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تتمات  /ت�سلية
المع ّلم� :أي خرق ( ...تتمة �ص)9

التكفيرية المتطرفة المدعومة عسكريا ً وماليا ً وفكريا ً من
جهات غربية وأخ��رى إقليمية عميلة لها وأهمية العمل
لمحاربة اإلره��اب فعليا ً وليس فقط اإلعالن عن ذلك في
العلن ودعمه في السر.
ميدانياً ،قضى الجيش السوري أمس على  30عنصرا ً
ينتمون الى تنظيم «داع��ش» إلى جانب تدمير معداتهم
وآلياتهم بينها عربة مصفحة قرب حاجز الفقيع ومزرعة
الفاروق بالريف الشمالي الغربي لدرعا.
ونقلت وكالة «سانا» عن مصدر عسكري سوري ،قوله:
«إن وحدة من الجيش السوري والقوات المسلحة قضت
في عملية نوعية على  30عنصرا ً ينتمي أغلبهم لتنظيم
«جبهة النصرة» ،كما دمرت العديد من اآلليات بمدينة
درعا وريفها».
وتطرق المصدر إلى أن وح��دة من الجيش السوري
توجهت إلى مكان العملية استنادا ً إلى معلومات دقيقة
وردت إليها ،مشيرا ً إلى أن هذه الضربات تأتي بعد يوم
من إيقاع عدد من اإلرهابيين قتلى ومصابين شرق بلدة
اطبع وت�لال الثريا وعين ف��ادة والمطوق وبرقة وقرى
الفقيع.
من ناحية أخ��رى ،أحبط الجيش ال��س��وري محاولة
تسلل جماعة إرهابية من مخيم النازحين باتجاه جامع
عبدالعزيز أبازيد في درعا أيضاً.
وفي ريف إدلب ،دمر الجيش السوري مركزا ً لمسلحي

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

تنظيم «جبهة النصرة» االرهابي في منطقة المقالع شمال
تل المنطار في ريف جسر الشغور وقتل كل من بداخله،
نقالً عن مصدر عسكري.
وف��ي إط��ار عمليات الجيش ال��س��وري ،ذك��رت وكالة
«سانا» أن الجيش السوري والمقاومة اللبنانية استهدفا
آليتين لالرهابيين في منطقة جرود فليطة في القلمون
بريف دمشق ،ما أدى إلى تدميرهما ومقتل من فيهما.
وفي عملية هي األولى من نوعها رصدت المقاومة عبر
طائرة مسيّرة مسلحين من «جبهة النصرة» كانوا ينوون
تنفيذ عمل ارهابي ،في جرود عرسال اللبنانية ،واشتبكت
معها ما أدى إلى مقتل كامل افرادها بينهم قائد ميداني.
يذكر أن الطائرة رصدت انطالق المسلحين من منطقة
ال��ك��س��ارات ال��ج��ردي��ة ال��واق��ع��ة ج��ن��وب ع��رس��ال وج��رى
استهدافهم قبل توجههم نحو جرد نحلة.
على صعيد آخر ،سيطرت وحدات حماية الشعب على
 14بلدة آشورية شمال شرقي سورية ،كانت تحت سيطرة
تنظيم «داعش» االرهابي منذ  23شباط الماضي.
ونقلت وكالة «فرانس ب��رس» عن نشطاء أن القوات
الكردية بالتعاون مع ق��وات حرس الخابور والمجلس
العسكري السرياني تمكنت من استعادة السيطرة مطلع
األسبوع على  14بلدة آشورية في محافظة الحسكة وذلك
بعد اشتباكات عنيفة دامت  10أيام ضد مسلحي «داعش»
وانتهت بطردهم من المنطقة.

