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التحالف الإيراني ـ ال�سوري ـ العراقي يجعل �أميركا قلقة على «�إ�سرائيل»
�إيران تك�شف عن �إنجازات جديدة تزامن ًا مع ذكرى الثورة

9

تمحورت اهتمامات وسائل اإلعالم المحلية حول االستحقاق الرئاسي وعمل الحكومة
في ظل الفراغ الرئاسي إضافة إلى الوضع األمني داخليا ً وعلى الحدود مع فلسطين
المحتلة.
ففي الشأن الرئاسي ،رأى وزير السياحة ميشال فرعون أن االستمرار في ربط األزمة
الرئاسية بأزمات المنطقة المعقدة من شأنه أن يطيل أمد الشغور الرئاسي إلى أجل غير
مسمى ،مؤكدا ً أن ال خرق في هذا الملف حتى اآلن.
وأشار فرعون في ما خص العمل الحكومي إلى أن الرئيس تمام سالم كان قد طرح
وجوب إعادة النظر في اآللية الحالية التخاذ القرارات ،منبها ً إلى أن يوصل مبدأ الفيتو
الحالي لتعطيل عمل الحكومة بشكل كامل.
أمنياً ،رأى النائب الوليد سكرية أن أي محاولة تصعيدية من جانب العدو «اإلسرائيلي»
سترتب عليه هزيمة ساحقة ال سيما في بنيته التحتية نظرا ً إلى عدم تهاون المقاومة في
لبنان من الرد الحاسم والقاسي ،مؤيدا ً الخطة األمنية في البقاع ،مشيرا ً إلى أننا أمام
انتظار ساعة الصفر إلطالقها كاملة.
واستمرت الجمهورية اإليرانية بمراكمة اإلنجازات في الميادين كافة تزامنا ً مع ذكرى
الثورة اإلسالمية في إيران ،وبالتالي كان ملفا ً بارزا ً لدى العديد من القنوات ووكاالت
األنباء العالمية ،فأعلن قائد القاعدة الجوية الثامنة في إيران العميد الطيار مسعود
روزخوش تطوير الطائرة المقاتلة «أف  »14لتتمكن من استهداف األهداف البرية
والبحرية ،مشيرا ً إلى مشاريع قيد التنفيذ في وزارة الدفاع لصنع طائرات من الجيل
الخامس تتخفى من الرادار.
وأكد نائب رئيس منظمة الفضاء اإليرانية حميد فاضلي استعداد إيران إلرسال األقمار
االصطناعية للدول اإلسالمية األعضاء في شبكة التعاون الفضائي اإلسالمي «إيزنت»،
متهما ً الغرب بأنه ال يتحمل أن يرى إيران تشق طريقها نحو التطور والتقدم واالزدهار.
الوضع الميداني في العراق مع تراجع تنظيم «داعش» في كثير من المناطق كان مدار
بحث ومناقشة على شاشات التلفزة ،فأكد اللواء المتقاعد في الجيش األميركي جيمس
ماركس أن بغداد لن تسقط بيد «داعش» لوجود قوات النخبة العراقية فيها ،معتبرا ً أن
«داعش» منتشر على مساحات شاسعة ما يعرضه لخسائر كبيرة بحال محاولته التوسع.
األزمة األوكرانية والتنسيق العسكري الروسي أ المصري ملفان أيضا ً كانا حاضرين
على طاولة الحوارات ،فاعتبر مدير مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد هدسون
ريتشار ويتز أن الواليات المتحدة تختلف مع حليفاتها األوروبيات في التعامل مع األزمة
األوكرانية ،مشيرا ً إلى أن فرنسا وألمانيا تخشيان من اندالع حرب واسعة في أوكرانيا
تمتد نيرانها إلى أوروبا في حال حصلت حكومة كييف على أسلحة أميركية متطورة.
وأكد إيغور كوروتشينكو الخبير العسكري الروسي أن شراء مصر األنظمة
الصاروخية الروسية للدفاع الجوي والمضاد للصواريخ من شأنه أن يجعلها بلدا ً آمنة
لعشرات السنين.

