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تتمات  /ت�سلية

الجي�ش ال�سوري يتقدم ( ...تتمة �ص)9

كيف �سقطت ( ...تتمة �ص)9

وتمكنت وحدات الجيش من السيطرة بالنار على المركز من ثالث جهات ،في
حين استهدفت المدفعية الثقيلة والطيران الحربي السوري حركات المسلحين
وآلياتهم في المناطق المحيطة بالمركز.
كما استهدف الجيش السوري المسلحين في أحياء الكاستيلو والراشدين
والليرمون وحلب القديمة والكالسة وقرية كفر حمرا ومدينة أعزاز ،ما أسفر عن
مقتل عدد كبير من المسلحين وتدمير عتادهم وعدد من آلياتهم.
وفي الشأن السياسي ،أكد رئيس مركز األبحاث االستراتيجية بمجمع
تشخيص مصلحة النظام في إيران علي أكبر واليتي أمس ،أن الدولة السورية
لن تسقط ،ورأى أنه «لو جرى اآلن استفتاء فإن األصوات المؤيدة للرئيس األسد
والحكومة السورية ستكون أكثر مما مضى».
وقال واليتي ،في تصريحات صحافية ،إن «الدولة السورية لن تسقط ،في
ضوء معرفتنا بالحكومة والشعب السوري وداعميه مثل إيران والعراق وتيار
المقاومة اإلسالمية في لبنان».
وأضاف أنه «كلما مر الزمن يدرك الشعب السوري بكل طوائفه من السنة
والشيعة والعلويين والكرد والعرب والتركمان ،أكثر فأكثر ،أهمية الدولة
ووج��وده��ا ،للحفاظ على سورية ووح��دة أراضيها ،وال��دف��اع عن المصالح
الوطنية للبالد».
وفي إش��ارة منه إلى التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة ضد تنظيم
«داعش» ،قال واليتي إن «هذا التحالف يتابع عدة أهداف ،منها اإليحاء للعالم
بأنهم بريئون من أعمال «داعش» الالإنسانية» ،وكذلك تشويه صورة اإلسالم
بواسطة هذه الجماعات اإلرهابية لما ترتكبه من أعمال بشعة باسم اإلسالم».
وأضاف المسؤول االيراني ،أنه «حينما تتسع جرائم اإلرهابيين ويتوقع
الرأي العام العالمي القيام بعمل ما ضد هذه الجماعات ،يتدخل التحالف كرافع
لراية مكافحة اإلرهاب ،لكنه يعمل في هذه الحالة بصورة انتقائية ،وال يكون
تدخله مؤثراً ،إذ لم يحقق أي نتيجة أينما تدخل في العراق مثل الموصل وبيجي
واألنبار وتكريت».
ومن ناحية أخرى ،اعتبر واليتي ،أن االجتماع الثالثي المرتقب بين إيران
والعراق وسورية على مستوى وزراء الداخلية الذي يعقد في بغداد يم ّثل «أهم
تطور بالمنطقة».

