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تتمات  /ت�سلية
دم�شق تعلن ( ...تتمة �ص)9

ال يمثل دوال ً بمقدار ما يمثل منهجا ً من االستقاللية
والكرامة ومصلحة الشعوب واستقرار األوطان».
كما شكر األس��د ح��زب الله اللبناني على اصطفافه
إلى جانب الجيش السوري ،وقال« :إخوتنا األوفياء في
المقاومة اللبنانية امتزجت دماؤهم بدماء إخوانهم في
الجيش ،وكان لهم دورهم المهم وأداؤهم الفعال والنوعي
مع الجيش في تحقيق إنجازات».
كما تطرق األسد إلى وضع االقتصاد السوري قائالً إن
«مؤسسات الدولة مستمرة بالقيام بعملها ولو بالحدود
الدنيا ببعض الحاالت ،فنحن في حرب وفي الحروب
تتوقف الحياة تماما ً وتنقطع مقومات العيش».
واعتبر أن «أكثر القطاعات الواعدة في مثل ظروفنا هو
قطاع اإلعمار وقد صدر القانون الذي يفتح المجال واسعا ً
أمام هذا القطاع ووضعت المخططات التنظيمية ألولى هذه
المناطق في دمشق».
ون��وه كذلك إل��ى أن «ه��ن��اك ج��ن��ودا ً مجهولين عماال ً
ومهندسين وأطباء وحرفيين وكثيرين غيرهم من كل
القطاعات ،يصلون الليل بالنهار ويعملون في ظروف
اقتربت أحيانا ً من ظروف القتال من أجل تأمين مستلزمات
الحياة».
كما قال إن «هناك فرقا ً كبيرا ً بين المعارضة الخارجية
المنتجة ف��ي ال��خ��ارج والمؤتمرة ب��أم��ره والمعارضة
الداخلية التي تشترك معنا للخروج من األزم��ة وزيادة
مناعة الوطن».
وأعلن أن «ال��دول المتمسكة بحقوقها ال بد أن تنتصر
وخير مثال على ذلك هو ما حققته الشقيقة إيران من اتفاق
بعد طول صبر وعناء لكن بثبات وعزيمة وإرادة» في
إشارة إلى االتفاق النووي مع الدول الكبرى.
واختتم األسد معتبرا ً أن «انتصار سورية في حربها لن
يعني فقط دحر اإلرهاب بل يعني أن المنطقة ستستعيد
استقرارها فمستقبل منطقتنا سوف يحدد وترسم مالمحه
استنادا ً إلى مستقبل سورية».
إلى ذلك ،أعلنت دمشق رفضها أي تحرك عسكري تركي
داخل أراضيها ال يجرى بالتنسيق معها ،وأكدت انفتاحها
على أي تعاون عسكري مع أي دولة في مكافحة اإلرهاب.

بين تركيا ( ...تتمة �ص)9

وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد،
إن سورية ال يمكن أن تقبل ب��أي تحرك تركي داخل
أراضيها من دون تنسيق مسبق ،موضحا ً أن «حكومة
العدالة والتنمية تذرعت خ�لال السنوات الماضية
وحتى في األسابيع األخيرة بمحاربة اإلره��اب للقيام
باعتداءات على سورية على رغ��م أنها تعتبر داعما ً
أساسيا ً لإلرهابيين والمسلحين والقتلة التي سفكت
الدم السوري».
وأعرب المقداد عن «عدم استغرابه من تحرك تركيا بهذا
الشكل متذرعة باعتداءات داعش على أراضيها وهو الذي
تربى بأحضان أردوغان».
من ناحية أخرى ،أكد نائب وزير الخارجية السوري
أن بالده ستكون منفتحة على أي موقف يخص مكافحة
اإلره��اب س��واء ك��ان من السعودية أو أي دول��ة أخ��رى،
موضحا ً أن سورية لم تكن سببا ً في التباعد السياسي
الحاصل حاليا ً ولم تتآمر على أي بلد عربي.
من جهة أخرى ،أكد مساعد وزير الخارجية اإليراني
للشؤون العربية واألفريقية حسین أمیر عبداللهیان
أن ب�لاده ال تعقد صفقات م��ع أي جهة خارجیة حول
قضایا المنطقة ،مشيرا ً إلى أن بعض الحساسیات لدی
بعض دول منطقة الخلیج وبخاصة السعودیة منذ بدء
المفاوضات النوویة تحولت أحيانا ً إلی معارضة علنیة
لعملیة التفاوض اإلیجابیة.
وأعلن عبداللهيان أن إيران تعلن بكل فخر أنها منعت
اإلرهابیین من إسقاط الرئیس السوري بشار األسد ،وقال:
«یسود الیوم هاجس كبیر في أوروبا والمنطقة عن أنه في
حال سقوط الرئیس بشار األسد فإن اإلرهابیین سیكونون
البدیل وسیحكمون البالد وهذا الواقع في سوریة بات
واضحا ً للجمیع».
ون��وه إل��ى أن إی��ران تشعر بالفخر لدعمها الحكومة
السوریة في مواجهة ومكافحة اإلره��اب ،مؤكداً« :لدینا
ع�لاق��ات م��ع المجموعات ال��س��وری��ة المعارضة التي
تؤمن بالعمل السیاسي وتدعم العملیة السیاسیة في
سوریة ،إلی جانب دعمنا للحكومة السوریة في مواجهة
اإلرهاب».

