفا: »نطلب منهم 
عدم التوجه إلى املدينة على 
الفور بسبب غياب احلاجات 
األساسية. ال يوجد طعام وال 
أدوية، وال كهرباء وال ماء«.
إلى  وتاب���ع: »نحت���اج 
مس���اعدة والى خبراء في 
إعادة اإلعم���ار، كما نحتاج 
إلى اسلحة ملتابعة املعركة«، 
مش���يرا إل���ى أن احلكومة 
احمللية ق���د توجه نداء إلى 
املجتمع الدولي للمساعدة.

وقال عب���دي من جهته 
إن »عش���رات األش���خاص 
اجتازوا احل���دود، لكن لم 
املدينة  يتمكنوا من دخول 
بس���بب اإلجراءات األمنية 

املشددة«.

شمال س���ورية مثل شمال 
العراق، هذا الكيان سيكون 
مصدر مش���اكل كبرى في 

املستقبل«.
اردوغ���ان مرة  وداف���ع 
جديدة أمام الصحافيني عن 
إقامة »منطقة حظر  فكرته 
جوي« و»منطقة أمنية« على 

احلدود السورية.
االحتف���االت  وعم���ت 
املناطق الكردية في سورية 
والعراق وصوال إلى بيروت، 
ونشرت على مواقع التواصل 
االجتماعي صور حلش���ود 
كبيرة في مدن سورية عدة 
حتتفل وتغن���ي وترقص، 
وتش���يد بوح���دات حماية 
الكردية  الق���وة  الش���عب، 

عواصم - وكاالت: نظم 
األكراد جتمعات كبيرة في 
مدن جنوب ش���رقي تركيا، 
وعلى رأسها دياربكر وهكاري 
وش���رناق، احتفاال بأنباء 
حتري���ر مدينة عني العرب، 
املدينة  فيما يستعد سكان 
احلدودية التي يطلق عليها 
األك���راد »كوباني« للعودة 
إلى املدينة املدمرة بعد طرد 
تنظيم »داعش« منها، فيما 
انتقل���ت املعركة إلى القرى 
التي التزال حتت  املجاورة 
التنظيم،  س���يطرة مقاتلي 
وكانت وزارة الدفاع األميركية 
»الپنتاغون« قد أعلنت انه 
من املبكر احلديث عن حترير 

كوباني. 
وتعليقا على التطورات، 
أعلن الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان في تصريحات 
نقلتها الصحف التركية أمس 
أن تركي���ا ال تري���د منطقة 
كردية خاضعة حلكم ذاتي 
في سورية على غرار اقليم 

كردستان العراق.
وق���ال اردوغ���ان أم���ام 
مجموع���ة صحافي���ني في 
الطائرة التي أقلته إلى أنقرة 
في ختام جولة في أفريقيا 
»ال نريد تكرارا للوضع في 
العراق. ال  العراق، ش���مال 
ميكننا اآلن أن نقبل نشوء 

شمال سورية«.
وأض���اف كما نقلت عنه 
صحيفة حرييت »يجب أن 
نحافظ عل���ى موقفنا حول 
هذا املوضوع وإال فسيكون 

أكراد يقيمون حلقات الدبكة احتفاال بسيطرة املقاتلني على مدينة عني العرب                                    )رويترز( 

إسرائيل تخلي »جبل الشيخ« من السياح 
وتردّ بالنيران على صواريخ استهدفتها من سورية

عواص����م � رويت����رز � أ.ف.پ: أعل����ن جيش 
االحتالل اإلس����رائيلي أنه أطلق نيرانه باجتاه 
اجلانب الس����وري من اجلوالن احملتل ردا على 
سقوط صواريخ في اجلزء الذي يحتله، وباشر 
عملي����ات إلجالء العديد من الس����ياح عن موقع 

للتزلج في جبل الشيخ.
وقال����ت اإلذاع����ة اإلس����رائيلية إن قذيفتني 
صاروخيت����ني على األقل س����قطتا من األراضي 
السورية على شمال هضبة اجلوالن دون وقوع 
اصابات، وسقطت األولى قرب السياج احلدودي 
والثانية في منطقة غير مأهولة قرب جبل الشيخ، 
ورد اجليش اإلسرائيلي بإطالق نيران مدفعيته 

باجتاه األراضي السورية.
بدوره����ا، أكدت القناة الثاني����ة بالتلفزيون 
اإلس����رائيلي أن أحدا لم يصب في الواقعة التي 
دفعت إس����رائيل إلى إطالق صفارات اإلنذار في 
املنطقة. وأكدت وكالة فرانس برس ان اجليش 
االسرائيلي اغلق جميع الطرق في اجلوالن خاصة 

تلك القريبة من محطة التزلج.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر وترقب ملا 

قد حتمله الفترة املقبلة بعد الغارة التي أدت إلى 
مقتل عدد من قياديي حزب اهلل وجنرال إيران 
خالل وجودهم في القنيطرة السورية، وقد حمل 

احلزب اللبناني إسرائيل مسؤولية العملية.
من جهته، قال بيتر ليرنر، املتحدث باس����م 
اجليش اإلسرائيلي، في تغريدة على »تويتر« إن 
اجليش »أوعز بإخالء جبل هرمون )الشيخ(«.

