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يو�سع عملياته( ...تتمة �ص)9
الجي�ش ّ

التنظيمات اإلرهابية في المناطق
وال��ب��ل��دات التي عانت م��ن اإلره��اب
وويالته وجرائمه.
وأكد العماد أيوب أنه بعد الضربات
الجوية الروسية التي خفضت القدرة
القتالية ل��ـ«داع��ش» والتنظيمات
اإلرهابية األخرى ،فقد حافظت القوات
المسلحة السورية على زمام المبادرة
العسكرية وشكلت ق���وات بشرية
م��زودة بالسالح والعتاد كان أهمها
الفيلق الرابع اقتحام.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن��ت وزارة
الدفاع الروسية أن طيرانها نفذ ليلة
األرب��ع��اء على الخميس  8تشرين
األول  22طلعة في سورية ،وجهت
خ�لال��ه��ا ض��رب��ات إل���ى  27موقعا ً
لإلرهابيين.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء
إيغور كوناشينكوف إن القاذفات
الروسية هاجمت  8مواقع للمسلحين
ف��ي محافظة ح��م��ص ،م��ا أس��ف��ر عن
تدمير حصونهم بالكامل ،مضيفا ً أن
الطائرات الروسية وجهت ضربات
على  11منطقة تقع فيها معسكرات
تدريب لتنظيم «داعش» في محافظتي
ح��م��اة وال��رق��ة ،وت��م تدمير البنية
التحتية الخاصة لتدريب اإلرهابيين.
وأوضح كوناشينكوف أن القصف
الدقيق بقنابل خ��ارق��ة للخرسانة
المسلحة أدى إل��ى تدمير مخابئ
للمسلحين ت��م اكتشافها سابقا ً
بواسطة االس��ت��ط�لاع الفضائي في
منطقة بلدتي سلمى وعرافيت.
وأض���اف أن االس��ت��ط�لاع الجوي
كشف أيضا ً قاعدة لـ«داعش» مخفية
في الغابة وتم تدميرها الحقا ً بهجوم
نفذته طائرتان من طراز «سوخوي-
.»25
وذكر المتحدث أن ادعاءات ممثلي
بعض وزارات الدفاع األجنبية حول
ع��دم فعالية ال��غ��ارات ال��روس��ي��ة ال
أس��اس لها .وق��ال« :نحن على علم
بأن نقادّنا يرون موادنا ويحللونها
ويعرفون حجم الخسائر التي نكبدها
ل��داع��ش ف��ي ه��ذه المنطقة .لكنهم
يلتفون على الحقيقة مردّدين عبارات
مثل :ال نصدقكم أو عملياتكم غير
فعالة».
وأشار إلى أن الوزارة تنشر يوميا ً
تقارير عن عملياتها ضد «داع��ش»
مع تحديد أماكن توجيه الضربات
وتقديم بيانات المراقبة المستقلة عن
تدمير مخازن ذخائر ومعامل لتصنيع
أس��ل��ح��ة وم��ت��ف��ج��رات يستخدمها
انتحاريون.
وقال كوناشينكوف« :أود أن أقول
لنقادنا :أيها السادة ،لقد قمتم بقصف
م��واق��ع «داع���ش» ف��ي ه��ذه المنطقة
خالل أكثر من سنة ،لكن أين النتيجة؟
فقد اتسعت مساحة األراض��ي التي
يسيطر «داع��ش» عليها في سورية
والعراق أضعافا ً مضاعفة».
إل��ى ذل��ك ،أك��د دميتري بيسكوف
ال��ن��اط��ق ب��اس��م ال��رئ��ي��س ال��روس��ي
أن الضربات الجوية التي يشنها
التحالف بقيادة واشنطن على مواقع

