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تتمات  /ت�سلية

خبير ع�سكري م�صري�« :إ�سرائيل» الطرف الثالث في معركة القلمون
} القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي

استنزاف صعبة على جبهات متعددة ال يصمد
أمامها أي جيش ،وأوض��ح ب�لال أن استهداف
ه��ذا الجيش ال�ه��دف منه تدمير س��وري��ة الدولة
القوية التي تسهم في حماية االستقرار ليس في
المنطقة العربية فحسب ،بل في العالم.
ك�م��ا أش ��ار ال�خ�ب�ي��ر ال�ع�س�ك��ري ال �م �ص��ري إلى
تدفق المساعدات العسكرية األميركية للمقاتلين،
وبالذات الصواريخ المضادة للدبابات من نوع
ت��او التي غيرت من ميزان المواجهة العسكرية
في شمال سورية ،نتيجة لتدفقها بأعداد هائلة،
واستغرب بالل الدعم الدولي الذي تتلقاه الفصائل
المسلحة في سورية والتي توحدت تحت كيان
سمي بجيش الفتح ،وذلك على رغم أن هذا الكيان
عماده جبهة النصرة وهي فرع القاعدة في بالد
الشام.
واعتبر اللواء المتقاعد أن الصراع المسلح في
سورية يندرج ضمن ح��روب الجيل الرابع التي
تشنها ال��والي��ات المتحدة ،وال�ت��ي تعتمد بشكل
رئيس على التحكم بتدفق المعلومات عبر منظومة
إعالمية ضخمة ،وضمن هذا السياق تم تأسيس
ال �م��رص��د ال �س��وري ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان ف��ي لندن
ليكون المصدر الوحيد للمعلومات عن الحرب
في سورية ،واعتبر ب�لال أن معارضي الخارج
ال�س��وري�ي��ن يعيشون خ ��ارج وط�ن�ه��م م�ن��ذ فترة
طويلة ،وهم لذلك ال يملكون حمية االنتماء لسورية
وال للعروبة ،ليسوا سوى أدوات للخارج.

ق��ال ل ��واء أرك���ان ح��رب المتقاعد محمد علي
ب�لال القائد السابق للقوات المصرية في حرب
الخليج الثانية (عاصفة الصحراء) ،إن الصراع
العسكري في منطقة القلمون السورية ال يقتصر
ع �ل��ى ال �ط��رف �ي��ن ال �ظ��اه��ري��ن ل�ل�ع�ي��ان أي الجيش
العربي ال�س��وري والمقاومة اللبنانية م��ن جهة
وم�ق��ات�ل��ي ج�ي��ش ال�ف�ت��ح م��ن ال�ج�ه��ة األخ� ��رى ،بل
إن «إس��رائ �ي��ل» تتدخل ك�ط��رف ث��ال��ث إل��ى جانب
المسلحين المتطرفين ال��ذي��ن ي�ح��ارب��ون الدولة
ال�س��وري��ة فتدعمهم بالقصف ب��ال�ط�ي��ران حيناً،
وبالمدفعية أحيانا ً أخرى ،وذلك منذ عامين على
األقل ،كما أن المستشفيات «اإلسرائيلية» تستقبل
أعدادا ً كبيرة من جرحى الجماعات المتطرفة التي
ت�ح��ارب الجيش ال �س��وري ،وأك��د ب�لال أن الدور
«اإلسرائيلي» يظهر كل مرة يتمكن فيها الجيش
ال �ع��رب��ي ال��س��وري م��ن تحقيق ت �ق��دم م�ه��م على
األرض عبر القصف الجوي أو المدفعي لتساعد
الجماعات المسلحة المناوئة للدولة السورية.
ورأى اللواء بالل أن ما يحدث في سورية منذ
أربع سنوات هو تكرار لما حدث في العراق لكن
بوسائل أخ��رى ،وأن��ه يأتي ضمن سياق تدمير
ال� ��دول ف��ي المنطقة وتفتيتها ع�ب��ر استهداف
جيوشها ال��وط�ن�ي��ة ،وأض ��اف ب�ل�ال أن الجيش
ال �ع��رب��ي ال� �س ��وري ه��و ج �ي��ش وط �ن��ي بامتياز
حارب إلى جانب مصر عامي  1967و ،1973
وأن ��ه جيش ق��وي صمد  4س �ن��وات أم ��ام حرب

