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مبساندة فصائل احلشد الشعبي وأسفر عن حترير منطقة حصيبة

العش����ائر تكفل هزمية العدو 
وتعطي دافعا معنويا لالنتصار«، 
مؤكدا ان »اخلطة باتت متكاملة 
اآلن والعمليات بدأت بإشراف 
القائد العام للقوات املس����لحة 
)حيدر العبادي( وقيادة احلشد 

الشعبي«.
وتعرضت بع����ض القوات 
العراقية الى االنتقاد بس����بب 
االنسحاب من مدينة الرمادي 
وعدم القت����ال، مما دعا رئيس 
الوزراء حيدر العبادي الى طلب 
تدخل قوات احلش����د الشعبي 
التي متلك وحدات مدربة بشكل 
جيد.وكان العبادي وواشنطن 
يعارضان انتشار هذه الفصائل 
التي تربطها عالقات وثيقة بإيران 
في احملافظة السنية، خصوصا 
بعد تسجيل خروقات في اطار 
حقوق االنس����ان. لكن على اية 
حال فان اس����تراتيجية الدعم 
اجلوي ال����ذي يقدمه التحالف 
الدولي بقيادة الواليات املتحدة 
فشل في منع تقدم تنظيم الدولة 
االسالمية. ويقول مدير مجموعة 
يورواسيا في الشرق االوسط 
وشمال افريقيا ايهم كامل »في 
الوق����ت احلاضر احلش����د هو 
افضل رهان بالنسبة للعبادي، 
وال اعتق����د ان لديه الكثير من 

اخليارات«.

فصائ����ل ش����يعية مس����لحة، 
االستعداد للمشاركة في معارك 
محافظة االنب����ار )غرب( ذات 
الغالبية السنية، السيما مدينة 
الرمادي الت����ي باتت مبعظمها 
حتت س����يطرة تنظيم الدولة 

االسالمية.
م����ن جانبه، ق����ال املتحدث 
باسم احلش����د الشعبي النائب 
احمد االس����دي لوكالة فرانس 
برس متكنا من تأمني خط الصد 
وسنمنع اي انهيار باي منطقة 
بعد اآلن. وأضاف ان »املعدات 
والتجهيزات للتهيؤ للتحرير 

قد وصلت االنبار«.
وأكد االسدي ان »التعزيزات 
من كل التشكيالت مستمرة في 

الوصول«.
وأوضح ان »املرحلة االولى 
من العمليات في االنبار قد متت 
ووضعنا اخلطط الكفيلة ملنع اي 
تداعيات او انهيارات عسكرية 
كما حدث بالسابق في املوصل 

وديالى«.
وأشار الى ان »ما جرى في 
االنبار يشبه التداعيات التي مرت 
بها عملية انهيار املوصل في العام 
املاضي، لذا وضعنا خططا كفيلة 

ملنع تكرارها«.
وأش����ار ال����ى ان »الصمود 
في مناط����ق اخلالدية من قبل 

سقوط مدينة الرمادي لتحرير 
منطقة حصيب����ة«، مؤكدا »ان 
حصيبة بالكام����ل باتت حتت 
سيطرة القوات العراقية التي 
توجهت لتحرير منطقة جويبة 

املجاورة«.
وأوضح ان »العملية يشارك 
فيها اجليش وق����وات التدخل 
السريع والش����رطة االحتادية 
واحمللية والعش����ائر مبساندة 
قوات احلشد الشعبي وتسير 
بتقدم كبير«.بدوره، اكد شيخ 
قبيلة البوفهد رافع عبد الكرمي 
الفهداوي الذي صمد مع مقاتليه 
امام هجوم التنظيم املتشدد، عدة 
ايام قبل وصول التعزيزات ان 
»القوات االمنية تتقدم بش����كل 
كبير في املنطقة مبساندة احلشد 
الش����عبي، واس����تعادت اجزاء 

واسعة«.
ويشارك مقاتلو قبيلة البوفهد 
بشكل واسع في عملية حترير 
حصيبة الشرقية التي سقطت 
قبل يوم����ني بيد التنظيم الذي 
وسع رقعة مساحة نفوذه بعد 
السيطرة على الرمادي االسبوع 

املاضي.
وتأتي العملية بعد اسبوع 
من طلب رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي من قوات احلشد 
الش����عبي املؤلفة مبعظمها من 

بغداد � أ.ف.پ: اس����تعادت 
الق����وات العراقية التي ش����نت 
هجوما مبساندة فصائل احلشد 
الشعبي السيطرة على منطقة 
تقع ش����رق مدينة الرمادي في 
هجوم مضاد االول منذ سقوط 
مدينة الرم����ادي في يد تنظيم 
الدول����ة االس����المية)داعش( 