«داعش» في سورية منذ ما يربو عن
عام ،لم تؤد إلى إضعاف التنظيم على
اإلطالق.
وقال تعليقا ً على االتهامات التي
توجهها واشنطن إل��ى موسكو بأن
األخيرة ال تركز خالل حملتها الجوية
في سورية في ضرب مواقع «داعش»،
وأضاف« :علينا أن نتذكر أنه قبل بدء
عملية القوات المسلحة الروسية لدعم
الجيش السوري ،كان التحالف الذي
يضم دوال ً عديدة بقيادة الواليات
المتحدة ،قد واصل منذ أكثر من عام،
توجيه الضربات على مواقع وصفت
بأنها تابعة لـ«داعش» ،لكن ذلك لم
يؤ ّد إلى تقليص األراضي الخاضعة
لسيطرة ه��ذا التنظيم والتنظيمات
اإلرهابية األخرى».
وأردف« :على العكس ،توسعت
مساحة ه��ذه األراض���ي (الخاضعة
لسيطرة داعش) أضعافا ً خالل السنة
الماضية ،وه��ذا ما يزعزع الوضع
في سورية نفسها ويمثل خطرا ً على
تركيا».
وأك��د بيسكوف أن موسكو تقدر
ال��ع�لاق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي��ن روس��ي��ا
وتركيا ،وقال« :بالطبع أُبلغ الرئيس
بتصريحات (الرئيس التركي رجب
طيب) أردوغان .ونحن نقدر عالقتنا
الثنائية مع جمهورية تركيا ،ونأمل
باستمرار تطور وازدهار هذه العالقات
بموجب الخطط التي حددها الرئيس
(الروسي فالديمير) بوتين والرئيس
أردوغان».
وج����اءت ت��ص��ري��ح��ات ال��رئ��اس��ة
الروسية بعد الموقف التركي من
اختراق مقاتلتين روسيتين مطلع
األس��ب��وع الماضي للمجال الجوي
التركي خ�لال حملتها الجوية في
سورية ،لتأكد موسكو بذلك حرصها
على العالقات الثنائية بين البلدين.
وأض���اف المتحدث ال��روس��ي أن
الحملة العسكرية ال��روس��ي��ة في
س��وري��ة تساهم ف��ي تحقيق األم��ن
واالستقرار للمنطقة وبخاصة على
ال��ح��دود ال��ت��رك��ي��ة ،ف��ي حين أك��دت
وزارة الخارجية الروسية أنها ال
ترى أي أسس لتدهور العالقات بين
روسيا وتركيا بما في ذلك العالقات
االقتصادية.
وأك��دت ماريا زاخ��اروف��ا الناطقة
باسم الوزارة أن جميع الخطوات التي
تتخذها موسكو على المسار السوري
تستهدف المساهمة ف��ي التسوية
السياسية بالبالد.
وأض��اف��ت أن ال��ج��ان��ب ال��روس��ي
تالحظ أن وسائل اإلع�لام الغربية
بدأت تتحلى بموضوعية أكثر لدى
تغطية العملية الجوية الروسية في
سورية ،لكن ما زالت هناك محاوالت
لتشويه أه��داف روسيا في سورية
والخطوات التي تتخذها في سياق
تحقيقها.
واعتبرت الدبلوماسية الروسية
أن الهدف وراء جميع هذه المحاوالت
يكمن ف��ي إث���ارة شكوك ح��ول مدى
تمسك روسيا بمهمة القضاء على بؤرة

«البي�شمركة» ت�ؤكد( ...تتمة �ص)9
وهذه ليست المرة األولى التي يستخدم فيها تنظيم داعش أسلحة كيماوية
في معاركه .وقد أشارت تقارير إلى استخدام التنظيم لهذا النوع من األسلحة.
وفي تحقيق أجراه «الميادين نت» كشفت مصادر كردية قبل عام عن احتمال
قيام داعش باستعمال سالح «غير عادي» ،ضد المقاتلين األكراد في عين العرب
كوباني.
وسبق ألحمد أوزومكو ،رئيس «منظمة حظر األسلحة الكيماوية» أن أبدى
«قلقه الشديد» في قبل شهرين من إمكان استخدام تنظيم داع��ش ألسلحة
كيمياوية محظورة.
وتبنى مجلس األم��ن الدولي أخيرا ً ق��رار يقضي بتحديد المسؤولين عن
استخدام األسلحة الكيمياوية في سورية.
ويمتلك تنظيم داعش ترسانة من األسلحة واآلليات العسكرية استولى عليها
من الجيش العراقي .ومعظم تلك األسلحة من إنتاج الواليات المتحدة.

