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التنظيم يرد بتسجيالت مصورة جلثث قال إنها لقتلى املهاجمني

احلراك السياسي في لبنان حتت سقف املفاوضات األميركية ـ اإليرانية

بغداد تتحدث عن »فرار جماعي« لـ »الدواعش« من تكريت

مصادر لـ »األنباء«: الرئاسة اللبنانية ضحية األولويات اخلارجية 
ومجلس الوزراء يخوض اختبار النوايا والتفاهمات اليوم 

ونقل عناصره ومحاصرة املدن 
بش����كل تام وخانق كي يتم 

االنقضاض عليهم«.
وأش����ار ال����ى ان القوات 
املهاجمة »متكنت من تدمير 
خط الصد االول ل� »داعش«، 
وهو نقطة انطالق لهجماتهم 
على مناط����ق ديالى، ما ادى 
الى ف����رار عصاب����ات داعش 
وانسحابهم الى داخل املدن«.

وقال ضاب����ط برتبة لواء 
في اجليش من قيادة عمليات 
صالح الدين، ومقرها سامراء، 
لفرانس برس: ان »العمليات 
مستمرة حسب اخلطة التي مت 
االعداد لها مسبقا، فقطع االمداد 
وتطويق امل����دن من مقومات 
النصر لتالفي وقوع خسائر 
ومنع التنظيم من شن هجمات 

جديدة«.
وأوضح ان القوات »تتقدم 
تدريجا وببطء بسبب تفجيرات 
القنابل عل����ى جانب الطرق 
ونيران القناصة، لكننا نحقق 

االهداف وفق اخلطة«.
ب����دوره، اعل����ن املتحدث 
باسم الشرطة العقيد محمد 

تصريف االعمال يشكل عامل 
ضغط متواصل على انتخاب 
الرئيس، لكن الرئيس سليمان 
متسك بضرورة وجود حكومة 
توافقية ميكن ان تسد غيبة 
رئيس اجلمهورية حال تعذر 
انتخاب خلف ل���ه، وهذا ما 
حص���ل. ويذك���ر ان اللواء 
السيد، يقوم بدور استشاري 
لدى الرئيس السوري بشار 

االسد في هذه املرحلة.
وحت���ى على املس���توى 
الداخلي يالحظ ان العقبات في 
طريق الرئاسة الزالت قائمة 
بل ومتجذرة ايضا بدليل ما 
حصل داخل جلسة احلوار 
السابقة بني تيار املستقبل 
وحزب اهلل في مقر رئاسة 

مجلس النواب.
حيث طرح احلزب مجددا 
دعمه ترشيح العماد ميشال 
عون لرئاس���ة اجلمهورية، 
»أو أي شخص ينال بركته« 
فرد فريق املس���تقبل مبديا 
النقاش،  عدم تفاؤله به���ذا 
إال أنه جتنب طرح أس���ماء 

املرشحني.
وردت »كتلة املستقبل«، 
على كالم رئي���س املجلس 
السياسي في احلزب السيد 

ابراهيم لفران����س برس: ان 
»عمليات القصف على مواقع 
داع����ش اجبرتهم على الفرار 
من مواقعهم«، مشيرا الى ان 
التنظيم »يعتمد على العبوات 
الناسفة والسيارات املفخخة 
املدرعة، وال يعتمد اس����لوب 

املواجهة«.
هذا، وقد قال����ت مصادر 
أمني����ة ومحلي����ة عراقية إن 
القوات املشتركة متكنت في 
إطار عمليات »لبيك يا رسول 
اهلل« من حترير قرى ش����يخ 
محمد والسيفونة والطرويشة 
شرقي محافظة صالح الدين 
من قبضة التنظيم ومتكنت من 
قتل 60 من مقاتليه بينهم من 

يحملون جنسيات عربية.
وأش����ارت املصادر إلى أن 
القوات العراقية متكنت من 
حترير 200 كم شرقي قضاء 
سامراء ضمن املرحلة األولى 
لعملي����ات حتري����ر محافظة 
صالح الدين من »داعش«.. وأن 
القوات األمنية استقرت بالقرب 

من حقل عجيل النفطي.

