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احتجاجات «كرد�ستان» ( ...تتمة �ص)9

وب��ح��س��ب ال��ن��ائ��ب ع���ن ك��ت��ل��ة التغيير
الكردستانية (معارضة) أمين بكر فإن انطالق
التظاهرات في اإلقليم أحد أسبابها المهمة هو
تمسك برزاني بالسلطة ،مشيرا ً إلى أن إصرار
برزاني على تمسكه بالسلطة سيؤدي الى مزيد
من التظاهرات ويؤدي الى عدم االستقرار األمني
في اإلقليم وتفتيت وحدة الصف ،لكن الحزب
الديمقراطي الكردستاني اتهم رئيس حركة
التغيير نوشيروان مصطفى واتباعه بالوقوف
وراء حرق مقار الحزب في مناطق بمحافظة
السليمانية بحسب بيان للحزب الديمقراطي،
ما يشير إلى أن «حرب االتهامات» بين القوى
الحزبية الرئيسية في اإلقليم حضرت بقوة،
وقد أدى ذلك إلى تفاقم األمور بعد حرق عدد من
مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني وسقوط
ضحايا من المتظاهراين وعناصر حزبية كانت
تحرس مقارها في محافظة السليمانية.
ال شك في أن هناك حساسية تطفو على سطح
االنقسامات الكردية بسبب رئاسة اإلقليم ،وأن
تمس وح��دة اإلقليم
حساسية المسألة ب��دأت
ّ
وقد ي��ؤدي ذلك إلى تقسيمه ال محال ،وهو ما
قد تسير به القوى السياسية في السليمانية
التي ال ترضى أن تكون ديكورا ً شكليا ً للتغطية
على انفرادية البرزاني في السلطة .ويقول
الكاتب يوسف فرج يوسف إن « السليمانيين
يشعرون بتفوق «عرقي» على النظير االربيلي
ب��وص��ف األخ��ي��ر يمثل ال��ن��زع��ات العشائرية
وأس��ال��ي��ب تصفية الحسابات م��ع الخصوم
بغياب الحوار ،والسليماني يصف األربيلي

بضيق األف��ق والتصور ،وأن مساحة تفكيره
ضيقة ج��دا ً تقترب من السذاجة» .ويضيف:
«األموال والثروة محصورة بيد حفنة برزانية
محدودة الوالء له ولحكمه ،والسليمانية تتجه
اآلن وفق المعطيات الواقعية إلى تشكيل إقليمها
الخاص».
واعتبر الكاتب وليد الطائي أن «بقاء البرزاني
وأبنائه في القرار الحكومي ،سيجعل كردستان
ساحة حرب سواء كانت سياسية أو اجتماعية
أو اقتصادية».
الخوف الذي حذر منه البرزاني هو من إعادة
تقسيم اإلقليم إل��ى «إدارت��ي��ن» .أي ب��أن يقوم
هذا المشهد على اقتسام اإلدارة ،او باألحرى
انقسامها ،بين السليمانية من جهة ،وأربيل
ودهوك من جهة أخرى ،وأن يتم العمل بنظام
اإلدارت��ي��ن م��ا يعرض وح��دة اإلقليم للتفكك
والتقسيم .وقد خرجت األصوات المنادية بذلك
من داخل السليمانية ،وكان على رأسها رئيس
مجلس محافظة السليمانية (هفال أبو بكر)
الذي هدد بجعل المحافظة إقليما ً مستقالً عن
حكومة اإلقليم في أربيل نظرا ً لما تعانيه المدينة
من إقصاء وتهميش بحسب وصفه.
وسبق أن شهد إقليم كردستان حربا ً أهلية
بين الفصائل الكردية بين عامي (-1994
 ،)1998وك��ان أب��رز فصيلين فيها ،االتحاد
الوطني الكردستاني وال��ح��زب الديمقراطي
الكردستاني .سقط ف��ي ه��ذه ال��ح��رب ،آالف
الضحايا األك��راد بين قتيل وجريح ،وتدخلت
خاللها فصائل كردية إيرانية وسورية وتركية