توتر �إعالمي ( ...تتمة �ص)9
وجهات نظرهم كما يقول نائب رئيس تحرير جريدة
«الوفد» عماد خيرة في حديث خاص لـ»البناء» ،إال أنّ
آخرين يرون أنّ هناك فتورا ً سياسيا ً فعليا ً بين البلدين
كانت نقطة االن��ع��ط��اف فيه ،تعليق وزي��ر الخارجية
السعودي السابق سعود الفيصل على رسالة الرئيس
الروسي فالديمير بوتين إلى القمة العربية المنعقدة في
تفجر الخالفات
شرم الشيخ ،وهو التعليق الذي أدّى إلى ّ
بين الجانبين ،حيث كشف ما قاله الفيصل عن الخالف
بينهما وظهّره إلى العلن ،ففيما حاول الرئيس المصري
تحييد الملف السوري الذي يعتبر نقطة الخالف الجوهرية
بين البلدين ،فإنّ وزير الخارجية السعودي أص ّر على
إظهار الموقف السعودي في شكل نافر وصدامي ما شكل
إحراجا ً للقيادة المصرية مع الجانب الروسي الذي تع ّول
مصر على العالقة معه.
ويتداول إعالميون مصريون ،في جلسات خاصة،
أس��ب��اب ت���ردّي العالقات م��ع السعودية ،وتراجعها،
فيعيدون ذلك إلى الخطوات األولى التي اتخذها الملك
سلمان فور تسلّمه الحكم ،من تغيّرات في طاقمه الحاكم،
عبر استبعاد التويجري صاحب العالقات الجيدة مع
�ص إل��ى أنّ الملك
السيسي ،لكنهم يشيرون على األخ� ّ
الجديد اتخذ من ابنه محمد بن سلمان مستشارا ً له ،ليس
فقط كوزير للدفاع ،فقد ترأس بالفعل ما يُس ّمى بـ«مجلس
الشؤون السياسية واألمنية» ،وهو هيئة جديدة مه ّمتها
صناعة القرار السياسي واألمني السعودي.
ويتفق معظم اإلعالميين المصريين ،على أنّ اإلعالن
السعودي عن تشكيل «عاصفة الحزم» والبدء بالحرب
في اليمن ،ت ّم من دون علم أو استشارة القيادة المصرية،
التي فوجئت باألمر ،ثم جاء حضور الملك سلمان للقمة
بعد ذلك ،محاولة منه كي يفرض األمر الواقع على مصر
في الدرجة األولى ،وهي اإلشارة األكثر وضوحا ً على أنّ
القيادة السعودية اتخذت موقفا ً سلبيا ً في مصر ،وحسب
ه��ؤالء ف��إنّ السعودية تخشى من دور قيادي مصري
للمنظومة العربية ،من هنا جاء االلتفاف على المقترح
المصري بتشكيل قوة عربية ،من المعلوم أنّ مصر ستكون