روزخو�ش لـ«�أنباء فار�س»�« :أف  »14قادرة
على ا�ستهداف الأهداف البرية والبحرية
فرعون لـ«الن�شرة» :مبد�أ الفيتو
قد ّ
يعطل عمل الحكومة
أعرب وزير السياحة ميشال فرعون عن أسفه لكون المعادلة
التي قامت على أساسها الحكومة الحالية قبل حوالى سنة ال تزال
قائمة ،لجهة تشكيلها لتدير شؤون الدولة في حال الدخول بفراغ
رئاسي ال يزال متمادياً ،مشددا ً على أن «االستمرار بربط األزمة
الرئاسية بأزمات المنطقة المعقدة من شأنه أن يطيل أمد الشغور الرئاسي إلى أجل غير مسمى».
ودعا فرعون إلى «قيام نوع من التفاهم السياسي الداخلي – اإلقليمي باتجاه خطوات سياسية تسهل
عملية انتخاب الرئيس ،فيكون شبيها ً بالتفاهم الداخلي – اإلقليمي – الدولي الذي قام لمنع انزالق لبنان
إلى أتون الصراع في المنطقة والحفاظ على االستقرار األمني الهش الذي تشهده البالد» .وقال« :المطلوب
عقد تفاهمات تؤدي إلى انتخاب رئيس حيادي ال يكون انتخابه بمثابة تحقيق ربح لفريق إقليمي على
حساب فريق إقليمي آخر».
ورأى فرعون« :أن الظروف الحالية والتي تتخبط فيها المنطقة وانشغاالت الدول الخارجية بملفات
كبيرة ال تسمح بالوقت الراهن بعقد اتفاق مماثل التفاق الدوحة الذي و ّقع عام  2008وأدى إلى انتخاب
رئيس» ،وقال« :التوصل إلى اتفاق شامل للملفات كافة ومن ضمنها الملف الرئاسي ال يبدو متاحا ً حالياً،
وبالتالي المطلوب بذل جهود داخلية لتحقيق التوافق ،ونحن ندرك تماما ً أ ّنه ليس باألمر السهل».
وأشار فرعون إلى أن زيارة المبعوث الفرنسي فرنسوا جيرو أخيرا ً إلى بيروت جاءت لمواكبة االتفاق
حول حماية العمل الحكومي وللمساعدة في تحقيق توافق ما النتخاب رئيس جديد للبالد ،وقال« :لكن
لألسف ال يبدو أن هناك إمكانا ً لتحقيق خروقات في هذا المجال».
ولفت إلى أن الفرنسيين «شركاء فاعلين باالتفاق األمني الدولي – اإلقليمي الذي ال يزال يحمي األمن
اللبناني والذي كان أساسيا ً للدفع باتجاه تشكيل الحكومة الحالية قبل نحو عام ،ولكن مع ازدياد األخطار
الحدودية واإلقليمية كان ال بد من توجه الفريقين المعنيين بصراع المنطقة ،أي حزب الله وتيار المستقبل
إلى حوار ثنائي لتجنيب البالد مزيدا ً من االحتقان المذهبي».
وتطرق فرعون لمسألة آلية عمل الحكومة ،الفتا ً إلى أن «رئيس مجلس الوزراء تمام سالم كان قد طرح
في آخر  3جلسات حكومية وجوب إعادة النظر بهذه اآللية التي باتت تعطل إلى حد كبير مسألة اتخاذ
القرارات ،منبها ً إلى أخطار من أن يوصل مبدأ الفيتو الحالي إلى تعطيل عمل الحكومة بشكل كامل».

فا�ضلي لـ«العالم» :القمر اال�صطناعي
الإيراني «فجر» ُ�ص ّمم لأغرا�ض �سلمية
أكد نائب رئيس منظمة الفضاء اإليرانية حميد فاضلي استعداد
إيران إلرسال األقمار االصطناعية للدول اإلسالمية األعضاء في
شبكة التعاون الفضائي اإلسالمي “إيزنت” إلى الفضاء ،ونفى
وجود أي برنامج غير سلمي لمنظمة الفضاء اإليرانية ،مشيرا ً إلى أن
“بإمكان الراغبين متابعة القمر االصطناعي اإليراني فجر في الفضاء عبر المواقع االلكترونية العالمية”.