إبراهيم أمني السيد خالل زيارة 
الطاش���ناق  التهنئة حلزب 
واعتبر فيه أن احلزب ملتزم 

أخالقيا بالعماد عون.
من جهته، رئيس حزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع 
قال في لقاء مع صحافيني انه 
ش���خصيا ال يرى أي مخرج 
الرئاس���ي حاليا.  للمل���ف 
وأضاف أن طهران هي التي 
اقترحت تدخل املوفد الفرنسي 
جان فرانسوا جيرو، وبعد 
امتام اتصاالته تبلغ من حزب 
اهلل االلتزام بترشيح العماد 
ميشال عون، وبالتالي انهم ال 

يستطيعون فعل شيء.
لكن رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، بقي على تفاؤله 
بحوار احلزب - املستقبل، 
وقد الحظ أمام زواره أمس 
أن جلس���ة احلوار السابقة 
تناولت االستحقاق الرئاسي 
واالس���تراتيجية األمني���ة 
الدفاعية، وسيتابع الطرفان 
البحث في هذين املوضوعني 
في اجللس���ات املقبلة. وفي 
معلوم���ات ل���� »األنباء« ان 
البحث املقبل سيشمل اخلطة 
األمنية في بيروت والضاحية 

اجلنوبية.

في سياق متصل إلى قصف 
مس����تودع يحتوي على 40 
صاروخا موجه����ا من صنع 
أميركي مبنطقة الروشية قرب 
س����دة الفلوجة، ما أسفر عن 
قتل 35 عنصرا من »داعش« 

وتدمير الصواريخ.
في املقابل، نشرت حسابات 
إلكترونية مقربة من »داعش« 
تس����جيالت مصورة تظهر 
عشرات اجلثث التي قالت إنها 
عائدة لقوات حكومية عراقية 

بتكريت.
أما التلفزي����ون العراقي، 
فنقل ع����ن مصدر أمني قوله 
في تصريح صحافي: إن القوات 
األمنية واحلشد الشعبي املكون 
من مليشيات شيعية مؤيدة 
للحكومة »متكنت من الدخول 

باجتاه شمال تكريت«.
م����ن جهته، ق����ال الفريق 
الركن عبد االمير الزيدي، قائد 
عمليات دجلة التي تشرف على 
ديالى، لوكالة فرانس برس 
»الهدف من عملياتنا هو منع 
داعش من تنفي����ذ الهجمات 
وقطع طرق االمداد والتواصل 

الي���وم اخلميس  ال���وزراء 
س���تكون اختب���ارا لنوايا 
االطراف السياسية القابضة 
على مواقف وزراء احلكومة 
مع استبعاد مصادر سياسية 
وسطية ل� »األنباء« حتريكا 
الرئاسي،  مللف االستحقاق 
الذي مازال ضحية األولويات 
اخلارجية، اقليمية كانت او 

دولية.
وتضي���ف املص���ادر ان 
ال���ذي  التالق���ي االقليم���ي 
انت���ج التوافق على حكومة 
متام س���الم ال يبدو قريبا، 
مبقياس االوضاع االقليمية 
املشدودة بحبل امللف النووي 

االيراني.
وفي هذا الس���ياق يقول 
اللواء جميل الس���يد املدير 
العام  الس���ابق لألمن  العام 
لقناة OTV الناطقة بلس���ان 
التيار الوطني احلر انه كان 
ارس���ل الى الرئيس ميشال 
سليمان ناصحا بعدم تشكيل 
حكومة سالم واالبقاء على 
حكوم���ة جني���ب ميقات���ي 
كمصرفة لألعمال، ألن تشكيل 
احلكومة السالمية، سيبعد 
اولوية االستحقاق الرئاسي، 
فيم���ا االبقاء عل���ى حكومة 

عواصم � وكاالت: واصلت 
الق����وات العراقي����ة العملية 
العسكرية األوسع الستعادة 
مدينة تكريت ومحيطها من 
س����يطرة »داعش«، وحاولت 
أمس »محاصرة« هذه املناطق 
قبل مهاجمتها، بحسب ما افاد 

