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رداً على وزير خارجية بالده في �ش�أن اليمن

�أوباما ي�ؤكد �أنه م�ستعد ( ...تتمة �ص)9

النائب خوري� :أولى بالأردن
حماية �شرعيته في الأق�صى
عمان  -محمد شريف الجيوسي

وكان وزير الخارجية األردني رفض ما ورد في تقرير
المفوض السامي لحقوق اإلنسان حول انتهاكات قوات
التحالف لحقوق اإلنسان في اليمن.
وق��ال ج��وده في تصريح له على هامش اجتماعات
الدورة  70للجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك
«إن ما ورد في التقرير ح��ول عمليات ق��وات التحالف
في اليمن يرفضه األردن» ،بحسب الوكالة األردنية
الرسمية.
وأكد جوده أن عمليات قوات التحالف جاءت بطلب من
الحكومة الشرعية في اليمن والرئيس عبد ربه منصور
هادي ،مشيرا ً إلى أن األردن وبصفته عضوا ً في التحالف
ال��ذي ي��ه��دف إل��ى إع���ادة الشرعية ف��ي اليمن بحسب
تعبيره.

ع ّقب النائب األردني طارق سامي خوري في خطاب
مفتوح ،على تصريح وزي���ر خارجية األردن ناصر
جوده الذي قال فيه ،إن األردن شارك في عمليات قوات
التحالف بناء على طلب الحكومة الشرعية في اليمن
والرئيس عبد ربه منصور ه��ادي ،داعيا ً الوزير جوده
ب��ال��دف��اع ع��ن الشرعية الحقيقية ف��ي س��وري��ة ممثلة
بالرئيس بشار األسد ،وعن الشرعية األردنية في الدفاع
عن حرمة األقصى ودم الشهيد القاضي األردن��ي رائد
زعيتر ،والجندي البطل الدقامسة الذي ما زال سجينا ً
رغم إنتهاء محكوميته ،وعن المواقع السياحية األردنية
التي يسرقها الصهاينة وبمواجهة مطامعهم في األردن.

ال�سعودية تك�شف خلية جديدة لـ«داع�ش»
في الريا�ض والدمام
أعلنت وزارة الداخلية السعودية الكشف عن خلية
جديدة لـ«داعش» في مدينتي الرياض والدمام ،وكشفت
وكرا ً للقاءاتهم في حي الفيحاء في الرياض.
وقالت في بيان لها ،أمس ،إن القوات األمنية قامت
بأربع عمليات متزامنة في الرياض والدمام لضبط هذه
الخلية ،ونتج منها قتيالن ،والقبض على ثالثة ،موضحة
أن الخلية لها عالقة بانتحاري مسجد الطوارئ في أبها
يوسف السليمان.
وأشارت إلى أن القتيلين هما عبدالعزيز زيد الشمري،
وعقيل عميش المطيري ،إذ األول تم قتله خالل العملية

األمنية التي تمت في الدمام ،بينما اآلخر خالل العملية
األمنية في الرياض.
وأوضحت أنه خالل االشتباك األمني في الدمام تم
القبض على المطلوبين مهند محمد العتيبي وفهد فالح
الحربي ،وفي الرياض تم القبض على المطلوب فيصل
حامد الغامدي.
وأضافت الوزارة أن عقيل المطيري هو من قائمة الـ85
مطلوباً ،واستعيد من العراق وتم سجنه ثالثة أعوام،
وتسلل إلى اليمن وعاد متسلالً .بينما المطلوب فيصل
الغامدي كان قد هدد والديه بالقتل ،ووالده أبلغ عنه.