التطرف واإلره��اب الدوليين ،وقالت
إن «جميع الخطوات التي تتخذها
روسيا على المسار السوري ترمي
إلى المساهمة بالتسوية السياسية
في البالد».
وأك��دت زاخاروفا أن إدراك أبعاد
الخطر التي يمثله تنظيم «داع��ش»
وال��ذي يهدد الجميع ،يمهد الطريق
التخاذ خطوات جماعية وفعالة ضد
اإلره��اب��ي��ي��ن .وش���ددت على انفتاح
روس��ي��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��اون ف��ي مكافة
اإلره��اب ،لكنها أصرت على ضرورة
أن تعتمد مثل هذه الجهود المشتركة
على الوفاء بمبادئ القانون الدولي
قائلة« :هذا اإلدارك (ألبعاد الخطر)
التي توصل إليه كثيرون بينهم دول
مما يسمى التحالف ،يعطي مقدّمات
لالنتقال إلى اتخاذ خطوات جماعية
وفعالة حقاً ...إننا منفتحون على ذلك،
وال يوجد ما يمنعننا من التعاون».
كما ش���دّدت زاخ��اروف��ا على عدم
استخدام س�لاح الجو ال��روس��ي في
سورية إال في محاربة اإلرهابيين
الدوليين .وأردف���ت« :ف��ي ما يخص
األولويات التي تضعها روسيا نصب
عينها ،ف��ي��دور الحديث ع��ن تعزيز
المؤسسات الحكومية في سورية
وتنظيم ج��ه��ود جماعية لمكافحة
اإلرهاب».
ونفت الدبلوماسية قطعا ً األنباء
التي تحدثت ع��ن سقوط ضحايا
مدنيين ج��راء ال��غ��ارات الروسية،
ووصفتها باألكاذيب ،وأضافت أن
الجانب الروسي أبلغ جميع الشركاء
اإلقليميين ب���أن ال��ق��وات الجوية
الروسية في سورية ُتستخدم حصرا ً
لمكافحة اإلره��اب��ي��ي��ن ال��دول��ي��ي��ن،
وتحديدا ً مسلحي تنظيم «داع��ش»
والجماعات اإلرهابية األخرى.
وأوضحت« :في ما يخص أولئك
الذين ال يتعاونون مع التنظيمات
اإلرهابية ،فال يوجد شيء يهددهم.
على العكس ،تدعو روسيا جميعهم
إلى العمل المشترك من أجل تسريع
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة وم��ك��اف��ح��ة
اإلرهاب».
وأك��دت زاخ��اروف��ا انفتاح روسيا
على التعامل مع هذه األطراف كافة،
م��ؤك��دة أن موسكو ل��م ت��ح��اول أب��دا ً
تحديد من هو على حق ومن هو على
باطل في األزمة السورية.
وقال وزير الدفاع األميركي أشتون
كارتر أمس ،إن بالده لن تتعاون مع
روسيا في سورية ما دامت األخيرة
تدعم قوات الجيش السوري.
وأضاف كارتر في اختتام اجتماع
لمجلس حلف شمال األطلسي أنه
«ب��دال ً من أن تشجع روسيا االنتقال
السياسي للسلطة (ف��ي س��وري��ة)
اخ��ت��ارت ط��ري��ق دع���م األس����د ،ول��ن
تتعاون الواليات المتحدة معها ما
دامت تدعم هذا التوجه الخاطئ».
وأش���ار ك��ارت��ر إل��ى أن اإلج���راءات
الروسية في سورية لن «تتمكن من
تشتيت نظر ال��والي��ات المتحدة عن
األوض��اع في أوكرانيا» ،مضيفا ً أن
موسكو قد تتكبد خسائر في األي��ام
القريبة بسورية.
وقال إن الواليات المتحدة ستستمر
في التشاور مع روسيا في ما يتعلق
بأمن الطيران في سورية ،مبينا ً في
الوقت نفسه أن الصواريخ المج ّنحة
ال��ت��ي أطلقتها روس��ي��ا على مواقع
لـ«داعش» األربعاء من دون إبالغنا
مسبقا ً «حلقت على بعد أميال عدة
من طائرات أميركية من دون طيار(في
سورية)» وأكد« :نحن نعتبر أن إجراء
روسيا هذا ليس مهنياً».
وأضاف أن الواليات المتحدة تعتبر
أي��ض�ا ً اخ��ت��راق ال��ط��ائ��رات الروسية
للمجال الجوي التركي والذي يعتبر
م��ج��اال ً ج��وي�ا ً لحلف ال��ـ»ن��ات��و» غير
مهني كذلك.