�شكوى �أردنية �ضد �إن�شاء مطار «تمناع» ال�صهيوني
القريب من مطار الملك ح�سين في مدينة العقبة
عمان ـ محمد شريف الجيوسي

«إسرائيل» ال ت��زال تعمل على إنشاء المطار على رغم
االعتراض األردن��ي ،األمر الذي دفع الجانب األردن��ي إلى
تحريك الشكوى لـ«أمور تتعلق بالسالمة الجوية».
وأضافت شبيب أن الجهات الحكومية المعنية ممثلة
بوزارتي الخارجية والنقل في األردن على اتصال مع
المنظمات الدولية ذات الصلة وعلى عالقة بخصوص هذا
الموضوع.
وأوضحت شبيب أن األردن قام بتحريك هذه الشكوى
بهدف حماية أجوائه من أي انتهاك ،والحفاظ على أمن
وسالمة الطيران في األجواء األردنية.
يذكر أن الكيان الصهيوني بدأ عام  2013إنشاء مطار
«تمناع» ،الذي يبعد نحو  20كم عن مدينة إيالت المحاذية
لمدينة العقبة األردنية والتي احتلها الصهاينة عام ،1952
بعد نكبة فلسطين عام .1948

تنظر منظمة الطيران المدني الدولي في الشكوى التي
تقدم بها األردن أخيرا ً ضد الكيان الصهيوني ،إلقامته مطار
«تمناع».
وقالت مصادر أردنية رسمية ،إنه سيتم التصويت
من قبل المنظمة على االعتراض األردن��ي ،حيث أن مطار
«تمناع» يقع قبالة مطار الملك حسين في مدينة العقبة
الواقعة أقصى جنوب األردن على خليج العقبة.
وأك���دت المصادر األردن��ي��ة ،أن ق��رب مطار «تمناع»
من مطار العقبة يعني وجود احتمال تداخل الموجات
والترددات ،األمر الذي سيؤدي بالتالي إلى وقوع حوادث
جوية وبالتي وقوع اصطدامات بين الطائرات.
ولفتت وزي���رة النقل األردن��ي��ة ري��م��ا شبيب إل��ى أن

الجزائر :بوتفليقة يغير قادة � 3أجهزة �أمنية
تناقلت وسائل إعالم جزائرية أن الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة أج��رى أول من أم��س ،تغييرات على رأس 3
أجهزة تابعة للجيش الجزائري تتعلق باألمن الداخلي
وأمن رئيس الدولة.
وذك����رت صحيفة «ال���وط���ن» ال��ج��زائ��ري��ة الناطقة
بالفرنسية أن التغيير شمل قائد مديرية األمن الداخلي
وم��س��ؤول م��دي��ري��ة األم���ن ال��رئ��اس��ي وق��ائ��د ال��ح��رس
الجمهوري.
ولم تؤكد السلطات ح��دوث هذه التغيرات ولم يكن
باإلمكان حتى اآلن معرفة ما إذا كان األمر عبارة عن إقالة
أو االنتقال إلى التقاعد.
وبحسب الصحيفة ،فإن هذه التغييرات جاءت نتيجة
«أخطاء وإهمال» .وأضافت أن «حادثاً» وقع األسبوع
الماضي عندما قام عنصران مكلفان باألمن الرئاسي
بإطالق النار «بشكل عرضي» ،ما تسبب بحالة ذعر
في المقر الرئاسي في زرالدة غرب الجزائر حيث يمضي