بوتين :ال ن�سعى ( ...تتمة �ص)9

مع جانبي الصراع.
انتهت الحرب بتوقيع هدنة ثم اتفاقية،
لتقاسم مناطق النفوذ وظلت حالة االنقسام
قائمة بـ «إدارت��ي��ن» حتى احتالل العراق عام
 ،2003ونجاح المحتل األميركي في جمع
الطرفين على ط��اول��ة واح���دة ،واض��ع �ا ً ح � ّدا ً
وحد اإلقليم ،مع احتفاظ
لالقتتال الداخلي ،كما ّ
أربيل بمركز القرار الكردي ،وألسباب لها عالقة
بمصالح الواليات المتحدة.
وما عزز من هذا التوجه في االنقسام انقسام
آخ��ر ذو بعد إيديولوجي اجتماعي وه��و أن
«االت��ح��اد الوطني الكردستاني» يعد حزبا ً
يساريا ً علمانيا ً يمثل «الشريحة البرجوازية في
المجتمع» ،في حين يعد «الحزب الديمقراطي
الكردستاني» حزبا ً ريفيا ً قبليا ً «يمثل اإلقطاع
وارستقراطية القبيلة».
وي��ب��دو أن تبني مثل ه��ذا ال��ط��رح ال يشكل
س��وى ورق��ة ضغط على (ال��ح��زب الديمقراطي
الكردستاني) لكي يذعن لمطالب األحزاب األخرى،
وإال فإن اإلقليم سيدخل في دوامة الحرب األهلية
في ظل هذا االنقسام ،وفي ظل وجود «إدارتين»
يسعى كل منهما إلى أن يكون ممثالً لإلقليم.
وفي ضوء هذا الواقع ،هناك من بدأ يكشف
عن المشهد األكثر قربا ً للتوافق بين القوى
السياسية بحكم المعطيات المتوافرة ،بحيث
سيتم البقاء على «البرزاني» رئيسا ً لإلقليم مع
سحب بعض الصالحيات منه ،وتحديد بمدة
زمنية لبقائه حتى نهاية ال��دورة التشريعية
الحالية وال يحق له الترشح مجدداً .وال يستبعد

ضمن هذا المشهد أن يتم انتخاب الرئيس من
داخ��ل قبة البرلمان ومن األح��زاب المعارضة
نفسها ،إذا ما تم التوصل إلى حلول توافقية
ترضي جميع األطراف.
وأه��م األسباب التي تدفع إلى ترجيح هذا
الخيار:
1ـ الهجمة اإلرهابية التي يتعرض لها اإلقليم
من قبل تنظيم «داعش االرهابي ،وبالتالي ليس
من مصلحته تشتيت جبهته الداخلية بخالفات
سياسية ،ال سيما أن رئيس اإلقليم الحالي
هو نفسه القائد العام لقوات البيشمركة التي
تخوض المواجهات مع «داعش».
2ـ ال تمتلك األحزاب المعارضة مرشحا ً بديالً
من البرزاني ،خصوصا ً أن االتحاد الوطني
الكردستاني لم يتفق على إيجاد مرشح بديل
من السيد جالل الطالباني الذي أنهكه المرض.
4ـ في خضم الصراع الدائر بين الحكومة
المركزية وحكومة اإلقليم بخصوص مواضيع
ع��دة ،أهمها قوانين النفط وال��غ��از ،وتصدير
النفط ،وقوات البيشمركة ،وصالحيات اإلقليم،
ف��إن��ه ليس م��ن مصلحة اإلق��ل��ي��م ف��ي الوقت
الحاضر إثارة إشكاالت من شأنها أن تضعف
وحدة الصف الداخلي ،بحسب مصدر كردي.
5ـ أخيراً ،وبحسب ما تم ذكره من مصادر
كردية ،فإن اإلدارة األميركية تضغط في إبقاء
البرزاني في منصبه على األق��ل حتى انتهاء
الدورة التشريعية الحالية ،وذلك لتجنب إثارة
القالقل الداخلية ،ما يعرض مشروعها برمته
للخطر.