اندالع حرائق( ...تتمة �ص)9
اقتحامات المستوطنين في إطار
يعرف بعيد «ال��ع��رش اليهودي».
كما شهدت البوابات المؤدية إلى
ال��م��س��ج��د األق��ص��ى ع��م��ل��ي��ات قمع
للفلسطينيين .
وأك���دت ال��م��ص��ادر ب��أن االح��ت�لال
اس��ت��خ��دم آل��ي��ة شبيهة بالمدرعة
خالل اقتحام األقصى للمرة األولى
منذ عام .1967
وشهد المسجد األقصى خالل
األيام الماضية اقتحامات عسكرية
متكررة م��ن قبل االح��ت�لال ال��ذي
يمضي ف��ي مخططاته لتقسيم
المسجد زمانيا ً ومكانياً.
وأوض��ح شهود عيان أن نحو
 200عنصر من ق��وات االحتالل
اقتحموا المسجد األقصى المبارك
من باب المغاربة ،وقاموا بإطالق
وابل من قنابل صوتية والغازية
في باحاته ،فيما اعتلت قوات العدو
الخاصة سطح المصلى القبلي
بالساللم ،وقامت بإطالق كثيف
لقنابل الغاز والصوت والرصاص
المطاطي على المعتكفين داخله.
ك��م��ا أف���اد ش��ه��ود ال��ع��ي��ان عن
استخدام قوات االحتالل آالت حفر
كهربائية «كونغو» لتدمير نوافذ
المصلى القبلي الشرقية ،وتمركز
القناصة عندها.
وبموازاة ذلك ،اندلعت مواجهات
بين جيش العدو والمرابطين ،أدت
إلى إصابات عديدة من المرابطين
ف��ي المسجد األق��ص��ى ال��م��ب��ارك،
بعدما أطلق الجنود القنابل بكثافة
باتجاههم ،كما أسفر ذلك عن اندالع
حريق على أبواب المصلى ،الذي
طوقه الجنود بسواتر وج��دران
متنقلة لفصل ال��م��راب��ط��ي��ن عن

المستوطنين .وقام الجنود برش
غاز الفلفل السام باتجاه المصلين
داخ��ل المصلى ما أدى إلى وقوع
إصابات باالختناق بينهم.
إلى ذلك ،منعت قوات االحتالل
من هم دون الخمسين من الرجال
من دخول المسجد األقصى المبارك
والصالة فيه ،فيما سمحت للنساء
من كل األعمار ،وأدى العشرات من
المصلين على أبوابه صالة الفجر.
وأغلقت ق��وات االحتالل جميع
الطرق المؤدية إلى األقصى ومحيط
البلدة القديمة ،نشرت المئات من
قواتها على كل المداخل ،وعلى
أب��واب األقصى وتحديدا ً بالقرب
من باب المغاربة احتشد المئات
من الجنود المدججين بالسالح،
حيث نصبت الحواجز والمتاريس
الحديدية ف��ي محيط المسجد،
ومنعوا طالبات المدارس الشرعية
من الوصول إلى مدارسهم داخل
األقصى.
وكانت ق��وات االح��ت�لال هددت
منذ أول من أمس باستخدام القوة
إلخ�ل�اء ال��م��راب��ط��ي��ن ف��ي األق��ص��ى
للسماح للمستوطنين باقتحامه
وال���ص�ل�اة ف��ي��ه ض��م��ن ال��ط��ق��وس
التوراتية بمناسبة ما يسمى عيد
العرش اليهودي.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،فتحت
مواقع االحتالل العسكرية نيران
أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه
المزارعين قبالة المناطق الشرقية
لمخيمي المغازي والبريج ومنطقة
جحر الديك وسط قطاع غزة ،من
دون تسجيل اي إصابات.
إلى ذلك ،أكدت لجان المقاومة
الفلسطينية وجناحها العسكري

