14

السنة السابعة  /األربعاء  7 /تشرين األول  / 2015العــدد 1901
Seventh year / Wednesday / 7 October 2015 / Issue No. 1901

تتمات  /ت�سلية
الكرملين يقول ( ...تتمة �ص)9

تحالفات اليوم ( ...تتمة �ص)9

والتحرك المصري لمالقاته في عقدة الطرق وه��ي ما ت��دل على حقبة
تفتح أبواب مرحلة تاريخية من تاريخ دور الجيوش المبنية على القرار
المستقل والتي تشكل ضمانة حقيقية للسيادة وأمن بالدها التي تعصف
بها الرياح المدبرة والمنسوجة خارجيا ً وداخلياً .فالجرائم التي تع ّرض
لها الجيش المصري في سيناء والقاهرة وغيرها من المدن المصرية هي
بسبب قراره المستقل .وهو ما أكدته تعبيرات الحكومة المصرية في 3
شباط الماضي من هذا العام بأن الجيش المصري في مواجهة حلف
األخوان المسلمين القطري ـ التركي والذي كان دوره في أن أنقذ «مصريته»
أمام هذا الوجه اإلرهابي ،وما لحق من روسيا في زمن الخراب إبان عهد
الرئيس «ميخائيل غورباتشوف» والتطورات األمنية في زمن الرئيس
«بوريس يلتسن» واحتجاز مئات الرهائن داخل أحد المستشفيات في
جنوب روسيا وهو ما أوقع أكثر من مئة قتيل ،لكن تدخل الجيش الروسي
صاحب القرار السيادي أبطل مفعول اإلرهاب في تلك الحقبة بعد انهيار
االتحاد السوفياتي ،وما يسطره اليوم الجيش الروسي من قوة حاضرة في
مكافحة اإلرهاب على المستوى اإلقليمي والعالمي يكمل ذلك التأسيس .فقد
كانت روسيا قد أنشأت ما عُ رف بـ «كي جي بي» في العام  1954وعدّلته
س ّمي بـ «لجنة الدولة
ببنية وهيكلية جديدة في العام  ،1960وهو ما ُ
لألمن» وهو جهاز متخصص في مكافحة اإلرهاب الذي ال يعرف أرضا ً وال
وطنا ً وال حدوداً؛ وهو ما تقوم روسيا اليوم في محاربته إلى جانب الجيش
العربي السوري الذي يحتفل بالذكرى الـ  42لحرب تشرين التحريرية
بفضل صموده وقراره السيادي المستقل بإنهاء اإلرهاب على أرضه تحت
قيادة حكيمة ومتمكنة .فما أعلنته اللجنة الشعبية المصرية للتضامن
مع الشعب السوري من تأييد للضربات العسكرية الروسية ضد تنظيم
«داعش» في  6تشرين األول الحالي وتأكيدها أن سورية تتع ّرض لمؤامرة
صهيو ـ أميركية ،هو تأكيد على تالحم الشعوب المستقلة القرار والجيوش
الموحدة األهداف ضد اإلرهاب القاتل .فالجيش العربي السوري يحارب
ّ
ينس
اإلرهاب المنسوج خارجيا ً إقليميا ً ودوليا ً في الوقت نفسه الذي لم
َ
فيه دوره األساسي في بناء الوطن .فهو الجيش العقائدي الموجود دائما ً
في الحرب والسلم ،وهو الجيش الذي راهن الكثيرون عليه باالنشقاق
والتفكك والتشرذم واالنهيار لكن آمالهم ورهانهم عليه قد خابت ،فالجيش
العربي السوري حامي األرض والعِ رض وما قدّمه من قوة ومقدرة أذهلت
العالم «حتى األعداء» .فهو يقود معركة تحريرية جديدة ،كما في تشرين
األول العام  1973ويتجه إلى نصر جديد بتحالفات وثيقة ،كمعركة
تشرين نفسها ،حتى لو تغير لون العدو وشكله ،فنحن مع جيش يستولد
األمل من قلب األلم.