 4عمليات بالقد�س ( ...تتمة �ص)9
وقبلها ،قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الصهيونية إن
مستوطنين قتال ،وأصيب ما ال يقل عن  17آخرين في عمليتي
دهس وإطالق نار داخل حافلة بالقدس في شارع ما يسمى بـ
«ملوك إسرائيل».
وق��ام فلسطيني بحسب ما ذك��رت مواقع صهيونية بدهس
عدد من المستوطنين بالقرب من مستوطنة مالخي غرب مدينة
القدس المحتلة.
وبيّن موقع «والال» أن «منفذي عملية القدس بالحافلة تبلغ
أعمارهما ما بين  22و 24أحدهما كان يطعن واآلخر يطلق النار
من مسدس».
كما قالت وسائل إعالم صهيونية إن اثنين أصيبا في رعنانا
جراء عملية طعن أخرى ،استشهد منفذها ،وسبقها عملية طعن
في المنطقة ذاتها.
وبعد عملية طعن رعنانا األولى ،قالت وسائل إعالم صهيونية
إن قوات االحتالل اعتقلت المنفذ ،وإنه يجري مالحقة شخص آخر
كان يساعده.
وبينت الحقا ً أن قوات االحتالل اعتقلت المنفذ الثاني أثناء
عملية رعنانا الثانية ،من دون مزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى ،وصفت صحيفة «هآرتس» المشهد بالقول:
«يوم رعب في «إسرائيل» 4 ...عمليات في غضون ساعتين».
وفي إطار اعتداءات المستوطنين اإلجرامية ضد الفلسطينيين
أقدم مستوطنون على ضرب فلسطيني في رعنانا بطريقة وحشية
جدا ً وهم يكيلون له الضرب والشتائم.
إلى ذلك دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى تشكيل
قيادة موحدة لالنتفاضة وإلى انخراط كل الجماهير في الهبة
الشعبية .وتوعد عضو مكتبها السياسي كايد الغول بمواجهة
أي محاولة إلخماد الهبة الفلسطينية الجديدة ،داعيا ً إلى مواجهة
اللجنة الرباعية الدولية التي تحولت إل��ى أداة ضغط على
الفلسطينيين لمصلحة «اإلسرائيليين».
وش���ددت ل��ج��ان ال��م��ق��اوم��ة الشعبية ع��ل��ىأن االنتفاضة
الفلسطينية تجاوزت حدود المنع ،مضيفة أن تواتر العمليات
في فلسطين يثبت ذلك .وقال أبو مجاهد الناطق باسم اللجان
إن «الشباب الفلسطيني ت��ج��اوز قياداته وأرب���ك حسابات
«إسرائيل».
ورأت حركة الجهاد اإلسالمي في التصعيد دليالً على أن
االنتفاضة ستستمر وتتواصل وأن كل الشعب بات مشاركا ً فيها.

فيما أكدت حركة حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبو
زهري «أن عمليات الضفة والقدس رسالة لمن يمس بالمقدسات»
داعيا ً عبر إلى «استمرار االنتفاضة».
أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،فتوعدت من جهتها
االحتالل بأنه سيدفع ثمن جرائمه ،مؤكدة االستمرار في الحراك
الجماهيري إلى أن تتحقق أهدافه.
في السياق ،اعتبر أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب
عريقات أن ما يؤسس للعنف والتطرف وإراقة الدماء هو سياسة
حكومة الكيان «اإلسرائيلي» القائمة على اإلعدامات والجرائم
واالستيطان وبناء الجدران.
وفي ر ّد على رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو ،أكد
عريقات ،أن خطابه محاولة لقلب الحقائق وأنه مليء بالكذب
وتزوير الحقائق.
وك��ان نتنياهو قد دع��ا في خطاب له مساء االثنين ،رئيس
السلط ِة الفلسطينية محمود عباس إلى وقف ما وصفه بالتحريض
على الكراهية في الجانب الفلسطيني ،والتنديد بالهجمات التي
تستهدف الجنود والمستوطنين ،متوعدا ً بهزم ما أسماه إرهاب
السكاكين.

