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»عاصفة اجلنوب« جتدد ضربها مواقع النظام في درعا

كاميرون يعطي »الضوء األخضر« 
لتصفية قيادات »داعش«

درع���ا � األناضول: اس���تأنفت فصائل تابعة 
للمعارضة السورية، امس هجماتها على مواقع 
جليش النظام في مدينة درعا، ضمن معركة أطلقتها 
مؤخرا باسم »عاصفة اجلنوب«، في محاولة منها 

للسيطرة على املدينة الواقعة جنوبي البالد. 
وقال محمد أبوفهد، القيادي في فرقة 18 آذار)أحد 
تشكيالت اجلبهة اجلنوبية التابعة للمعارضة(، 
إن الهجوم »جاء بعد ساعات من القصف التمهيدي 
باملدافع والصواريخ على معظم املواقع العسكرية 
التابعة للنظام في مدينة درعا، وشاركت فيه معظم 
فصائل اجلبهة اجلنوبية والفصائل اإلسالمية، 

موزعة على 7 غرف عمليات موزعة على قطاعات 
مختلفة في محيط املدينة«.

وأضاف أبوفهد أن محاوالت االختراق لدفاعات 
النظام بدأت من اجلهة الشرقية للمدينة، مشيرا إلى 
أن الهجوم جرى مبدئيا مبشاركة نحو ألفي مقاتل 
وسيزداد عددهم مع أي تقدم مأمول للمعارضة في 
الساعات املقبلة.  يذكر أن مدينة درعا تضم أهم 
وأكبر جتمع للقوات النظامية في اجلنوب السوري، 
وهي مركز احملافظة الرئيسي، كما تعتبر مركز 
ثقل لس���لطات النظام الحتوائها على مؤسسات 

الدولة وثكنات عسكرية وأفرع أمنية.

اي���الف: أعطى رئيس ال���وزراء البريطاني 
ديڤيد كاميرون الضوء األخضر للقوات اخلاصة 
البريطانية ملطاردة وتصفية قادة تنظيم الدولة 
االسالمية )داعش( في سورية والعراق، وتصفية 
املتورطني في تخطيط وتنفيذ عملية سوس���ة 
اإلرهابي���ة في تونس، والتي س���قط ضحيتها 
أكثر من 30 بريطانيا، وذلك في تقرير نشرته 

صحيفة »صنداي تاميز« البريطانية.
وقالت »ديل���ي ميل« البريطانية إن القوات 
اخلاصة، بن���اء على هذا التفوي���ض، مخولة 
رصد واعتقال أو قتل زعماء داعش في سورية 
والعراق، مبن فيهم من خطط ودبر عملية سوسة 

اإلرهابية.
ويعني هذا »الصك على بياض«، الذي سلمه 
كاميرون للمخابرات البريطانية، بحسب املصادر، 
تعزيز العمل االستخباراتي بني القوات اخلاصة 
البريطانية واألميركية والقوى احلليفة األخرى، 
إلى جان���ب تعزيز دور املخاب���رات اخلارجية 

البريطانية »إم اي 6«، وهيئة قيادة االتصاالت 
احلكومية البريطانية »جي سي إتش كيو«.

وأوضحت املصادر البريطانية أن هذا التنسيق 
بني األجهزة البريطانية يهدف إلى تصفية قيادات 
املنظمات اإلرهابية اخلطيرة مثل داعش وغيرها 
من التنظيمات التي تهدد بشكل أو بآخر بريطانيا 
أو مصاحلها، باس���تخدام فرق مختصة عالية 
التدريب، تتكون كل منها من 100 مقاتل مهمتهم 
إبادة قيادات داعش إما مباشرة أو بشكل غير 
مباشر، بتحديد األهداف واألشخاص مبا يسهل 
عل���ى طيران التحالف الدول���ي القضاء عليهم 
في الغارات التي يشنها على مواقع داعش في 

سورية والعراق.
ويأتي الضوء األخض���ر من كاميرون فيما 
احيت بريطانيا الذكرى العاشرة لهجمات السابع 
من يوليو 2005 امس، وس���ط إجراءات أمنية 
غير مسبوقة، بعد الهجمات اإلرهابية األخيرة 
التي نفذها داعش ووكالؤه في عدد من الدول.