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فترة راحة.
وأف��ادت وسائل اإلع�لام أن ضابطا ً كبيرا ً من أجهزة
األم��ن لم تكشف هويته حل مكان مدير األم��ن الداخلي
اللواء علي بن داود.
وك��ان اللواء بن داود عين على رأس مديرية األمن
الداخلي في أيلول  2013في إطار إعادة هيكلة لدائرة
االستخبارات واألمن.
وتم استبدال قائد الحرس الجمهوري اللواء أحمد
موالي ملياني بالفريق بن علي بن علي ،بحسب ما نقلت
صحف ع��دة .وك��ان بن علي حتى اليوم قائدا ً للمنطقة
العسكرية الخامسة أي قسنطينة الشرقية.
واستبدل مدير األمن الرئاسي العميد جمال مجدوب
الذي تسلم هذا المنصب طيلة  10سنوات بالعميد ناصر
حبشي .وهذه اإلدارة مكلفة بالحماية الشخصية للرئيس
وخصوصا ً قصره الرئاسي بالتعاون الوثيق مع الحرس
الجمهوري.

الحرب ضد «داع��ش» استراتيجيا ً وتكتيكياً ،خصوصا ً
بعد ما كان من اإلعالم التركي داعما ً للحكومة العراقية
في تحرير الموصل يوم  5آذار  ،2015بعد ما قدمته تركيا
من عدم جدية في محاربة «داعش» سابقاً ،كونها كانت
تستعمل ورق��ة «داع��ش» في إدارة صراعاتها اإلقليمية
والتي خسر فيها التنظيم أج��زاء مهمة من استراتيجية
السيطرة على يد الجيش ال��س��وري والعراقي وق��وات
الحماية الكردية ،وفقدان قدرة التنظيم على االحتفاظ
بمناطق سيطرة ن��اري��ة ،خصوصا مع فشل تركيا في
إقامة مناطق حظر طيران ومناطق عازلة داخل األراضي
السورية ،وفصل ربط المشاركة في الحرب على «داعش»
بالحرب إلسقاط الدولة السورية ،وما لحقه من تبلور
إجراءات عسكرية وأمنية طاولت مقار للتنظيم ،سينعكس
صداها على ال��ح��دود السورية ـ التركية ،فكل ه��ذا في
إط��اره العام ومضمونه الخاص ،يكتب بقلم الخسارة
نهاية زمن «داعش» ،بعد التحول اإلقليمي والدولي على
خلفية االتفاق النووي مع إي��ران وحاجة واشنطن إلى
الحرب على اإلرهاب الستثماره سياسيا ً خارجيا ً وداخليا ً
انتخابياً ،كون ذلك وصفة المستقبل في حرب العالم
الحتمية على اإلرهاب ،وما سطره الدور التركي األساسي
من ضمان للفوز األميركي بعد خروج التوقع التركي بأن

ات�صاالت �سرية ( ...تتمة �ص)9

تكون ب�لاده ممن يتج ّرع كأس االره��اب التي سهلت له
ودعمته طيلة سنوات .والضغط األميركي المتزايد على
تركيا الستخدامها كورقة إقليمية في تغير المجريات
على األرض ،فاالنقالب التركي قابله انقالب «داعشي»
دراماتيكي على تركيا عبر عملياته في أراضيها من تفجير
«سوروتش» في  2015/7/21والذي أثار احتجاجات
كبيرة ضد سياسة أردوغ��ان وحزبه ما جعله تبريراً،
أراد منه حزب العدالة والتنمية تغيرا ً في سياسته خوفا ً
من خروج وحش «داعش» عن السيطرة ،ليكون التحول
التركي تجاه «داعش» اإلرهابي الذي ولد في رحمه ورمي
فكرة المناطق العازلة وإع�لان ازدواج��ي��ة الحرب على
الدولة السورية والتنظيم معاً ،هو تحول يحمل في طياته
نصرا ً سوريا ً وبداية لمسار حرب جديدة تقف فيها تركيا
بيد مكسورة على التأثير في ما ينهار من الدور السعودي
اإلقليمي والدولي أمام بيكار الدوائر الروسية التي يرسمها
الرئيس بوتين في مركزية لم ُت ِ
خف نقطة دورانها سورياً،
ربما تقرب المعجزة في المدى القريب إلى أحد دوائر الحرب
على اإلرهاب الذي بات يمثل «داعش» مركزه في قراءة كف
األحداث المقبلة التي تمثل فيها سورية كفتي ميزان العالم
في الحرب على اإلرهاب.