واستطاع الجيش افشال المهاجمين وإنزال خسائر فادحة
بهم ُق��درت بمئات القتلى والجرحى ،الذين احتضنتهم
المستشفيات «االسرائيلية» واألردنية فيما ساد التخبط
غرفة «الموك» التي تحاول لملمة وضعها ،بينما دارت
ص��راع��ات واتهامات تخوين وبخاصة بعد استهداف
الجيش غرفة اجتماع القادة اإلرهابيين في درعا ومقتل
أحد أبرز قياديي غرفة الموك خاللها.
وظن رعاة اإلرهابيين انه في إمكانهم توجيه ضربة
الى الجيش السوري في الجنوب عبر االستيالء على
مدينة درعا ،اال ان الوقائع الميدانية عاكست خططهم
حيث استعاد الجيش السوري المبادرة من مطار الثعلة
بريف السويداء وتصدى للهجوم العنيف الذي تعرض
له هذا المطار وأوقع العديد من اإلرهابيين قتلى وجرحى
وتهافت اآلالف من أهالي السويداء ل��م��ؤازرة الجيش
لحماية هذا المطار االستراتيجي بعد محاوالت عديدة
من قبل البعض والدعوات لتحييد أهالي السويداء لكنهم
رفضوا ذلك وانضموا باآلالف لحماية أرضهم ورفضوا
م��ش��روع التحييد ال���ذي ن���ادى ب��ه بعض م��ن يدعون
الوطنية.
تزامنا ً مع هذا الهجوم حاول اإلرهابيون تشتيت انتباه
الجيش باتجاه مناطق أخرى ،فقد شن هجوما ً على حضر
في القنيطرة لكن الجيش السوري تصدى لهذا الهجوم
واوقع العديد من اإلرهابيين قتلى وجرحى.
من الجنوب إلى الشمال هجوم يعتبر هو األعنف منذ
سنة على جبهة جمعية الزهراء غرب مدينة حلب يشنه
إرهابيو «جبهة النصرة» و«اح���رار ال��ش��ام» ،ويخوض
الجيش السوري اشتباكات عنيفة على هذه الجبهة ،وعلى
رغم سيطرة المسلحين على عدد من األبنية إال أنهم عادوا
وانسحبوا منها بعد محاصرتهم فيها فقد استعاد الجيش

م�صر تخو�ض ( ...تتمة �ص)9

السوري المبادرة وتصدى لهم وقتل الكثير من اإلرهابيين
ودمر العديد من معداتهم وأجبرهم على التراجع.
وامتدت هذه المعارك أيضا ً إلى ريف حلب الشمالي عند
الحدود مع تركيا ،لكن المعارك هنا يخوضها اإلرهابيون
في ما بينهم «جبهة النصرة» في وجه إرهابي «تنظيم
داع��ش» وسمعت أص��وات االشتباكات واالنفجارات من
بلدة كيليس الحدودية القريبة من مدينة اع��زاز ،ومع
اشتداد حدة القتال وارتفاع وتيرة المعارك عند الحدود
كثفت تركيا تعزيزاتها العسكرية على مقربة من مناطق
القتال ،وأرسل الجيش التركي عتادا ً إضافيا ً ونشر جنوده
عند المناطق ال��ح��دودي��ة ف��ي محاولة تصعيد خاصة
بعد الخسارة المدوية ألردوغ��ان وحزبه في االنتخابات
البرلمانية ،واعترف رئيس ال��وزراء التركي أحمد داوود
أن هذه اإلج��راءات تأتي لحماية الحدود ولكن من الخطأ
التوقع أن تركيا ستقوم بمثل هذا التدخل األحادي الجانب
في الوقت القريب ما لم تكن هناك أخطار على حد تعبيره.
اخ��ي��را ً االن��ت��ص��ارات المتتالية للجيش ال��س��وري من
درع��ا والقنيطرة إلى القلمون التي حققها ،فيها الكثير
من االنجازات .وتأمين خط الحدود مع لبنان بمساعدة
رجال المقاومة ليس إال دليالً على القدرة العالية والعزيمة
الكبيرة التي لديه والتي حاولوا أن يهزومها منذ  5سنوات
وال شك ان درعا وحلب شكلتا منذ االشهر األولى لألزمة
السورية محور اهتمامات واشنطن وتل ابيب وحلفائهم
في المنطقة من أجل ما سموه مناطق عازلة لكنهم فشلوا
هم وأدواتهم ،فكما الجنوب الشمال استنفد دور «جبهة
النصرة» اإلرهابية وانتهت صالحيتها بعد كل هذا الفشل
واالنتكاسات التي وقعت بها.