»التحالف« قامت بنحو خمسة آالف غارة جوية على أهداف للتنظيم

مفتي اجلمهورية يخشى سقوط لبنان ضحية الشوارع

أوباما يعرض من »الپنتاغون« إستراتيجيته اجلديدة:
ال ينبغي توقّع أي انتصارات سريعة على »داعش«

مصادر 14 آذار لـ »األنباء«: عون يعد لتظاهرات منظمة 
بشعارات عنيفة و»املستقبل« يرد بالبيانات

سريعة على داعش.
وقال »ل����ن تكون احلملة 
سريعة بل س����تكون بعيدة 
االم����د«، معتب����را ان مقاتلي 
الدولة االس����المية  تنظي����م 

»انتهازيون« و»ماهرون«.
وعّلق الس����يناتور جون 
ماك����ني على خط����اب أوباما 
واستراتيجيته اجلديدة قائال 
»ليس داعش كائنا خرافيا ال 
ميكن هزميته. وقد كان حريا 
بالرئيس ان يبدأ استراتيجيته 
اجلديدة باالعتراف باالخطاء 
الت����ي ارتكبته����ا إدارته في 
مواجه����ة التنظي����م قبل ان 

يستفحل«.
الناطق بلس����ان  وق����ال 
اخلارجي����ة األميركية جون 
كيرب����ي انه ل����ن يعلق على 
اس����تيالء داع����ش على عني 
عيسى ولكنه اكد في املقابل 
ان االستراتيجية التي تطبقها 
الواليات املتحدة على األرض 
ملواجهة التنظيم في سورية 
تؤتي ثماره����ا. وقال كيربي 
»ال ينبغ����ي ان نتوقع نتائج 

نعلن عن املوعد، لقد وضعنا 
خط���ة، ون���درس مواقفنا 
وحتركاتنا وفقا للمعطيات 
السياسية، وتوقيت التنفيذ 
لن يعلم به اح���د، هو ملك 
القيادة السياس���ية للتيار 
الوطني احلر وعلى رأسها 

العماد عون.
واكد ان التحرك سيكون 
حضاري���ا دميوقراطيا ولن 
يكون شعبيا فقط بل على 
اكثر من مستوى وصعيد، 
وسيتخذ اش���كاال متنوعة، 
متحدثا عن حتركات نوعية 
غير متوقعة ستشمل قطاعات 

عدة في املجتمع.
ونبه كنعان من خطورة 
اخلروج عن امليثاق والدستور 
عبر التنصل من آلية العمل 
احلكومي، وقال: على من يفعل 
ذلك ان يعلم انه بفعلته هذه 
يضرب صيغة العيش املشترك 
و يستهدف مكونا اساسيا هو 
املكون املسيحي في السلطة 
التنفيذية، واشار الى ان هذا 
االمر دفع باملسيحيني على 
مختلف فئاتهم الى التفكير 
مليا مبن يخرج عن النظام، 
ومن هو حقيقة مع احلفاظ 
على الصيغ���ة، واكد ان ما 
يحصل خطير جدا ولن مير 

مرور الكرام عندنا.
وعن م���دى فاعلية هذا 
التحرك وقدرته على تغيير ما 

فورية. ونحن نعتقد باختصار 
ان استراتيجيتنا في مواجهة 
توس����ع التنظيم في سورية 
والع����راق تعم����ل بص����ورة 

مرضية«.
ومن املقرر ان يدلي كارتر 
القوات  أمام جلنة  بش����هادة 
املسلحة في مجلس الشيوخ 
بخصوص هذه احلملة التي 
تواجه انتق����ادات جديدة في 

الكونغرس.
وأعلن الپنتاغون في الشهر 
الفائت انه سيرسل 450 جنديا 
الى  إضافيا بدور استشاري 
العراق ملس����اعدة قواته على 
الس����يطرة على  اس����تعادة 
مدينة الرم����ادي )غرب( من 

اجلهاديني.
وأك����د أوبام����ا ان »نقاط 
االس����تراتيجية  الضع����ف 
لتنظي����م الدولة اإلس����المية 
باتت حقيقي����ة«، مذكرا بأن 
عناصره ال يحظون بدعم أي 
دولة وان »وحشيتهم توجد 
رفضا حقيقيا بني الس����كان 

الذين يتحكمون فيهم«.