فاديا مطر

ع�شرات القتلى ( ...تتمة �ص)9
تل المشيدة وتفكيك  70عبوة ناسفة في بداية «شارع »60
شرق الرمادي ،مشيرا ً إلى أن «القوات األمنية مستمرة في
تقدمها وتتحرك بخطى محسوبة تحسبا ً ألي طارئ».
وعلى صعيد متصل ،أعلن مجلس قضاء الخالدية
بمحافظة األنبار ،تحرك قوات عسكرية كبيرة من قاعدة
الحبانية العسكرية إل��ى مناطق المضيق وحصيبة
الشرقية والمحور الشرقي لمدينة الرمادي ،وأضاف أن
«هذه القوات والتعزيزات العسكرية وصلت لدعم وإسناد
القوات األمنية في معاركها ضد تنظيم «داعش» في المحور
الشرقي لمدينة الرمادي.
وكان مصدر لـ «السومرية نيوز» قال إن التفجير نفذه
انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين ودراجة مفخخة ،فيما
أكد مصدر آخر أن معظم القتلى والمصابين من التركمان.
من جهة أخرى ،أعلن الجيش العراقي تقدمه على محاور
عدة في مدينة الرمادي بمحافظة األنبار ،مؤكدا ً أنه يقترب
من السيطرة على المباني الحكومية في المدينة وسط
اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم «داعش».
وأكدت قيادة عمليات األنبار تطويق منطقة البوعيثة
حيث تمكنت القوات األمنية من تفكيك  30عبوة ناسفة
ومعالجة سيارتين مفخختين.
وأفاد مصدر في بغداد أن القوات األمنية تمكنت من قتل
اثنين من عناصر تنظيم «داعش» حاوال التعرض للقطعات
العسكرية في قاطع عميات األنبار وتفجير  4أوكار مفخخة
وقتل من فيها.
في غضون ذلك ،صرح مصدر أمني أن طيران التحالف
الدولي نفذ ضربة جوية على منطقة السجارية أسفرت عن
تدمير مخبأ يحتوي على أسلحة وعتاد وعن قتل من فيه
من عناصر تنظيم «داعش».

وأعلن القيادي في الحشد الشعبي بمحافظة ديالى
جبار المعموري ،مقتل مسؤول االنتحاريين في ناحية
الصقالوية شمال الفلوجة ،المدعو أب��و حماد عراقي
الجنسية مع اثنين من مرافقيه أثناء محاولتهم التسلل إلى
أحد األزقة في حي سكني وذلك في كمين محكم ،فيما أكد
تحقيق تقدم ملموس في عمليات تطهير األحياء السكنية
في الناحية.
وأوضح المعموري أن «القيادي يعد من قيادات الخط
الثاني في داعش ضمن محافظة األنبار ،وهو معني بجلب
االنتحاريين إلى قواطع التماس المباشر مع القوات األمنية
المشتركة والحشد الشعبي».
وفي شرق ال��رم��ادي ،أعلن قائد الشرطة االتحادية
الفريق رائد شاكر جودت ،مقتل  15عنصرا ً من «داعش»
بينهم قناصون ع��رب الجنسية خ�لال تقدم القوات
األمنية.
وقال جودت إن «القوات األمنية استطاعت خالل التقدم
تفكيك  35عبوة ناسفة و 13منزال ً مفخخاً ،فضالً عن تدمير
كدس عتاد وثالثة مركبات للتنظيم في قاطع عمليات
حصيبة الشرقية شرق الرمادي».
من جهة أخرى ،أعلنت خلية اإلعالم الحربي ،تدمير أكبر
معمل لتفخيخ المركبات وسط مدينة الفلوجة ،وذلك بجهد
استخباري عراقي دقيق وبالتعاون مع أبناء المدينة.
وفي سياق أمني آخر ،قتل  13شخصا ً على األقل وإصابة
 50آخرين بتفجير انتحاري مزدوج في بلدة طوزخرماتو
شمال محافظة ص�لاح ال��دي��ن ،وأعلن مصدر أمني في
محافظة صالح الدين ،أول من أمس مقتل  13شخصا ً على
األقل وإصابة  50آخرين بجروح بتفجير مزدوج استهدف
مسبحا ً في طوزخرماتو.