ر�سالة �إلى الرئي�س ( ...تتمة �ص)9
سيشهد التاريخ العربي أن قادة ومثقفين باعوا وطنا ً
وشعباً ،وحتى الجئي هذا الشعب مقابل المال ،واألمر
بات أوسع واشد خطراً ،ففي الوقت العصيب الذي تدافع
الجمهورية العربية السورية عن القومية العربية فكرا ً
ونهجا ً ومباشرة عن سورية والقضية الوطنية ،يقوم
النظام الرسمي العربي الرجعي بنسج وعد بلفور جديد
لتصفية قضية شعبنا المنهكة بالغدر والخيانة والتآمر
المتواصل غير المنقطع منذ عقود ،وبيعها مجددا ً في
سوق النخاسة ،واجتهد وال يزال هذا النظام التابع كي
يضع شعبنا أم��ام خيار االستسالم للتبعية أو الموت.
نجدك تقف سيادة الرئيس المقاوم سندا ً وظهرا ً لقضيتنا
العادلة ،فقد علمنا صمود عرينك أنه حين يكون الخيار أن
نقتل أو نموت ،فليمت األتباع والمرتزقة والجهلة .وعندما
يكون المراد هو الوطن ،سيبقى شعارنا متوهجا ً مشتعالً:
عاش الوطن.
سيادة الرئيس بشار األسد أنا فلسطين التي درستها
في كتاب التاريخ والجغرافيا ،وسمعت اسمها يتردد بين
حنايا منزلكم أيام الطفولة كوعد يقطعه الزعيم الراحل
حافظ األسد ورفاقه للحرية ،فلسطين التي ّ
تنشقتها كعبق
الياسمين على مقاعد الدراسة مثل طالئع حزب قومي
عربي ينشئ األجيال المتعاقبة على عشق األرض التي
تختصر العروبة.
وبمنأى عن التقديس والتمجيد ،وبعيدا ً عن االنفعالية،
واعتمادا ً على القراءة العلمية والتاريخية ،التي أفضت
إلى ترسيخ حقيقة أن امتحان القيادات الحقيقية يكمن
في الشدائد والمخاطر ...وأن الشدائد تنشئ قيادات
مميزة ومتميزة ،تكون وليدا ً طبيعيا ً لها ،فاٍن األحداث

أكدت بما ال يقبل نأمة شك مهما تفهت ،أن سيادتك زعيم
ذو رؤية ،تمتلك قدرة فوق عادية على إدارة الصراعات،
بخطوات ومنطق وإرادة تخلو من التردد والتلعثم...
إنك القائد الذي يعتمد ثقافة المقاومة في سبيل التحرر
والحرية ،وفي سبيل االستقالل والسيادة الحقيقيين،
في زمن وعصر خلت فيه قيادات حقيقية تحمل أصعب
المواقف في أحلك الظروف ،ومكمالً للسيد الحقيقي حسن
نصر الله ،فلم تكن مصادفة أن تهتف لسيادتك والدة
الشهيد الفلسطيني البطل معتز وشحة ،قبل نحو عام
مضى ،حين حاصر جيش االحتالل قرية بير زيت لتنفيذ
اغتيال الطالب الجامعي المقاوم معتز ،ودأب المحتل
المجرم على قتل معتز أمام أعين والدته وأهل بلدته وهدم
منزله فوق جثمانه ،وحين احتضنت أم الشهيد جثمان
ولدها المضرج بالدم الزكي هتفت لسورية قبل أن تهتف
لفلسطين قائلة« :اللهم انصر سورية وأسدها وانصر سيد
المقاومة».
نحن جندك من فلسطين سيادة الرئيس المقاوم ،ذوي
شهداء وأس��رى ،نحن إلى جانبك طلبة وعمال ومثقفين
وفالحين ،نحن جنودك سيادة الرئيس مناضلين عنيدين
ال يساومون وال يواربون ،وعلى األمانة والراية محافظون
ومخلصون ،نحن أبناء الوطن الصامدون المتجذرون،
نحن جندك في الوطن المحتل نساء ورج��اال ً فارسات
وفرساناً.
سيادة الرئيس بشار األسد أنت زعيمنا في زمن أشباه
وأنصاف الرجال ...أنت زعيم األمة ومرحلتها يا بدرنا
المضيء في ليالينا الظلماء.
تحيا سورية لتحيا فلسطين واألمة