أل��وي��ة «ال��ن��اص��ر ص�لاح ال��دي��ن»
بمناسبة االنطالقة « ،»16أن خيار
الجهاد والمقاومة هو األق��در على
مواجهة المشروع الصهيوني وهو
أق��رب ال��ط��رق للتحرير ،وإفشال
ال��م��خ��ط��ط��ات الصهيونية التي
تهدف إلى تقسيم المسجد األقصى
المبارك.
وق��ال��ت ل��ج��ان ال��م��ق��اوم��ة في
فلسطين ف��ي تصريح صحافي
لها ،إن «المسجد األقصى المبارك
ي��ت��ع��رض ل��ل��م��ؤام��رات وح��م�لات
التهويد واالقتحامات المتكررة من
الرعاع الغاصبين ،في محاوالت
لفرض التقسيم الزماني وص��وال ً
إل���ى مخطط التقسيم المكاني
لألقصى» ،محذرة «من المساس
بالمسجد األقصى المبارك».
وأض��اف��ت ل��ج��ان المقاومة أن
«الصمت العربي اإلسالمي يغري
ال��ع��دو الصهيوني وحاخاماته
ال��م��ج��رم��ي��ن ب���االس���ت���م���رار في
م��خ��ط��ط��ات��ه��م ال��خ��ب��ي��ث��ة ال��ت��ي
تستهدف م��ق��دس��ات��ن��ا» ،مطالبة
«األم�������ة اإلس�ل�ام���ي���ة ش��ع��وب��ا ً
ومؤسسات بتحمل مسؤولياتها
ت��ج��اه م��ا ي��ت��ع��رض ل��ه المسجد
األقصى» ،مؤكدة «ضرورة التحرك
العاجل لنصرة المسجد األقصى
والدفاع بكل ما يملكون من وسائل
ق��وة ت��ردع ال��ع��دو ع��ن االستمرار
بمخططات تهويد األقصى».
وأض��اف��ت ل��ج��ان المقاومة أن
المصالحة الفلسطينية الحقيقية
تشكل ضمانة لمواصلة المعركة
م��ع ال��ع��دو الصهيوني وإفشاله
م��ش��اري��ع��ه ك���اف���ة ض���د األرض
واإلنسان والمقدسات .

جاء ذلك في وقت قال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير
الخارجية ال��روس��ي ب��أن مجموعة االت��ص��ال الخاصة
بسورية بمشاركة روسيا وإي��ران والسعودية وتركيا
ومصر والواليات المتحدة قد تجتمع الشهر المقبل.
وأض��اف« :يجب أن تشكل  4لجان سورية  -سورية
في جنيف ،وأعتقد أن اجتماع مجموعة االتصال من ضمن
الالعبين الخارجيين األكثر نفوذا ً سيؤجل إلى تشرين
األول ،أي بعد الجمعية العامة لألمم المتحدة».
وأكد الدبلوماسي الروسي أن بالده تدعو لإلسراع في
عقد هذا االجتماع ،مشيرا ً إلى أن مستواه لم يحدد حتى
اآلن ،وأنه قد يجري بمشاركة خبراء ونواب وزراء وحتى
وزراء إذا تطلب األمر ذلك.
وأش��ار بوغدانوف إل��ى إمكانية دع��وة جهات أخرى
للمشاركة في االجتماع إل��ى جانب روسيا وال��والي��ات

االعتداءات «الإ�سرائيلية» ( ...تتمة �ص)9

المتحدة وإيران والسعودية وتركيا ومصر ،مؤكدا ً أهمية
التعاون مع األمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سورية
ستيفان دي ميستورا.
من جهة أخرى ،أكد بوغدانوف أن الجولة الجديدة من
المشاورات السورية «موسكو »-3قد تجري قبل نهاية
العام الحالي ،وقال إنه من السابق ألوان��ه الحديث عن
موعد محدد للجولة الجديدة من المشاورات ،مضيفاً:
«سنستضيف مثل هذا اللقاء إذا أراد السوريون التحادث
في موسكو».
وأوض��ح الدبلوماسي الروسي أن عقد «موسكو»-3
يجب أن يرتبط بالتحضير لعقد مؤتمر «جنيف»-3
لكي يتمكن ممثلو الحكومة السورية ومختلف جماعات
المعارضة من تبادل اآلراء في شكل غير رسمي من دون
أي شروط أو التزامات مسبقة.

العدوان ال�سعودي ي�ستخدم( ...تتمة �ص)9
السكنية والمنشآت المدنية .ولفت
المصدر إل��ى أن القصف الهمجي
للعدوان المناطق السكنية والمدنية
بالعاصمة صنعاء أدى إلى تضرر
ع��دد كبير م��ن م��ن��ازل المواطنين
وتهشم ن��واف��ذ المباني السكنية
وتكسرها.
وأوض����ح م��ص��در أم��ن��ي بأمانة
ال��ع��اص��م��ة أن ط���ي���ران ال���ع���دوان
السعودي واص��ل استهدافه لليوم
الثالث على التوالي منطقة «الحفا
ونقم» بشارع خوالن اآلهل بالسكان
بغارات عنيفة ع��دة ،كما استهدف
منطقة ال��ن��ه��دي��ن ودار ال��رئ��اس��ة
بمديرية السبعين ومنطقة سواد
حنش اآلهلة بالسكان بسلسلة من
الغارات.
وفي المقابل تمكنت قوات الجيش
اليمني واللجان الشعبية من التصدي
لزحف مرتزقة العدوان السعودي
باتجاه منطقة «أي��دات ال��راء وتبة
ال��م��ص��اري��ة» ف��ي الجهة الشمالية
والغربية لمدينة مأرب جنوب اليمن
وتكبيدهم خسائر كبيرة في األرواح
والعتاد .وأوض��ح مصدر عسكري
يمني أن الجيش دم��ر  10آليات