�إ�صابة  18جندي ًا
( ...تتمة �ص)9

الجي�ش اليمني ( ...تتمة �ص)9
وفي تعز ،شنّ الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوما ً قويا ً على
مواقع عناصر «القاعدة» والمسلحين المؤيدين للعدوان السعودي
بتعز من ثالثة محاور وكبدوهم خسائر فادحة .وأوضح مصدر
عسكري أن الجيش اليمني واللجان الشعبية هاجموا المسلحين
في منطقة كالبة ومنطقة عصيفرة وطردوهم من عدد من المباني
التي كانوا يتمركزون فيها مكبدين المسلحين خسائر في العتاد كما
أوقعوا عددا ً من القتلى والجرحى في صفوفهم.
بالموازاة ،قصف الجيش اليمني واللجان الشعبية بالصواريخ
والمدفعية موقعي الخوبة والمعزاب بجيزان السعودية وتجمعا ً
آلليات وجنود بموقع جالح العسكري ،كما استهدفوا بصواريخ
«النجم الثاقب» موقع الرملة العسكري بنجران.
يأتي هذا في وقت ارتفعت إلى  70شهيدا ً وعشرات الجرحى
حصيلة شهداء غارات العدوان السعودي على المدينة السكنية في
المخا بتعز وسط اليمن ،بحسب وزارة الدفاع اليمنية.
وتعليقا ً على المجزرة ،أكد عضو المجلس السياسي في حركة
«أنصار الله» علي القحوم إن «الشعب اليمني بات اليوم مجروحا ً
فالدماء سفكها العدوان السعودي المجرم والحاقد في كل بيت
يمني تقريباً ،وبات كل اليمنيين مستهدفين» ،مبينا ً أن عدد شهداء
العدوان السعودي البربري على اليمن مع دخول العدوان شهره
الخامس ( 122يوما ً تحديداً) فاق الـ 10آالف ما بين شهيد وجريح،
وفق آخر اإلحصائيات .مؤكدا ً أن الجنون السعودي ال يجعل من
أفق للحرب التي ُتسفك فيها الدماء كل يوم».

وكانت حالة الطوارئ فرضت للمرة األولى في
تشرين األول العام الماضي بعد مقتل  33جنديا ً
على األقل في هجوم شنته جماعة والية سيناء
المتشددة الموالية لتنظيم «الدولة اإلسالمية»
على نقطة عسكرية في شمال سيناء.
ومنذ ذلك الحين مددت مرتين كل  3أشهر في
كانون الثاني ونيسان.
وقتل مئات من رج��ال الجيش والشرطة
في هجمات للمتشددين في شمال سيناء منذ
إع�لان الجيش ع��زل الرئيس السابق محمد
مرسي المنتمي لجماعة اإلخ��وان المسلمين
في تموز  2013إثر احتجاجات حاشدة على
حكمه.
وكثف الجيش من عملياته ضد المتشددين
في شمال سيناء عقب هجوم كبير شنته جماعة
والية سيناء على نقاط عسكرية عدة بالمنطقة
في أول تموز.
وقال الجيش آنذاك إن الهجوم واالشتباكات
التي تلته على مدى نهار كامل أسفرا عن مقتل
 17من ضباطه وجنوده فضالً عن أكثر من 100
متشدد.