مسؤولون عسكريون.
وتزامنا مع ذلك، قالت وزارة 
الدفاع العراقية: إن مصادرها 
االستخبارية أشارت إلى أن 
تنظيم داعش يعيش »حالة 
من القلق والتوتر واالنكسار«، 
مؤكدة رصد »هروب جماعي 
لعناصر داعش م����ن مدينة 
الفلوجة خاصة بني شريحة 
الش����باب منهم، وق����د بلغت 
النسبة املئوية ألعداد الهاربني 
حلد اآلن 30%« بحسب ما نقلت 

شبكة »سي ان ان«. 
وتابعت الوزارة بالقول: 
»أما في مدين����ة تكريت فإن 
التقارير األولية تش����ير إلى 
أن ع����دد الهارب����ني منهم بلغ 
140 إرهابيا بسبب العمليات 
العسكرية الناجحة التي تشنها 
قواتنا ضدهم«. كما أش����ارت 

بيروت ـ عمر حبنجر

احلراك السياسي في لبنان 
مستمر حتت سقف املفاوضات 
� االيرانية وعلى  االميركية 
ايقاعها، ولبنان ليس متفردا 
في ه���ذا املنح���ى فاملنطقة 
كله���ا تعيش ه���ذا احلاجز، 
امنا الوض���ع اللبناني يبدو 
محميا على املستوى االمني 
برعاية دولية خاصة، تفضل 
ابقاء هذه املساحة اجلغرافية 
الواقعة عند اخلاصرة الغربية 
لس���ورية، اقل ح���رارة من 

املناطق االخرى.
ومن ضمن »االمتيازات« 
الش���كلية الت���ي يتمتع بها 
الس���ماح باالفراج  لبن���ان 
ع���ن مجلس ال���وزراء الذي 
سيستأنف جلساته اعتبارا 
اليوم اخلميس، بدعوة  من 
من رئيسه متام سالم حتت 
عن���وان التمس���ك بروحية 
التوافق وطبق���ا آللية عمل 
لم تتبدل، بيد أنها مشحونة 
بوقود م���ن النوايا الطيبة، 
كما س���ماها سالم، ما يعني 
استبعاد العرقلة، واملناكفات 
والكيدي���ات وبالتالي كتابة 
عمر جديد حلكومة املصلحة 

الوطنية.
في ه���ذه األثن���اء اللقاء 
الذي  التش���اوري  الوزاري 
الرئيس  انطلق من من���زل 
س���ليمان حتدث عن ذهنية 
جدي���دة، والوزير الكتائبي 
االن عون حتدث عن التوافق 
بالبنية والتعاطي مبسؤولية 
الوزراء ال  واعتراض اح���د 
يشكل عائقا، وتكتل التغيير 
واإلصالح استبعد ان يسير 
مجلس الوزراء وكأن رئيس 
اجلمهورية غي���ر موجود، 
حيث يق���ول الوزير الياس 
بوصعب عضو هذا التكتل، 
ان هذه احلكومة هي حكومة 
الضرورة ونحن ضد تعطيل 
املراس���يم والقرارات بإرادة 

وزير او اثنني.
وواضح ان جلسة مجلس 
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قاعدة سبايكر
العسكرية

تقدم القوات العراقية

رئيس احلكومة متام سالم مستقبال مسؤولة االغاثة االممية فاليري آموس ونائب ممثل االمني العام لالمم املتحدة روس ماوننت  )محمود الطويل(  

كواالملبور تكشف عن فرع ماليزي 
لـ»داعش« يدعى »مجموعة األرخبيل«

جبهة النصرة تتجه لالنفصال عن »القاعدة« 
وتشكيل كيان جديد بشمال سورية

ظهور علي عيد وجنله رفعت 
في تشييع بدر عيد في حكر الضاهري

كواالملبور� كونا: كشفت الشرطة املاليزية 
أم���س عن جن���اح يض���م أعض���اء ماليزيني 
وإندونيسيني مرتبط بتنظيم الدولة اإلسالمية 
»داعش« يعرف باسم »مجموعة األرخبيل«. 
وقال مساعد مدير قسم مكافحة اإلرهاب في 
الشرطة املاليزية أيوب خان مايدين في مؤمتر 
صحافي ان الشرطة كشفت عن هذه املجموعة 
التي تعرف ايضا باسم »كتيبة نصرة الدولة 
اإلس���المية« بعد ظهور ش���ابني ماليزيني في 
مقطع مصور مدته 30 ثانية منشور على موقع 
»فيسبوك« االلكتروني للتواصل االجتماعي 
يظهر قطع رأس رجل س���وري يزعم مقاتلو 