فاديا مطر

مقتل  18في مقر ( ...تتمة �ص)9
للحديد بالبريقة .وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من داخل فندق القصر
بعدن والسنة اللهب.
وخلفت االن��ف��ج��ارات م��ا ال يقل ع��ن  18قتيالً معظمهم عسكريون
إماراتيون.
من جهة أخ��رى ،أق��رت وكالة أنباء اإلماراتية بمقتل  15من قوات
العدوان السعودي  -األميركي في استهداف المقار العسكرية في عدن.
واعترفت بمقتل  4من جنودها ،فيما أعلنت السعودية مقتل أحد جنودها
في االنفجارات.
مصدر كان أفاد بأن صواريخ موجهة استهدفت فندق القصر حيث
مقر حكومة خالد بحاح ،بينما استهدفت سيارة مفخخة تجمع القوات
اإلماراتية في منزل القيادي صالح بن فريد الع ْولقي على ساحل البريقة
وغرفة العمليات المشتركة في مدينة الشعب.
البحاح وفي أول تصريح عقب الهجوم لصحيفة «عدن الغد» ،أكد أنه
باق في المدينة ،ولن تخيفه الهجمات الصاروخية.
وأكد أن أي محاولة لزعزعة األمن في المدينة هدفه إفشال الحكومة
وإسقاط المدينة في أتون الفوضى ،داعيا ً أهالي عدن كافة إلى التكاتف
ورص الصفوف ،بحسب تعبيره.
ّ
وفي سياق ميداني آخر ،قتل أكثر من ستين من قوات هادي والتحالف
السعودي وإصابة أكثر من مئة وخمسين في المواجهات المستمرة في
مأرب ،واإلعالم الحربي في الجيش اليمني ينشر صورا ً لمعارك ومواجهات
مع القوات السعودية على الحدود.
فقد نشرت قنــاة «اليمن اليوم» مشاهد من باب المندب تؤكد أنه ال
يزال تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية ،ويثبت كذب ما يروج
له إعالم قوى العدوان السعودي  -األميركي أنه تمت السيطرة على
المنطقة.
المشاهد التي عرضتها القناة اليمنية ،أظهرت انتشار عناصر الجيش
واللجان الشعبية في المنطقة ،وتضمنت لقطات من داخل منطقة باب
المندب ظهر فيها المجمع الحكومي لمديرية باب المندب.
وفيما كانت تنقل المشاهد من داخل المنطقة ،علق المذيع اليمني« :إذا ً
ال صحة لما تروجه وسائل إعالم العدو بأن مديرية باب المندب تحت
سيطرتهم والصورة خير شاهد ،ذلك مجمع باب المندب وكل مناطق
وأراضي باب المندب هي تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية».
في غضون ذلك ،ش ّنت مقاتالت التحالف السعودي سلسل َة غارات
جوية على مناطق معسكر كوفل ومَنطق َتي الزور وصرواح بالتزامن مع
مواجهات عنيفة شهدتها مناطق مطلة على معسكر كوفل في مأرب.
ونشر اإلعالم الحربي في الجيش اليمني صورا ً لمعارك ومواجهات بين
الجيش واللجان الشعبية مع القوات السعودية.
وتظهر في الصور مشاهد الستهداف إح��دى اآلليات السعودية في
موقع عسكري سعودي جنوب مجمع الدفاع في الخوبة بجيزان .إضافة
الى تدمير آليات عسكرية داخل موقع ملحمة من قبل الجيش واللجان
الشعبية.