يو�سع ( ...تتمة �ص)9
الجي�ش ِّ
وق��د سقط عشرات الضحايا ما بين قتيل
وج��ري��ح ب��غ��ارات ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي على
اليمن المستمر منذ نحو سبعة أشهر ،حيث
شن الطيران السعودي سلسلة غارات عنيفة
استهدفت منطقة واق��ر ش��رق مدينة القطيع
بمحافظة الحديدة الساحلية ،فيما سقط 18
قتيالً وأصيب  15آخرون بغارات على تعز ،كما
لقي  6آخ��رون مصرعهم بمواجهات مع قوات
هادي في مديرية الوازعية غرب تعز.
وق��ال أحد أعضاء اللجان الشعبية أمس:
يضربون األبرياء ويقولون إنهم الحوثيون،
وه��م مواطنون ع��ادي��ون آمنون في بيوتهم،
وسقطوا في غارتين في المنطقة من جرحى
قتلى .وأض��اف آخ��ر« :مهما ض��رب العدوان
والتحالف ومهما كان إجرامهم وقصفهم فإننا
ثابتون ثبات الجبال الرواسي».
تصعيد قصف العدوان يأتي عقب م ّد وجزر
المواجهات على األرض بين وح��دات الجيش
اليمني والجماعات المسلحة التابعة للعدوان،
وال��ت��ي تكبدت خسائر ف��ادح��ة ف��ي األرواح
والمعدات العسكرية ،آخرها تدمير بارجة
حربية ثانية ف��ي مياه البحر األح��م��ر كانت
تحاول االقتراب من ميناء المخاء.
وفى ظل المواجهات العنيفة التي تشهدها
باقي الجبهات وسعت وحدات الجيش تقدمها
على منطقة الباحة ومدينة التربة جنوبا ً

وأفادت هذه المصادر بأن بحاح غادر بشكل
مفاجئ عبر ميناء عصب بأرتيريا ،مشيرة
إلى أن القوات اإلماراتية ساعدته في مغادرة
البالد.
ميدانياً ،أسقطت القوات اليمنية المشتركة
طائرة استطالع تابعة لدول العدوان في منطقة
الحصامة بمديرية الظاهر.
ونفذت وحدات من رجال الجيش واللجان
الثورية عملية نوعية ض��د م��واق��ع الجيش
السعودي في جيزان ودم��روا دبابتين خالل
العملية.
وأوض���ح م��ص��در عسكري لوكالة األن��ب��اء
اليمنية «سبأ» ،أن وحدات من الجيش واللجان
ال��ث��وري��ة ن��ف��ذت عملية ن��وع��ي��ة ض��د م��واق��ع
سعودية في جيزان ،مشيرا ً إلى أنه تم تدمير
دبابة سعودية خلف موقع الحثيرة السعودي
ودبابة أخرى في موقع الرمضة وأن النيران
تصاعدت منها فور استهدافها.
ولفت المصدر إل��ى أن الجيش واللجان
الثورية كانوا قد تمكنوا من تدمير دبابين وآلية
عسكرية سعودية في محيط مجمع الدفاع
وموقع كرس جوبح في الخوبة بجيزان.
وأك��د المصدر أن عمليات الجيش واللجان
الثورية ضد مواقع سعودية ستستمر ،وستكون
في األي��ام المقبلة أشد ،ما لم يتوقف العدوان
السعودي وجرائمه بحق أبناء الشعب اليمني.

باتجاه محافظة لحج ،في حين تستمر المعارك
على جبهة وسط المدينة مع تواصل الغارات
على أحياء الجحملية وصالة والحرير والستين
والخمسين سقط على إثرها عدد من الشهداء
والجرحى.
وأكد مواطنون أن الطيران العدوان يستهدف
البيوت واأله��ال��ي ،وال��ن��اس ال يستطيعون

ممارسة حياتهم اليومية ،حيث ال يوجد مكان
آمن حتي المساجد والجوامع.
وبين استمرار الغارات والمواجهات وانعدام
الخدمات األساسية يتفاقم الوضع اإلنساني
في تعز ليصبح أكثر كارثية ،خصوصا ً على
المستوى الصحي والغذائي والذي بات يهدّد
حياة الكثير من المواطنين.