يجري، اجاب: سالح املوقف، 
خصوصا عندما يكون صادرا 
عن جهة متثل ما متثل على 
الصعيد الوطني واملسيحي، ال 
يستهان به، هذا املوقف ليس 
موقفا سياسيا بل يعبر عن 
جو عام في املجتمع اللبناني، 
خصوصا عند املس���يحيني، 
لذلك يجب ان يدركوا جيدا 
ان هذا املوقف لم يؤخذ كيفما 
كان، وس���تكون له تداعيات 
حتما. من هذا املنطلق نقول 
ان احلري���ص عل���ى الدولة 
واملؤسسات وعلى الصيغة 
اللبنانية يجب ان يأخذ في 

االعتبار رأي املسيحيني.
في غض���ون ذلك، انضم 
وزير امل���ردة روني عريجي 
ال���وزراء املوقعني على  الى 
فتح دورة استثنائية ملجلس 
النواب، والذي اليزال يحتاج 
الى توقيعي وزيري حزب اهلل 

اللذين التزما بالتوقيع.
التشريعية  اجللس���ات 
ملجلس النواب بغياب رئيس 
اجلمهورية ناقشها البطريرك 
املاروني بش���ارة الراعي مع 
النائب سليمان فرجنية في 
الدميان حيث املقر الصيفي 

لبطريرك املوارنة.
ويبدو ان مرس���وم فتح 
ال���دورة االس���تثنائية بات 
محس���وما رغم اعتراضات 

القوى املسيحية عليه.

وقال أوباما ان املعركة مع 
داعش متعددة املجاالت، إذ انها 
الفكري  تدور على املستوى 
كما أنها تدور في مجال قطع 
التمويل عن املنظمة وإشراك 
القوى احمللية في مواجهتها 
عن طريق حل املشكالت التي 
تعوق ش����عورهم بضرورة 
مواجهة التنظي����م. وقال ان 
داعش تواجد مللء فراغ معني 
وان الواليات املتحدة ستساعد 
الهزمية  دول اإلقليم إلحلاق 
بداعش وملء الفراغ الذي أتاح 

له ان يتواجد.
وتعهد أوباما بتقدمي املزيد 
من الدعم للمعارضة املعتدلة 
في سورية وقال ان داعش ال 
يستطيع اإلفالت من ضعفه 
االستراتيجي الذي يرجع في 
الى عزلته  الرئي����س  تقدير 
الدولية وافتقاده القوة اجلوية 
وتطرف����ه العقي����دي. وأعاد 
الرئيس تذكير مس����تمعيه 
بأن املعركة مع تطرف داعش 
ستكون معركة اجيال وانه ال 
ينبغي توقيع اي انتصارات 

السياسية يعزز الثقة فيما 
بينه���م ويخفف م���ن حدة 
اس���باب اخل���الف والنزاع 
ويع���ود بالنفع على جميع 

اللبنانيني.
املفتي  ويعكس تصريح 
دريان التوج���ه املعتمد من 
االط���راف اللبنانية املنادية 
انتخ���اب رئيس  بس���رعة 
للجمهوري���ة. وكان وزي���ر 
اخلارجية جبران باس���يل 
قال ان النظ���ام الذي يفّرط 
بنا مستعدون لفرطه ألنهم ال 
يطبقونه وال يقبلوننا فيه.

وق���ال ف���ي ح���وار مع 
»االخبار«: عندما تضعني بني 
خيارين سأختار ما يبقيني 
حي���ا، واذا ارادوا حش���رنا 
لالختيار بني دورنا ووجودنا 
الفيدرالية  وكرامتنا وب���ني 

سنكون معها بالطبع.
وش���دد على ان اختزال 
اجلمهوري���ة  رئاس���تي 
واحلكوم���ة ف���ي ش���خص 
رئيس الوزراء مسألة حياة 
او موت بالنسبة لنا، محذرا 
من ان تيار املس���تقبل يريد 
اخذ البلد الى قواعد جديدة 
للعبة وهناك من يدفشه الى 

هذا اخلطأ املميت.
من جانب���ه، رفض امني 
سر تكتل التغيير واالصالح 
النائب ابراهيم كنعان الكشف 
عن توقيت التحرك، وقال: لن 

واشنطن ـ أحمد عبداهلل

بينما حقق داعش انتصارا 
جديدا باالستيالء على قرية 
عني عيسى االستراتيجية في 
شمال س����ورية فإن الرئيس 
باراك أوباما ومسؤولي االدارة 
التأكيد  األميركية يواصلون 
على ان داع����ش يتراجع في 
سورية وان التحالف الدولي 
والق����وى املعادي����ة للمنظمة 
املتطرفة يحققان تقدما على 
االرض. وج����اءت تأكي����دات 
الرئي����س أوباما خالل زيارة 
ن����ادرة قام به����ا للپنتاغون 
اول م����ن ام����س واعلن فيها 
استراتيجية الواليات املتحدة 
اجلديدة ع����ن طريق تكثيف 
احلملة ملواجهة داعش. وفي 
املقابل فإن وزارة اخلارجية 
شاركت في التأكيد على تراجع 
التنظيم في س����ورية بسبب 
عنف قصف طائرات التحالف 
الدولي لقدراته على األرض.