وأض�����اف ال���زه���ار ،ف���ي كلمة
خ��ل�ال ن����دوة س��ي��اس��ي��ة نظمها
«م��ع��ه��د ف��ل��س��ط��ي��ن ل��ل��دراس��ات
االستراتيجية» ،في غ��زة ،مساء
أمس إن «الفرصة لحدوث انتفاضة
فلسطينية ج��دي��دة م��ت��وف��رة في
الوقت الراهن».
وتابع« :هناك فرصة شعبية،
للقيام بانتفاضة ،لكن األمر الذي
قد يحول دون ذل��ك ،هو استمرار
التنسيق األمني بين أجهزة أمن
السلطة في الضفة الغربية».
وفي السياق ،قال جميل مزهر،

عضو المكتب السياسي للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين ،خالل
بيان ألقاه باسم عدد من الفصائل،
عقب اجتماع عقدته في غزة« :تؤكد
القوى دعمها وإسنادها الكاملين
للهبة الجماهيرية وتعتبرها ردا ً
طبيعيا ً ع��ل��ى ج��رائ��م االح��ت�لال،
وأسلوبا ً كفلته الشرائع والقوانين
ال��دول��ي��ة» ،بحسب ما أف��اد موقع
«القدس العربي» نقالً عن وكالة
«األن��اض��ول» .وأض��اف« :يجب أن
يأخذ هذا الحراك مداه في التصدي
ل�لاح��ت�لال ،والعمل على تشكيل

تقرير �إخباري

قيادة وطنية موحدة تقود الحراك
ال��ش��ع��ب��ي وال��ه��ب��ة الجماهيرية
وتحولها إل��ى انتفاضة شعبية
شاملة في مواجهة االحتالل».
وشارك في االجتماع الفصائلي،
كل من حماس والجهاد اإلسالمي،
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
والجبهة الديمقراطية لتحرير
فلسطين وحزب الشعب».
وطالبتالفصائلفيبيانهاالسلطة
الفلسطينية ب��ع��دم «االس��ت��ج��اب��ة
للضغوطات «اإلسرائيلية» والعودة
للمفاوضات».