قطع العالقات مع سورية ،ولم يتوقف األمر على تونس ومصر ،بل قام العديد
من دول الخليج بقطع العالقات الدبلوماسية منها الكويت التي قامت بقطع
عالقاتها مع الحكومة السورية في شباط  ،2012وكذلك السعودية حيث صرح
مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في  14آذار عام  2012بأن المملكة قامت
بإغالق سفارتها في دمشق وسحب الدبلوماسين والعاملين فيها كافة.
ومع صمود سورية سياسيا ً وعسكريا ً وتحقيق االنتصارات على يد الجيش
السوري ،انهار المشروع اإلخواني وأسقطت كل الحسابات الغربية والعربية
وطويت صفحة اإلخوان المسلمين عربيا ً بعد هزيمة حركة النهضة اإلخوانية
في تونس وخسارتها االنتخابات البرلمانية وخسارة حليفها المرزوقي في
االنتخابات الرئاسية وفوز الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس
لينتهي بذلك حكم اإلخ��وان المسلمين في عدد من ال��دول العربية ،فالبداية
كانت من تونس ومن ثم مصر حيث لم يتحمل المصريون حكم اإلخوان أكثر
من عام حتى أطاحوا بهم في احتجاجات شعبية ساندهم الجيش في الثالثين
من حزيران عام  ،2013كذلك الليبيون الذين عبروا عن رأيهم في انتخابات
تشريعية رفضوا من خاللها اإلسالميين بقيادة اإلخ��وان المسلمين ،وبذلك
يكون مشروع اإلخوان في المنطقة العربية قد سقط بالضربة القاضية لمحور
المقاومة عبر انتصارين حاسمين األول صمود سورية في وجه التنظيمات
اإلرهابية التي كانت نواتها األساسية من اإلخوان المسلمين والثاني التفاهم
حول النووي اإليراني.
لقد غيرت الحرب في سورية العالم ،ويبدو أن نظرة ال��دول العربية إلى
األزمة السورية قد تغيرت وعلى المسرح الدولي أيضا ً غيرت البلدان األوروبية
وأميركا مواقفها السابقة ،في ما يتعلق بتنحي الرئيس بشار األسد ،فبعد أن
اعتبرت تلك الدول أن الرئيس األسد قوة غير شرعية وطالبت برحيله ولكن مع
صعود الجماعات اإلرهابية فإن األولوية األميركية ـ األوروبية باتت محاربة
هذه الجماعات وليس تنحي األسد.
فصمود محور المقاومة في وجه الجماعات اإلرهابية واالتفاق على النووي
اإليراني أدى إلى ظهور مؤشرات تقول إن المنطقة متجهة نحو انفراجات كبيرة،
في األشهر المتبقية من رئاسة أوباما وخصوصا ً في ما يتعلق باألزمة السورية.
يؤكد المتابعون أن التغيير في النهج على المستوى الدولي تجاه األزمة
الراهنة في سورية ومع التفاهم على النووي اإليراني ال��ذي غير المشهد
اإلقليمي ،ومع تغير سياسة تركيا وخطة دي ميستورا ومشروع بوتين ،كلها
إشارات لتغييرات كبرى سنشهدها قريبا ً تكون نتيجتها تحويل االتصاالت
السرية مع الحكومة السورية إلى إعادة العالقات الطبيعية وبالذات بعد أن أكد
نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أن الحكومة السورية تتلقى
الكثير من االتصاالت وهناك اعتراف واضح من قبل الكثير من الدول التي قادت
الحرب على سورية بأنها أخطأت.