االسبوع املاضي
ومضى على جتميع القوى 
املناهضة للجهاديني عدة ايام 
في منطقة الفرات للتهيؤ لبدء 
هجوم مضاد على تنظيم الدولة 
االسالمية الذي حقق تقدما واسعا 

مؤخرا.
وشكل سقوط الرمادي مركز 
محافظة االنبار في غرب العراق 
ف����ي 17 مايو ابرز تقدم ميداني 
لتنظيم الدولة االس����المية في 
العراق منذ يونيو عندما سيطر 
على مناطق واسعة في شمال 

البالد وغربها.
وأعلنت السلطات العراقية 
انها شنت هجوما مضادا االول 
بعد تعزيز الدفاعات، اسفر عن 
حترير منطقة حصيبة الواقعة 
على بعد سبعة كيلومترات شرق 

الرمادي. 
 وق����ال عقيد في الش����رطة 
العراقية لوكالة فرانس برس 
»انطلقت اول عملية عسكرية بعد 
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»داعش« يرفع علمه فوق قلعة تاريخية في تدمر
ومجلس األمن يدين أعماله »الوحشية«

عواصم ـ وكاالت: وسط مخاوف دولية 
من جلوئه إلى نهب أو تدمير اآلثار 

املوجودة في مدينة »تدمر« األثرية التي 
تضم بعضا من أهم األطالل الرومانية 

مبا في ذلك معابد وأعمدة ومسرح، نشر 
تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( على 

االنترنت مساء أمس األول صورا ملقاتليه 
وهم يرفعون أعالمه فوق قلعة تاريخية 

في تدمر.
وحملت إحدى الصور التي نشرت على 
مواقع التواصل االجتماعي جملة »قلعة 

تدمر حتت سلطان اخلالفة«. وفي صور 
أخرى يظهر »داعشي« مبتسما ويحمل 
العلم األسود ويقف على إحدى جدران 

القلعة.
كما نشر التنظيم أيضا مقاطع ڤيديو 
قال إنها تظهر مقاتليه وهو يجوبون 

غرف مبان حكومية في تدمر بحثا عن 
جنود احلكومة وينزعون صور الرئيس 

السوري بشار األسد ووالده.
وقال بعض النشطاء إن أكثر من 200 

جندي سوري قتلوا في املعركة من أجل 
املدينة.وتثير سيطرة »داعش« على املدينة 

األثرية في تدمر، مخاوف من نهب أو 
تدمير اآلثار املوجودة فيها وفي متحفها، 
خاصة بعد أن قام التنظيم خالل األشهر 

املاضية بتدمير عدد من املواقع واملدن 
األثرية في املناطق التي يسيطر عليها 

مثل متحف املوصل مبدينة املوصل 
شمالي العراق، وآثار مدينتي النمرود 

واحلضر التاريخيتني شمالي العراق، ما 
أثار موجة من اإلدانة من قبل املنظمات 

األممية املهتمة باآلثار، بحسب رصد 
مراسل »األناضول«.

من جانبه، أدان أعضاء مجلس األمن 
الدولي األعمال »اإلرهابية الوحشية« 

املستمرة التي يرتكبها تنظيم »داعش«، 
مبا في ذلك استيالئه على مدينة تدمر 

السورية.
وأعربوا عن »قلقهم العميق إزاء حياة 
اآلالف من سكان تدمر داخل املدينة، 

وإزاء مواقع التراث العاملي، والتي تتعرض 
حلملة منهجية من التدمير في كل من 

العراق وسورية«.
وكان ناشطون سوريون أعلنوا، األربعاء 

املاضي، سيطرة تنظيم »داعش« على 
مدينة تدمر بشكل كامل بعد انسحاب 

قوات النظام السوري غربا باجتاه ريف 
حمص الشرقي، وهو ما أقر به النظام في 

وسائل إعالمه.
ودعا أعضاء املجلس، في بيان صدر في 

وقت متأخر من مساء امس االول، إلى 
»توفير ممر آمن للمدنيني الفارين من 

العنف«، مؤكدين أن »املسؤولية الرئيسية 
عن حماية سكانها تقع على عاتق 

السلطات السورية«.
كما أدان بيان املجلس، أعمال »داعش« 
اإلرهابية، مبا في ذلك »قطع الرؤوس 