الكرملين ينام ملء جفونه عن �شواردها
في �أجواء �سورية
موسكو الماضية في السعي لهزيمة «داع��ش» والجماعات
األخ��رى ،تفتح أب��واب التنسيق مع الحلف األطلسي لكن تحت
سقف االستراتيجية الروسية.
عدم تجاوب واشنطن مع الدعوة الروسية إلنشاء جبهة موحدة،
يبدو أنه أطلق يدي موسكو للمضي قدما ً في استراتيجيتها من
دون النظر إلى الوراء.
تكثيف الضربات الجوية التي تشمل «داعش» واآلخرين ،هو
في إطار خطة متدرجة بحسب الجنرال إيغور كوناشينكوف ،ما
لبثت أن فتحت العمليات البرية بداية من سهل الغاب.
موسكت أمسكت بزمام المبادرة في سورية ،ومن موقعها هذا
تسعى إلى تأمين األجواء السورية.
في هذا السبيل تشير روسيا إلى قدراتها التقنية ،في استخدام
صواريخ بحر قزوين ،التي دلت على مستوى التأهيل الرفيع،
بحسب وصف بوتين.
كما أنها تشير كذلك إلى ما وصفته صحيفة «فورين بوليسي»،
«بحرب تعطيل التقنيات والرادارات المعادية» .كما أثبتت طائرة
الميغ المجهولة ،في السيطرة على سرب من طائرات الفانتوم
التركية.
في مسعى تأكيد «سياسة األم��ر ل��ي» ،طلبت وزارة الدفاع
الروسية التنسيق مع الحلف األطلسي ،وتبادل المعلومات
االستخبارية بشأن مواقع «داعش».
لكن كارتر آشتون رفض الطلب .بدعوى أن استراتيجية روسيا
خاطئة في سورية ،وهو ما رآه البعض في الحلف األطلسي
محاولة لتخفيف جموح موسكو ،التي ترى تدخل األطلسي غير
شرعي ،من دون موافقة الحكومة السورية.
ربما تشير صواريخ قزوين أيضا ً إلى استنفار موسكو الحازم
في استخدام أسلحتها االستراتيجية.
وزراء الدفاع في الحلف األطلسي سيبحثون سبل احتواء
موسكو ف��ي س��وري��ة ،على ق��ول صحف بروكسيل .لكن أحد
المعلقين يقول ما معناه :الكرملين ينام ملء جفونه عن شواردها،
فهو مطمئن إلى قدرته على االنجاز في يوم ،ما عجز عنه تحالف
واشنطن في سنة.

خبير قانوني( ...تتمة �ص)9
وأك��د عبد العاطي ،أن��ه طبقا ً للمادة  52من ميثاق
األمم المتحدة يحق للدول بشكل فردي أو جماعات طلب
المعونة العسكرية وهذا ما قامت به سورية ،موضحً ا أنه
ّ
يحق لروسيا تطوير عملياتها العسكرية لتشمل تنظيمات
إرهابية أخرى في العراق على سبيل المثال في حال طلبت
بغداد ذلك ،وهذا ما أعلنت موسكو استهدادها لتنفيذه.
كما أكد عبد العاطي ،أن روسيا تتبنى نهج المواجهة
الشاملة لكل الجماعات اإلرهابية في كل أماكن انتشارها،
وذلك وفقا ً لما أعلنه مسؤولون روس على رأسهم الرئيس
الروسي ال��ذي أك��د اعتزام روسيا ،استصدار ق��را ٍر من
مجلس األم��ن لتنسيق جهود جميع القوى المناهضة
لتنظيم داعش وجماعات إرهابية أخرى.
وقال عبد العاطي إن روسيا ترأست اللجنة الوزارية
لمجلس األمن ،تحت عنوان «تسوية الصراع في الشرق
األوسط وشمال إفريقيا والتهديدات اإلرهابية في المنطقة»

األمر الذي يفتح المجال واسعا ً لضربات عسكرية روسية
على التنظيمات اإلرهابية التي تنتشر بليبيا على سبيل
المثال ،كما يفتح المجال لعمليات عسكرية روسية ضد
تنظيمات مسلحة أخرى غير مدرجة على الئحة اإلرهاب
مثل الجيش السوري الحر أو المعارضة السورية المدربة
أميركياً.
وحول مشروع القرار الذي تحاول موسكو استصداره
من مجلس األمن بشأن مكافحة اإلرهاب ،أشار عبد العاطي
إلى أن المجلس سبق له أن أصدر مجموعة قرارات تحت
الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة باعتبار بعض
التنظيمات كجماعات إرهابية وعلى رأسها «داع��ش»
و«جبهة النصرة» ،ومن ثم فإن الجهود الدولية الروسية
تتماشى تماما ً مع الشرعية الدولية ،لكنه استدرك قائالً:
«من الممكن تقويض تلك الجهود الروسية حال استخدام
الواليات المتحدة على سبيل المثال حق الفيتو».