وتعتبر منطقة جبل الشيخ املالصقة للجوالن 
احملتل من مناطق اجلذب السياحي في هذا الوقت 
من الس����نة حيث تتكاثف فيه الثلوج ويرتاده 
السياح من أجل التزلج. وأضاف ليرنر في تغريدته 
أن����ه »بعد الهجوم الصاروخ����ي على مرتفعات 
اجلوالن رد اجليش اإلسرائيلي بسالح املدفعية 
على املواقع التي انطلق منها الهجوم«، مش����يرا 

إلى أنه لم تقع إصابات نتيجة للهجوم.
وكان ليرن����ر ذكر في تغريدة س����ابقة له أن 
صاروخني سقطا على مرتفعات اجلوالن السورية 
التي حتتل إسرائيل نحو ثلثي مساحتها، وأشارت 
إذاعة اجليش اإلسرائيلي إلى أن مصدر الصاروخني 

األراضي السورية.

آالت عسكرية ومدافع اسرائيلية واستنفار  في اجلوالن احملتل                                                           )ا.ف.پ( 

جلسة نيابية النتخاب رئيس بال نصاب.. ووزارية للملفات املتفق عليها

ترقب خطاب نصراهلل اجلمعة حول الرد على عملية القنيطرة
ومصادر: »املستقبل« ينتظر موقفه من الرئاسة قبل 14 فبراير

بيروت ـ عمر حبنجر

جلسات نيابية انتخابية 
فاقدة النصاب، واجتماعات 
حوارية بال نتائج حاسمة، 
وج���والت غامضة النتائج 
الفرنس���ي جان  للمبعوث 
فرانسوا جيرو على عواصم 

املنطقة وفعالياتها.
اليوم تنعقد اجللس���ة 
النيابي���ة ال���� 18 النتخاب 
رئي���س للجمهورية، وغدا 
جلسة ملجلس الوزراء عابقة 
البيئة وصفقات  بروائ���ح 
»الفي���ول« لصالح كهرباء 
لبنان، البقرة احللوب التي 
جففت ض���رع الدولة، ولم 
توفر الشبع حليتان املصالح 
الشخصية املغلفة بحقوق 

الطوائف واملذاهب.
وفي كل احلاالت، حركة 
بال بركة، فلبنان مازال اسير 
الوق���ت االقليمي الضائع، 
ومجلس نوابه يطير بنصاب 
كامل الى الرياض للتعزية 
بخادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، 
ولتهنئة امللك س���لمان بن 
عبدالعزيز، وال يلتقي في 
ساحة النجمة في بيروت، 
النواب،  حيث مقر مجلس 
لينتخب رئيسا للجمهورية 
الش���اغرة رئاس���يا منذ 8 

اشهر.
على اي حال، الكل يترقب 
ما س���يعلنه االم���ني العام 

حلزب اهلل الس���يد حسن 
نص���راهلل بعد غد اجلمعة 
حول الغارة االس���رائيلية 
الت���ي  القنيط���رة  عل���ى 
استهدفت قيادات ميدانية 
للح���زب ومعها العميد في 
الثوري االيراني،  احلرس 
اي رد سيكون؟ واي نوع 
من الردود في ظل التهديدات 
االسرائيلية بتدمير لبنان اذا 
حصل رد ما وكان متجاوزا 
لنطاق ومدى الفعل املردود 

عليه؟
وضمن املتوقعات من السيد 
اكثر  نصراهلل اطالق موقف 
مرونة من استحقاق رئاسة 
اجلمهورية، وهذا على االقل 
ما ينتظره تيار املستقبل من 
احلزب قبل 14 فبراير املقبل 
موعد االحتفال السنوي بذكرى 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري 
ورفاقه، حيث سيكون للرئيس 
سعد احلريري كلمة باملناسبة، 
ين����وي تضمينها الكثير مما 
يجب قوله في احلوارات وفي 
املوضوع الرئاسي فيها بالذات، 

وفق معلومات »األنباء«.
وكان وف����دان من تيار 
املس����تقبل وح����زب اهلل 
عقدا جلس����ة حوار رابعة 
مس����اء االثنني املاضي في 
عني التينة بحضور ممثل 
عن رئيس مجلس النواب 
نبيه بري بينما لم تظهر 
اي مؤش����رات على قرب 
لقاء العماد ميش����ال عون 