وأع���ادت المتحدثة الروسية إل��ى األذه���ان أن
المجتمع الدولي لم يتبنَّ حتى اآلن تعريفا ً موحدا ً
ل�لإره��اب ،متسائلة« :ه��ل يجب أن يعيق ذلك
مكافحتنا لإلرهاب؟ وهل أع��اق ذلك تقديم دعمنا
ل��دول أخ��رى في مكافحتها ل�لإره��اب؟» .وقالت إن
موسكو لم تتلق بعد أي رد من واشنطن بخصوص
«الجيش الحر».
ودعت زاخاروفا إلى القضاء على تنظيم «داعش»
أوال ً وإطالق عملية سياسية بالتوازي مع ذلك ،مؤكدة
أن موسكو لن تشارك في تنفيذ «السيناريو الليبي»
في سورية ألن سورية «ستنفجر بشكل أقوى بكثير
من ليبيا».
كما دعت وسائل اإلع�لام العالمية إلى التوقف
ع��ن الدعاية المضادة لروسيا ألن إدراك القراء
والمستمعين يؤثر في الواقع على األرض ،مؤكدة
أن موسكو منفتحة تماما ً ومستعدة لتقديم كامل
المعلومات والرد على أي أسئلة بشأن عملياتها في
سورية .وأضافت« :تمكنا من استئناف قناة االتصال
مع واشنطن على مستوى وزارتي الدفاع للبلدين...
ودائما ً يمكن االتصال بنا والتأكد وإزال��ة الشكوك
وتقديم تقييمات واضحة ودقيقة للجمهور».
من جهة أخرى ،أكدت زاخاروفا أن موسكو تقيم
ما يحدث في سورية بشكل موضوعي وواقعي
وترى أخطاء ارتكبها النظام السوري ،إال أنها تح ّذر
من عواقب إسقاط النظام بالقوة ،مشيرة إلى أن بيان
جنيف لعام  2012أكد صراحة أن أية تغييرات
سياسية في سورية يجب أن تجرى عن طريق
الوفاق الوطني.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت دع��ا وزي��ر ال��دف��اع األميركي
أشتون كارتر إلى إجراء جولة جديدة من المشاورات
الروسية  -األميركية العسكرية حول سورية في أقرب
وقت .وقال إن «البنتاغون» ينتظر ر ّدا ً روسيا ً على
اقتراحه بشأن إجراء الجولة الثانية من المشاورات
التي تهدف إلى الحيلولة دون وقوع أية حوادث أو
اشتباكات غير مقصودة في األجواء السورية التي
تشهد أنشطة غير مسبوقة لطائرات أجنبية.
وك��ان أن��ات��ول��ي أن��ط��ون��وف نائب وزي��ر الدفاع
الروسي قد أعلن في وقت سابق أن الجولة الثانية
م��ن ال��م��ش��اورات بين وزارت����ي ال��دف��اع الروسية
واألميركية ستجري في األيام القليلة المقبلة عبر
دائرة تلفزيونية مغلقة ،مؤكدا ً أن الجانب الروسي
ينتظر من األميركيين ردا ً على مقترحات قدمتها
موسكو أخيرا ً بشأن سورية.

كذلك أكد أنطونوف أن قدرات التعاون العسكري
ال��روس��ي ـ األميركي أوس��ع بكثير من األط��ر التي
تقترحه واشنطن لهذا التعاون في سياق محاربة
تنظيم «داع��ش» ،مشددا ً على أن موسكو ال تفرض
نفسها على أح��د كشريك ،لكنها مهتمة بتعزيز
التعاون العسكري مع الدول األخرى.
وكشف أن وزارة الدفاع الروسية اقترحت على
المشاركين في التحالف الدولي المناهض لإلرهاب
بقيادة واشنطن تسليم القيادة العسكرية الروسية
بياناتهم االستطالعية حول أهداف مرتبطة بتنظيم
«داعش» في سورية.
وأع��اد أنطونوف إل��ى األذه���ان أن العسكريين
ال���روس يقومون بتحقيق دقيق ف��ي المعلومات
االستخباراتية قبل توجيه ضربة جوية على مواقع
«داعش» ،كما أكد أن عناصر التنظيم يختبئون في
المساجد لعلمهم مدى احترام العسكريين الروس
لها.
وقال« :لدينا معلومات تشير إلى أن اإلرهابيين
يختبئون في المساجد ...ونمتلك أدل��ة بما فيها
لقطات فيديو لقيام اإلرهابيين بإخفاء معداتهم
في محيط المساجد .لعلمهم بأننا نعامل المساجد
باالحترام وهم يدركون بوضوح أننا لن نوجه ،يوما ً
من األيام ومهما كانت الظروف ،ضربات لمنشآت
غير عسكرية».
وف��ي السياق ،أعلنت مصادر في كيان العدو
«اإلسرائيلي» أن وف��دا ً عسكريا ً روسيا ً رفيعا ً بدأ
أمس مشاورات في «تل أبيب» حول التنسيق بشأن
سورية وتخفيف خطر نشوب اشتباك غير مقصود
بين الطرفين هناك.
ونقل عن المصادر قولها إن نيقوالي بوغدانوفسكي
النائب األول لرئيس هيئة األركان العامة في القوات
المسلحة الروسية سيترأس الوفد الروسي ،وذلك
في إطار زيارة الوفد العسكري الروسي لألراضي
المحتلة والتي من المقرر أن تستغرق يومين.
إل��ى ذل��ك ،أعلن وزي��ر ال��دف��اع ال��روس��ي سيرغي
شويغو أن القوات الروسية تدربت خالل المناورات
االستراتيحية «المركز »-2015على محاربة
إرهابيي تنظيم «داعش» وحركة طالبان.
وقال شويغو أمس عند قراءة نتائج التدريبات
في المركز الوطني للتحكم التابع ل��وزارة الدفاع
الروسية« :خ�لال تمرينات «المركز ،»-2015تم
التركيز بشكل خ��اص على خلق ظ���روف قريبة
ألقصى حد من الظروف الحربية الفعلية».