رو�سيا في الزمان ( ...تتمة �ص)9
ق��دم��ت س��وري��ة التضحيات وتحملت ال��خ��راب
والعقوبات وصبر شعبها وصمد واستطاعت أن
تقنع العدو قبل الصديق بعدالة وص��واب وجهتها
ونظريتها ،وليس فراغا ً أتت منه روسيا ،فهي الدولة
النووية التي صبرت على عنجهية الواليات المتحدة
األميركية والتي تمددت ومنذ أح��داث  11أيلول ثم
بدأت تنكمش ،بينما الروس ليسوا في غفلة توسعوا
أفقيا ً وشاقوليا ً وبنوا ومتنوا عالقاتهم مع دول الجوار
القريب ومع الجوار البعيد المالصق ألميركا واشتغلوا
على تطوير العالقات االقتصادية الداخلية والخارجية
وتطوير القدرات العسكرية الروسية.
ولما باتت األمور جاهزة لقول الكلمة الفصل قيلت
تلك الكلمة .فلقد ت ّم التنسيق مع القيادة السورية على
امتصاص فورة المشروع األميركي اعتمادا ً على قدرات
الجيش العربي السوري وحنكة قيادته في التصدي
للمجاميع اإلرهابية المتنوعة والقادمة من أصقاع
األرض وحماية المصالح الحيوية السورية ،واالنتقال
من مرحلة للصراع إلى مرحلة أخرى واجهها الروس
بفيتو لمرات عدة وبسحب البساط من مشكلة السالح

الكيمائي من تحت القدم األميركية وباقي األصدقاء
من صينيين وإيرانيين لم يتوانوا عن الدعم المباشر
والصريح للخطوات الحكومية السورية .خالل تلك
الفترة أعلنت الصين عن تفوقها االقتصادي وإيران عن
دخولها النادي النووي.
وأث��ن��اء ه��ذا ال��زم��ن كانت األم���ور تحضر بصورة
واثقة واإلعداد يتم لدخول الروس على خط محاربة
اإلره��اب مدعومين بالشرعيتين الدولية والوطنية.
وه��ذا م��ا أق��رت ب��ه األم��م المتحدة وت��م نقل العتاد
الالزم والتحضيرات العسكرية خالل فترة استباقية
ّ
توضحت النيات الغربية
ل��ـ  2015/9/30ولما
بالعدوان على سورية بحجة أخيرة هي حجة فشل
الدولة أعلنت روسية أنها مستعدة لحلف دولي أو
إقليمي محرجة النيات األميركية ومسببة خلخلة
واضطرابا ً فكشفت النيات الحقيقية لدول العدوان
على س��وري��ة ،وسقطت معادلة القطب الوحيد في
المكان الصحيح والتوقيت الصحيح.

هبة محمد

نائب وقيادي في «نداء تون�س»
ينجو من محاولة اغتيال
نجا النائب في البرلمان التونسي والقيادي في حزب
«نداء تونس» رضا شرف الدين أمس من محاولة اغتيال
بالرصاص في مدينة سوسة الساحلية ،بحسب ما أفادت
مصادر أمنية.
وقالت مصادر أمنية إن مسلحا ً أطلق وابالً من الرصاص
تجاه سيارة شرف الدين في مدينة سوسة الساحلية التي
شهدت هجوما ً إرهابيا ً في حزيران أودى بحياة العشرات
أغلبهم من السياح.
ونقلت وسائل إع�لام تونسية عن شرف الدين قوله
في أعقاب الهجوم إن المسلح أطلق الرصاص بكثافة
من سيارة مارة ،وصوب نحوه أكثر من  8رصاصات في
محاولة الغتياله ،وذلك عندما كان في طريقه إلى العمل.
وش��رف الدين النائب في البرلمان عن ح��زب «ن��داء
تونس» الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية الباجي القائد
السبسي ،وهو أيضا ً رئيس فريق النجم الساحلي أحد
أعرق فرق كرة القدم في تونس.
وقال شرف الدين إن الرئيس التونسي الباجي قايد