الفاتيكان يعترف بدولة فل�سطين
ويأتي االعتراف من خالل اتفاق
ج��دي��د ي��ش��رح ب��وض��وح العالقات
الدبلوماسية للفاتيكان مع منظمة
التحرير الفلسطينية ،وتنتقل إلى
مستوى جديد من العالقات التي
تتناسب مع تسمية الدولة فلسطين
واالعتراف بها.
وبحسب الوكالة المتخصصة
«آي م��ي��دي��ا» ،ف���إن االت���ف���اق قد
يوقع اعتبارا ً من عطلة نهاية هذا

األسبوع أثناء زيارة رئيس السلطة
الفلسطينية محمود ع��ب��اس إلى
الفاتيكان لمناسبة إع�لان قداسة
راهبتين ستبصحان أول قديستين
فلسطينيتين في التاريخ المعاصر.
وأك���د ال��ف��ات��ي��ك��ان ف��ي ب��ي��ان أن
المحادثات مع الجانب الفلسطيني
ال���ذي حضر ل�لات��ف��اق أج��ري��ت في
مناخ ودي وبناء ،مضيفا ً أن االتفاق
يتناول «الجوانب األساسية لحياة

الكنيسة ونشاطها في فلسطين».
وك��ان الفاتيكان استخدم للمرة
األول���ى ع��ب��ارة «دول���ة فلسطين»
في شباط  ،2013على إث��ر قبول
فلسطين كدولة بصفة مراقب في
األم��م المتحدة في تشرين الثاني
.2012
يذكر أن الفاتيكان أشار إلى دولة
فلسطين ف��ي بياناته بشكل غير
رسمي خالل السنة األخيرة.

�سوت�شي وكامب ديفيد ( ...تتمة �ص)9
المتطرفة المختلفة كتنظيم «داعش» ال يهدد «نظام األسد وحده بل المنطقة
بأسرها».
وربطت مصادر دبلوماسية بين زيارة كيري روسيا وقمة كامب ديفيد من
زاوية مواضيع البحث ،واعتبرتها متكاملة مع بعضها ،لما لموسكو من عالقات
وتحالفات يمكن أن توظفها في سياق مشروع التسويات السياسية للشرق
األوسط الجديد ،الذي أكدت المصادر أنه ما زال في طور المخاض ولم تنجز
خريطته بعد ،مذكرة بالمواقف الروسية التي شهدت تحوالت مهمة في ما
يتصل بالتعاطي مع قضايا المنطقة منذ القرار الدولي  2216الخاص باليمن،
ولم تستبعد إمكان عقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط ،تحت عنواني
حل الصراع «اإلسرائيلي» – الفلسطيني وصياغة ح ّل ألزمات المنطقة.
مرحلة التسويات قبيل توقيع االتفاق النووي اإليراني مع الدول الست الكبرى
وبعيد الخسارة السياسية والعسكرية في الحرب السعودية المستعرة على
األراضي اليمنية وتوازيا ً مع جنيف ،3جميعها ملفات ساخنة أرغمت القيادة
األميركية ربما على تغيير مواقفها ومحور سياستها ليكون ملف اإلرهاب البند
األول على طاولة أي المفاوضات حول سورية ،خصوصا ً بعد فشل معزوفة
الحديث عن أن الحكومة السورية مسؤولة عن تنامي المجموعات المتشددة،
وبعد عجز الدول الكبرى عن فرض هيمنتها وشروطها على الدولة السورية.
حلول تحاول من خاللها الواليات المتحدة حفظ ماء وجهها بطريقة «ال غالب
وال ومغلوب فيها» بعد فشل أذرعها وأدواتها اإلقليمية والشرق أوسطية في أن
تطاول السيادة السورية .فالمتابع للشأن السياسي يرى أن البحث األميركي
في ملفات سورية واليمن وإيران مع روسيا قبيل االجتماع بالخليجيين في
كامب ديفيد ما هو إال بمثابة وضع النقاط على الحروف لرسم خريطة المرحلة
المقبلة.