قيادتها الفعلية بالنظر إلى أنها تمتلك أكبر قوات مسلحة
لها تجربتها وتاريخها ،ما يؤهّ لها لهذه القيادة ،وفي هذا
السياق تقول هذه الشخصيات اإلعالمية ،إنّ اإلعالن عن
«عاصفة الحزم» بهذه الصورة ،كانت محاولة سعودية،
للعب دور قيادي على حساب التطلعات المشروعة
لمصر .في السياق ذاته ،يرى هؤالء أن طلب السعودية
من باكستان ،المشاركة القوية والفاعلة في «عاصفة
الحزم» كانت محاولة جادة من قبل الرياض لتهميش
الدور المصري ،صحيح أنّ السعودية ال تزال علنا ً تؤيد
تشكيل قوة عربية مشتركة ،إالّ أنها من الناحية العملية،
ال تساهم في ه��ذا التشكيل وتستبدله ب��دور سعودي
مباشر م��ع دول الخليج ال��ع��رب��ي ،باستثناء عُ مان،
لإلطاحة بالدور المصري المرتقب ،بينما يعكس حديث
السيسي المتناقض حول قوة مصر للمصريين ولحماية
مصر ،ومن ثم تصريحه بعد ساعات ،بأن مصر ستشارك
في الدفاع عن مصالح األم��ة العربية ودول الخليج،
يعكس في نظر هؤالء ارتباك القرار المصري الذي يأخذ
في االعتبار ،التطلع إلى دور قيادي ،ويتطلع في الوقت
ذاته إلى اإلسناد المالي ولدعم خطط مصر االقتصادية،
التي تعتمد اعتمادا ً كبيرا ً ورئيسيا ً على الدعم السعودي
والخليجي عموماً.
وم��ن بين كل ملفات الخالف المصري  -السعودي
يرى المحلل والكاتب الصحافي عماد خيرة في حديثه
لـ»البناء» أنّ الخالف على الملف السوري هو األه ّم ،ففي
حين تضع السعودية ك ّل ثقلها الستبعاد الرئيس األسد
من مستقبل الح ّل في سورية ،ترى القيادة المصرية أن ال
ح ّل لألزمة في سورية من دونه ،بل إنها ترى حسب خيرة
أنه الضمانة الوحيدة ألمن المنطقة في مواجهة الموجة
اإلرهابية التي تضرب المنطقة ومن ضمنها مصر ،ولذلك
تعمل مصر بالتنسيق مع الجانب الروسي على دعم بقاء
األس��د في السلطة وذل��ك عبر جمع ما أمكن من أط��راف
المعارضة السورية وإقناعهم بالمشاركة في الحكم ،من
أجل توسيع تمثيل النظام السوري ،وهو ما يشكل تناقضا ً
مع أهداف السياسة السعودية حسب خيرة.

أعلنت كتائب حزب الله العراقي عن أسر المئات من
العناصر اإلرهابية التابعة لجماعة «داعش» اإلرهابية في
مدينة الرمادي مركز محافظة األنبار غرب البالد.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثتها وسائل اإلعالم
العشرات من عناصر «داعش» وهم يساقون بيد عناصر
كتائب حزب الله العراقي.

وكشف المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقي جعفر
الحسيني عن أسر أكثر من مئة مسلح من جماعة «داعش»
اإلرهابية ،مشيرا ً إلى أن جميع األسرى من غير العراقيين
وتمت محاصرتهم في مدينة الرمادي من ثالثة محاور.
كما أكد مشاركة الطيران العراقي في العملية العسكرية
في األنبار.

وتخوض «سرايا السالم» التابعة للحشد الشعبي
معارك «شرسة» ضد «داعش» غرب سامراء وتتقدم نحو
بحيرة الثرثار التي تفصل بين محافظتي صالح الدين
واألنبار .وجاء في بيان إعالمي صادر عن الحشد الشعبي
أن األخير كبد التنظيم خسائر كبيرة وأبعد خطره عن
مدينة سامراء.
وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت أول من مساء عن
تصفية من يسمى «وزي��ر الحرب» في تنظيم «داع��ش»
بضربة جوية في محافظة صالح الدين.
وذكر التلفزيون العراقي الرسمي في خبر عاجل نقالً عن
الوزارة ،إنه تم «قتل من يسمى وزير الحرب في «داعش»
اإلرهابي بضربة موفقة ألبطال طيران الجيش في صالح
الدين».

العبادي في األنبار وصالح الدين

وزار رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي بصفته
القائد العام للقوات المسلحة الثالثاء مركز قيادة العمليات
المشتركة لالطالع على سير المعارك في األنبار وصالح
الدين.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن العبادي أشاد بـ»التقدم
الرائع لقواتنا وحشدنا المجاهد في محاور العمليات».
وكان المكتب اإلعالمي للعبادي قد أعلن ،عن بدء عملية
تحرير محافظة األنبار ،بالتزامن مع استمرار عمليات