والقتل، واالغتصاب واالعتداء اجلنسي 
على النساء، والزواج القسري، والتجنيد 

القسري لألطفال«.
وذكر البيان أن »تدمير مواقع التراث 
الثقافي في العراق وسورية من قبل 

داعش وغيره من من األفراد واجلماعات 
واملؤسسات والكيانات املرتبطة بتنظيم 

القاعدة يعمل على توليد مصادر من 
الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، من 

خالل عمليات السلب والنهب وتهريب 
قطع التراث الثقافي من املواقع األثرية 

واملتاحف واملكتبات، واستخدام ذلك 
لدعم جهود التوظيف وتعزيز القدرات 

التشغيلية وتنفيذ هجمات إرهابية«.
وجدد البيان تأكيد أعضاء املجلس على 
»ضرورة إحلاق الهزمية بتنظيم داعش، 

وعلى أن استمرار األعمال الهمجية 
التي يرتكبها التنظيم لن تخيف أعضاء 

املجلس، بل ستشد من عزمهم على حشد 
اجلهود املشتركة للحكومات واملؤسسات«.

كما أعرب أعضاء مجلس األمن عن 
»دعمهم القوي جلهود املديرة العامة 

ملنظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا، ملواجهة 
تدمير ونهب التراث الثقافي«.

القاهرة حتدد 8 و9 يونيو 
الستضافة املؤمتر املوسع للمعارضة السورية

القاهرة ـ األناضول: أعلنت اخلارجية 
املصرية، امس أن القاهرة ستستضيف 

يومي 8 و9 يونيو املقبل »املؤمتر املوسع 
للمعارضة والقوى الوطنية السورية«، 

الذي قرره اجتماع القاهرة األول في يناير 
املاضي.

وفي بيان صادر عن اخلارجية املصرية، 
قال بدر عبدالعاطي، املتحدث الرسمي 
باسمها، إن »املؤمتر املوسع للمعارضة 

والقوى الوطنية السورية« ستستضيفه 
القاهرة يومي 8 و9 يونيو املقبل، وسيقام 

حتت رعاية املجلس املصري للشؤون 

اخلارجية )غير حكومي ومقرب من 
اخلارجية املصرية(، وهي اجلهة التي قامت 

برعاية االجتماع األول في يناير املاضي.
وأضاف عبدالعاطي أن املؤمتر »يهدف 
إلى التعبير عن رؤية أوسع من أطياف 

املعارضة السورية إزاء كيفية التحرك في 
املرحلة القادمة للعمل على انهاء األزمة 

السورية ووقف إراقة دماء األشقاء 
السوريني، وفى الوقت ذاته حتقيق تطلعات 

الشعب السوري املشروعة للتغيير مع 
احلفاظ على وحدة األراضي السورية 

ومؤسسات الدولة فيها«.

جتمع  »حقوقيي 14 آذار« بالتعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان خالل مؤمتر بعنوان »احملكمة العسكرية: حصر صالحياتها 
وحتديد ودورها واقتراح البديل القضائي لها« في قاعة احملاضرات في البيال وحتدث في جلسة االفتتاح النواب: زياد 
القادري، إيلي كيروز وإيلي ماروني                                 )محمود الطويل(

املستقبل رداً على رعد: عدالة التاريخ ستسقط احليطان

التهويل على عرسال يهدد حوار املستقبل ـ حزب اهلل
وحديث نصراهلل عن التعبئة العامة يثير ضجة 

هنا، كما سقطت هناك.
وقال النائب جمال اجلراح 
لقناة اجلدي����دة ان حزب اهلل 
يطرد املسلحني املعارضني للنظام 
السوري من أرضهم في القلمون، 
كما طردهم من القصير وحمص 
الى جرود عرسال، يطردهم من 
أرضهم ثم يدعي انهم يحتلون 

أرضه.
وكان األمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل دخل من 
جهته على اخلط الساخن، ليعلن 
أمس مبناسبة يوم اجلريح: اننا 
قد نقات����ل في كل األماكن، ولن 
نس����كت ألحد بعد اآلن، ونحن 
منتلك أوراق قوة لم نستخدمها 
بعد، انها معركة عرض ودين.