عسكرية تابعة لتحالف العدوان
خالل العمليات العسكرية ،إضافة
الى مصرع عدد من االرهابيين بينهم
القيادي سمران العبيدي .وأش��ار
المصدر الى مصرع ضابط إماراتي
رفيع في منطقة «أي��دات ال��راء» في
الجهة الشمالية لمدينة مأرب.
ه��ذا ف��ي وق���ت ،قصفت مدفعية
الجيش واللجان الشعبية عددا ً من
مواقع العدو السعودي في جيزان.
وأوضح مصدر عسكري في صعدة
لوكالة األن��ب��اء اليمنية (س��ب��أ) أن
مدفعية الجيش واللجان الشعبية
دك���ت م��وق��ع��ي «ال��ش��ب��ك��ة وال����دود»
بعدد من القذائف ،الفتا ً إلى أن القوة
الصاروخية في الجيش واللجان
الشعبية دك���ت م��واق��ع عسكرية
س��ع��ودي��ة خ��ل��ف م��وق��ع المعطن
العسكري محققة إصابات مباشرة.
وكان تحالف العدوان السعودي
ق��د ش��ن سلسلة غ���ارات على تعز
والحديدة وصعدة .وأعلنت وزارة
الدفاع اليمنية أن طائرات التحالف
شنت أك��ث��ر م��ن ثالثين غ���ارة على
مأرب واستخدمت قنابل انشطارية
محرمة دولياً.

وأع��ل��ن��ت ال����وزارة مقتل ضابط
إم��ارات��ي في الجفينة بمأرب ،فيما
أك���دت م��ص��ادر عسكرية استمرار
االش��ت��ب��اك��ات ف��ي ت��ب��ة المصارية
كاشفة عن سقوط عشرات القتلى
والجرحى في الهجوم ال��ذي شنته
القوات الموالية للرئيس عبد ربه
منصور هادي والتحالف السعودي
على المنطقة.
وأوضحت المصادر في تصريح
خ��اص لـوكالة «م��رص��د» أن قوات
الجيش واللجان الشعبية تمكنت من
صد الزحف وإلحاق خسائر بشرية
وم��ادي��ة كبيرة ف��ي صفوف الغزاة
مشيرة ال��ى أن الضابط اإلم��ارات��ي
لقي مصرعه خالل التصدي للزحف.
وأضافت المصادر أن عددا ً كبيرا ً من
اآلل��ي��ات وال��م��درع��ات اإلم��ارات��ي��ة تم
تدميرها وعطبها.
وأش���ارت المصادر ال��ى أن ع��ددا ً
كبيرا ً م��ن المرتزقة سقطوا قتلى
وج��رح��ى خ�ل�ال م��ح��اوالت التقدم
ال��ي��ائ��س��ة وان ع��ن��اص��ر المرتزقة
المشاركة في الزحف وصلت قبل
أي���ام م��ن معسكرات ال��ت��دري��ب في
السعودية.