ناديا شحادة

النووي و«داع�ش» ( ...تتمة �ص)9
بحسب وصفهم مع التنظيمات اإلرهابية مثل تنظيم «داع���ش» ،ويعتبر
الجمهوريون أن عدم قدرة أوباما على حسم ملف اإلره��اب والتطرف وتزايد
رقعة انتشاره ،بات بالنسبة إلى األميركيين ناقوس خطر قد تمتد آثاره للداخل
األميركي ،ولذلك كانت زيارة رئيس هيئة األركان المشتركة للجيش األميركي
الجنرال مارتن ديمبسي ،إلى العاصمة بغداد األسبوع الماضي في زيارة غير
معلنة.
وأوض��ح مسؤولون في وزارة الدفاع األميركية «البنتاغون» أن الجنرال
ديمبسي تحدث إلى قوات بالده عن التهديد الذي تمثله جماعة «داع��ش»،
وأطلعهم على العمليات العسكرية لمحاربة الجماعة اإلرهابية في مدينة
«الرمادي» هذا ظاهريا ً أما الهدف األساسي للزيارة هو السعي إلى تعاون
سريع مع إيران والحشد الشعبي من أجل القضاء على هذا التنظيم وتحقيق
انتصارات جدية على األرض ،في محاولة من الديمقراطيين إثبات عكس ما
يروجه الجمهوريون بأن اإلدارة األميركية متقاعسة في الحرب ضد اإلرهاب
والوصول إلى القناعة الكاملة بأن التعاون الجدي مع إيران سيساعد بشكل
كبير في القضاء على هذا التنظيم اإلرهابي ،وبعد هذه الزيارة بأيام أعلنت
تركيا أنها ستغلق الحدود من أجل منع تدفق اإلرهابيين إلى سورية والعراق
وبخاصة بعد التفجير الذي حصل في مدينة سروج التركية ذات الغالبية
الكردية ،وأوقع  30قتيالً وحوالى  100جريح ،ما تسبب في غليان كبير في
الشارع الكردي والتهديد من قبل حزب العمال الكردستاني بتفجير الوضع
وإلغاء معاهدة السالم مع الحكومة في حال استمرار دعمها إلرهابيي «داعش»،
فقد قام الحزب بتبني استهداف ضابطين من الجيش التركي يقومان بتسهيل
مرور اإلرهابيين من وإلى داخل سورية وأعلن استعداده للتصعيد في مواجهة
سياسة «حزب العدالة والتنمية».
كل هذه األحداث جعلت أوباما يهاتف أردوغان فقد أعلن البيت األبيض أن
الرئيسين اتفقا على العمل معا ً لوقف تدفق المقاتلين األجانب وتأمين حدود
تر ْكيا مع سورية ،كما ناقشا تعميق تعاونهما في القتال ضد تنظيم «داعش»
وأول بشائر التغير التركي هو إع�لان السماح لواشنطن باستخدام قاعدة
انجرليك لضرب اإلرهابيين وعدم الحديث بشكل نهائي عن القيام بإنشاء
منطقة عازلة داخل األراضي السورية ،بعدما ك ُثر الحديث عنها بحجة األمن
القومي التركي.
الرئيس الروسي فالديمير بوتين كان الشهر الماضي قد اقترح مبادرة حول
قيام تحالف «سعودي ـ تركي ـ سوري ـ أردن��ي» للوقوف في وجه اإلرهاب
والتشدد من «داعش» و«النصرة» ومن هو في خندقهما ،باعتبار أن األولوية
المطروحة اليوم على المجتمع الدولي بعامة ،هي مكافحة اإلره��اب ووقف
تمدده بل ودحره واالنتهاء من شروره التي تستهدف الجميع.
فهل تدعو واشنطن إلى عقد قمة روسية ـ أميركية مع وجود حلفائها من أجل
تشكيل هذا الحلف والسعي إلى تطبيع التعاون بين حلفاء واشنطن وخصومها
وتحقيق انتصارات على «داعش» التي ال يمكن من دونها فوز الديمقراطيين
بالرئاسة ،وإذا تحققت يصبح الجمهوريون جماعة الكالم والديمقراطيون
جماعة أفعال .
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The Barber
ف �ي �ل��م رع���ب ب �ط��ول��ة سكوت
غلين من اخ��راج باسيل اويس.
مدة العرض  95دقيقة،ABC( .
سينمال ،سينما سيتي).
Magic Mike XXL
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة مات
ب ��ورن ��ر م ��ن اخ� � ��راج ج��ورج��ي
جاكوبس ،ABC ( .كونكورد،
س� �ي� �ن� �م ��ا س� �ي� �ت ��ي ،س� �ي� �ن� �م ��ال،
فوكس).
SPY
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال�ع��رض  120دقيقة،ABC( .
اب���راج ،سينما سيتي ،ديونز،
اسباس ،غاالكسي).
Jurassic World
فيلم تشويق بطولة كريس
ب � � � ��رات م � ��ن اخ� � � � ��راج ك��ول��ي��ن
ت��ري �ف��ورو .م ��دة ال �ع��رض 123
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،اب ��راج ،فوكس،
سينمال).
Minions
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
س� ��ان� ��درا ب���ول���وك م���ن اخ � ��راج
ك��اي��ل ب��ال��دا وب �ي��ار ك��وف�ي��ن .مدة
ال �ع��رض  91دق �ي �ق��ة،ABC( .
الس ساليناس ،اب��راج ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
The Gallows
فيلم رع��ب ب�ط��ول��ة كاسيدي
غيفورد من اخراج ترافيس كلف
وك��ري��س لوفينغ .م��دة العرض
 150دق �ي �ق��ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينمال ،فوكس).