واعتبر نصراهلل ان اخلطر 

الذي يتهددنا هو خطر وجودي 
شبيه مبرحلة العام 1982 )عام 
االجتياح االس����رائيلي للبنان 

والذي بلغ بيروت(.
ويطل نصراهلل اليوم االحد 
ف����ي خطاب مبدين����ة النبطية 
)اجلن����وب( مبناس����بة ذكرى 
اخلامس والعش����رين من مايو 

.2000
وأملح نصراهلل خالل تفقده 
جرحى احلزب الى احتمال الدعوة 
للتعبئ����ة العامة ف����ي احلزب، 
وتوعد نصراهلل من أس����ماهم 
بشيعة السفارة األميركية في 
بي����روت ووصفه����م باخلونة 

والعمالء واألغبياء.
وعل����ى اثر الضج����ة التي 
احدثته����ا ه����ذه التصريحات 
أوضح����ت مص����ادر احلزب ان 
التصريحات اجتزئت وان األمني 
العام لم يقصد بالتعبئة العامة 
ما ذه����ب اليه البعض في حني 
نفى رئيس الهيئة الشرعية في 
احلزب الشيخ محمد يزبك نية 
توريط اجليش في عرسال أو 
غيرها، وقال نحن خلف اجليش 

ومعه.
لكن تصريح نصراهلل هذا 
أفسح املجال لسلسلة تصريحات 
مضادة، اذ رد الوزير الس����ابق 
محمد عبداحلميد بيضون، كل 
األزمات اللبنانية الدستورية 
واألمنية الى الطموحات اإليرانية، 
وقال انهم يش����عرون بتداعي 
أحالمهم لذلك يتمسكون بالورقة 
اللبنانية التي توفر لهم البقاء 

على املتوسط، مؤكدا سعي ايران 
الى تقسيم سورية ولبنان وإقامة 

دويلة شيعية � علوية.
وردا عل����ى س����ؤال لقن����اة 
»املس����تقبل« قال ان حزب اهلل 
يريد دفع اجليش في عرس����ال 
وجروده����ا ليقف ف����ي الصف 
اخللف����ي، وبعد دخول اجليش 
الى عرسال يلحقون به كما فعلوا 
في تكريت بالعراق، حيث اقنعوا 
األميركيني بأن اجليش العراقي 
هو من سيدخل، وعندما دخل 
حلق به احلشد الشيعي يعني 
ش����يعة ايران، وحرقوا البلدة. 
اجليش اللبناني عليه حماية 
عرس����ال ليس من املس����لحني 
الس����وريني بل م����ن حزب اهلل 

ايضا.
بيضون دعا حزب اهلل ومن 
معه من الش����يعة الى العودة 
للبنانيتهم وإلى وطنيتهم والى 
عروبتهم الصافية، ألنهم بالطرح 

املذهبي لن يصلوا الى مكان.
وعن التهديدات التي وجهها 
النائب محمد رعد للوزير ريفي 
وألحمد احلريري قال بيضون: 
انها بيئة موب����وءة كيف نرى 
هستيريا حزب القلمون واللون 
املذهبي الفاضح لهذه املعركة. 
لقد حتول����وا الى فرق قتل في 
القلمون وغير القلمون، وحزب 
اهلل اآلن حزب استيطاني محتل 
ألراضي س����ورية، لقد هدموا 
بيوت »القصير« حتى ال يعود 
أهله����ا إليها متهيدا للتغييرات 

الدميوغرافية.

واملنطقة والعالم، فالعدالة التي 
تكمل مسيرتها في الهاي، والتي 
ستعيد محاكمة ميشال سماحة 
في بيروت، ستوقف اإلرهابيني 

في لبنان.
وأضافت: »حيطان« كبيرة 
سقطت في دول عربية كثيرة، 
حيطان القمع والقتل حيطان 
اخلوف والرعب، حيطان الصمت 
ستسقط في لبنان قريبا جدا. ان 
تهديد النائب رعد وزير العدل 
أشرف ريفي واألمني العام لتيار 
املستقبل أحمد احلريري بالقول 
»حسابه بعدين«، وتهديد حزب 
اهلل باجتياح عرسال وجرودها، 
بعدما فشلت حربهم السياسية 
واإلعالمي����ة والعس����كرية في 
القلمون، كلها حيطان ستسقط 

بيروتـ  عمر حبنجر

تداعي����ات ح����رب القلمون 
رفعت حرارة الس����جاالت بني 
تيار املستقبل وحزب اهلل، فهذه 
البلدة البقاعية املناصرة سياسيا 
وإنسانيا للثورة السورية، أكدت 
بعد اجتماع املجلس البلدي امس 
األول، ان اجليش اللبناني هو 
اجلهة الوحيدة املخولة بضبط 
أمن البلدة، وأن عرسال خط أحمر 
وال يحق ألحد ان يهدد باجتياحها 