ف����ي  أوبام����ا  وق����ال 
اس����تراتيجيته ان طائ����رات 
التحالف قامت بنحو خمسة 
آالف غارة جوية على أهداف 
للتنظي����م أدت ال����ى مصرع 
العديد م����ن قواته وقياداته. 
أوبام����ا »ان داعش  وأضاف 
يتمترس في مناطق مأهولة 
بالسكان ويحتمي باملدنيني 
العزل وسيستغرق اقتالعها 
وقت����ا وجه����دا. إال أن إجناز 
ذلك ينبغ����ي ان يكون مهمة 
القوات احمللية على االرض 
مع قيامها بتق����دمي التدريب 

والدعم اجلوي«.
وأحاط بالرئيس خالل إلقاء 
كلمته ف����ي الپنتاغون وزير 
الدفاع آشتون كارتر ورئيس 
االركان مارتن دميبسي وقائد 
املنطقة العسكرية املركزية 
لويد آستون. واقر أوباما بأن 
املواجهة مع داعش ستشهد 
التراج����ع كما  حلظات م����ن 
التقدم.  ستشهد حلظات من 
غير انه اكد على ان احملصلة 
النهائية ستكون االنتصار على 

تلك املنظمة بصورة كاملة.

بيروت ـ عمر حبنجر

ل���ن يك���ون ال���رد على 
حترك العماد ميش���ال عون 
في الشارع بالشارع كما قرر 
تيار املس���تقبل الذي عادت 
قيادته من ج���دة امس بعد 
لقاء مطول مع الرئيس سعد 

احلريري.
وفي معلومات ل� »األنباء« 
ان فريق 14 آذار س���يواجه 
التحركات الشارعية للعماد 
عون بالتصريحات والندوات 
السياس���ية  واملؤمت���رات 
والصحافية، وفي املعلومات 
املؤك���دة ايض���ا ان احلركة 
العونية في الشوارع ستكون 
العنف  منظمة وبعيدة عن 
اجلس���دي، في ح���ني يأخذ 
العنف الكالمي مداه من خالل 
شعارات حقوق املسيحيني 
والشراكة في السلطة والتي 
تخف���ي مش���اريع رئي���س 
التيار الوطني احلر لرئاسة 
اجلمهورية وقيادة اجليش، 
وكل املؤسسات الرسمية التي 

يشغلها املسيحيون.
مصادر في 14 آذار اكدت 
ل� »األنباء« انها واثقة من ان 
تظاهرات عون لن توصله 
الى رئاسة اجلمهورية ولن 
توصل صهره العميد شامل 
روكز الى قيادة اجليش، ولن 
تعطل جلسة مجلس الوزراء 
غ���دا )اخلمي���س( لكنها قد 
تعطلها عن اتخاذ القرارات، 
لكن االخطر فيما يسعى اليه 
عون هو اظهار س���يطرته 
على الشارع املسيحي مقابل 
سيطرة حزب اهلل سياسيا 
وعسكريا على الشارع اآلخر، 

ولهذا مدلوالته املهمة.
وه���ذا م���ا حم���ل مفتي 
لبنان الش���يخ عبداللطيف 
ابداء خش���يته  دريان على 
من س���قوط لبنان ضحية 
اللجوء الى الشارع، داعيا الى 
التعبير عن الهواجس داخل 
مجلس الوزراء للوصول الى 
حلول، مشيرا الى ان البديل 
عن احلكومة ه���و اخلراب 

والفوضى.
املفت���ي دري���ان  واك���د 
القيادات   ب���ني  ان احل���وار 

الرئيس األميركي باراك أوباما يتحدث عقب اجتماع مع كبار املسؤولني العسكريني عن احلملة العسكرية على »داعش« في الپنتاغون أمس األول          )أ.ف.پ(