وقال فاضلي“ :مستعدون إلرسال األقمار االصطناعية للدول اإلسالمية وغير اإلسالمية التي يمكن
إرسالها عبر الصاروخ سفير بي –  1إلى الفضاء” ،منوها ً إلى أن “إيران أصبحت اليوم من الدول المصنعة
لألقمار االصطناعية وهي دول متعددة ،لكن األهم من ذلك هو أن هناك عددا ً محدودا ً من الدول قادرة على
إرسال األقمار إلى الفضاء ،وهم بحدود  10إلى  11دولة ،وإيران أصبحت التاسعة من بينها”.
وأشار فاضلي إلى أن “إيران قامت بإرسال القمر االصطناعي فجر إلى الفضاء ،واآلن تسيطر عليه بالكامل
من مركز السيطرة على األرض ،وتتسلم منه الرسائل والمعلومات ،إذ يعمل عليها الخبراء والباحثون في
مختلف المجاالت ،مؤكدا ً أن هذا القمر يفوق األقمار السابقة من الناحية التقنية وهو سداسي الشكل ،وقادر
على توفير الطاقة لنفسه عبر البطاريات الشمسية المنصوبة عليه”.
ولفت فاضلي إلى أن “القمر فجر من المقرر أن يعرض إمكانات جديدة ،ومنها إمكان االستفادة من منظومة
الغاز البارد في الحركة المدارية” ،مشيرا ً إلى “توقعات بأن يكون عمر هذا القمر أطول من سابقاته ،بخاصة
أنه سيقوم بمهمة التصوير من األرض واألبحاث المناخية”.
وأكد أن “بإمكان الراغبين متابعة القمر االصطناعي فجر في الفضاء من األرض عبر المواقع االكترونية
التي ترصد األقمار االصطناعية في الفضاء” ،موضحا ً أن “القمر فجر يدور كل تسعين دقيقة مرة حول
األرض ،وبمعدل  15مرة في اليوم ومئة مرة كل أسبوع”.
وأضاف أن “إيران هي من الدول المؤسسة للجنة “كوبوس” لالستفادة السلمية من الفضاء التابعة
لألمم المتحدة ،ومن الدول الـ  24المؤسسة لهذه المجموعة ،التي تضم حتى اآلن  70عضوا ً ويحق لكل
األعضاء االستفادة من الفضاء طبقا ً للقوانين الدولية”.
ّ
وصنع ألغراض سلمية مثل التصوير وإعداد الخرائط،
ص ّمم ُ
ونوه إلى أن “القمر االصطناعي اإليراني فجر ُ
ورصد التغيرات المناخية” ،وشدّد على أنه “ال يحق ألي دولة أن تهدد أي قمر أثناء قيامه بمهمة أو تدميره،
حتى لو كان قمرا ً تجسسياً ،وهذا ما أقر به كل أعضاء كوبوس” ،نافيا ً بقوة وجود أي أهداف تجسسية
للقمر فجر.
واتهم فاضلي الغرب بأنه “ال يتحمل أن يرى إيران تشق طريقها نحو التطور والتقدم واالزدهار ،على رغم
كل أنواع الحظر المفروض عليها ،إذ تتابع إيران مسيرتها باالعتماد على قدراتها وإمكاناتها ومتخصصيها”.
وأشار إلى أن “القمر االصطناعي اإليراني فجر يتصدر قائمة المتابعة على مواقع االنترنت التي ترصد
األقمار االصطناعية في الفضاء” ،قائالً“ :إن منظمة الفضاء األميركية “ناسا” اعترفت بعيد إطالق القمر
اإليراني بدخوله المدار وأيدت استقراره فيه وتمكن متابعته من خالل موقع المنظمة أيضا ً”.
وأوضح أن منظمة الفضاء اإليرانية تنوي إرسال أقمار صناعية أكثر في القريب العاجل إلى الفضاء،
وأكد أن “إيران لديها خطة لتطوير التقنيات المتاحة وصناعة أقمار وصواريخ فضاء أكثر تطورا ً وإرسال
القمر فجر كان جزءا ً من خريطة الطريق إلرسال مزيد من األقمار االصطناعية إلى الفضاء” .وتابع“ :نعمل
على صناعة صواريخ فضاء قادرة على حمل أقمار أثقل وأكبر وأكثر تطورا ً إلى مديات أعلى ،من أجل تلبية
حاجات البلد على صعيد التصوير الفضائي وإدارة األزمات والكوارث والمسح الفضائي واالستفادة من
الحساسات المختلفة فيها”.