»داعش« أنه جاسوس للنظام السوري. 
وأضاف مايدين أن الشرطة املاليزية كانت 
على علم بانضمام هذين الشابني إلى »مجموعة 
األرخبيل« في السنوات األخيرة، مشيرا الى ان 
املجموعة تضم حوالي مائة عضو في أرخبيل 
املاليو وال تزال الش���رطة حتقق مع عدد من 

بيروت � رويترز: قالت مصادر إن قادة جبهة 
النصرة في سورية يدرسون قطع ارتباطهم بتنظيم 
القاعدة لتكوين كيان جديد تدعمه بعض الدول 
العربية. وقالت مصادر من داخل اجلبهة ومصادر 
مقربة منها إن إحدى الدول التي تتمتع بعالقات 
طيبة مع اجلماعة تعمل على تشجيعها للمضي 
قدما في هذه اخلطوة التي ستيسر لها احلصول 
على التمويل. وقد يحول ذلك جبهة النصرة من 
فصيل مسلح أصابه الضعف إلى قوة قادرة على 
التصدي لتنظيم الدولة اإلسالمية في وقت يتعرض 
فيه لضغوط من غارات القصف اجلوي ومن تقدم 

القوات الكردية وقوات اجليش العراقي.
ورغم أن جبهة النصرة ال تنتظر قرارا نهائيا 
بهذا اخلصوص من مجلس الشورى اخلاص بها 
إال أنها ال تضيع وقتا. فقد انقلبت على جماعات 
صغيرة غير جهادية واس����تولت على أراضيها 
وأرغمتها على التخلي عن الس����الح في محاولة 
لتدعيم نفوذها في شمال سورية ومتهيد السبيل 

للكيان اجلديد.
وقالت املصادر إن مسؤولني من أجهزة املخابرات 
من دول عربية اجتمعوا مع أبو محمد اجلوالني 
زعيم جبهة النصرة عدة مرات في األشهر القليلة 
املاضية لتشجيعه على التخلي عن تنظيم القاعدة 
ومناقشة الدعم الذي ميكن لهذه األجهزة تقدميه. 
ووعد املسؤولون بالتمويل مبجرد حتقق االنفصال. 
وقال مزمجر الشام وهو شخصية جهادية بارزة 
على صلة وثيقة بجماعات إسالمية من بينها جبهة 
النصرة في سورية »الكيان اجلديد سيرى النور 
قريبا وسيضم جبهة النصرة وجيش املجاهدين 

واألنصار وكتائب صغيرة أخرى«.

بيروت: ظهر رئيس احلزب العربي الدميوقراطي 
في جبل محسن علي عيد وجنله رفعت، املطلوبان 
في أحداث العنف التي س����بق أن شهدتها مدينة 
طرابلس، في تشييع بدر عيد، شقيق علي وعمر 
رفع����ت في بلدة حكر الضاه����ري احلدودية مع 

سورية.
وهذا الظه����ور لهما هو األول منذ خروجهما 
من طرابلس مبوجب اخلطة األمنية. وقد طلب 
قاضي التحقيق العسكري رياض ابو غيدا اإلعدام 
لرفعت عيد بجرم القتل واإلرهاب، وأصدر مذكرة 
توقيف بحق وال����ده علي بجرم تأمني فرار أحد 
منفذي التفجير املزدوج ملسجدي التقوى والسالم 

املنضمني إليها. 
وأفاد بأن املاليزيني اللذين ظهرا في املقطع 
املصور هما محمد فارس أنور البالغ من العمر 
20 عاما وتوجه إلى سورية في سبتمبر املاضي 
ومحمد واندي محمد البالغ من العمر 26 عاما 
والذي ذهب مع زوجته نور محمدة إلى سورية 

في يناير املاضي. 
وأشار إلى أن التحريات التي أجرتها الشرطة 
أكدت أن الش���خص الذي كان يشير بسبابته 
نح���و الكاميرا في املقطع ه���و محمد فارس، 
فيم���ا كان محمد واندي الش���خص الذي قام 
بالتصوير، حيث تعرفت الش���رطة عليه من 

خالل صوته. 
وكانت الش���رطة املاليزية قد ذكرت أمس 
األول انها اعتقلت موظفني حكوميني في والية 
بيراك الش���مالية ومعلمة في مدرسة دينية 
في والية جوهور اجلنوبية بتهمة ارتباطهم 

بتنظيم داعش. 