توفيق المحمود

مقتل  53من ( ...تتمة �ص)9

المبعوث الأممي في ( ...تتمة �ص)9
حلق اليوم على ارتفاع منخفض ،على رغم إطالق الحوثيين مضادات أرضية
بكثافة ،في مناطق مختلفة من صنعاء» ،وفي محافظة عمران.
في غضون ذلك شن مجهولون هجوما ً مسلحا ً فجر أمس ،على إحدى النقاط
التي يوجد فيها مسلحون حوثيون بمديرية خيران المحرق التابعة لمحافظة
حجة.
ونقل موقع «المشهد اليمني» عن مصادر خاصة أن الهجوم أسفر عن مقتل 3
من المسلحين الحوثيين وإصابة  4آخرين.
وذك��رت المصادر أن المهاجمين ألقوا قنبلة على إح��دى النقاط األمنية
وأن تبادال ً إلطالق النار وقع بينهم وبين المسلحين الحوثيين قبل أن يلوذ
المهاجمون بالفرار.
إلى ذلك ،أعلن المبعوث األممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى
وصوله إلى صنعاء ،أن زيارته تهدف لإلسراع في التوصل إلى هدنه إنسانية
في ظل األوضاع الكارثية التي يمر بها الشعب اليمني.
وأكد ولد الشيخ أن القضية المحورية هي التوصل إلى حل سلمي دائم،
يسمح بالعودة إلى طاولة الحوار والعملية السلمية.
ومن المنتظر أن يستكمل ولد الشيخ البحث مع «أنصار الله» وحزب المؤتمر،
الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح ،تفاصيل هدنة إنسانية
مقترحة إلى ما بعد عيد الفطر ،وذلك بهدف إيصال المساعدات لماليين المدنيين
المحاصرين في عدن وتعز.

م��ن تنظيم «داع�����ش» ومسلحين
ه��اج��م��وا وس��ط ب��ل��دة بيجي أثناء
الليل وأرغموا قوات الجيش والحشد
الشعبي على التراجع.
وق����ال ض��اب��ط��ان ب��رت��ب��ة عقيد
بالجيش ،إن المسلحين هاجموا
البلدة السبت حوالى الساعة الثامنة
مساء بالتوقيت المحلي بسيارتين
مفخختين ،لتلي الهجوم اشتباكات
عنيفة استمرت حتى منتصف الليل
وأج��ب��رت الجيش وق���وات الحشد
الشعبي على االب��ت��ع��اد ع��ن وسط
البلدة.
وق��ال محمد الجبوري قائممقام
(عمدة) بيجي إنه كان هناك انسحاب
لمسلحي التنظيم في البلدة تلته
هجمات مضادة.
وك��ان الحشد الشعبي أعلن في
وق��ت سابق عن ه��روب من س ّماهم

بقيادات «داعش» اإلدارية من محيط
م��ص��ف��اة ب��ي��ج��ي ،م��ؤك��دا ً مقتل 40
عنصرا ً من التنظيم وتدمير  6عربات
في منطقة الحاوي جنوب تكريت،
بعد معارك جرت بينهما.
وتزامنا ً مع ذلك ،أفاد مصدر أمني
في محافظة األنبار ،بأن حصيلة صد
هجوم «داعش» على سد حديثة غرب
األنبار بلغت  20قتيالً في صفوف
التنظيم ،وأصيب جنديان من القوات
العراقية.
وأوض��ح المصدر األم��ن��ي ،ال��ذي
رف��ض ذك��ر اسمه ،أن حصيلة صد
هجوم «داع���ش» على س��د حديثة
ب��ـ  7س��ي��ارات مفخخة ،بلغت 20
قتيالً م��ن التنظيم» ،مضيفاً« :أن
بينهم مسلحين من جنسيات عربية
وأخرى أجنبية» ،وأصيب جنديان
من ال��ق��وات العراقية في الهجوم،

ونقال إل��ى مستشفى قريب لتلقي
العالج».
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،أع��ل��ن الحشد
ال��ش��ع��ب��ي ع��ن ه���روب م��ن سماهم
بقيادات «داعش» اإلدارية من محيط
مصفى بيجي ،مؤكدا ً مقتل  40عنصرا ً
م��ن التنظيم وتدمير  6ع��رب��ات في
منطقة الحاوي جنوب تكريت ،بعد
معارك جرت بينهما.
وأعلنت وزارة ال��دف��اع العراقية
ع��ن اعتقال  4أش��خ��اص وصفتهم
بـ«العناصر اإلرهابية» في منطقتي
الشعب وحي البساتين شمال بغداد.
وتشهد العاصمة بغداد في فترات
متفرقة تفجيرات بسيارات مفخخة
وعبوات وأحزمة ناسفة ،تستهدف
المدنيين والقوات األمنية في مناطق
مختلفة ،وتسفر غالبا ً عن سقوط
ضحايا.