�سكرية لـ«�صوت لبنان»� :أي ت�صعيد من «�إ�سرائيل»
�سيرتب عليها هزيمة �ساحقة
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الوليد سكرية« :أن
طبيعة تنظيم «داعش» التكفيرية ال تنتج إال اإلرهاب والرهان على
الحلول معها مستحيل والتحالف الدولي الذي تقوده الواليات
المتحدة األميركية ال يريد إلغاءه قبل تحضير البديل الذي يتماشى
مع أهدافها التوسعية لمستقبل خريطة المنطقة العربية».
ولفت سكرية إلى أن «أميركا تريد إنتاج إقليم سني حليف لها مناهض إليران ،له قواه األمنية الذاتية ال
سيما في العراق» ،معتبراً« :أن هذا اإلقليم يفصل إيران عن سورية» ،وأوضح« :أن الخطة األميركية تأتي
من قيام تحالف ثالثي إيراني -سوري -عراقي يقضي على «إسرائيل» التي تريد أميركا حمايتها لتبقيها
الدولة األقوى في المنطقة الشرق أوسطية».
وردا ً على سؤال حول تداعيات رد حزب الله على عملية القنيطرة السورية في مزارع شبعا ،لفت سكرية
إلى «أن أي محاولة تصعيدية من جانب العدو سترتب عليها هزيمة ساحقة ال سيما في بنيته التحقيقية،
نظرا ً إلى عدم تهاون المقاومة في لبنان من الرد الحاسم والقاسي».
وأكد سكرية« :أن الخطة األمنية المرسومة في البقاع ليست ممنوعة ،وكلنا نؤيدها ولكن السبب في
تأخرها جاء من خالل موقفنا الرامي إلى إعطاء األولوية لخطتي بيروت وطرابلس وضبط األمن فيهما،
كي ال يسهم التهاون فيها في توسع دائرة انتشار اإلرهاب التكفيري ،ونحن اآلن أمام انتظار ساعة الصفر
إلطالقها كاملة».
وعن الحوار بين «المستقبل» وحزب الله ،رأى سكرية فيه «مصلحة للطرفين» ،كما رأى في «دعم العماد
ميشال عون للوصول إلى سدة الرئاسة إعادة االعتبار للوضع المسيحي».

كوروت�شينكو لوكالة «رو�سيا �سيغودنيا»:
�شراء م�صر الأنظمة ال�صاروخية الرو�سية
تحقق ا�ستقرارها لع�شرات ال�سنين
أكد إيغور كوروتشينكو الخبير العسكري الروسي ومدير مركز
تحليل تجارة األسلحة في العالم «أن شراء مصر األنظمة الصاروخية
الروسية للدفاع الجوي والمضاد للصواريخ من شأنه أن يجعلها بلدا ً آمنة لعشرات السنوات».
وأوضح الخبير لدى حديثه عن زيارة الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى مصر يومي  9و 10شباط
الجاري« ،أن مصر مهتمة في المقام األول بإنشاء نظام دفاع صاروخي فعال».
وأشار كوروتشينكو إلى «أن أي بلد اليوم يرغب في اتباع سياسة مستقلة ،يفهم جيدا ً الحاجة إلى
حماية مجاله الجوي الوطني ألن الحروب الحديثة التى تخاض حاليا ً تستخدم فيها أسلحة موجهة بدقة
وصواريخ كروز وطائرات هجومية وقاذفات استراتيجية».
وذكر أن «الحكومة المصرية تدرس إمكان شراء عدد من أنظمة الدفاع الروسية الحديثة المضادة
للصواريخ والطائرات».

ويتز لـ«رو�سيا اليوم»� :أوروبا تخ�شى اندالع
حرب وا�سعة في �أوكرانيا تمتد �إليها
اعتبر مدير مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد
هدسون ريتشار ويتز أن «الواليات المتحدة األميركية تختلف مع
حليفاتها األوروبيات في التعامل مع األزمة األوكرانية».
وأشار ويتز إلى «أن فرنسا وألمانيا تخشيان من اندالع حرب
واسعة في أوكرانيا تمتد نيرانها إلى أوروبا في حال حصلت حكومة كييف على أسلحة أميركية متطورة».
وشكك الخبير األمني والعسكري في قدرة الجيش األوكراني على استخدام السالح األميركي خالل فترة
قياسية ،وللسبب ذاته فسر ويتز تردد الواليات المتحدة في تزويد الجيش العراقي بأسلحة متطورة.