لمى خيرالله

هل يح�صل لقاء ( ...تتمة �ص)9
مع الرئيس األميركي فرانكلين روزفلت عام  ،1945ووقع الطرفان على اتفاقا ً
تتعهد فيه الواليات المتحدة بحماية المملكة مقابل نفطها والدعم السياسي،
وأصبحت تلك العالقة تتعرض المتحان صعب ،وهناك دعوة لتجديد التحالف
من جديد بين دول الخليج وأميركا بسبب المخاطر التي باتت تخشاها الرياض
من القوة اإليرانية ،ولكن التغيرات التي قام بها الملك سلمان في المملكة بتعيين
محمد بن نايف وليا ً للعهد ومحمد بن سلمان ولي ولي العهد وعادل الجبير
وزيرا ً للخارجية ،فتلك التغييرات مفادها أن الملك سلمان دخل مع األميركي
في ترتيبات السلطة التي تقوم على انتقاء أشخاص مقربين من واشنطن ،فتلك
الوجوه تمثل واشنطن في السعودية.
هذه القرارات الملكية يرى المتابع أن سلمان على استعداد لتقديم ما لم
يقدمه سلفه لألميركيين من أجل إع��ادة ترميم التحالف االستراتيجي بين
الرياض وواشنطن وأن هذه الوجوه التي جاء بها تؤكد هذا المنحى.
ويؤكد المتابعون أن االدارة األميركية التي عاشت حالة من الحيرة والتردد
في التعاطي مع إيران ،أخيرا ً اعترفت بقوتها سياسيا ً وإقليميا ً وتقنياً ،فكما
لجأت إلى لغة الحوار مع إيران ،فمن المناسب أن تلجأ دول الخليج إلى المنهج
نفسه وليس إلى المواجهة أو الصراع ،فالتقارب األميركي ـ اإليراني حول الملف
النووي أثبت عدم قدرة السعودية على تحويل النتائج لمصلحتها ،فبات من
الضروري على الدبلوماسية السعودية أن تسعى إلى التقارب من إيران،
والمدخل هو لقاء ظريف مع الجبير بجهود أميركية ـ روسية.

ناديا شحادة

مدير المتاحف ( ...تتمة �ص)9
وشنّ التنظيم اإلرهابي هجمات متتالية على محيط مدينة تدمر األثرية
ومحيطها ،ما أدى إلى سيطرته على بلدة السخنة بالكامل ،التي تقع على طريق
تدمر ــ دير الزور ،وتبعد من تدمر  50كلم في الشمال الشرقي.
وتشير مصادر ميدانية إلى أن سقوط بلدة السخنة يعني قطع طريق تدمر ــ
دير الزور ،وهو ما يفتح الطريق أمام «داعش» إلى مدينة تدمر.
كذلك سيطر «داع��ش» على خزانات الوقود ضمن مستودعات العامرية
للذخيرة ،إلى الشمال الغربي من تدمر ،إضافة إلى المحطة الثالثة لضخ النفط
«تي  »3التي تقع على بعد  40كلم شمال الشرق المدينة.
وأدى تقدم التنظيم اإلرهابي باتجاه الحارة الشمالية من تدمر ،إلى نزوح
السكان باتجاه مركز المدينة الصحراوية ،التي تبعد عن وسط حمص 150
كلم شرقاً ،فيما شن الطيران الحربي السوري غارات عنيفة استهدفت مقاتلي
التنظيم في السخنة وأطراف مدينة تدمر.
في حين أكدت مصادر ميدانية أن تعزيزات عسكرية من الجيش السوري
أرسلت إلى السخنة الستعادة السيطرة عليها وعلى المناطق األخرى في ريف
حمص.