ن�صر ت�شرين ( ...تتمة �ص)9
وأض��اف أن��ه «م��ن أج��ل ذل��ك ،تم تجهيز القوات
ال��ت��ي مثلت ع���دوا ً مفترضا ً على أس���اس تحليل
متعدد الجوانب لتكتيكات تنظيم الدولة اإلسالمية
ف��ي س��وري��ة وال���ع���راق ،إض��اف��ة ال��ى ط��ال��ب��ان في
أفغانستان».
ميدانياً ،نفى ممثل وزارة الدفاع الروسية اللواء
إيغور كوناشينكوف شنّ المقاتالت الروسية غارات
على مدينة تدمر األثرية ،واصفا ً األنباء بالكاذبة،
وقال« :كل أنباء وسائل اإلعالم األجنبية التي تزعم
أن الطائرات الروسية شنت ضربات جوية على
مدينة تدمر هي كذب مطلق».
وأك���د أن س�لاح ال��ج��و ال��روس��ي« :ال يعمل في
المناطق السكنية وخصوصا ً التي توجد فيها آثار»،
معتبرا ً أن مسلحي «داع��ش» يستغلون في الوقت
الحالي هذه الحالة بحيوية «وهم ،وخالل وجودهم
في تدمر ،كما بات معلوما ً من تلك الوسائل اإلعالمية
األجنبية نفسها ،دم��روا في األي��ام الماضية قوس
النصر المعروف».
وكانت الطائرات الروسية ش ّنت هجوما ً على
مقر لـ«داعش» بالقرب من مدينة السخنة ،الواقعة
على بعد  28كم من مدينة تدمر وقضت على 40
مسلحاً .ودمرت المقر وعددا ً من الشاحنات الصغيرة
ومركبات المشاة القتالية وقضت على نحو 40-35
إرهابياً.
كما أغار الطيران الروسي على أهداف للتنظيمات
اإلرهابية خ��ان العسل ـ كتيبة المدفعية وقرية
المنصورة ـ معمل السمورة بريف حلب ،إضافة
الستهدافه مقار ومخازن سالح للمسلحين في جبل
الزاوية والريف الجنوبي في ادلب.
وفي السياق ،ذكر مصدر عسكري سوري رفيع
المستوى أمس ،أن األجهزة األمنية السورية تمكنت
من ضبط قافلة سيارات على الحدود األردنية كانت
تنقل أكثر من ألف وحدة ذخيرة لتنظيم «داعش».
وقال المصدر« :األجهزة األمنية السورية قامت
بتوقيف إرهابيين وقافلة مؤلفة من شاحنتين في
السويداء ،وكانت الشاحنات تحمل أسلحة وذخيرة
وألغاما ً وصواريخ .وقد اعترف اإلرهابيون بأنهم
كان ينقلون هذه األسلحة لـ«الدولة اإلسالمية»،
وتضم هذه الشحنة أكثر من ألف وحدة ذخيرة».
وذكر المصدر أن المسلحين الذين كانوا ينقلون
األسلحة والذخائر ينتمون لمجموعة «لواء الفرقان»
التي تعتبرها ال��دول الغربية ج��زء من «الجيش
الحر».