وشرح ويتز احتماالت الرد الروسي في حال حصلت أوكرانيا على أسلحة متطورة.

أعلن قائد قاعدة «اللواء الشهيد عباس بابائي» الجوية الثامنة
في أصفهان وسط إيران العميد الطيار مسعود روزخوش تطوير
الطائرة المقاتلة «أف  »14لتتمكن من استهداف األهداف البرية
والبحرية في ظل جهود خبراء البالد.
وأشار روزخوش إلى التعاون الوثيق لهذه القاعدة الجوية مع بعض الجامعات والمراكز العلمية
في البالد ،وقال« :إننا نعمل حاليا ً على تطوير رادار الطائرة المقاتلة «أف  »14في ظل تعاون وثيق
مع جامعة الشهيد ستاري الجوية وجامعة أصفهان الصناعية وجامعة طهران وجامعة شريف
الصناعية».
واعتبر موضوع الرادار أمرا ً معقدا ً جدا ً وبحاجة إلى كثير من العمل ،وأضاف« :إن إحدى المميزات
البارزة للطائرة «أف  »14هي أنها يمكنها اإلقفال على أهداف عدة في آونة واحدة ،وبإمكان هذه الطائرة
العمل كطائرة أواكس صغيرة «ميني أواكس»» .وتابع« :إن الدول المصنعة للطائرات تجري كل عام
تغييرات عليها حيث ال ترسل هذه التغييرات لنا بسبب الحظر ونحن غير مطلعين عليها رسمياً ،لذا
بادرنا بأنفسنا إلى إجراء هذه التغييرات».
وحول نصب الصاروخ «فكور  »90على المقاتلة «أف  »14قال روزخوش« :بما أن األسلحة التي
كانت تنصب على المقاتلة «أف  »14لم تصلنا من الدولة المصنعة ،لذا فكرنا بنصب صاروخ يتالءم
مع هذه الطائرة ،وحققنا النجاح في مسألة اإلطالق من الطائرة بنسبة مئة في المئة ،ونعمل حاليا ً على
مسائل أخرى تتعلق بما بعد اإلطالق وإصابة األهداف والمسافة المقطوعة ونسبة التدمير حيث حققنا
نتائج جيدة فيها لغاية اآلن».
وأوضح أن متابعة وكشف التهديدات الحدودية ممكنة بواسطة رادار الطائرة «أف  ،»14وأضاف:
«أيّ تهديد حدودي يمكننا الكشف عنه بواسطة الرادار «أف  »14ولطائرات «ميغ  »29و»أف  »4ذات
القابلية أيضاً ،كما أن العمل جا ٍر أيضا ً في مجال تعقب الطائرات المتخفية من ال��رادار» .وأشار إلى
مشاريع قيد التنفيذ في وزارة الدفاع اإليرانية لصنع طائرات من الجيل الخامس تتخفى من الرادار.
ولفت إلى قدرات طائرات «أف  »14و»أف  »4في القتال البحري حيث كانت هذه الطائرات خالل فترة
الحرب المفروضة ( )1988-1980ترافق حامالت النفط ،وتشاهد أي تهديد بحري أو جوي من خالل
راداراتها المتطورة المزودة بها.
كما نوه روزخوش إلى قدرات الطائرة التدريبية « »PC-7وقال« :باإلمكان في حال الحاجة تبديل
هذه الطائرة إلى مقاتلة ذات سرعة واطئة واستخدامها في مهمات جو –أرض وحتى أنه تم نصب
واختبار مدفع رشاش عليه».
وصرح بأن للطائرة أف 14قدرة الحرب االلكترونية والحرب االلكترونية المضادة» ،مؤكدا ً أن «قاعدة
أصفهان الجوية تقدم الدعم لجميع القواعد الجوية األخرى ،وأن أي طائرة تتجه إلى الحدود ،ال بد أن
تحلق معها طائرة أف  14لالشتباك مع أي طائرة أجنبية في ما لو أرادت استهداف تلك الطائرة».
وأضاف« :خالل عملية إلقاء القبض على اإلرهابي ريغي كان االمر كذلك ،إذ احتملنا أن تتصل تلك
الطائرة األجنبية لطلب المساعدة وأن تتدخل مقاتالت لدعمها ،لذا فقد أدخلنا طائرة «أف  »14الساحة
لمواجهتها عند الحاجة».