خالل ا�ستقباله ( ...تتمة �ص)9
ووصف دور ومواقف العراق في خصوص هذه القضايا بالمهمة ،معربا ً
عن تفاؤله حيال مستقبل العراق ،مشيدا ً في الوقت نفسه بمبادرة الحكومة
العراقية على صعيد التعبئة الشعبية واالستفادة منها إلى جانب قوات الجيش
وقال« :إن كل فرد من شباب العراق هو بطل يمكن أن ينوء بدوره في الظروف
المناسبة على مختلف األصعدة» .
وأكد الرئیس العراقي أن ذاكرة العراق حكومة وشعبا ً لن تنسی أبدا ً دعم
جمهوریة إيران اإلسالمیة إبان هجوم «داع��ش» في أسوأ الظروف ،وقال إن
«داعش» في العراق و«داعش» في سوریة ،ال یختلفان عن بعضهما ألن خطر
«داعش» یهدد المنطقة بأسرها.

تقدم كبير للجي�ش ( ...تتمة �ص)9
وفي شأن متصل ،أعربت موسكو عن استعدادها
الستضافة مزيد من المشاورات السورية  -السورية،
داعية إلى عقد مؤتمر دولي جديد يمثل جميع األطراف
لتسوية األزمة السورية.
وق��ال ميخائيل بوغدانوف نائب وزي��ر الخارجية
الروسي أمس ،إنه تجب دعوة كل من إيران والسعودية
وتركيا ومصر للمشاركة في مؤتمر «جنيف  ،»3مضيفا ً
أن اللقاءات التشاورية التي استضافتها موسكو في
كانون الثاني وفي نيسان الماضيين تأتي في سياق
الجهود المشتركة الرامية إلى إعداد مؤتمر «جنيف »3
بتمثيل واسع.
وأردف المسؤول الروسي قائالً« :تأتي االتصاالت
التي يجريها المبعوث األممي ستيفان دي ميستور في
جنيف ،واالتصاالت التي يجريها السوريون أنفسهم،
بمن فيهم ممثلون عن المعارضة السورية ،في سياق
تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في إعداد مؤتمر «جنيف
.»»3
وتوقع بوغدانوف أن تستغرق اللقاءات في جنيف
قرابة  6أسابيع ،مضيفا ً أن دي ميستورا سيلتقي ممثلي
الفصائل السورية والالعبين اإلقليميين والدوليين على
حدة في محاولة لتفهم مواقف كل طرف.
وأض��اف« :مازلنا نعتبر أن ع��دم توجيه الدعوة
لحضور «جنيف  »2إلى إيران كان خطأ ،وتجب دعوة
األط��راف األكثر نفوذا ً (للمشاركة في المفاوضات)،
ومنها السعودية وتركيا وإي��ران ،وال��دول المجاورة
لسورية ومصر ،كما يجب أن يشارك فيها األعضاء
الدائمون في مجلس األم��ن ،أو على األق��ل الواليات
المتحدة وروسيا» ،و أضاف« :يجب أن يعقد المؤتمر
ب��رع��اي��ة األم���م المتحدة وبمشاركة أمينها العام
والمبعوث األممي إلى سورية».
وأكد الدبلوماسي الروسي أن هذه الصيغة لمؤتمر
«جنيف  »3ستتناسب مع ما ج��اء في بيان جنيف
الصادر في  30حزيران عام  2012بشأن إطالق الحوار
بين الحكومة ومختلف أطياف المعارضة السورية
وممثلي المجتمع المدني ،وذل��ك بدعم من المجتمع
الدولي وبرعاية األمم المتحدة ،مؤكدا ً أن موسكو ما
زالت تعتبر بيان جنيف أساسا ً ال بديل منه للتسوية
السورية.
وأك��د بوغدانوف استعداد ب�لاده الستضافة مزيد
من المشاورات السورية  -السورية ،قائال «إذا أراد
شركاؤنا السوريون االجتماع في موسكو مرة أخرى،
فستسرنا إتاحتهم هذه الفرصة لنا».
وفي وقت سابق أكد فيتالي تشوركين ،مندوب روسيا
الدائم لدى األمم المتحدة ،أن الحكومة والمعارضة في
سورية قد تعودان لمنتدى موسكو إلجراء المشاورات
حول تسوية األزمة في البالد.
وقال إن «ما دار الحديث عنه عقب المحادثات مع
وزير الخارجية األميركي جون كيري في سوتشي ،يدل
على أن الواليات المتحدة تريد استمرار التعامل مع
روسيا في مجال تسوية األزمة السورية».
وذكر الدبلوماسي الروسي بأن دي ميستورا ،بدأ
المشاورات في جنيف مع مختلف األطراف حول إمكان
استئناف الحوار السياسي ،وأن تلك األطراف قد تعود
إلى صيغة منتدى موسكو.
وفي السياق ،أعلن مصدر دبلوماسي روسي مطلع،
أن مشاورات ثنائية خاصة ستعقد بين خبراء روس
وأميركيين حول تسوية األزمة السورية في موسكو،
االثنين المقبل ،مشيرا ً إلى أن الطرفين يعوالن على
مناقشة المسائل المتعلقة بالتسوية السياسية لألزمة
السورية ،بشكل أكثر تفصيالً وعمقاً.