ود.سمير جعجع حتى اآلن. 
وقد خيم االمن على اجللسة 
احلوارية للمستقبل وحزب 
اهلل من زاوية مؤازرة اجليش 
والقوى االمنية في مواجهتها 
الشرسة واملفتوحة مع داعش 
والنصرة على احلدود الشرقية 
وامتداداتها الداخلية احملدودة، 
واشار البيان املقتضب الصادر 
عن املجتمعني الى التوافق على 
بعض اخلطوات العملية التي 
تعزز مناخ االستقرار وكذلك 
دعم اجليش والقوى االمنية 
بكل الوسائل مبواجهة االرهاب، 
مثمنا التطور االيجابي للحوار 

وآثاره لدى الرأي العام.
ويبدو ان الرأي اس����تقر 
على ازالة الشعارات واالعالم 
والصور من شوارع بيروت 
متهي����دا للتوس����ع على هذا 
الصعي����د باجت����اه املناطق، 
وتوقعت صحيفة »املستقبل« 
ظهور خطوات عملية في هذا 
املجال على ان تعقد اجلولة 
احلوارية اخلامس����ة الثالثاء 

املقبل.
النائب ميش����ال موس����ى 
عضو كتلة التحرير والتنمية 
وردا على س����ؤال حول مآل 
احل����وارات الرئاس����ية، قال: 
انه لم يتغير شيء  املؤسف 
في املشهد اخلارجي حتى اآلن، 
وميكن ان تتغير االمور في اي 
حلظة، لكن حتى اآلن ال جديد، 
فجزء من االستحقاق الرئاسي 

مربوط بهذه االمور.

النائب القواتي فادي كرم 
رد التأخير ف����ي لقاء العماد 
عون ود.س����مير جعجع الى 
حتضير االرضي����ة املالئمة 
للقاء، وقال ان االمور تتطور 
نحو االيجابية وفي كل اجتماع 

يحصل، يحصل تقدم.
التركيز في  ان  والح����ظ 
هذه االجتماعات يحصل على 
الش����ائكة واملختلف  امللفات 

عليها وليس على الرئاسة.
اميل رحمة،   النائب  ورد 
املق����رب من حزب اهلل، بعقد 
مؤمت����ر صحافي حي����ا فيه 
تضحي����ات ش����هداء اجليش 
اللبنان����ي والذين س����طروا 
بدمائهم بط����والت مبواجهة 
االرهاب، وطالب بالتنسيق 
ب����ني  االمن����ي والعس����كري 
اجلي����ش اللبناني واجليش 
السوري الستئصال اجلماعات 

التكفيرية.
كما طالب بترجمة معادلة 
اجليش والشعب واملقاومة 
عل����ى االرض، وهذه املعادلة 
املرفوضة من ق����وى 14 آذار 
ارج����أت تش����كيل احلكومة 
عدة اش����هر، وطال����ب ايضا 
بإس����راع ش����حن االس����لحة 
اللبنان����ي في اطار  للجيش 
الهبة الس����عودية وفتح باب 
احلصول على االس����لحة من 

اي مصدر.
ف����ي ه����ذا الوق����ت، دعا 
املاروني بش����ارة  البطريرك 
الراعي للقضاء على التنظيمات 

االرهابية ووقف دعمها واغالق 
احلدود.

الراع����ي كان يتحدث في 
اجتماع بطارك����ة لبنان في 
بكركي وقد متنى ان تساهم 
االتصاالت الراهنة في حل ازمة 

رئاسة اجلمهورية.
امني����ا، تابع����ت مدفعية 
اللبنان����ي قصف  اجلي����ش 
مواقع داع����ش والنصرة في 
وادي رافق في جرود القاع، 
واكدت مصادر وزارية ان ما 
تردد عن مح����اوالت لهذين 
التنظيمني اجتي����از احلدود 

الشرقية قد تأكد.
وفي معلومات ل� »األنباء« 
ان اجليش اللبناني ثبت مواقفه 
في تالل رأس بعلبك التي كانت 
مسرحا لهجمات التنظيميني 
املتطرفني الذين تشتت قواهما 

في تلك املنطقة.
ال����ى ذل����ك، دع����ا رئيس 
احلكومة متام سالم اعضاء 
الوزاري����ة املكلفة  اللجن����ة 
مبتابع����ة قضي����ة النازحني 
الى اجتماع يعقد  السوريني 
اليوم  في السراي احلكومي 
يخصص للبحث في التدابير 
املتخذة على احلدود وحصيلة 
االتصاالت التي اجراها سالم 
مع املؤسسات الدولية والدول 

املانحة.
الوزراء  ويجتمع مجلس 
غدا وعلى ج����دول اعماله 51 
بندا ابرزها رفع عدد قوى االمن 

الداخلي من 29 الى 40 الفا.