وأشار روزخوش إلى الطائرة «أف  »7وقال« :إن هذه الطائرة هي مقاتلة قاذفة قنابل أي إنها تقوم
بعمليات جو جو وكذلك جو أرض ،ونحن نستخدمها للتدريب وفي البعد التكتيكي لذا فهي طائرة نفاثة
متطورة» .الفتا ً إلى أن «هذه الطائرة كانت في البداية تعاني من بعض نقاط الضعف التي عالجها
خبراؤنا ،وقال« :إن الطائرة أف  7طائرة ممتازة وبإمكانها االرتفاع في الجو والوصول إلى الذروة في
أقصر فترة زمنية ممكنة ولها قدرة المرونة وتغيير الزاوية واالتجاه في أقل فترة أيضاً».
وأوضح روزخوش أنه «تم اختبار العديد من القنابل على هذه الطائرة وحققنا نتيجة إيجابية في
أحدث اختبار لصاروخ نصب على هذه الطائرة».

مارك�س لـ«�سي �أن �أن»:
وجود قوات النخبة العراقية
يمنع �سيطرة «داع�ش» على بغداد
أكد اللواء المتقاعد في الجيش األميركي جيمس ماركس أن
«تنظيم «داعش» ما زال يطمع بالتحرك باتجاه العاصمة العراقية
بغداد ،ولكنه أكد أن المدنية لن تسقط لوجود قوات النخبة العراقية فيها ،مضيفاً« :أن التنظيم منتشر على
مساحات شاسعة ما يعرضه لخسائر كبيرة بحال محاولته التوسع نحو مناطق جديدة».
وقال ماركس ردا ً على سؤال حول أسباب التفجيرات االنتحارية األخيرة في بغداد وما إذا كان «داعش»
يحاول تهديد العاصمة لتخفيف الضغط على الموصل« :لدى «داعش» منذ فترة طويلة مطامح للوصول
إلى بغداد ،ولكن المدينة هي مركز ثقل الدولة العراقية وفيها تتجمع أفضل قوات النخبة بالجيش العراقي
ومن المؤكد أنهم سيدافعون عنها ولن تسقط».
وأضاف ماركس« :في الواقع «داعش» يحاول القيام ببعض االختراقات وهذا ال يفاجئنا ،وبصراحة فإن
بغداد مدينة كبيرة للغاية ومن السهل التسلل إليها وقد يدفعها هذا إلى تنفيذ عمليات مماثلة ،ولكن إذا نظر
المراقب إلى بغداد وكركوك والموصل وصوال ً إلى الرقة فسيجد نفسه أمام مساحة واسعة من األرض ،وإذا
حاول تنظيم «داعش» شن هجوم في مكان ما فسيخسر قوته في مكان آخر وسيتعرض للهزيمة».
ولفت الجنرال األميركي إلى أن «داعش» يدفع ثمن تمدده قائالً« :إذا نشرت قواتك في مناطق واسعة
واستنزفتها فلن تتمكن من تحقيق شيء وستفقد اندفاعتك ،على القوة المهاجمة أن تمسك بمنطقة وتعزز
وجودها فيها وتجلب إليها اإلمدادات قبل أن تتحرك إلى نقطة أخرى ،أما إذا نشرت قواتك في مناطق شاسعة
فستتعرض لمشاكل متزايدة».
وعن دراسة واشنطن لمدى قوة التحصينات الخاصة بـ»داعش» حول الموصل بهدف تقديم توصية إلى
الرئيس باراك أوباما حول إمكان إرسال قوات برية لمهاجمة المدينة رد ماركس بالقول« :يجب أخذ كثير
من العوامل في عين االعتبار ليس لتحديد قدرات العدو فحسب ،بل وأيضا ً نواياه واإلمكانات التي تسمح
له بتهديدك».
وقال« :الواقع أن «داعش» ما زال يمتلك القدرة على تنفيذ عمليات وتوفير إمدادات له ،ما يدل على أن
إمكانات القيادة والسيطرة عنده ما زالت سلمية ولم تنكسر وما زال بوسعه التحرك في بعض األماكن ،ولن
تبدأ الهزيمة بالنسبة له إال بعد قطع خطوط اإلمداد وعزل مجموعات «داعش» عن بعضها».