قوات االحتالل ( ...تتمة �ص)9
وكانت قوات االحتالل اقتحمت حي جبل المكبر
جنوب شرقي القدس المحتلة بعد منتصف الليلة
قبل الماضية ،وشرعت بضرب طوق عسكري حول
منازل شهداء في الحي قبل أن تفجر منازل عائالت
الشهداء غسان وعدي أبو جمل ومحمد جعابيص،
في حين أشرف رئيس بلدية االحتالل نير براخات
شخصيا ً على إغالق منزل الشهيد معتز حجازي في
حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى
بصب االسمنت المسلح.
ّ
واع��ت��دت ق��وات االح��ت�لال على أه��ال��ي األحياء
التي اقتحمتها وأطلقت وابالً من القنابل الصوتية
الحارقة والغازية السامة المسيلة للدموع واألعيرة
المطاطية كما اعتدت بالضرب على الشاب عالء
داود أبو جمل .
من جهة ثانية ،اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم
خمسة فلسطينيين على األقل خالل حملة مداهمة
وتفتيش في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأف��ادت مصادر فلسطينية بأن قوات االحتالل
اقتحمت المدينة فجرا ً وداه��م��ت منازل ومحال
تجارية عدة في أنحاء متفرقة من المدينة ،فيما
أصيب خمسة شبان ب��ال��رص��اص الحي الليلة
الماضية خالل اعتداءات قوات االحتالل على أهالي
بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
وفي مدينة الخليل ،اعتقلت ق��وات االحتالل
الليلة الماضية ثالثة أشقاء من بلدة بيت عوا
غ��رب المدينة أثناء مرورهم بالقرب من بلدة
دورا.
وك��ان فتى فلسطيني أصيب بجروح الليلة
الماضية جراء طعنه من قبل مستوطن في تل
الرميدة ،بينما أصيب عدد آخر من المواطنين
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خالل
اعتداءات قوات االحتالل على الفلسطينيين في
مدينة الخليل وعدد من قراها وبلداتها.
وذك��رت مصادر فلسطينية أن ق��وات االحتالل

أغلقت جميع المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل
ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل العديد
من قراها وبلداتها ،كما داهمت بلدة بيت أوال شمال
غربي المدينة وفتشت أحد المنازل ملحقة أضرارا ً
بمحتوياته.
وف��ي بيت لحم اعتقلت ق��وات االح��ت�لال شابا ً
وفتيين من بلدة تقوع شرق المدينة.
كما أصيب  10فلسطينيين فجر أمس باالختناق
ج���راء اع���ت���داءات ق���وات االح���ت�ل�ال وع��ص��اب��ات
المستوطنين على أهالي قريتي الفندق وحجة
بمدينة قلقيلية .
من جانب آخر ،وفي سياق اعتداءات عصابات
المستوطنين ه��اج��م م��س��ت��وط��ن��و مستوطنة
مابودوتان المقامة على أراضي بلدة يعبد جنوب
غرب جنين فجر أمس مركبات الفلسطينيين ما
ألحق أض��رارا ً بالعديد منها تحت حراسة قوات
االحتالل.

في كلمته ( ...تتمة �ص)9
وحول حرب تشرين ،قال السيسي إن الجيش
المصري ظل  20سنة بكل أف��راده من الضباط
والجنود يتقاضون نصف الراتب ،لتوفير قدرات
تساعد القوات المسلحة وتكون لديه المعدات
ال�لازم��ة ،وي��ك��ون ق���ادرا ً على ال��دف��اع ع��ن ب�لاده
والمنطقة العربية بكاملها ،موجها ً التحية للمشير
حسين طنطاوي صاحب هذه الفكرة ،مضيفاً« :كان
الزم الناس تعرف كيف ضحى الضباط والجنود
ألجل بلدنا ،وألجل أن تدافع عن نفسها».
ووج��ه السيسي التحية لجيل تشرين الذي
قدم روحه لتعبر مصر الهزيمة ،كما قدم التهنئة
للشعب المصري والعربي «بالذكرى الـ 42لنصر
أكتوبر المجيد الذي كان ملحمة نحتاج للتوقف

أمام دروسها ونستدعيها».
وت��اب��ع« :لألسف نم ّر بظروف مماثلة ،ومن
دروس تشرين وق��وف الشعب المصري ،غنيا ً
وفقيرا ً متعلما ً أو غير متعلم ،بهدف استعادة
األرض والكرامة ،أما الدرس الثاني ألكتوبر فهو
الضغوط التي كنا نعيشها من الشارع لنعبر
الهزيمة ،وكانت اإلرادة السياسية حريصة على
انتظار ال��ق��رار المناسب في الوقت المناسب،
وهو درس أن صانع القرار يراعي ظروفا ً عديدة
لتحقيق األهداف».
وأوض��ح السيسي في تصريح سابق تحدث
فيه عن الدستور وأنه أُع ّد بحسن النوايا ،قائالً:
«أوعوا تتعاملوا معايا إني صاحب سلطان ،أنا