ت�صريحات كارتر ( ...تتمة �ص)9
أميركا التي بدأت تغير مالمح استراتيجيتها في محاربة «داع��ش» وفقا ً
للمتغيرات العسكرية والسياسية التي حدثت مؤخرا ً والتي تتمثل في تغيير
دفة االنتصارات العسكرية في العراق بمساعدة ايرانية ،هذه االنتصارات التي
فاجأت الواليات المتحدة االميركية حيث ذكر موقع «دايلي بيست» األميركي
في  3آذار من العام الجاري ان الواليات المتحدة تفاجأت بالهجوم العراقي على
«داعش» ،مشيرا ً إلى ان هذا الهجوم االكبر على االطالق حتى اآلن من قبل القوات
العراقية ضد التنظيم االرهابي قد تم من دون مساعدة اميركية.
فالواليات المتحدة التي تقود حلفا ً عسكريا ً دوليا ً للحرب ضد تنظيم «داعش»
قلقة من االنتصارات التي تحققها القوات المسلحة العراقية المدعومة بالحشد
الشعبي ،حيث عبر رئيس االركان للقوات األميركية المشتركة مارتن ديمبسي
عن قلقه مما ستؤول اليه االوض��اع بعد استرجاع الجيش العراقي وقوات
الحشد الشعبي لمدينة تكريت وذلك في اطار توقعه في  11آذار في أن تحقق
القوات العراقية ومقاتلي الحشد الشعبي الذين يحاربون معها الستعادة
تكريت انتصارا ً مؤكداً ،فالسياسة االميركية المعروفة بالمرواغة التي ال تريد
خسارة العراق لم يرق لها االنتصارات التي يحققها الجيش العراقي والحشد
الشعبي ضد تنظيم «داعش» .فبعد ان شنت القوات العراقية بمساندة فصائل
الحشد الشعبي أول هجوم مضاد على تنظيم «داع��ش» في منطقة حصيبة
الواقعة شرق المدينة واستعادت اجزاء منها بحسب مصادر امنية عراقية،
اكد عقيد في الشرطة العراقية في  23أيار على انه انطلقت أول عملية عسكرية
بعد سقوط مدينة الرمادي لتحرير منطقة حصيبة الشرقية التي تبعد سبعة
كليومترات شرق الرمادي ،ففي خطوة انتقادية حادة وجهتها واشنطن حيث
اتهم وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر الجيش العراقي بالتخلي عن الرمادي،
وان القوات االميركية تشجعهم على االشتباك بشكل مباشر بدرجة اكبر.
واشنطن التي تناصر تنظيم «داعش» وليست لديها رغبة جادة في محاربته
وهذا ما أكده الجنرال سليمان حيث قال ان الواليات المتحدة ليست لديها
إرادة لقتال «داع��ش» ،يؤكد المتابعون أنها تسعى للترويج لقوة «داعش»
وإلحباط الروح القتالية لدى الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي من خالل
تصريحات وزير الدفاع األميركي األخيرة التي قابلتها حملة اعالمية مغرضة
بالحشد الشعبي العراقي باتهامه بارتكاب المجازر بحق المواطنين العراقيين
وتشبيهه بتنظيم «داعش» االرهابي ،فهذه االتهامات التي تأتي كجزء من الحملة
السياسية واالعالمية التي تقودها الجهات والمنظمات الدولية واالعالمية
الموجهة ضد ابناء الحشد الشعبي هدفها االول إرباك أداء هذه القوات ولخلق
حالة من الخوف والتردد لدى المقاتلين في أداء واجبهم الوطني.