وبحسب قول المصدر ،فإن مبعوث الواليات المتحدة
الخاص بسورية ديفيد روبينستاين ،سيمثل الجانب
األميركي في المشاورات.
إلى ذلك ،أكد رئيس لجنة األمن القومي والسياسة
الخارجية في مجلس الشورى اإليراني عالء الدين
بروجردي أن الشعب السوري قادر على دحر العدوان
بفضل وعيه وصمود جيشه.
وقال بروجردي في مؤتمر صحافي عقده أمس في
العاصمة السورية دمشق« :أتينا إلى سورية لنعلن
مرة أخرى أن دعمنا لسورية حكومة وشعبا ً دعم ثابت
ودائم ونحن نفتخر بهذا الدعم لمقاومة تتصدى للكيان
الصهيونى المجرم».
وأكد المسؤول اإليراني أنه ال يوجد أي قيود ومحدودية
للتعاون مع سورية وتقديم الدعم والمساعدة لها ،إذ إن
جبهة المقاومة جبهة واحدة موحدة ،الفتا ً إلى أن إيران
قامت بهذه الخطوات في جميع الظروف وعلى رغم
كل أشكال الحظر والمقاطعة التي فرضت عليها ،ألن
سورية تمثل محور المقاومة.
وق��ال ب��روج��ردي« :إن السعودية أصبحت اليوم
محور االعتداء واإلج��رام ضد األمة اإلسالمية والعالم
العربي كما أن بعض بلدان المنطقة أضحت أداة لتنفيذ
سياسات أميركا والكيان الصهيوني» ،مضيفا ً أن هذه
البلدان بما فيها قطر وتركيا كانت منذ البداية حمالة
الحطب لدعم تنظيمي «جبهة النصرة» و«داع��ش»
اإلرهابيين وحتى بعد صدور قرارات مجلس األمن بهذا
الخصوص.
وكان بروجردي قد أجرى لقاءات عدة خالل زيارته
دمشق ،التقى خاللها الرئيس بشار األسد ،كما التقى
أمس وزي��ر الخارجية السوري وليد المعلم ورئيس
مجلس ال��وزراء وائل الحلقي ورئيس مجلس الشعب
السوري محمد جهاد اللحام.
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري والمقاومة على
غالبية مساحة سلسلة جبال الباروح االستراتيجية
ومرصد ال��زالزل ويتابعان تقدمهما في ج��رود رأس
المع ّرة وفليطا.
في حين دارت معارك عنيفة عند السفح الشمالي
لسلسة جبال الباروح وفي جرود فليطا ،حيث تركز
قصف المقاومة على جبال الباروح وعلى سفوح طلعة
موسى بإتجاه جرود بلدة عرسال.
في ظل تقدّم للمقاومة في السهل الذي يربط معبر
الفتلة باتجاه جرود بلدة عرسال ،بينما عمل الجيش
اللبناني على تعزيز مواقعه في بلدة عرسال منعا ً
لتسلل مسلحين باتجاه الداخل اللبناني ،حيث انسحب
المسلحون باتجاه جرود بلدة عرسال شرق لبنان.
وف��ي جسر ال��ش��غ��ور ،ت��ص��دت ال��ق��وات المدافعة
عن المشفى الوطني في المدينة أم��س لهجوم شنه
المسلحون على المستشفى ،وأوقعت بينهم العشرات
بين قتلى ومصابين.
ودمرت وحدات الجيش المرابطة داخل المستشفى
عربة كبيرة محملة بكميات كبيرة من المتفجرات قبل
وصولها إلى سور المستشفى ،ما أسفر عن سقوط
ع��ش��رات القتلى م��ن المسلحين ال��م��وج��ودي��ن قرب
العربة.
وذكر مصدر عسكري سوري أن مجموعات المهام
الخاصة في الجيش السوري نفذت سلسلة من الكمائن
واإلغ���ارات دم��رت خاللها أوك��ار اإلرهابيين ومحاور
تحركهم في جبل األربعين بريف إدلب وعددا ً من اآلليات
وأوقعت أعدادا ً منهم قتلى ومصابين ،في حين استهدفت
وحدات الجيش المسلحين في سراقب وغانية والمعلقة
واشتبرق بريف إدلب.