ودع��ا بوتين إلى رفع الجهود على المسار السوري
إل��ى مستوى أكثر موضوعية مع التركيز في العملية
السياسية ،مؤكدا ً استعداد بالده لمثل هذا العمل ،لكنه
أشار إلى أن موسكو لم تتلق حتى اآلن ردا ً أميركيا ً على
اقتراحاتها بهذا الشأن.
وكشف الرئيس ال��روس��ي أن��ه سبق أن ع��رض على
األميركيين إرس��ال وف��د رفيع المستوى إل��ى واشنطن
برئاسة رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف لبحث
تحديات األزم��ة السورية ،حيث يجب أن يضم مثل هذا
الوفد نوابا ً لرئيس هيئة األركان الروسية وممثلي وكاالت
االستخبارات.
كذلك ش��دد بوتين على أهمية التعاون ح��ول الملف
السوري مع دول المنطقة ،بما فيها تركيا واألردن واإلمارات
والعراق ،في ما يخص تسوية األزمة السورية.
وأقر بوتين بأن االتصاالت بين موسكو وواشنطن حول
مكافحة اإلرهاب تجرى حاليا ً على مستوى العسكريين،
معتبرا ً أن هذا النطاق غير كاف ،كاشفا ً أنه اقترح على
األميركيين واألوروب��ي��ي��ن عقد لقاء خ��اص لسورية في
موسكو على مستوى عسكري والسياسي رفيع ،لكنه لم
َّ
يتلق حتى اآلن ردا ً على اقتراحه هذا أيضاً.
وأضاف« :كنا نريد من جهودنا أن تكون فعالة ،فعلينا
أال نكتفي بتوجيه الضربات الصاروخية ،بل يجب التوصل
إلى تسوية سياسية ،وهو هدف يتطلب منا تشجيع القوى
الموجودة داخل البالد على العمل المشترك».
كما اعتبر الرئيس الروسي أن عمليات التحالف الدولي
بقيادة واشنطن ،لم تأت بنتائج تذكر .وأردف قائالً «لقد
نفذوا أكثر من  500ضربة في أراضي سورية ،وأنفقوا،
بحسب البيانات الرسمية فقط ،نصف مليار دوالر على
تدريب «الجيش السوري الحر» .كما أنهم أعلنوا أخيرا ً
إل��ق��اء كميات م��ن الذخيرة والعتاد م��ن ط��ائ��رات لدعم
«الجيش الحر» .لكن أين هذا الجيش الحر؟» .وتساءل:
«أين الضمانات بأن هذه الذخيرة والعتاد لن تقع مجددا ً
في أيدي إرهابيي «داعش» كما حدث أثناء تدريب قوات
أخرى للمعارضة السورية؟.
ونفى بوتين االتهامات الغربية الموجهة إلى روسيا
بأن عمليتها العسكرية في سورية تستهدف «المعارضة
المعتدلة» وليس تنظيم «داع��ش» .وأوض��ح أن الجانب
الروسي طلب من شركائه تسليمه إحداثيات األه��داف
اإلرهابية ،لكن الدول الغربية رفضت بذريعة أنها« :غير
مستعدة لذلك» .ولذلك طلبت موسكو من واشنطن أخيرا ً
تزويدها بالمعلومات عن األهداف التي ال يجوز أن تضربها
الطائرات الروسية ،لكن األميركيين رفضوا مرة أخرى.
وفي تصريحات أخ��رى ،في أثناء اجتماع مع أعضاء
الحكومة الروسية ،قال بوتين إن الدول الغربية تحاول
تحميل روسيا مسؤولية العديد من القضايا الدولية ،بما
في ذلك األزمة السورية .وأضاف« :إنهم يقولون إننا نطلق
النار على أهداف خاطئة ،لكن سالح الجو األميركي نفسه
أغار األحد على محطة ومولد كهربائيين في ريف حلب.
وما هدف هذه الغارات؟».
من جهة أخرى ،أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف أن إطالق العملية العسكرية الروسية في سورية
ال يعني التخلي عن العملية السياسية لتسوية النزاع.
وق��ال خالل لقاء مع ستيفان دي ميستورا المبعوث
األممي إلى سورية أمس« :لقد أكدنا أكثر من مرة أن حملتنا
التي جاءت ردا ً على طلب الحكومة السورية ال تعني جعل
ض��رورة العملية السياسية تدخل طي النسيان .على
العكس ،إننا نالحظ أن دعم جهودكم يصبح أم��را ً أكثر
إلحاحاً».
وأردف قائالً« :في الوقت الراهن ،حين أصبح توافق
(ح��ول تمثيل المعارضة السورية في المفاوضات مع
دمشق) يلوح في األفق ،هناك من يقول إن عملية سالح
الجو الروسي تعرقل العمل السياسي .لكنني واثق من أن
المراقبين الموضوعيين يرون بوضوح أن مثل هذا الربط
(بين العملية السياسية والجهود الروسية لمكافحة
اإلره��اب) يحمل طابعا ً اصطناعياً» ،مضيفا ً أن موسكو
قلقة من محاوالت بعض األط��راف عرقلة تشكيل جبهة
موحدة لمكافحة اإلرهاب.
وأوضح قائالً« :إننا دخلنا مرحلة حرجة مرتبطة بجهود
تسوية األزمة ...ويكمن الهدف الرئيس في الوقت الراهن
في توحيد الجهود من أجل مكافحة اإلرهابيين :تنظيمي
«الدولة اإلسالمية» و«جبهة النصرة» واآلخرين».
وتابع أن تلك األطراف التي تسعى لعرقلة جهود تشكيل