تطهير المناطق المحيطة بقضاء بيجي ،فيما بدأت قوات
أمنية مشتركة بعملية تحرير مناطق غرب محافظة صالح
الدين.
وسبق لرئيس مجلس الوزراء أن صرح بأن «داعش»
لم ولن يحقق نصرا ً استراتيجياً ،وكل ما حققه هو ثغرة
حصلت في الرمادي ألسباب يجري التحقيق بها لمحاسبة
المقصرين ،الفتا ً الى أن ما حصل كان «انسحابا ً من غير
أوامر».
وكانت وزارة الداخلية قد أعفت اللواء الركن كاظم
محمد ف��ارس ،قائد شرطة األنبار من منصبه ،في ضوء
األح��داث األخيرة ،وعينت اللواء هادي رزيج كساء بدال ً
منه ،وطالبته بأن يختار مقرا ً بديالً لقيادة الشرطة ويبدأ
بتنظيم شرطة األنبار والرمادي.
وكان تنظيم «داع��ش» قد بسط سيطرته على مدينة
ال��رم��ادي منتصف الشهر ال��ج��اري بعد معارك طاحنة
استمرت منذ شنه الهجوم على المدينة في  10نيسان
الماضي.
وفي  17أيار انسحبت قوات «سوات» والفرقة الذهبية
من مقر عمليات األنبار بمنطقة الملعب ،إلى شرق مدينة
الرمادي ،كما أخلت قوات الفرقة الثامنة للجيش مقرها
بالرمادي من دون أوامر من القيادة العليا ،مما سهل سقوط
معظم أنحاء المدينة بيد «داعش» الذي نشر قناصة على
أسطح مبانيها.

العربي :القوة العربية الم�شتركة
�ستكون م�ستعدة للتدخل في �أي مكان!
قال األمين العام لجامعة الدول
العربية ،نبيل العربي ،أمس ،إن القوة
العربية المزمع تشكيلها ستكون
مستعدة للتدخل في أي مكان.
ج��اءت تصريحات العربي على
هامش مشاركته في أعمال ال��دورة
الـ  42لمجلس وزراء خارجية منظمة
ال��ت��ع��اون اإلس�لام��ي المنعقدة في
الكويت.
وف���ي ش���أن اس��ت��خ��دام «ال��ق��وة
المشتركة» في ال��ع��راق ،أوض��ح أن
جميع ال����دول ال��ع��رب��ي��ة متحمسة
لتشكيل القوة المشتركة ،باعتبارها
حلما ً ك��ان ال��ع��رب يفكرون ب��ه منذ
ما يزيد على  70عاماً .وأض��اف أن
المشاورات مستمرة إلتمام موضوع
القوة المشتركة وسط تأييد شامل
من الدول حسب قوله.
ب��دوره ،أك��د أمير الكويت الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح أن بالده
ستدعم الجهود الدولية والعربية في
مواجهة الجماعات اإلرهابية ،مشددا ً
على ضرورة حل النزاع في سورية
واليمن بالطرق السلمية.
وق��ال األم��ي��ر مفتتحا ً ال���دورة الـ
 42لمجلس وزراء خارجية منظمة
التعاون اإلسالمي التي تنعقد تحت

ناديا شحادة

ال�شعب والجي�ش ( ...تتمة �ص)9

عنوان «ال��رؤي��ة المشتركة لتعزيز
التسامح ونبذ اإلره����اب» ،ق��ال إن
العالم اإلس�لام��ي ي��واج��ه تحديات
ص��ع��ب��ة ،م��ش��ي��را ً إل���ى أن البعض
ي��رت��ك��ب��ون ج��رائ��م اإلره����اب باسم
اإلسالم .وشدد على ضرورة مواجهة
محاوالت التنظيمات اإلرهابية لرسم
صورة ال تمت بصلة لإلسالم.
ب�����دوره أك���د وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
السعودي ع��ادل الجبير أن ظاهرة
اإلرهاب والتطرف والعنف والطائفية
«ت��أت��ي ف��ي مقدمة التحديات التي
تواجهها أمتنا».