اال�ستخبارات الأميركية ( ...تتمة �ص)9
ال��ع�لاق��ة ب��ي��ن ال��س��ي��ن��ات��ور األم��ي��رك��ي ج���ون ماكين
والبغدادي ،ال تزال قضية بحث ،وبخاصة بعد نشر صور
لهما ،في اجتماع شمال سورية ،في أيار  2013بحسب ما
صدر عن تقرير سابق لصحيفة «نيويورك تايمز».
والبغدادي كان نزيالً سابقا ً لخمس سنوات ،في سجن
«بوكا كامب» ،الواقع في مدينة الكرمة العراقية ،على
الحدود مع الكويت.
حيث نشرت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية
ت��ق��ري��را ً ع��ن ه��ذا السجن ،ال���ذي ك��ان خاضعا ً لوكالة
االستخبارات األميركية ،والذي جمع داخله معظم قادة
التنظيم الجهادي األشرس في العالم ،بما فيهم أبو مسلم
التركمانى ،وقائد القوات العسكرية بالتنظيم ،الذي توفي
حاج بكر ،وقائد المقاتلين األجانب أبو قاسم ،والذين
دخلوا السجن مجرد متطرفين عاديين وخ��رج��وا منه
متعصبين منظمين فكريا ً وتنظيمياً .وأض��اف التقرير:
«أن قادة التنظيم قضوا وقتهم داخل السجن ،في تعميق
تطرفهم وتوثيق عالقاتهم ،ببعضهم بعضاً ،فأصبح
السجن كجامعة لهم».

عالقة التنظيم مع حلفاء أميركا في المنطقة ،فضحها
نائب الرئيس األميركي جون بايدن ،بقوله إن «السعودية
وقطر وتركيا ساندت «داعش» وم ّولتها .إلسقاط النظام
في سورية».
الواضح أن دعم «داعش» ورعايته من قبل هذه الدول
لم يتوقف ،فهو إح��دى الطرق القذرة من أج��ل االبتزاز
السياسي وتخويف الناس باإلرهاب ولتهجير األقليات
واإلساءة لتعاليم اإلسالم ،وإيجاد قوى متشددة جهادية
عقائدية ،تواجه القوى الوطنية ،التي تقاتل «إسرائيل»
وتهدد وجودها .وتكون في الوقت نفسه ،مضبوطة بعالقة
«االحتواء المزدوج» .أي وضع خطوط حمراء لتحركاتها،
وجعل تركيزها على مناطق محددة .لتخفيف األضرار
الجانبية التي ستنجم من التحالف مع هذه الشياطين.
عميلنا «البغدادي» بخير ،لم يتن ِه دوره ،وسيعود مجددا
لقتالكم ،والخطة مستمرة لتقسيم المنطقة والستنزاف
جيوشها ،وتدمير مقدراتها ،ونهب ثرواتها .هذه هي رسالة
وكالة االستخبارت المركزية األميركية.
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1 .1قائد فاطمي فتح مصر للمعز وأنشأ مدينة القاهرة وبنى
األزهر
2 .2نحامي عن ،مدينة إيرانية
3 .3نخاصم بشدة ،حاجز
4 .4كبير آلهة السومريين ،تهيأ للحملة في الحرب ،إتهمت
5 .5شاعر فرنسي راحل صاحب كتاب «األمثال» الشهير ،إله
الحرب عند اليونان
6 .6بلدة لبنانية ،بلدة لبنانية
7 .7سقي ،برقت ،كالم خفي
8 .8يلقيا ،عاصمة أوروبية
9 .9نوبّخ ،للنفي ،غير مطبوخ
1010عاصفة بحرية ،يطلب منا فعل األمر
1111بلدة لبنانية ،نبسط
1212نوتة موسيقية ،نوتة موسيقية ،تحاربه