«فرق الموت» تطلق( ...تتمة �ص)9
وأعلن قائد الشرطة االتحادية بالعراق الفريق رائد
شاكر ج��ودت ،أم��س ،عن مقتل  20مسلحا ً من جماعة
«داعش» االرهابية بينهم قيادي وتدمير اربعة عجالت
للتنظيم شرق مدينة الرمادي.
وق��ال ج��ودت ف��ي بيان حسب «السومرية نيوز»،
إن «قوة من لواء المغاوير الرابع بالشرطة االتحادية
استطاعت ،من تنفيذ هجمة بالصواريخ على عجلة
تابعة لتنظيم داعش تقل عناصرهم في منطقة المضيق
( 9كلم شرق الرمادي) ،أسفرت عن قتل خمسة مسلحين
من التنظيم وتدمير العجلة».
وأض��اف ج��ودت ،أن «ق��وة م��ن ال��ل��واء اآلل��ي الثالث
بالشرطة االتحادية تمكنت ،من قتل سبعة مسلحين
من التنظيم بينهم القيادي البارز رواد احمد البيالوي
خالل عملية امنية استهدفت وكرا ً لهم بالمحور الشرقي
للرمادي».
وتابع جودت ،ان «قوة من فرقة الرد السريع تمكنت
ايضا ً من قتل ثمانية مسلحين من داعش وتدمير ثالثة
مركبات للتنظيم خالل محاولتهم التقرب من خط الصد
للقوات األمنية في منطقة حصيبة وتل مسعود شرق
الرمادي».
يذكر ان قائد الشرطة االتحادية الفريق رائ��د شاكر
ج��ودت ،أعلن أول من امس األح��د عن احباط محاولة
تسلل لعناصر تنظيم «داعش» على خط الصد للقوات
األمنية شرق الرمادي ،فيما اشار الى تدمير عجلة تنقل
امدادات للتنظيم في منطقة حصيبة.
وف��ي السياق ،نفت قيادة العمليات المشتركة في
ال��ع��راق ،أنباء سقوط طائرة عسكرية عراقية شمال
محافظة صالح الدين ،فيما وصفت هذه األنباء بـ«غير
الدقيقة».
وبحسب «السومرية نيوز» فقد قال المتحدث باسم
العمليات المشتركة العميد يحيى رسول إن «األنباء التي
تحدثت عن سقوط طائرة عراقية عسكرية شمال صالح

الدين عارية عن الصحة» ،واصفا ً «ه��ذه األنباء بغير
الدقيقة» .وأضاف رسول «أنا حاليا ً في قيادة العمليات
المشتركة ولم يؤكد لي هذا الخبر».
على صعيد آخر ،اكد رسول أن «عمليات تحرير األنبار
قد انطلقت منذ  13تموز الماضي حيث تقدمت قواتنا
األمنية باتجاه مدينة الرمادي بالدرجة االولى وحققت
االهداف المرسومة لها وفق الخطة المشتركة» ،مشيرا ً
الى أنه «في المرحلة الثانية ،التي بدأت  12آب ،تقدمت
قواتنا وما زالت باتجاه أهدافها وهناك إسناد من أبطال
القوة الجوية العراقية وطيران الجيش العراقي وايضا ً
هناك ضربات دقيقة من طائرات التحالف الدولي».
يذكر ان بعض وسائل االع�لام تناقلت ،اليوم ،أنباء
سقوط مروحية عسكرية تابعة لسالح الجو العراقي في
قضاء بيجي التابع لمحافظة صالح الدين.
م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت الجماعة المسلحة التي
اختطفت العمال األتراك الـ 18في بغداد في وقت سابق
من الشهر ال��ج��اري ،أعلنت أنها أطلقت سراحهم بعد
استجابة حكومة أنقرة لمطالبهم.
جاء هذا اإلع�لان في مقطع فيديو نشرته المجموعة
المسلحة على اإلنترنت ،قالت فيه «إن الحكومة التركية
أوعزت لمقاتلين معارضين يحاصرون قريتي الفوعة
وكفريا السوريتين ،بفك الحصار ما سمح بإخراج عشرات
اآلالف من النساء واألطفال والشيوخ المحاصرين في هذه
المنطقة عبر ممر آمن».
وأعلن أحد العمال األت��راك ،في الفيديو ،عن إطالق
سراحهم ،مؤكدا ً أن التعامل معهم كان إنسانياً.
وأظهر الفيديو تناوب العمال بعد ذلك على استالم
نسخة من القرآن الكريم ،مع مبلغ مالي سلمه لهم أحد
أفراد المجموعة المسلحة وكان ملثما ً لم يظهر شيء من
مالمحه.
هذا ولم يصدر عن الجانب التركي أي تأكيد أو نفي
لخبر اإلفراج عن العمال األتراك.