وأضاف: »س����يتم التخلي عن اسم النصرة. 
وستنفصل اجلبهة عن القاعدة. لكن ليس كل أمراء 

النصرة موافقني ولهذا السبب تأجل اإلعالن«.
ومن احملتمل أن تؤدي احملاولة هذه إلبراز جبهة 
النصرة في ثوب جديد وتزويدها بالدعم إلى تعقيد 
احلرب في سورية، حيث تستعد الواليات املتحدة 
لتسليح مقاتلي املعارضة غير اجلهادية وتدريبهم 

من أجل محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية.
وتعتبر الواليات املتحدة جبهة النصرة من 
املنظمات اإلرهابية، كما فرض مجلس األمن التابع 
لألمم املتحدة عقوبات عليها. وسيكون من أهداف 
الكيان اجلديد محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية 
»داعش« الذي يتزعمه العراقي أبوبكر البغدادي 
الذي ساعد على تأسيس جبهة النصرة قبل أن 
يختلف مع اجلوالني. وتقول مصادر جهادية إن 
اجلوالني اقترح على مجلس شورى اجلماعة أن 
تندمج اجلبهة مع جي����ش املجاهدين واألنصار 
وهو جماعة جهادي����ة أصغر تتألف من مقاتلني 
محليني وأجانب حتت قيادة قائد شيشاني. وتأجل 
اإلعالن بسبب اعتراضات بعض قادة جبهة النصرة 
الذين يرفضون فكرة االنفصال عن القاعدة. غير 
أن البعض يرى أن من املس����تبعد أن يوقف ذلك 

اجلوالني عن املضي في خطته.
وقال مصدر في النصرة يؤيد خطوة االنفصال 
»سينفذ اخلطة فليس لديه خيار. اجلبهة بحاجة 
إلى ذخيرة ومتويل. ومن ال يرض بذلك فبوسعه 
الرحيل«. وتريد جبهة النصرة استخدام شمال 
سورية كقاعدة للجماعة اجلديدة. وقد شنت هجمات 
على جماعات يدعمها الغرب كانت الواليات املتحدة 

قررت أنها مؤهلة للحصول على دعم عسكري.

في طرابلس.
وقال رفعت عي����د للصحافيني، نتمنى درءا 
للفتنة القبض على اجلناة، ووجه الشكر لسورية 
التي سمحت له برؤية عمه في سورية، ألننا لم 
نستطع رؤيته في لبنان، ليس ألننا ال نستطيع 
النزول الى لبنان، بل احتراما جليشنا ولقضائنا، 
وبالنتيجة سنرجع. وكان بدر عيد غادر أحد مقاهي 
حلب����ا واجته الى »حكر الضاهري« القرية التي 
يقع جزء منها داخل األراضي الس����ورية، ولدى 
وصوله الى »الكويخات« خفف سرعته عند مطب 
على الطري����ق فأطلقت عليه 3 رصاصات قاتلة 

من مسدسني كامتني للصوت.

بري عن نتنياهو: توقف الرئيس نبيه بري أمام 
زواره عند خطاب نتنياهو، ووصفه بأنه 

»اجتياح سياسي للواليات املتحدة األميركية، بل 
انه 11 سبتمبر سياسي«.

املشنوق مرتاح للمخرج احلكومي: الوزير نهاد 
املشنوق مرتاح للمخرج الذي اعتمد الستئناف 

جلسات مجلس الوزراء، ويقول: »هي صيغة 
مشرفة للجميع وال اشكال فيها، وعمليا 

يجب أن تعقد اجللسات وأن تناقش املشاريع 
وأن تتخذ القرارات بالتوافق، واذا أراد أحد 

االعتراض يستطيع أن يفعل، لكن ال أن يعطل 
اجللسة وال يعطل القرار، فالقرار يستمر«. 