ال�صيد يك�شف �أن �إرهابي �سو�سة كان يعمل في قطاع ال�سياحة

ال�سب�سي يعلن حالة الطوارئ
في تون�س  30يوم ًا
أعلن الرئيس التونسي الباجي
قائد السبسي حالة ال��ط��وارئ في
ال��ب�لاد ل��م��دة  30ي��وم �اً ،وذل���ك بعد
أسبوع على هجوم سوسة الذي أوقع
عشرات القتلى والجرحى.
وق����ال ال��س��ب��س��ي ف��ي كلمته إن
األوض��اع االستثنائية التي تعيشها
تونس تستدعي اجراءات استثنائية،
مناديا ً بتعاون دولي أكبر في مواجهة
اإلرهاب.
وبإعالنه حالة ال��ط��وارئ ،يكون
الرئيس التونسي ،ق��د أق��ر بحجم
الخطر المحدق بالبالد ،فما حدث
في سوسة ،وبحسب السبسي ،قد
يؤدي ،لو تكرر ،إلى انهيار الدولة.

كلمة السبسي جاءت بعد أسبوع
من أحداث سوسة  RTكلمة السبسي
جاءت بعد أسبوع من أحداث سوسة
وفي كلمة للشعب التونسي من
 20دق��ي��ق��ة ،ت��ح��دث السبسي عن
ح��رب تخوضها البالد ضد أوض��اع
استثنائية ت��س��ت��وج��ب إج����راءات
استثنائية ،حسب تعبيره.
ف��اإلره��اب ،ال���ذي تمكن خ�لال 3
أشهر فقط من الضرب في مواضع
م��وج��ع��ة ،ع���رف ك��ي��ف يتسلل من
شعاب الجبال الغربية البعيدة إلى
المدن والشواطئ ،متسببا ً باستهدافه
قطاع السياحة في كسر ضلع حيوي
من أضالع االقتصاد.

وأشار السبسي إلى وجود نقاط
ضعف في منظومة األم��ن ،ساهمت
في ثقل حصيلة العمليات اإلرهابية
األخ��ي��رة ،م��ؤك��دا ً استنفار القوات
األمنية والعسكرية ف��ي تصديها
لهذه الظاهرة.
وش���دد الرئيس التونسي على
أن ج��وار ليبيا الخالية من الدولة
والمزدحمة بالسالح زاد في مصاعب
ت��ون��س ...داع��ي�ا ً إل��ى تعاون دولي
وإقليمي أكبر في مكافحة اإلرهاب.
ودع��ا السبسي أيضا ً في كلمته
ال��ت��ون��س��ي��ي��ن إل���ى ن��ب��ذ خالفاتهم
وال��ت��وح��د ف��ي مواجهة التحديات
األمنية واالقتصادية واالجتماعية

ال��ت��ي تعيشها ب�لاده��م ...متعهدا ً
ف��ي ال��وق��ت نفسه ب��ع��دم المساس
بمكتسبات ال���ث���ورة م��ن ح��ري��ات
س���ي���اس���ي���ة ي��خ��ش��ى ق���ط���اع م��ن
التونسيين أن تكون حالة الطوارئ
مناخا ً مواتيا ً لضربها.
إل��ى ذل��ك ،أع��ل��ن رئ��ي��س ال���وزراء
التونسي الحبيب الصيد أم��س أن
منفذ العملية اإلرهابية الدموية في

مدينة سوسة عمل سابقا ً في القطاع
السياحي.
وق�����ال ال��ص��ي��د ف���ي ح�����وار مع
صحيفة «الب����راس»« :ن��ح��ن نعلم
أن ه��ذا اإلره��اب��ي ك��ان عضوا ً بأحد
نوادي الرقص ويعلم جيدا ً القطاع
السياحي ال��ذي اشتغل به منشطا ً
سياحياً» ،من دون تحديد المؤسسة
السياحية التي عمل بها.