طيران الشرق األوسط يُعلّق رحالته إلى بغداد

أبوظبي تستدعي السفير العراقي على خلفية 
إطالق نار على طائرة إماراتية ببغداد

عواصم - وكاالت: استدعت وزارة اخلارجية 
اإلماراتية أمس، موفق مهدي عبودي، سفير العراق 
لديها بعد ي����وم من تعرض طائرة إماراتية إلى 
إطالق نار أثناء محاولة هبوطها في مطار بغداد 
الدولي قادمة من دبي. وأعربت اخلارجية اإلماراتية 
عن »قلقها الشديد« بشأن تعرض إحدى طائرات 
شركة »فالي دبي« رحلة رقم »إف زد 215« إلى 

إطالق ناري مبطار بغداد الدولي.
وقال بيان نش����رته وكالة األنباء الرس����مية 
إن محمد مير عبداهلل الرئيس����ي، وكيل وزارة 
اخلارجية اإلماراتي، أبدى للسفير العراقي »قلق 

دولة اإلمارات الشديد من هذه احلادثة«.
وطالبت اخلارجية، السلطات العراقية، »بإجراء 
حتقيق شامل ملعرفة كل املالبسات احمليطة بحادثة 
إطالق النار على طائرة فالي دبي وكذلك ضرورة 
احلرص على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ 
االتفاقيات الدولية فيما يتصل بسالمة الطيران 

املدني وتوفير الضمانات واحلماية الالزمة«.

وتعرضت طائرة إماراتية مساء أمس األول 
إلطالق نار أسفر عن خسائر مادية طفيفة، قبل 

هبوطها في مطار بغداد الدولي.
وقال حس����ني كرمي مدير إع����الم مطار بغداد 
الدولي، إن »طائ����رة تابعة للخطوط اإلماراتية 
تعرضت إلطالق نار أسفر عن إصابتها بأضرار 

قبل أن تتمكن من الهبوط بسالم في املطار«.
وأضاف كرمي أن »الطائرة اإلماراتية تعرضت 
إلطالق نار خارج نطاق املطار، بينما كانت حتلق 
فوق إحدى املناطق الس����اخنة وكنت تس����تعد 

للهبوط«.
وبدأت قوات األمن العراقية، امس، حملة أمنية 
واسعة في قضاء أبوغريب غرب العاصمة بغداد 

لتأمني محيط مطار بغداد الدولي.
من جهتها علقت شركة طيران الشرق االوسط 
رحالتها الى بغداد اعتبارا من اول من امس بعد 
تعرض طائرة اماراتية )فالي دبي( للنيران فوق 

العاصمة العراقية.

هوالند لليهود: فرنسا هي وطنكم
باريس � أ.ف.پ: أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هوالند في خطاب في نصب ضحايا محرقة اليهود 
في باريس ليهود فرنس����ا امس، ان »فرنسا هي 
وطنكم«، بينما حتدث تقرير ملجلس املؤسسات 
اليهودية عن تزايد األعمال املعادية للسامية في 

2014 في هذا البلد.
وقال هوالند ان تصاعد األعمال املعادية للسامية 
»أمر واقع ال يحتمل«، معلنا عن تعزيز العقوبات 
ضد العنصرية ومعاداة اليهود في فرنسا التي 
تضم أكبر مجموعة لليهود في أوروبا والثالثة 

في العالم بعد إسرائيل والواليات املتحدة.
وأض����اف »ان آفة معاداة الس����امية تدفع 
بعض اليهود الى التساؤل عن وجودهم في 
اليهودية  أنتم فرنسيون تعتنقون  فرنسا. 

ومكانكم هنا. فرنسا هي وطنكم«.
وفي س����ياق متصل، أعلن املجلس التمثيلي 
للمؤسسات اليهودية في فرنسا أن عدد االعمال 
املعادية للس����امية تضاعف في فرنسا في 2014 
باملقارن����ة مع 2013 مع ارتفاع عدد االعمال التي 

شملت عنفا جسديا بنسبة بلغت %130.
وقال املجلس، في تقرير له قبيل زيارة الرئيس 
هوالند الى نصب ضحايا محرقة اليهود في باريس، 
انه سجل 851 عمال معاديا لليهود في 2014 مقابل 
423 في 2013، مضيفا ان »هذه االعمال املعادية 
للسامية تشكل 51% من األعمال العنصرية التي 
سجلت في فرنسا، حيث ال يشكل اليهود سوى 
أقل من 1% من الس����كان« ويقدر عددهم مبا بني 

500 و600 ألف شخص.