جبهة مكافحة اإلره��اب ،تستغل في جهودها هذه بعثة
دي ميستورا .وأش��ار إلى وضع ش��روط مسبقة جديدة
باستمرار في طريق العملية السياسية ف سورية.
ووص��ف دي ميستورا لقاءاته م��ع الف���روف ونائبه
ميخائيل ب��وغ��دان��وف بأنها كانت مفيدة .وكشف أن
محادثاته تركزت على سبل إعطاء دفعة جديدة للعملية
السياسية على المسار السوري ،وقال« :أخطط للتوجه
ّ
لحث الجانب األميركي على االنضمام إلى
إلى واشنطن
هذه الجهود أيضا» ،مشددا ً على استحالة تسوية النزاع
في سورية وإطالق العملية السياسية عن طريق التدخل
العسكري.
ال��ى ذل��ك ،دان��ت موسكو القصف ال��ذي تعرضت له
السفارة الروسية في دمشق أمس واعتبرته عمالًَ إرهابياً،
وأع��رب الف��روف عن أمله في تحديد هوية المسؤولين
عن قصف السفارة ومالحقتهم ،وفي اتخاذ اإلج��راءات
الضرورية لوضع الحد لمثل هذه الهجمات.
وأردف قائالً« :إن سفيرنا في دمشق أكد األنباء عن
قصف السفارة .وقد سقطت قذيفتان في حرم السفارة،
إحداهما في الساحة الرياضية التابعة للسفارة ،والثانية
سقطت على مجمع سكني» .وتابع« :من الواضح أنه عمل
إرهابي يرمي إلى تهميش أنصار مكافحة اإلرهاب ومنعهم
من التغلب على المتطرفين».
ميدانياً ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات
الحربية الروسية نفذت  88طلعة قتالية وقصفت 86
موقعا ً لتنظيم «داعش» خالل  24ساعة في سورية.
وق��ال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء
إيغور كوناشينكوف« :نفذت الطائرات سوخوي»34 -
وسوخوي »-24و«سوخوي »-25خالل  24ساعة 88
طلعة قتالية وضربت  86موقعا ً للبنية التحية التابعة
لإلرهابيين في محافظات الرقة وحماة وإدلب والالذقية
وحلب».
وأوضح أن القاذفات الروسية وجهت ضربة دقيقة في
منطقة عندان في محافظة حلب الى مركز قيادة ميداني
إلرهابيي تنظيم «داع��ش» كان ينسق عمل التنظيمات
اإلرهابية في المحافظة ،وكان ملحقا ً به مخزن للذخائر،
مضيفا ً أن مركز القيادة الميداني تم تدميره ،إضافة الى
مخزن الذخائر و 4آليات.
وأف��اد المسؤول العسكري الروسي بأن طائرة قاذفة
روس��ي��ة دم��رت بشكل ت��ام مخبأ ب��ه مخزن ذخ��ائ��ر في
منطقة اللطامنة في محافظة حماة ،كما تم تدمير مركز
قيادة ميداني للعصابات المسلحة في ضاحية الباب في
محافظة حلب ،ودمرت مقاتلة هجومية عددا ً من الشاحنات
والعربات تحمل وقودا ً وذخائر في محافظة حلب.
وأشار كوناشينكوف إلى أن الضربات الجوية استهدفت
مراكز قيادة ميدانية ومخازن ذخائر وأسلحة وتجمعات
آلليات العسكرية ومعامل لتصنيع ال��م��واد المتفجرة
ومعسكرات ميدانية وقواعد للمسلحين.
وأوض��ح أن الضربات الجوية أفقدت مسلحي تنظيم
«داعش» قسما ً كبيرا ً من ذخائرهم ومعداتهم العسكرية
الثقيلة واآلليات األخ��رى ،الفتا ً إلى أن معلومات رصد
محادثات القادة الميدانيين في حماة وحمص تشير إلى
أن المسلحين يعانون من نقص حاد في الذخائر ،ما دفع
بعدد من القادة الميدانيين إلى إب�لاغ قادتهم بأنه في
حال عدم إمدادهم في أقرب وقت بالذخائر فسيسحبون
عصاباتهم من مناطق القتال.
ال��ى ذل��ك ،أعلن جيش العدو «اإلسرائيلي» أم��س أن
مدفعيته أطلقت النار على موقعين للجيش السوري في
الجزء السوري المحرر من هضبة الجوالن المحتل ردا ً على
سقوط صواريخ عدة.
وتمكن الجيش السوري أمس ،من السيطرة على «تل
أحمر « االستراتيجي بريف القنيطرة ،وقال مصدر عسكري
من قرية حضر« ،إن اشتباكات عنيفة تدور ،منذ الخميس
الماضي ،في أقصى جنوب القنيطرة ،على أطراف القرى
التي يعتبر سكانها موالين للحكومة السورية ،بين الجيش
السوري وحلفائه من جهة ،ومسلحي جبهة النصرة،
الموجودين في القرى المجاورة ،من جهة أخرى».
وأض���اف« :تمكن الجيش ،صباح ي��وم الثالثاء ،من
استعادة السيطرة على تل أحمر االستراتيجي ،المجاور
لقرية خان أرنبة ،بعد عملية مباغتة بمساعدة األهالي»،
مؤكدا ً أن الجيش تمكن من تدمير آليات للمسلحين كانت
متواجدة على التلة ،وقتل عناصر ،بينهم قائد عمليات
المسلحين في الريف الجنوبي للقنيطرة.