في شكل كبير بجيشه وبقوات الحشد الشعبي الذين حققوا الكثير من االنتصارات
وبخاصة بعد انضمام الحشد الشعبي إلى جانب الجيش العراقي والذي أطلق
عليه الكثيرون اسم «الميليشيات» في محاولة لبث الفتن الطائفية في العراق،
لكن األميركي تراجع بكالمه وبخاصة بعد االستنكار الكبير الذي وجه لكالم
كارتر ،فقد اتصل جو بايدن نائب الرئيس األميركي برئيس ال��وزراء العراقي
حيدر العبادي وأكد مجددا ً دعم الواليات المتحدة لمعركة الحكومة العراقية ضد
تنظيم «داعش» وأقر بالتضحيات الهائلة والشجاعة التي أبدتها القوات العراقية
في األشهر الثمانية عشر األخيرة في الرمادي وغيره وتعهد بأن تقدم الواليات
المتحدة دعما ً كامالً للجهود العراقية لتحرير األراضي من تنظيم «داعش» بما
في ذلك اإلسراع بتقديم الواليات المتحدة التدريب والعتاد لمواجهة هذا التهديد.
وبخاصة بعدما ك ُثر الحديث إعالميا ً عن أن الجيش العراقي انسحب فجأة من
الرمادي وسلم المدينة إلرهابيي التنظيم وفي ظل تصاعد األصوات المطالبة
بإقالة قيادات في الجيش العراقي ،بعد فشلهم في القيام بأداء مهماتهم وسقوط
الرمادي ودعا حينها رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الحكومة إلى
اإلسراع في إقالة قادة الجيش ممن فشلوا في أداء مهماتهم.
إذا ً العراق أراد مواجهة خطر التقسيم والمؤامرات األميركية التي تسعى إلى
تقسيمه يجب دعم ثالثية الجيش والشعب والمقاومة ،فهي السبيل الوحيد
الستعادة االمن في العراق بمواجهة مشاريع التقسيم وطلب رئيس الوزراء
حيدر العبادي من الجيش العراقي والحشد الشعبي االستعداد للذهاب
لمحاربة تنظيم «داعش» اإلرهابي في الرمادي خير دليل على اقتناع الحكومة
والشعب العراقي بهذا الثالوث المقدس فهل يستعدي الجيش والحشد الشعبي
مدينة الرمادي كما استعادوا مدينة تكريت تبقى األجوبة مرهونة بقادم األيام.

ودان الوزير السعودي في كلمة
ألقاها في الجلسة االفتتاحية للدورة
الـ 42لالجتماع ال���وزاري لمنظمة
التعاون اإلسالمي ،دان بشدة العمل
اإلرهابي في القطيف.
وأكد األمين العام لمنظمة التعاون
اإلس�لام��ي إي��اد مدني على الموقف
«المبدئي والثابت» للمنظمة والداعم
لوحدة اليمن واس��ت��ق��راره وسالمة
أراض��ي��ه .وأك��د أيضا ً دع��م المنظمة
«ل��ل��ش��رع��ي��ة ال��دس��ت��وري��ة ورف��ض
االنقالب على الشرعية ورموزها» في
اليمن بحسب تعبيره.

توفيق المحمود

�أمير �سعودي يتهم بن �سلمان
�أ�سر مئات الم�سلحين من «داع�ش» في الرمادي
ب�سرقة �أموال ال�شعب

العدو يغير ( ...تتمة �ص)9
تحدثتْ وسائل اإلعالم «اإلسرائيلية» عن سقوط أربعة
صواريخ في مناطق غير مأهولة.
والحقاً ،قالت هذه الوسائل إنّ بلدية أسدود ق ّررت عدم
المحصنة.
فتح المؤسسات التعليمية غير
ّ

وعن سماع دوي انفجار قرب أشدود متحدثة عن سقوط
صواريخ مصدرها قطاع غزة .وقال جيش االحتالل إن أحد
الصواريخ سقط بالقرب من ميناء أسدود.
ودوتْ صفارات اإلنذار في جنوب فلسطين المحتلة فيما