يؤكد المتابعون ان الهجمات اإلره��اب��ي��ة األخيرة
التي شهدتها سيناء فاجأت الشعب المصري واألجهزة
األمنية ،ووصفت بأنها األكبر واألوسع واألخطر منذ بدء
العمليات اإلرهابية المنظمة في مصر قبل  3اعوام ،تلك
الهجمات التي كشفت عن عدم استعداد القوات المصرية
لتنفيذ مهماتها القتالية ضد اإلره��اب داخ��ل األراض��ي
المصرية ،والتصرف المصري على رغ��م التضحيات
ال ي��زال دون المستوى وال��رد ال ي��زال ضعيفاً ،فمشكلة
مصر ليست في القدرة العسكرية بل في اختيار المكان
األفضل لتنفيذها ،فالحرب باتت بعد الهجمات اإلرهابية
الداعشية التي تهدف الى اضعاف الجيش واستنزافه
بسيناء ،باتت المواجهة ف��ي ال��داخ��ل المصري ال��ذي
يستنزف به الجيش الذي حقق في ليبيا انتصارات في
محاربتها تنظيم «داع��ش» اإلرهابية ال��ذي بدأ حملته
في  15شباط من العام الحالي بعد اعدام «داعش» 21
قبطيا ً مصرياً ،وأكدت مصارد ليبية مطلعة في بداية تلك
الحملة قيام قوات قتالية من الجيش المصري والصاعقة
الليبية بعملية خاطفة على أحد معاقل «داعش» تمكنت
خاللها من تصفية وأس��ر ع��دد كبير من عناصره ،وقد
نشرت مؤسسة جميس تاون االميركية لالبحاث تقريرا ً
عن الحرب المصرية على اإلرهاب خالل السنوات األخيرة
واستعرض التقرير أهم الخطوات التي اتخذتها حكومة
الرئيس السيسي لمحاربة اإلرهاب وعلى رأسها العمليات
العسكرية التي قامت بها مصر ضد التنظيم االرهابي في
ليبيا ،واخيرا ً المبادرة المصرية بتشكيل قوة عربية
مشتركة لمحاربة االره��اب ،حظيت بدعم روسي حيث
صرح وزي��ر الخارجي الروسي سيرغي الف��روف اليوم
على ان موسكو تدعم جميع المبادرات المتعلقة بمحاربة
«داعش» بما في ذلك القوة العربية المشتركة.
فمصر ليست الع��ب �ا ً ق��وي �ا ً ف��ي المنطقة فقط وانما
شريك قوي ايضا ً في الحرب ضد االرهاب وهذا ما أكده
وزي��ر الخارجية النمسوي سيبستيان ك���ورز ،ولكن
يؤكد المتابعون ان ما يقيد يداها ويمنعها من ان تكون
شركا ً قويا ً لمحاربة التنظيم هو قرارات أميركا والغرب
لحماية «داعش» ،التي تمثلت في رفض الطلب المصري
عقد اجتماع لمجلس االمن الدولي التخاذ قرار في شأن
اجراءات جديدة في ليبيا في شباط الماضي بعد ان اعدم