السبسي ،ووزي��ر الداخلية محمد ناجم الغرسلي ،قاما
باالتصال به لالطمئنان عليه ،كما عززت السلطات األمنية
قواتها إلى موقع الحادث لفتح تحقيق.
وشهدت تونس بعد ث��ورة  14كانون الثاني 2011
اغتيالين بارزين استهدف األول المعارض السياسي
شكري بلعيد في  6شباط  ،2012والثاني النائب محمد
البراهمي في  25تموز  ،2013وال تزال التحقيقات مستمرة
للكشف عن الجهة التي تقف وراء االغتيالين.
تأتي محاولة االغتيال ،بعد تصريحات مدوية لإلعالمي
التونسي معز بن غربية ،قال فيها إنه يملك معلومات حول
عمليات االغتيال التي هزت تونس ما بعد .2011
وكشف أيضا ً عن معرفته بالمتورطين والمسؤولين
عن الهجومين اإلرهابيين اللذين استهدفا متحف باردو
والمنتجع السياحي بسوسة ،تصريحات صدمت الشارع
التونسي وشرعت الجهات القضائية في التحقيق بمدى
صحة هذه التصريحات التي تنذر على ما يبدو بعاصفة
سياسية غير مسبوقة.

ال�صواريخ العابرة( ...تتمة �ص)9
سورية من بحر قزوين الذي يعد إحدى البقاع الهامة على خريطة العالم
االقتصادية والسياسية على حد سواء .وهي المرحلة االولى من سلسلة
مراحل أخرى يعتزم الروس استخدامها كلما دعت الضرورات التكتيكية
اليها ،لضرب أه��داف معقدة في منطقة الرقة وحلب وأدل��ب ،حسب ما
ص ّرحت مصادر روسية.
ويرى المراقبون أن روسيا باستخدامها صواريخ كاليبر التي تطير
على ارتفاع منخفض وذات الكلفة العالية بالمقارنة مع ضربات طائرات
السوخوي  24و 25و 34التي كان بإمكان الجيش الروسي ضرب األهداف
نفسها من خالل تلك الطائرات ،اال ان استخدامها لصواريخ العابرة
للقارات كانت ّ
يدل على أن هناك قرارا ً روسيا ً بمواصلة استعراض اإلرادة
الروسية بحشد كل االمكانيات في تلك الحرب التي تعتبرها مصيرية
وتوجيه رسائل تحذيرية لكل من تركيا والسعودية والواليات المتحدة،
تلك الدول المتورطة بالحرب على سورية والتي تم ّول داعش وتسلحه،
فالصواريخ العابرة للقارات الفعالة جدا ً تمثل تحديا ً كبيرا ً جدا ً لتلك
الدول وبالذات للدفاعات األميركية .وهذا ما أكده قائد الدفاعات الجوية
األميركية مضيفا ً ان الصواريخ الجوالة تمكن الطائرات الروسية من
توجيه الضربات ألهداف في أميركا الشمالية من دون أن تغادر المجال
الجوي الروسي.
فمع استخدام الصواريخ بعيدة المدى التي مفادها أن روسيا ستواصل
غاراتها من دون توقف مستخدمة كافة األسلحة حتى تحقق أهدافها في
تدمير البنى التحتية للمنظمات اإلرهابية ،تكرس بذلك موسكو خرائط
إقليمية ودولية جديدة.