أو قصفها.
احلوارات الساخنة بني التيار 
واحلزب تن����ذر بوقف جوالت 
احلوار الثنائية في »عني التينة«، 
وقد تتعقد اكث����ر بحيث متتد 
الى مجلس الوزراء اذا صدقت 
املعلومات التي تقول ان وزير 
العدل اشرف ريفي سيطرح في 
اجللسة املقبلة ملجلس الوزراء، 
تهديدات النائ����ب محمد رعد، 
رئيس كتلة نواب حزب اهلل له 

وللسيد احمد احلريري.
وامللفات اخلالفية بني الطرفني 
بات����ت اكبر مما ميكن احتواؤه 
بالصمت او التجاهل، وخصوصا 
على املستوى األمني وباألخص 
في بلدة عرسال التي هي مبثابة 
املعقل السياس����ي األكبر لتيار 

املستقبل في البقاع الشمالي.
وقالت املستقبل: انه رمبا على 
حزب اهلل ورئيس كتلته النيابية 
محمد رعد ان يعيد النظارات التي 
نزعها عن عينيه مؤخرا، ليرى 
جيدا ما الذي يجري في لبنان 

بيضون: إيران تسعى 
الى تقسيم سورية 
ولبنان وإقامة دويلة 

شيعية ـ علوية

القوات العراقية تبدأ الهجوم املضاد في الرمادي

سالم واحلريري وجنبالط
 ودريان وفضل اهلل: 

إدانة شديدة لتفجير القطيف
بيروت ـ خلدون قواص

وص���ف رئيس مجلس الوزراء متام س���الم  اجلرمية 
الوحشية التي تعرض لها مصلون أبرياء في أحد مساجد 
القطيف باململكة العربية السعودية بالعمل اجلبان، ومن 
قام بهذا العمل هو عقل إجرامي أسود ال يقيم وزنا للحرمات 
وال صلة له باإلسالم واملسلمني، ويهدف الى القتل املجاني 
بغرض إيقاع الفتنة الس���وداء بني أبناء البلد الواحد وال 
ميكن النظر إليه إال باعتباره عبثا خالصا من شأنه اإلساءة 
الى األمن واألمان واالستقرار التي طاملا عرفت بها اململكة 

العربية السعودية.
واعتبر الرئيس سعد احلريري ان هذا االعتداء اإلجرامي 
مكشوف بأهدافه ونواياه، ألنه حلقة في سلسلة خبيثة ترمي 
الى إثارة الفتنة بني أبناء اململكة، وتهديد االستقرار الذي 
سيبقى، بإذن اهلل، عالمة فارقة من عالمات القوة والوحدة 

والتماسك الوطني حول الدولة السعودية وقيادتها.
وندد رئيس اللقاء الدميوقراطي النائب وليد جنبالط 
بالتفجير اإلرهابي، وأكد ان هذا احلادث اإلرهابي البربري 
املدان يؤكد مرة جديدة ان اإلرهاب ال مييز بني املناطق او 
األشخاص او الطوائف او املذاهب، وهو يستهدف ضرب 
استقرار اململكة والتعرض ألمنها الوطني الذي يبقى ركنا 

أساسيا من منظومة األمن العربي.
ووصف مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ما حصل 
بأنه إرهاب بحق اإلسالم ومشروع فتنة بني املسلمني. وقال: 
ان أمن اململكة العربية السعودية خادمة احلرمني الشريفني 
واملؤمتنة على رعايتهما هو من أمن العالم اإلسالمي كله، 
واالعتداء على أمنها هو اعتداء على أمن كل مسلم في كل 

مكان من العالم.
وأشار حزب اهلل في بيان له ان هذه اجلرمية هي واحدة 
من اجلرائم التي تستهدف املساجد واملراكز الدينية على 
امتداد عاملنا اإلسالمي، والتي ترتكبها جماعات ال تعرف معنى 
للصالة، وال تراعي حرمة لبيوت اهلل ومراكز عبادته، وال 
تقيم وزنا حلرمة الدماء الطاهرة البريئة التي تسفك على 

مذابح اجلهل واحلقد والتحريض الطائفي واملذهبي.
وقال العالمة السيد علي فضل اهلل: ال نرى في ذلك إال 
سعيا إلش���عال فتنة مذهبية، ومحاولة إليجاد شرخ في 
العالقة بني املس���لمني الذين عرفوا التعايش والتواصل 
طوال الفت���رة املاضية، وعمال إلدخاله���م في أتون الفنت 

املتنقلة في أكثر من بلد.

شيخ البوفهد: القوات 
األمنية تتقدم بشكل 

كبير في املنطقة  
واستعادت أجزاء 

واسعة