رئيس احلكومة متام سالم مستقبال في السرايا الوزير محمد فنيش  )محمود الطويل(

»حتول مثير« في سياسة عون وخطابه:
هل يترجم على األرض؟ وكيف يصرف في السياسة؟

بيروت ـ خاص: حدث حتول مفاجئ عند 
العماد ميشال عون، في خطابه و»نبرته« ورد 

فعله وطريقة مقاربته لألمور.
واستنادا الى ما يقوله في التجمعات الشعبية 

التي تقصد الرابية وما يقوله مساعدوه 
واملقربون منه، السيما الوزير جبران باسيل 

وما يصدر عن إعالمه، فإن هذا التحول حدث 
على ثالثة مستويات وفي ثالثة اجتاهات 

رئيسية:
1 -  جتاوز موضوعي رئاسة اجلمهورية 

وقيادة اجليش ووضعهما جانبا.
فاملسألة لم تعد مسألة تعيني قائد جيش 

وانتخاب رئيس، وإمنا صارت مسألة 
صالحيات الرئيس وقانون مناصفة واستعادة 

جنسية وتطبيق المركزية إدارة ومالية...
وباختصار السعي الى معاجلة املشكلة 

احلقيقية التي هي دستور الطائف...
واملعركة لم تعد معركة رئاسة وتعيينات وإمنا 
معركة وجود وكرامة والتصدي حملاولة إعادة 
املسيحيني الى نوع جديد من الوصاية والى 

أجواء الطواعية واإلحباط...
وباختصار يصور التيار الوطني احلر 

معركته بأنها »معركة وجودية«، »معركة 
حياة أو موت«، مع ما يستتبع ذلك من رفع 
السقف السياسي للمعركة وتوسيع مروحة 

اخليارات...
2-  حتديد املواجهة ووجهة املعركة اجلديدة 

مع تيار املستقبل ألسباب كثيرة تبدأ بإخالله 
بالتعهدات التي قطعها في فترة التواصل 

واحلوار معه، وتنتهي بإخالله بقواعد اللعبة 
التي اتفق عليها في »حكومة الفراغ الرئاسي« 
وسعيه الى فرض قواعد جديدة، وصوال الى 

القضاء على ما تبقى من صالحيات رئاسة 
اجلمهورية واختزال رئاستي اجلمهورية 

واحلكومة في شخص رئيس احلكومة ليكون 
اآلمر الناهي.

والقول إن هناك من يدفع تيار املستقبل الى 
هذا التوجه، وتيار املستقبل يدفع بدوره متام 

سالم للعب دور رأس احلربة وليتخلى عن 
دوره املعتدل ويصبح من الصقور...

يشن تيار عون منذ أيام هجوما عنيفا على 
تيار املستقبل متهما إياه بخوض حروب إلغاء 

للدور املسيحي ومواصلة جوالت استئثاره 

وهيمنته على الدولة ومفاصله، وتصل 
هذه احلملة الى حد وصف تيار املستقبل 

»بالداعشية السياسية«: »داعش« يقطع 
بالسيف واملستقبل يذبح سياسيا ويغتصب 

احلقوق...
٣ - اعتماد لهجة »التهديد والتحذير« من 

اللجوء الى الشارع بعدما استنفدت كل 
اخليارات والسبل الى التلويح بـ»الفيدرالية«، 

واللجوء الى ما هو ممنوع ومحرم وكل 
اخليارات املتاحة ودفع األمور واألوضاع في 
منحى آخر غير تقليدي... وإذ تقول أوساط 

عون تكرارا إنه »لم يعد لنا ما نخسره...
وإنها معركة مفتوحة على الربح أو اخلسارة 

بشرف«، فإن العماد عون يحذر تيار 
املستقبل من »كرة نار يلعبون بها ستحرقهم 

وحترقنا«...
يوحي عون بأنه »جدي« فيما يقول ويهدد به، 
ولكن تيار املستقبل حتى اآلن ال يأخذ كالمه 
على محمل اجلد أو ال يعيره أهمية، معتبرا 
أن فيه انفعاال وعدم اتزان وسياسة »خبط 
عشواء«، ومشككا في قدرة عون على لعب 
ورقة الشارع وفي الوصول الى نتيجة إذا 

لعبها...
ولكن ليس أمام عون إال سلوك طريق 

التصعيد والضغط لتحقيق هدفني مباشرين:
٭ وقف املنحى احلكومي اجلديد ووقف 

العمل باآللية التي طبقت في اجللسة املاضية 
ويراد تكريسها في اجللسة املقبلة )غدا 
اخلميس(، وفحواها أن النصاب امليثاقي 

متوافر والقدرة على اتخاذ القرارات كذلك... 
أيا كان موقف عون، معه أو من دونه.