«داعش»  21قبطيا ً مصرياً ،ليأتي إعالن القوى الغربية
الكبرى بالرفض وإحالته الى الحل السياسي ،إضافة الى
الحماية األميركية لـ«اإلخوان المسلمين» الذين سعوا
الى الحصول على الدعم الدولي لوقف عمليات اإلعدام
في مصر ،ويبدو ذلك واضحا ً من خالل الضغط االميركي
على مصر بأحاديث حقوق االنسان دفاعا ً عن «االخوان»،
حيث انتقدت ال��والي��ات المتحدة ال��ق��رارات القضائية
األولية بإعدام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي
وعدد من معاونيه ومؤيديه ،فيؤكد المتابع ان واشنطن
تحمي «االخوان المسلمين» في العملية السياسية ليبقى
لتركيا مكان في خريطة مصر ،حيث تعتبر األخيرة قضية
ساخنة في السياسة التركية ألن «االخوان» يلقون دعما ً
قويا ً في تركيا ويعد االسالميون في تركيا و«اإلخوان»
بمثابة إخوة وهذا ما أكده مركز جيت ستون االميركي.
فمع األحداث الدامية التي تشهدها الساحة المصرية
من عمليات ارهابية ،يؤكد المتابعون ان الحرب على
اإلره���اب أصبحت ف��ي ال��داخ��ل ال��م��ص��ري ،فهل ي��درك
السيسي ان مصر هي الخاسر األول في تحولها الى
ساحة حرب متعددة المستويات وذلك بسبب الشراكة
في قراراتها التي هي نتيجة لعدم االستقرار في قرائتها
االقليمية ،فمصر ال تمتلك ق��رارا ً سياديا ً وبات واضحا ً
من خ�لال الموقف المصري من سورية ال��ذي حكمته
الرغبة السعودية بقيود لوجستيه أضافت عليه القاهرة
النكهات المتعددة الجتماع المعارضة السورية المدعومة
سعوديا ً في  9ح��زي��ران  ،2015ثم تصريحات وزير
الخارجية المصري في  31أيار الذي أكد ان السعودية
ومصر لديهما رؤية متوافقة تجاه الوضع في سورية،
فمواقف مصر محكومة بالرضا السعودي ،جعلت من
الدولة االهرامية تفقد مكانتها في السياسة العربية التي
بدأت تفلت من يدها مع تنامي دور السعودية بعد ج ّرها
الى حرب اليمن التي جربت مصر حرارة نيرانها سابقاً،
فمع ما شهدناه هل يدرك السيسي الخطر اإلرهابي الذي
ي��دق أب��واب مصر ويسعى ليقود حربه ضد اإلره��اب
بالتنسيق والتعاون مع الجزائر من غير ضوء أخضر
أميركي أو سعودي؟

ناديا شحادة

الترك ـ عثمانية( ...تتمة �ص)9
بأن بالده لن تسمح «بدولة كردية» بعد طرد األكراد
لتنظيم «داع��ش» األرهابي من تل أبيض في محافظة
الرقة السورية ليكون البصر التركي لسورية بعيون
مختلفة عما سبق مع وضوح الكالم االميركي بالصلة
ذاتها وه��ي التي ال ت��رى نقاش جديا ً لفكرة المنطقة
العازلة منذ إعالن البيت األبيض في  8تشرين األول
 2014عن أن إقامة منطقة عازلة بين سورية وتركيا
ليست «قيد البحث» على رغم التأييد الفرنسي لذلك،
ليدخل الكالم االميركي مجاال ً جويا ً آخ��ر يُبرز عدم
قلق واشنطن من تحرك عسكري تركي في الشمال
السوري على خلفية أن المشتركات االميركية ـ التركية
بوجودهما معا ً ضمن «حلف األطلسي» ،كما كشفت
صحيفة «نيويورك تايمز» منذ أيام من ان أكبر عقبة
ت��واج��ه أميركا ف��ي حربها ض��د «داع���ش» ه��ي وج��ود
مقاتلين يريدون القتال بحسب الصحيفة ،ليبرز العامل
«الداعشي» أميركيا ً مع توازي العامل «الكردي» تركيا ً
في معادلة ت��وازن سلبي بين العاملين تنزع من يد
أنقرة ورق��ة مهمة في دع��م المسلحين من فصائل ما
سمي «جيش الفتح ـ جبهة النصرة» اإلرهابيتين لتكون
السلبية االستراتيجية المتبادلة لكل من «داع��ش» و
«الكرد» هي حديث التطورات التكتيكية الميدانية على
خط «كوباني ـ عفرين» ،منذ أن سيطر التنظيم على
عين عرب في  10تشرين األول  2014ثم خسارتها
في  12/15من العام نفسه ليعود اإلقتتال «الكرد ـ
داعشي» بهجوم  27حزيران الماضي الذي أعطى عودة
كوباني في اليد الكردية مجدداً ،مع بقاء هذه المعادلة
سلبية في استراتيجية كسبها لكال الطرفين في الشمال
السوري ،الذي لم تحتل فيه مدينة «كوباني» حيزا ً
حيويا ً واستراتيجيا ً أميركيا ً في الميزان االميركي الذي
يقيس بكفتيه «الموصل وكركوك» العراقيتين خصوصا ً
بعد الحديث التركي على لسان رئيس الوزراء التركي
أحمد داوود أوغلو في  3تموز الجاري ونفي وجود خطط
فورية ألي تدخل عسكري في الشمال السوري عبر
لقائه مع القناة السابعة التركية ،مضيفا ً أن «ال يتصور
أح��د أن تركيا ستدخل سورية غ��دا ً أو في المستقبل
القريب» مع تواصل الحديث اإلعالمي عن حشود غير
مسبوقة على ح��دود الجارة الجنوبية سورية ،مما
ي��دل في دالالت��ه الضمنية على ما حملته مفاوضات
الحزب الكردستاني مع الواليات المتحدة والتي كشفته