ناديا شحادة

 9000معتقل �سيا�سي في البحرين
قال رئيس منتدى البحرين لحقوق اإلنسان يوسف ربيع ،إن البحرين
تعد من الدول التي يكثر فيها االعتقال التعسفي ،وهو ما يتعارض مع جميع
المواثيق واالتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان ،بحسب ما نقل موقع «منامة
بوست».
االجتماعي «تويتر» ،يوم
التواصل
موقع
على
حسابه
عبر
ربيع
وذكر
ّ
األربعاء  ،2015أن عدد حاالت االعتقال التعسفي قد تجاوز التسعة آالف
معتقل سياسي ،منذ انطالق تظاهرات  14شباط  ،2011التي خرجت
للمطالبة بالحرية والديمقراطية وتقرير المصير.
وطالب ربيع السلطات البحرينية بالتوقف عن هذا الخيار األمني وسياسة
القمع واالعتقاالت والمحاكمات الجائرة ،مشددا ً على ضرورة الحوار الوطني
للخروج من األزمة السياسية المتفاقمة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1قائد تركي أول رئيس للجمهورية
2 .2خبز يابس ،خدّرها ،هواء
3 .3عاصمة أميركية ،من شعراء األمويين الكبار
4 .4مرفأ في المغرب ،متشابهان ،حرف أبجدي مخفف
5 .5أص��ب��ح األم���ر س��ه�لاً ،ج��زي��رة أوروب��ي��ة ف��ي شمال
األطلسي
6 .6أضأتم ،سلّمنا باليد
7 .7من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،أرش��دا،
خاصتهم
8 .8يص ّوران ،من الفاكهة الصيفية
9 .9يندمون ،كاتب
1010سعل ،أنشئهم ،والد (بالعامية)
1111مرفأ بلغاري على البحر األسود ،أليفا ً
1212خاصتنا ،نشيّد البناء ،نقطع

1 .1منخفض صحراوي واسع في جنوب أفريقيا ،غاب
النجم
2 .2والية أميركية ،كل نبات طيب الرائحة
3 .3مدينة إسبانية ،حرف أبجدي مخفف
تمسان
4 .4ه ّنة من الصوف تلبس على الرأسّ ،
5 .5حرف نصب ،يقصد المكان ،مخابز
6 .6تساير بالحديث ،أح ّل محل
7 .7عائلة ،دعم ،غاز نادر يستعمل لإلنارة
8 .8منطقة صحراوية في جنوب المغرب ،إهدمي البناء
9 .9مدينة أميركية ،يلقي
1010من الفاكهة الصيفية ،غنجنا ،حرف جر
1111يسحقانه ،نوم عميق
1212تبعا ،أحالمي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،698524173 ،721639854
،986273541 ،435718296
،357941682 ،214865937
،843192765 ،179356428
562487319

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1تشارلستون ،يا  ) 2وهب،
برم ،اامر  ) 3سباهي ،راسلنا ) 4
كابل ،ايمان  ) 5يسحرنا ،عدل ) 6
ركلناه ،ليما  ) 7ور ،كلنا ،ساند 8

) رالي ،هللتن  ) 9اتم ،بامير ،ان
 ) 10شيفا ،روابي  ) 11اينشتاين
 ) 12ال ،اخ ،ادلب.
عموديا:
 ) 1توسكارورا ،اب  ) 2شهبا،
كراتشي  ) 3اب��اب��ي��ل ،لمينا ) 4

هلسنكي ،فشل  ) 5لبي ،ح��ال،
ب���ات  ) 6س���ر ،اره��ن��ه��ا ،اا ) 7
تمرين ،المريخ  ) 8امال ،ليون 9
) ناسا ،يسترا  ) 10النعمان ،برد
 ) 11يمن ،دان ،اي  ) 12ارامل،
دين ،لب.

 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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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).

3
6

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).

2

9

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).