٭ محاولة العودة الى أجواء احلوار والتفاهم 
مع تيار املستقبل، ألن في ذلك مصلحة 

مشتركة للطرفني...
فهذا التفاهم هو الذي أتاح والدة حكومة سالم 

وسهل أمورها وقراراتها، وهو الذي يبقيها 
ويقيها خطر التفكك والتصدع...

العالقة بني احلريري وعون عادت الى ما قبل 
حكومة سالم، فهل مازالت قابلة للترميم قبل 

أن يقع احملظور؟ العماد عون عاد في سياسته 
وحساباته الى التسعينيات و»الشارع«، فهل 

ال يزال هناك متسع ومجال للمراجعة وإعادة 
النظر قبل أن تصل الى طريق مسدود؟

٭ الراعي ضد: أوصل البطريرك بشارة الراعي الى 
العماد ميشال عون رسالة سياسية مقتضبة 
فحواها أنه ضد أي حتريك للشارع وحتت 

أي ذريعة وقضية ألن الظروف حساسة وال 
حتتمل...

٭ الصادرات الزراعية: يعتبر حزب اهلل أن القرار 
احلكومي املتعلق بدعم الصادرات الزراعية 

اليزال عالقا ما دامت املوافقة عليه اصطدمت 
باعتراض ثالثة مكونات حكومية، ولذا لن يوقع 

وزيرا احلزب مرسوم هذا القرار الى أن يعاد 
البحث فيه.

٭ لبنان داخل الدائرة: نقل عن ضابط أجنبي رفيع 
املستوى زار بيروت قبل أيام قوله: »نحن في 

الغرب بشكل عام، وواشنطن بشكل خاص، 
لم نخرج لبنان من دائرة اهتمامنا، بل هو في 

صلب هذا االهتمام. وتبعا لذلك نحن ننظر 
بارتياح الى الوضع األمني في لبنان، وال 

نعتقد ان هناك ما يبعث على اخلوف على أمنه 
واستقراره، ونحن متأكدون من أن اللبنانيني 

يريدون احلفاظ على بلدهم، فهم يرون ما 
يجري في دول املنطقة من دمار وانهيار، وال 

يريدون أن تنتقل تلك احلروب إلى بلدهم«.
٭ »النصرة« والقنيطيرة: تفيد معلومات جهة رسمية 
جدية بأن قائد اجليش العماد جان قهوجي أثار 

خطر عبور مجموعات من »النصرة« القنيطرة 
السورية في اجتاه شبعا مع قيادة قوات 

الطوارئ الدولية وكذلك مع قيادات عسكرية 
أميركية. واجلواب الذي حصل عليه، أن إسرائيل 

لن تقوم بخطوة ولن تشجع على خطوة تفجر 
الوضع في اجلنوب اللبناني بل في لبنان كله 
إال في حالتني: األولى حصول حزب اهلل على 

صواريخ متطورة وجناحه في إدخالها إلى 
اجلنوب.

والثانية حصول حزب اهلل على أسلحة كيماوية.
٭ تأجيل التسريح: ثمة معلومات تؤكد أن وزير 
الدفاع قد وقع فعال القرار بتأجيل التسريح 
مجددا لكل من رئيس األركان وليد سلمان 

واألمني العام للمجلس األعلى للدفاع )مدد له في 
فبراير املاضي لستة أشهر فقط( وقائد اجليش.

لكن يبقى توقيت اإلعالن الذي سيتم بشكل 
مؤكد قبل السابع من أغسطس تاريخ نهاية 

والية رئيس األركان املمددة لسنتني مع قائد 
اجليش. وثمة من يشير الى احتمال بقاء فاضل 

في موقعه مديرا للمخابرات حتى بعد نهاية 
سنوات خدمته، ليس باستدعائه من االحتياط 

كمدني بل بترقيته الى رتبة لواء )بقرار من 
مجلس الوزراء( مما يتيح له البقاء سنة إضافية 

في اخلدمة لتصبح 4٣ عاما.

تقرير إخباري

أخبار وأسرار لبنانية

»داعش« يتمترس 
في مناطق مأهولة 
بالسكان ويحتمي 

باملدنيني العزل

باسيل يبدي 
االستعداد لفرط 
النظام.. وجعجع 

مع تشريع الضرورة 
بشروط