صحيفة «هافينغتون بوست» في  14تشرين األول من
العام الماضي من دون االلتفات الى التحذيرات والقلق
التركي بهذا الشأن ،فهو بداخله داللة على مفاوضات
تجري وموضوعها الدعم األميركي لألكراد وح��دود
جيواستراتيجيته خصوصا ً بعد االنتخابات البرلمانية
التركية في  7حزيران المنصرم وبدء الدخول الكردي
البرلماني الجديد ،في وجهة اميركية لتوسيع الدعم
ال��ك��ردي بوجه «داع����ش» ،م��ع العلم األم��ي��رك��ي بأن
المتحصنين في عين عرب السورية الكردية هم من
الموالين لحزب العمال الكردستاني المصنف على
الئحة المنظمات االرهابية في اميركا وأوروبا ،لتنبسق
رسائل أميركية بطوابع بريد «كردية» تريد واشنطن
ان توصلها إل��ى أنقرة عشية التفاهم ال��ن��ووي ،فهل
قرأت أنقرة الرسائل بصحيح عباراتها؟! ،وهي التي
تبحث عن ضمانات أميركية بهذا الشأن ال عن التدخل
العسكري التركي الذي ال تقدر عليه في الشمال السوري
والذي حذرت منه واشنطن مرارا ً ومن تكلفته الباهظة
إقليميا ً ودولياً ،ليتموضع الباطن التركي في إطار الدعم
التركي لـ «داعش» في توجيه ضربات عسكرية مؤلمة
لحزب العمال الكردستاني في شكل خاص في إشارة
تركية إلستفاقة كردية مطلوبة للشروط واإلم�لاءات
التركية التي يُراهن «أردوغ���ان» فيها على أمكانية
أستعادة نقاط استراتيجة عدة خسرها في االنتخابات
البرلمانية األخيرة ُتمكنه من الحصول على فائض
قوة حكومي من جديد ،فهو خيار أفضل من العسكرة
الجنوبية الخطرة التي ربما ُتسقطه شعبيا ً حتى،
فالقيادة التركية اختارت الحل الوسط بين الخيارات
المرة وهو المفاوضات التركية ـ االميركية حول االكراد
ودوره��م في المعادلة التركية داخليا ً وخارجيا ً على
وقع الحديث العسكري المستمر والذي ربما لن تتسرع
تركيا فيه بفتح «جهنم الحمراء» في الوقت الراهن
على وقع مواجهة إقليمية توحدت على هدف واحد في
مفاوضات «السر والعلنية» النووية التي يتدفق الدم
في أوردتها والتي ستضع ج��دارا ً ع��ازال ً أمام اإلرهاب
ال��ذي تدعمه تركيا الذاهبة إل��ى صيف وشتاء تحت
سقف البيت الواحد في تجاهل لخريف بدأت تسقط
اوراقه في حديقتها الخلفية!