واحد منكم استدعيتوني ألكون رئيساً ،وال يجب
أن تخرجوا تصريحاتي عن سياقها ،أنا واحد
منكم».
وأعاد تأكيد خالل كلمته في احتفاالت ذكرى
تشرين أن البرلمان المقبل هو األهم واألصعب،
وأعطى مثالً بقانون الخدمة المدنية ال��ذي دار
حوله ج��دال هائل ،وبالقانون المنظم لإلعالم
والصحافة الذي لم يصدر ،موضحا ً أن الحكومة
المصرية الحالية التي يترأسها شريف إسماعيل
سوف تستمر إذا وافق البرلمان الجديد.
وأشار السيسي إلى أن هناك مشروعا ً قوميا ً
جديدا ً يخص التعليم ،يتضمن تقديم المحتوى
العلمي الدولي بالمجان.

فمع المتغيّرات اإلقليمية والدولية وصمود الجيش السوري والقيادة السورية
في مواجهة المخططات أصبح واضحا ً للجميع أن سورية قادرة على تحقيق
النصر الذي بات قاب قوسين أو أكثر ،كما فعلت في حرب تشرين التحريرية
العام  1973بسبب وجود جيش عقائدي متسلح بالعزيمة واإلصرار ،متج ّذر
بعالقة عميقة مع محور المقاومة ،فسورية لديها أصدقاء حقيقيون في المنطقة
والعالم لن يسمحوا أن تسقط بيد اميركا و«إسرائيل» والجماعات التكفيرية.
وهذا ما أكده أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه في  3نيسان
العام .2013
فالسيد حسن نصر الله أعلن باسم حلفائه اإلقليميين والدوليين االستعداد
للتدخل لمنع سقوط سورية بيد أميركا و«إسرائيل» والجماعات التكفيرية
المدعومة من تركيا والسعودية والتي باتت تنهار نتيجة للضربات العسكرية
الجوية التي توجهها ضدهم طائرات الحليف الروسي .فالضربات الروسية في
سورية ع ّززت قوة محور المقاومة في مواجهة المشروع التكفيري؛ وهذا ما أكده
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق ،مشيرا ً إلى ان
دول محور أعداء المقاومة اخطأوا الحسابات وراهنوا على متغيرات بعد الملف
النووي اإليراني ،متوهمين انه سيكون هناك صفقات على حساب سورية
المقاومة ،وهم اليوم في حالة تخبّط وصدمة ألن المعادلة التي تتثبّت اليوم
هي بالكامل لمصلحة مشروع ومحور المقاومة.
يؤكد المتابعون أن الحقائق على ارض الواقع تشير إلى تقدم الجيش
ال��س��وري وحلفائه في العديد من جبهات القتال على حساب الجماعات
اإلرهابية ،لتم ّر الذكرى الثانية واألربعون لحرب تشرين التحريرية والنصر
يتحقق عبر دحر اإلرهابيين وداعميهم ،وعلى رأسهم «إسرائيل» العدو األكبر
لسورية ،والمستفيد األول من التنظيمات اإلرهابية .وبالتالي النصر في الحرب
ضد الجماعات التكفيرية المتمثلة بداعش والنصرة والقاعدة التي تربطها
عالقة سرية مع إسرائيل لتغذية الصراع في سورية ،حيث أشار تقرير نشرته
صحيفة وول ستريت جورنال للصحافي آسا ينستانلي على أنه مسؤول
عسكري «إسرائيلي» فأكد أن هناك تفاهما ً بين القوات اإلسرائيلية ومقاتلي
تنظيم القاعدة على األراضي السورية ،فالنصر على تلك التنظيمات اإلرهابية
هو تتمة لنصر تشرين على العدو ذاته بال تمويه وهو العدو «اإلسرائيلي».