1 .1قصر في غرناطة قرب الحمراء ،أحد الوالدين
2 .2حب ،مرفأ في نيوزيلندا الشمالية ،عالم بالغيب
3 .3مدينة ألمانية ،خشبة الحائك
4 .4حمل عن األرض ،حاكماً ،عائلة
5 .5أساعد ،عاصمة آسيوية
6 .6نشتري ،قبّل
7 .7إرتقىّ ،
ينظم ،كره
8 .8جف ويبس ،أوعية كبيرة ،اللعاب
9 .9لقب رئيس التبت الديني والمدني ،مرفأ في الجزائر
1010من األطراف ،مدينة فرنسية ،ضمير منفصل
1111أخفي األمر ،يشترع ،ضجر
1212فقرة ،عث ،يعثر عليه
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،978562143 ،462381579
،549123768 ،135497826
،287956314 ،316748952
،853674291 ،691235487
724819635

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1كاليد تومبو  ) 2ابولون ،نا،
ال  ) 3بن ،يا ،سنين  ) 4كارسون
سيتي  ) 5ان��س��ت��ا ،ام��ك��س��ار ) 6
اوديسا ،امة  ) 7المنمل ،دانت ) 8

فني ،دمريه ،حب  ) 9نحن ،دونت
 ) 10ال ،ايطاليا  ) 11لوار ،ينم،
لبن  ) 12ترمان ،اليسا.
عموديا:
 ) 1كاب كانافرال  ) 2لبنان،
ل��ن ،ل��وت  ) 3او ،رسامين ،ار 4

) يلوستون ،ح��ارم  ) 5دو ،واد
م��دن��ي  ) 6تنين ،ي��ل��م ،طين ) 7
اساس ،رهان  ) 8من ،ينادي ،لما
 ) 9باستك ،اهدي  ) 10نيسان،
والي  ) 11اي ،امتحن ،بس ) 12
النبرة ،بترنا.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق���ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
ت��ك��رار ال��رق��م عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
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زنقة ستات
فيلم كوميدي بطولة حسن
رعد من اخراج هشام مجد .مدة
ال �ع��رض  100دق�ي�ق��ة( .أب ��راج،
س �ي �ت��ي ك��وم �ب �ل �ك��س ،ف��وك��س،
كونكورد ،غاالكسي).
The Age of Adaline
فيلم دراما بطولة هاريسون
ف� ��ورد م ��ن اخ � ��راج ل ��ي ت��والن��د
ك ��ري� �غ ��ر .م � ��دة ال� �ع���رض 110
دق� ��ائ� ��ق ،ABC( .س �ي �ن �م��ال،
فوكس).
Beyond the Reach
ف �ي �ل��م رع���ب ب �ط��ول��ة ميشال
دوغ� � � � �ل� � � ��اس م � � � ��ن اخ� � � � � ��راج
ج � � ��ان ب ��اب� �ت� �س� �ي ��ت ل� �ي ��ون� �ت ��ي.
م � � ��دة ال� � �ع � ��رض  95دق� �ي� �ق ��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س�ي�ن�م��ال ،فوكس،
غاالكسي).
to 7 5
فيلم كوميدي بطولة انطون
ي��ات �ش �ي��ن م ��ن اخ�� ��راج فيكتور
ليفين .مدة العرض  95دقيقة.
(س�ي�ن�م��ال ،ABC ،غاالكسي،
الس ساليناس).
Home
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
واخ � ��راج ج �ي��م ب ��ارس ��ون .مدة
العرض  100دقيقة( .كونكورد،
فوكس ،غاالكسي).
Last Knights
فيلم تشويق بطولة كليف أون
من اخراج كازواكي كيريا .مدة
ال�ع��رض  115دقيقة،ABC( .
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