فاديا مطر

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1ملك المغول حفيد جنكيزخان وفاتح شهير
2 .2ورك ،مرفأ في الهند ،ألقيا
3 .3دولة آسيوية ،أرخبيل في أوقيانيا
4 .4ص ّرت ،للنداء ،أودية
5 .5للنداء ،منزل ،أوطاني
6 .6إشترعوا ،وافقي الرأي ،مدينة إيرانية
7 .7شعب سامي إستوطن بالد ما بين النهرين
8 .8مصيف لبناني ،يشترع
9 .9أص ّور ،أجاوب
1010من أنواع االتربة ،تالل ،خاصتي
1111االليف ،مسينا
1212للنداء ،أبنجه ،بشر

1 .1بحيرة في كمبوديا في منخفض واسع محصور بين
الجبال ،وجهة نظر
2 .2عاصمة جمهورية ارمينيا ،يتمنيا
3 .3قطع ،مدينة بلجيكية
4 .4احبا ،اللقب الديني لاللهة اثينا ،ح��رف ابجدي
مخفف
5 .5مدينة اميركية ،من الكواكب
6 .6احد الوالدين ،يكون على يقين ،هدّد
7 .7بلدة لبنانية ،يقرضا المال
8 .8ضمير منفصل ،سمين ،رطبه بالماء
9 .9شهر مصري ،ذكر االفعى
1010أوقفها للسيارة ،ظلم ،عمر
1111بئر عميقة ،تهذيب ،أهدلنا الستار
1212قرية لبنانية ،قنوط
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،149367528 ،682145379
،916423785 ،357982416
،274658931 ،835791642
،591874263 ،763219854
428536197

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اوالن باتور  ) 2واد مدني،
رسام  ) 3ولم ،داعبت  ) 4يمدد،
انل ،ااا  ) 5ني ،اهريمن ،مل ) 6
المنيا ،ابالي  ) 7وان ،امان ) 8

ننادم ،ليمون  ) 9ي��ود ،نيسان،
بب  ) 10يناسب ،حران  ) 11الم،
ربينا  ) 12في ،سند ،ناسبت.
عموديا:
 ) 1اوج��ي��ن اون��ي��ل  ) 2وا،
ميالنو ،اي ) 3ل��دود ،مناديل 4

) املدان ،نمس  ) 5ندم ،هيامنا
 ) 6بن ،ارام ،يسرد  ) 7ايدني،
السبب  ) 8المانيا ،ين  ) 9ورع،
نب ،منحنا  ) 10رسبا ،انو ،رأس
 ) 11اتأمل ،نبأ  ) 12يم ،اليف،
بنات.

 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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Entourage
فيلم ك��وم��ي��دي بطولة مارك
وال��ب��رغ م��ن اخ���راج دوغ الين.
م�����دة ال����ع����رض  105دق���ي���ق���ة.
 ،0ABCامبير ،فوكس ،سينما
سيتي).

Love and Mercy
فيلم درام����ا ب��ط��ول��ة اليزابت
ب��ان��ك��س وج����ون ك���وس���اك .مدة
العرض  120دقيقةز (،ABC
سينما سيتي ،امبيرن سينمال،
سينما سيتي).
Cut Bank
ف���ي���ل���م رع������ب ب���ط���ول���ة الي���م
ه��ي��م��س��ورث م���ن اخ������راج م��ات
شاكمان .مدة العرض  93دقيقة
( ،ABCغاالكسي).

Spy
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال��ع��رض  120دق��ي��ق��ة( .اب����راج،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
ديونز ،امبير).

The Unbeatables
ف���ي���ل���م ت����ص����وي����ري ب���ط���ول���ة
غ���ب���ري���ال ال���م���ي���رن م����ن اخ�����راج
جان ج��وس .مدة العرض 106
دقائق( .سينما سيتي ،ديونز،
ابراج ،فوكس ،سينمال).

Son of a Gun
فيلم تشويق بطولة اليسيا
ف��ي��ك��ان��در م��ن اخ����راج خولياس
اف����ي����ري .م�����دة ال����ع����رض 108
دقائق( .سينما سيتي ،سينمال،
فوكس ،اسباس).