الجيش السوري والمقاومة ،فقد قام العدو «اإلسرائيلي» باستهداف مواقع
للجيش السوري في القنيطرة أول من امس وذلك على خلفية سقوط قذيفة
«هاون» في الشطر الخاضع لسيطرة االحتالل «االسرائيلي» من هضبة
الجوالن بحسب االدعاء «االسرائيلي» .
«االسرائيلي» يسعى الى الحصول على ضمانات بعدم قيام رد من قبل
الجيش السوري او من القوى الحليفة له توصل الى حرب غير محسوبة
النتائج وغير مضمونة العواقب وبخاصة في ظل التصعيد «االسرائيلي»
في القدس المحتلة الذي بات يوضح معالم مخطط االحتالل والذي بدا
يدخل حيز التنفيذ وهذا ما أكد عليه سماحة السيد حسن نصر الله «ان
الخطر الذي نتوقعه للمسجد األقصى هو الهدم إلقامة ما يسمونه الهيكل،
ولكن هم يعرفون ان الموقف اليوم صعب ولذلك يسيرون ببطء ككسر
هيبة وحرمة المسجد وصوال ً للتقسيم المكاني والزماني.
حزب الله لن يقف مكتوف االيدي جراء ما يحصل في المسجد األقصى،
فهو سيكون المدافع األول وهذا ما أشار اليه السيد بقوله على ان حزب
الله سيكون جزءا ً من اي حراك حقيقي يحمي المسجد األقصى من الهدم
بمواجهة اي تهديد يلحق به .فقد شهد المسجد األقصى خالل األيام
الماضية اقتحامات عسكرية متكررة من قبل االحتالل ومواصلته االعتداء
على المعتكفين داخله مستخدما ً الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية
فضالً عن آلية مدرعة تستخدم للمرة األولى من العام  1967حين احتلت
القدس وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين في إطار يعرف بعيد «العرش
اليهودي»...
المستوطنون وج��ه��وا دع���وات ألداء ص��ل��وات تلمودية أم���ام باب
السلسلة واقتحام قبلة المسلمين االول��ى ،في المقابل أصدرت قيادات
فلسطينية دعوات للنفير العام والرباط داخل المسجد لمواجهة هجمات
المستوطنين .عشرات المقدسيين لبوا دعوات النفير العام حيث اقفلوا
مداخل المسجد بقضبان حديدية وخشبية وخزنوا في الوقت نفسه ما
استطاعت ان تحمله ايديهم من الحجارة استعدادا ً ألي مواجهات قادمة
مع المستوطنين وقوات االحتالل.
يرى متابعون ان االنتهاكات «اإلسرائيلية» لألقصى هي عدوان مخطط
وممنهج يقع ضمن خطة محكمة وضعت منذ زم��ن بعيد ،وم��ا اليوم
الحديث عن تقسيم مكاني وزماني لألقصى سوى حديث عن مرحلة
انتقالية ستنتهي بالهدم إن تمكنت «إسرائيل» فعل ذلك ،ولكن العين
«االسرائيلية» ترى الخطر األكبر ال يزال من الجبهة الشمالية وتقرأ جيدا ً
كالم االمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ،فالمسجد االقصى
خط احمر يشعل حربا ً لن تكون جبهة المقاومة اال جزءا ً منها ،وان هذا
األمر يغير معادالت المنطقة ونحن جزء من هذه المنطقة وجزء من هذه
األمة.