ناديا شحادة

الجي�ش يتقدم ( ...تتمة �ص)9
وق���ال ال��ع��ب��ادي ف��ي ح���وار مع
تلفزيون «فرانس  »24الفرنسي
إن��ه لم يناقش مع روسيا توجيه
ضربات جوية لـ «داعش» في بالده
حتى اآلن ،لكنه ذكر أن ذلك محتمل
وبغداد ستدرس مثل هذا العرض
إذا قدم إليها وسترحب به.
م��ي��دان��ي�اً ،تستمر المعالجات
ال��ع��س��ك��ري��ة وال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي
تخوضها القوات األمنية العراقية
لتأمين محاور تطويق الرمادي مركز
محافظة األنبار ،وكذلك في إرسالها
التعزيزات األمنية إلى بيجي شمال
تكريت ،فيما أضحى العراقيون
أكثر اتفاقا ً على أن ال مانع من أي
دعم يتلقونه من أي دولة.
وت��م��ك��ن��ت ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة
م��ن قتل  20مسلحا ً م��ن جماعة
«داع��ش» اإلرهابية وتدمير أربع
آل��ي��ات عسكرية لهم ف��ي مناطق
المضيق وحصيبة وت��ل مسعود
شرق الرمادي ،كما تقدمت القوات
العراقية كيلومترات عدة باتجاه
مركز الفلوجة وتمكنت من قطع
ط��رق إم���داد المسلحين ف��ي قرية
الروفة شرق المدينة.
وتتصاعد وت��ي��رة المواجهات
المسلحة على خطوط التماس بين
القوات العراقية ومسلحي جماعة
«داع����ش» اإلره��اب��ي��ة ف��ي مناطق
مختلفة من محافظة األنبار ،والتي
أسفرت عن مقتل  20مسلحا ً وتدمير
أربع آليات عسكرية لهم في مناطق
المضيق وحصيبة وت��ل مسعود
شرق الرمادي.
كما استمر القتال ضد المسلحين
ف��ي منطقة ال��روف��ة ال��ت��ي تحاذي
مدينة الكرمة شرق الفلوجة استعادا ً
لدخول القوات العراقية إليها.
وأف���اد مصدر م��ن خ��ط التماس
للقوات العراقية مع عناصر جماعة
داعش اإلرهابية على ذلك المحور،
أن عناصر «داعش» حاولت إرسال
بعض ال��س��ي��ارات الملغومة إلى
القطعات المتقدمة للقوات العراقية
حيث تمت معالجتها والسيطرة
على الموقف وحماية القوات.
وأض��اف« :أن السواتر النهائية

في منطقة الروفة والتي ال تبعد من
المسلحين اإلرهابيين أكثر من 300
متر تشارف على مدينة الفلوجة،
حيث ت��ح��اول ال��ق��وات م��ن هناك
ضرب تحركات المسلحين والتي
تشاهد من بعض البساتين».
وب��ع��د س��اع��ات م��ن ال��م��ع��ارك
تقدمت القوات العراقية لكيلومترات
باتجاه مركز الفلوجة ،ومن خالل
وس��ط قرية الروفة قطعت طريق
اإلم��داد واالت��ص��ال للمسلحين عن
مركز الفلوجة.
وخ�ل�ال العمليات االستباقية
استطاعت الشرطة األح��ادي��ة من
قتل ق��ي��ادي ف��ي تنظيم «داع��ش»
المدعو «رواد أحمد» بعد استهداف
م��ح��ل اخ��ت��ب��اء للمسلحين ش��رق
الرمادي.
وفي سياق آخر ،قتل أكثر من 50
شخصا ً وأصيب العشرات بجروح
جراء تفجيرات استهدفت العاصمة
العراقية بغداد ومدينة البصرة
جنوب البالد.
وق��ال��ت م��ص��ادر أم��ن��ي��ة إن 35
شخصا ً قتلوا وأصيب أكثر من 70
ب��ج��روح بتفجير س��ي��ارة مفخخة
استهدف سوقا ً في منطقة الخالص
شمال بغداد ،كما أدى تفجير سيارة
ثانية في بلدة الحسينية شمال
العاصمة ال��ى مقتل  5أشخاص
وإصابة  17آخرين ،وفي البصرة
جنوب العراق قتل  10أشخاص
ع��ل��ى األق���ل وأص��ي��ب  25آخ���رون
بتفجير استهدف سوق الحالقين
في منطقة الزبير.
إل��ى ذل���ك ،ق��ال رئ��ي��س اللجنة
األم��ن��ي��ة ف���ي م��ج��ل��س محافظة
البصرة ،جبار الساعدي في حديث
إلى «السومرية نيوز» إن «حصيلة
الع��ت��داء اإلره��اب��ي ال��ذي استهدف
المواطنين ف��ي ش���ارع الحالقين
ض��م��ن ق��ض��اء ال��زب��ي��ر بلغت 10
شهداء وما ال يقل عن  25جريحا ً
بعضهم في حالة خطرة» ،مبينا ً
أن «ال��س��ي��ارة المفخخة م��ن نوع
(أوباما) حديثة الصنع ،وقد تسبب
انفجارها أيضا ً باحتراق  11محالً
تجارياً».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1سلسلة جبال في نيوزيلندا
2 .2نعم (باألجنبية) ،مقياس مساحة ،بطل أسطوري
بابلي
3 .3مدينة باكستانية ،هدم البناء
4 .4در ،مدينة بلجيكية
5 .5مدينة فيتنامية ،جعلت الشيء سهالً
6 .6منحت ،أودية ،عملة آسيوية
7 .7أحد الوالدين ،السقي ،يألف
8 .8يلهوا (هما) ،من الفاكهة الصيفية
9 .9البنيان ،فتل الحبل
1010ذكر األفعى ،ركيزة ،شوق
1111دعم ،حفر عميقة يستخرج منها الماء وما شابه ،للنداء
1212ماء العين ،إتهمت