ات��ه��م األم��ي��ر ال��س��ع��ودي سعود
بن سيف النصر ،ولي ولي العهد
ال��س��ع��ودي وزي���ر ال���دف���اع محمد
بن سلمان بسرقة أم��وال الشعب
السعودي ،وذل��ك عبر تغريدة له
على موقع التواصل االجتماعي
«تويتر».
وقال سيف النصر في تغريدته
على التويتر« :إذا كان من استحوذ
على الصفقات سابقا ً حصل على
مئات المليارات من أموال الشعب
فكم نصيب سمو الجنرال الصغير
من الدفاع وأرامكو بعدما استولى

عليهما؟».
وت��أت��ي ه���ذه ال��ت��غ��ري��دة ضمن
سلسلة من التغريدات التي هاجم
بها األمير سيف النصر الحكومة
ال��س��ع��ودي��ة ومحمد ب��ن سلمان،
حيث انتقد مؤخرا ً ترك وزير الدفاع
للبالد في وضعها ال��راه��ن وق��ال:
«حين تدخل الدولة في حرب على
الجميع أن يظهر الجدية ويتحمل
المسؤولية بخاصة المسؤول عن
القوات المسلحة وليس اإلستجمام
ب��ف��ن��دق  plaza atheneeفي
باريس».

التحالف الدولي ( ...تتمة �ص)9
الملف السوري والعراقي بشقيه العسكري والسياسي شكل العنوان
األبرز للتحالفات الدولية واإلقليمية والذي تجلّى بعد تهديد «داعش» إقليم
كردستان العراق ،حيث تتمركز المصالح الغربية في شكل أساسي ،سيما
أن مهمة «داعش» تنطوي على التقسيم بالنار ليأتي بعد ذلك من يتولى ملء
الفراغ السياسي في المناطق «المحررة» مما يستوجب القضاء وبشكل مبرمج
وتدريجي على الجهاديين المحاربين ضمن بنية «داعش».
إال أن الميدان أفشل مخططات األروق��ة السياسية وما يدور في فلك الدول
الغربية فلم يحقق التحالف نتائج ترجى ،بل كانت النتائج معيبة للقدرة
العسكرية األميركية أمام من تسميهم ميليشيات ،فكان تقدم حزب الله أقوى
وأكبر في معركة القلمون وربيع ذوبان الثلوج ،وكذلك وحدات حماية الشعب
التي حققت ما لم تستطع طائرات التحالف تحقيقه فسيطرت على أغلب الريف
الغربي لمحافظة الحسكة ،وأصبحت على مشارف تل أبيض توازيا ً مع ما حققته
قوات البيشمركة في العراق باستعادتها  75في المئة من أراضي كركوك و 75
في المئة من جبل سنجار إضافة الى سد الموصل الذي ال يزال تحت حمايتها
ليسقط الرهان على أسطورة ديمومة الصراع في كنف سورية والعراق وليبقي
أوباما أمير «داعش» في شتات األحالم.

وات���ه���م األم���ي���ر س��ي��ف ال��ن��ص��ر
الحكومة بالفساد المالي قائالً:
«ل��ق��د ص���رف ف��ي األش��ه��ر القليلة
الماضية لتغطية صفقات وهمية
ورش���وة ح��ك��ام دول وش���راء ذمم
وتكاليف م��غ��ام��رات مراهقين ما
ي��زي��د عما ص��رف ف��ي س��ن��وات من
الفترة الماضية» ،وأضاف« :الذي
صرف خالل األشهر الماضية يكفي
إلغناء كل الفقراء وإسقاط الديون
الحكومية عن المواطنين وس��داد
ديونهم الشخصية ودفع مستحقات
منازلهم المستأجرة ألعوام».