بشرى الفروي

الرغبة الأميركية ( ...تتمة �ص)9
المعادلة التي مكنت الواليات المتحدة من التحكم بالعالم منفردة لعقود طويلة
وباتت األخيرة لديها رغبة للتعاون مع روسيا لحل مجمل الملفات العالقة
وهذا ما أكده وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في  27ايلول من العام
الحالي.
فالرغبة بالتنسيق والتعاون الروسي  -االميركي اللذين اثمرا نجاحات
منها التوقيع على النووي االيراني والذي كان لروسيا دور مهم فيه سيكون
فعاال ً لمحاربة االرهاب الذي سيشكل بداية الطريق لحل االزمة السورية التي
ستنعكس على ملفات منطقة الشرق االوسط ككل ،فعلى رغم استبعاد روسيا
من التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة لمحاربة «داعش» في سورية
والعراق التي سيكون لها دور فعال في محاربة االرهاب ،وذلك الرتباط روسيا
مع معظم دول المنطقة بأطر مؤسسية للتعاون االمني في مجال مكافحة االرهاب
باالضافة الى وقوفها الى جانب شعوب المنطقة ودعم الحكومة السورية
سياسا ً وعسكريا ً منذ اندالع الحرب قبل أكثر من أربع سنوات وكذلك الدعم
العسكري الذي قدمته للعراق لمحاربة االرهاب في إطار عقد تسليح بقيمة 4.2
مليار دوالر الذي وقع مع رئيس الوزراء نوري المالكي ،تمسكت روسيا بضرورة
تشكيل تحالف دولي وإقليمي ضد اإلرهاب واستصدار تفويض بذلك من مجلس
األمن التابع لألمم المتحدة وكذلك موافقة الدول التي تجري انشطة التحالف
في اقليمها ،ونجح الرئيس الروسي فالديمير بوتين بفرض وجهة نظره على
أميركا وأرووبا في تأسيس هذا التحالف العسكري وضم الحكومة السورية
اليه ،فموسكو بذلت جهودا ً كبيرة لحل ملفات منطقة الشرق األوسط ولمكافحة
اإلرهاب وباتت فجوة الخالفات بين اميركا وروسيا في مواجهة توسع تنظيم
داعش تضيق تدريجياً ،وأصبح الرئيس االميركي باراك اوباما أكثر اقتناعا ً
بالحل الروسي لالزمة السورية وإعطاء األولوية لقتال تنظيم داعش ،فيبدو ان
اميركا تتجه نحو التأقلم مع الواقع الجديد فبعد ان عبرت عن قلقها رحبت بأية
مساهمة روسية في محاربة «داعش» ،وبات وزير دفاعها ينسق مع وزير الدفاع
الروسي في دقائق الميدان ،وأصبحت المواقف االميركية والروسية من الحرب
ضد «داعش» متقاربة وهذا ما اكده وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف،
فمع الرغبة بالتنسيق والتعاون االميركي  -الروسي اللذين يشكالن تحوال ً مهما ً
من التماهي االميركي مع السياسية الروسية التي استخدمت الفيتو مرتين في
مجلس األمن الدولي ضد أي قرار يسمح بالتدخل العسكري في سورية وفق
البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية تقدمت به الجامعة العربية مدعومة
من الواليات المتحدة االميركية ،يبقى السؤال هل سنشهد قريبا ً حالً لجميع
الملفات العالقة في منطقة الشرق االوسط والتي ستكون بدايتها إنهاء األزمة
السورية؟ وبالذات بعد تأكيدات وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في
 28من الشهر الجاري على ان هناك تقاربا ً بين موقفي موسكو وواشنطن تجاه
أزمة سورية.
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Hotel Transylvania 2
ف��ي��ل��م ت��ص��وي��ري ب��ط��ول��ة آدم
س���ان���دل���ر م���ن إخ������راج جيندي
ت��ارت��اك��وس��ك��ي .م����دة ال��ع��رض
 89دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،اب���راج ،سيتي
ك���وم���ب���ل���ك���س ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).

شي يوم رح فل
فيلم دراما بطولة عادل كرم
م��ن إخ����راج ل��ي��ال راج���ح���ة .مدة
ال��ع��رض  100دقيقة،ABC( .
ك���ون���ك���ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
س���ي���ن���م���ا س����ي����ت����ي ،اس�����ب�����اس،
سينمال ،امبير ،فوكس).
Sicario
فيلم ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة أميلي
ب���ل���ون���ت م����ن إخ��������راج دي��ن��ي��س
ف��ي��ل��ي��ن��وف .م���دة ال��ع��رض 121
دق���ي���ق���ة ،ABC( .ك���ون���ك���ورد،
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،فوكس).
أهواك
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة تامر
ح���س���ن���ي م�����ن إخ���������راج محمد
س���ب���ك���ي .م�����دة ال����ع����رض 115
دق���ي���ق���ة ،ABC( .ك���ون���ك���ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي).

Everest
فيلم تشويق بطولة اليزابت
دي��ب��ي��ك��ي م��ن اخ����راج بالتاسار
كورم .مدة العرض  121دقيقة.
( ،ABCك���ون���ك���ورد ،اب�����راج،
س��ي��ت��ي ك��وم��ب��ل��ك��س ،سينمال،
غاالكسي).