1 .1جمهورية في أميركا الجنوبية ،حيوان مفترس
2 .2مدينة فرنسية ،أعلى قمم العالم وأضخمها
3 .3عودة ،درسنا
4 .4حصل على ،نواكب ،أرشد
5 .5ينشئوا ،لقب رئيس التبت الديني والمدني
6 .6مرفأ في بلجيكا ،مص ّور
7 .7خالف نقصت ،إلهة ال��زواج عند اليونان ،صب الماء
بكثرة
8 .8يضيئها ،وهبا
9 .9خاصتك ،مملكة قديمة في آسيا الوسطى ،طاولة الزهر
1010طاغية روماني ،وبّخي
1111أحرف متشابهة ،فاكهة صيفية ،صوت حزين
1212مدينة سومرية نافست لكش ،هواء عليل ،قادم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،654829371 ،327614589
،432176895 ،981753246
،198542763 ،765938124
،249385617 ،576291438
813467952

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الكسي كاريل  ) 2نكاتبه،
بنيان  ) 3دس ،رحلنا ،ملس ) 4
رنينا ،بنجاب  ) 5وغد ،نجد ،اسأم
 ) 6كتاب ،اوسلو  ) 7اوهايو ،ايالت

 ) 8رنم ،عبرين ،ال  ) 9امد ،ارسلت
 ) 10يسند ،بيت ،ايم  ) 11جر،
امد ،ملك  ) 12يجادلنا ،أمسح.
عموديا:
 ) 1ان������درو ك��ارن��ي��ج��ي ) 2
لكسنغتون ،سرج  ) 3كا ،يداهمان

 ) 4سترن ،با ،مداد  ) 5يبحان،
يعد ،مل  ) 6كهل ،ج��اوب ،بدن 7
) نبدو ،رأي  ) 8ربان ،سايرتم 9
) ين ،جالينس ،ال  ) 10ليماسول،
الك��م  ) 11البا ،التي  ) 12انس،
مرتا ،مرح.

 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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The Walk
فيلم تشويق بطولة جوزف
غ � � ��وردن ل �ي �ف �ي��ت م���ن اخ� ��راج
روبرت زيميكس .مدة العرض
 123دق �ي �ق��ة ،ABC( .الس
س ��ال� �ي� �ن ��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
ديونز ،فوكس ،غاالكسي).
Black Mass
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب �ط��ول��ة جوني
ديب من إخ��راج سكوت كوبر.
م� ��دة ال� �ع���رض  122دق �ي �ق��ة.
(  ،ABCالس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،سينمال ،امبير،
فوكس ،غاالكسي).

Before you go
فيلم كوميدي بطولة وإخراج
كريس إيفانز  .مدة العرض 89
دقيقة( .سينما سيتي،ABC ،
فوكس ،سينمال).

Hotel Transylvania 2
فيلم ت�ص��وي��ري بطولة آدم
س��ان��دل��ر م ��ن إخ � ��راج جيندي
ت��ارت��اك��وس �ك��ي .م ��دة العرض
 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
العرض  100دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس ساليناس،
س� �ي� �ن� �م ��ا س� �ي� �ت ��ي ،اس � �ب� ��اس،
سينمال ،امبير ،فوكس).