ويقول مصدر مقرب من الرئيس متام سالم 
ان آلية العمل هذه قد ال ترضي بعض األطراف 

السيما »حركة أمل« التي تدعو الى اعتماد 
اآللية التي ينص عليها الدستور لكنها متنع 

التعطيل الكيدي والسياسي وان سمحت للقوى 
السياسية باالعتراض والتحفظ.

وهي جاءت بعدما أكدت القوى السياسية 
للرئيس سالم التزامها بالتوافق وعدم التعطيل، 

وفي هذا جزء أساسي من املادة 65 من 
الدستور التي تنص على التوافق كخيار أول.

فتور العالقة بني احلريري وسليمان: ويقال ان العالقة 
بني الرئيس ميشال سليمان والرئيس سعد 
احلريري سجلت تراجعا ملحوظا في اآلونة 

األخيرة والسبب: ـ أن سليمان خرج منزعجا 
من احتفال البيال ألن احلريري لم يلحظ 

وجوده ولم يخصه بالتفاتة في خطابه كما 
فعل جتاه بري وجنبالط وسالم، كما جتاهل 
احلريري اعالن بعبدا الذي يعتبره سليمان 

أبرز اجناز سياسي في عهده.
ـ ان احلريري لم يكن راضيا ومرتاحا ازاء 

احلركة السياسية التي قام بها سليمان ونسقها 
مع الرئيس أمني اجلميل في خلق حالة وزارية 

اعتراضية )اللقاء التشاوري( ضد آلية لعمل 
احلكومة كان احلريري قطع شوطا متقدما في 

بلورتها باالتفاق مع بري ومن دون ڤيتو من 
عون.

ارتياح مستقبلي في العالقة مع كرامي: يبدي مصدر 
بارز في تيار املستقبل ارتياحه ملسار العالقة 
مع الوزير السابق فيصل عمر كرامي ونتائج 

لقائه مع الرئيس سعد احلريري في السعودية، 
ومما يقوله هذا املصدر: نحن ال نريد كرامي 
حليفا لتيار املستقبل وال نتوقع ذلك، وامنا 

ال نريد أن نراه حليفا للرئيس جنيب ميقاتي، 
وتقاربنا معه سيؤدي الى تعطيله سياسيا 

وهذا كاف، هذا املصدر يوحي في كالمه بأن 
محاصرة الرئيس ميقاتي هي الهدف السياسي 

األول لتيار املستقبل ألن ميقاتي هو املنافس 
األول واألكثر جدية.

القطبة املخفية في زيارتي جيرو لبيروت: تقول 
مصادر مطلعة على املوقف الفرنسي ان 

باريس تعتبر أن من يراهن على تغير في 
املقاربة االيرانية لألزمة الرئاسية من خالل 

ضغوط من طهران على حزب اهلل للتخلي عن 
العماد عون امنا يجافي الصواب، ألن الرد 

االيراني هو أنه ال سبب يدعونا ألن نفرض 
عليه التخلي عن أحالفه أو القبول مبرشح ما.

وفي احملصلة فإن طهران تقول لباريس 
ان تفاهمها مع حزب اهلل هو قبول مرشح 
املسيحيني اذا قبل عون بالتراجع،  ويقول 

مصدر سياسي ان املوفد الفرنسي جان 
فرنسوا جيرو يعيش تعقيدات املرحلة األخيرة 

قبل والدة االتفاق األميركي ـ االيراني، لذلك 
حاول تليني املواقف الداخلية بشأن االستحقاق 
الرئاسي بال جدوى، لكن جيرو، الديبلوماسي 

اخلبير واحملنك، لم يزر لبنان مرتني أمال 
بظهور حل لم يحسن اللبنانيون يوما اجنازه 

وحدهم، اذ يعتقد البعض أن القطبة املخفية 
في زيارتي املوفد الفرنسي هي فتح حوار 

مباشر مع حزب اهلل حتت ستار حل األزمة 
الرئاسية.

أخبار وأسرار لبنانية

معلومات »األنباء«: 
اجللسة التالية بني 

املستقبل
وحزب اهلل ستبحث 

مد اخلطة األمنية 
إلى بيروت
والضاحية

القوات املشتركة 
تعلن حترير 3 قرى 

في صالح الدين