لمى خير الله

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1عالم إجتماعي فرنسي راحل قال أن المجتمع هو مصدر األحداث
األدبية والدينية
2 .2مصيب ًة ،أدوات حادة تستعمل للحياكة ،جسد
3 .3عالم إيطالي من علماء الفيزياء والفلك المشهورين إكتشف حركة
دوران األرض حول الشمس ،من أصنام العرب في الجاهلية
4 .4حرف أبجدي مخفف ،دولة أوروبية
5 .5صفائح من حديد رقيقة تطلى بالقصدير ،عزاء ،مدينة فرنسية
6 .6دولة عظمى ،مرفأ قديم في جنوب غرب أسبانيا
7 .7مدينة هندية ،أهلك
8 .8نبرم حول الشيء ،وضعتيه مقابل المال
9 .9مخدتي ،نعم (باألجنبية) ،للتفسير
1010لإلستفهام ،روح ،عدّدت محاسن الميت
1111قرع الجرس ،شهر ميالدي ،سهام
1212دولة أوروبية ،مضغ الطعام

1 .1رسام فرنسي راحل
2 .2مدينة إيطالية ،وضعنا خلسة
3 .3يتبع ،قضاء في محافظة جبل لبنان
4 .4بلدة لبنانية ،فناء أو باحة البيت (باألجنبية)،
أحد الوالدين
5 .5يجمعان عن األرض ،أخبر بالمستقبل
6 .6مانحاً ،نبيل
7 .7إلهّ ،
نظميه ،عمري
8 .8مقتما ،عاصفة بحرية ،حرف أبجدي مخفف
9 .9هاج الدم ،مدينة إيطالية
1010بلدة لبنانية ،غ ّنج
1111من األطراف ،خاصتي ،تخاف من
1212وهب ،خالف نهار ،يهمل
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،197482635 ،283765194
،539628471 ،456913782
،762134859 ،814579326
،321856947 ،975341268
648297513

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سانت هيلينا  ) 2ابولون،
رسمنا  ) 3ني ،مساكن ،انس ) 4
تدنس ،دامان  ) 5اوس ،نم ،اليسا
 ) 6مستغانم ،دهان  ) 7رأس،

ان��ل ،م��ا  ) 8راه��ن ،ملبورن ) 9
يم ،داريا ،سال  ) 10ايرينا ،درب
 ) 11ود ،العادل  ) 12انديانا،
ال.
عموديا:
 ) 1سانتا ماريا  ) 2ابيدوس،

اميون  ) 3ن��و ،نستره ،ردد ) 4
تلمس ،غاندي  ) 5هوس ،ناس،
انبا  ) 6ينادمن ،مرا  ) 7كا ،مالي،
اا  ) 8يرنما ،نبادل  ) 9نس ،الدلو،
رعد  ) 10امانيه ،رسبا  ) 11ن ن،
سامنا ،دل  ) 12ياسرانا ،الال.

 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
الصغير (.)3*3
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Tomorrowland
فيلمتشويق ب�ط��ول��ة ج��ورج
كلوني من اخراج براد بيرد .مدة
ال�ع��رض  130دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب��راج ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Dany Collins
فيلم كوميدي بطولة ميليسا
ب �ي �ن��وي �س��ت م� ��ن ارخ�� � ��اج دان
فوغيلمان .م��دة ال �ع��رض 106
دق��ائ��ق ،ABC( .سينماسيتي،
سينمال ،فوكس ،اسباس).
Poltergeist
ف� �ي� �ل ��م رع� � ��ب ب� �ط ��ول ��ة س ��ام
روكويل من اخراج غيل كينان.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سينماسيتي،
سينمال ،فوكس).
Survivor
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ميال
جوفوفيش من اخ��راج جايمس
م���اك ت �ي �غ��و .م���دة ال� �ع ��رض 96
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
اب� ��راج ،ك��ون �ك��ورد ،غاالكسي،
فوكس).
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( .ف�� ��وك�� ��س،ABC ،
سينماسيتي).
Mad Max: Fury Road
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ت��وم
ه� � � ��اردي م� ��ن اخ� � � ��راج ج� ��ورج
ميللر .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCالس س ��ال� �ي� �ن ��اس،
اب��راج ،سينماسيتي ،سينمال،
فوكس).