«العفو الدولية» ( ...تتمة �ص)9
ونسبت إلى أحدهم قوله« :هم (ميليشيا وحدات حماية
الشعب) أخرجونا من منازلنا وب��دأوا بإحراقها ...ثم
أحضروا جرافات وبدأوا بهدم المنازل».
وقالت منظمة العفو الدولية إن أفراد الميليشيا هددوا
المدنيين بضربات جوية لالئتالف إذا لم يهجروا منازلهم.
وظهرت الميليشيا الكردية كأهم شريك مؤثر في األرض

لحملة القصف الجوي التي تقودها الواليات المتحدة ضد
مسلحي «داعش» وتقول «األسايش» إنها تلقت تدريبات
من دول غربية.
ونفت الميليشيا في السابق اتهامات تركية لها بأنها
تطرد عن عمد المدنيين العرب والتركمان من المناطق
الواقعة تحت سيطرتها وخصوصا ً بلدة تل أبيض.
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1فلكي ألماني راح��ل وضع أطلس قضائي مطبوع
 ،1603من األطراف
2 .2مقاطعة على البحر األسود ،خائن
3 .3ق��وام ،أول محامي ،عائلة مخترع أميركي شهير
راحل
4 .4منخفض في شرق لبنان على الحدود السورية،
ضمير منفصل
5 .5حيواني خرافي ،عائلة ،أحرف متشابهة
6 .6شبه جزيرة في أوروبا
7 .7مدينة إسبانية ،من الحمضيات
8 .8شعرا (هما) ،مدينة إيطالية
9 .9إسم موصول ،للتفسير ،أحد الوالدين ،ذاق الطعام
1010ف ّوضونا ،يشفق على
1111يرقد ،عتبنا على ،حرف نصب
1212إمبراطور المغول في الهند ،أهدلت الستار

1 .1مؤرخ وجغرافي عربي
2 .2ضمير ،يسكن برفقته
3 .3ضمير منفصل ،إلهة الصيد عند الرومان ،حرف أبجدي
4 .4جمهورية جنوب القوقاس ،مدينة سومرية نافست لكش
5 .5كتلة جبلية في سلسلة جبال لبنان الغربية ،عاصمة
أوروبية
6 .6حرف أبجدي مخفف ،مدينة سومرية في العراق ،تقال على
الهاتف
7 .7أنضج اللحم بالزيت الساخن ،حرف أبجدي مخفف ،حرف
جر
8 .8يخون العهد ،خالف اليسار
9 .9وجهة نظرنا ،عملة آسيوية ،من األطراف
1010وضع خلسة ،الكثير الملوحة
1111يشاهدوها ،أحالم
1212غير مطبوخ ،بشر ،غلى القدر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،425678319 ،169235478
،371459826 ،783194265
،894762531 ،652381947
،937826154 ،546913782
218547693

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ح��ل��ق ال������وادي ،ار ) 2
قيرينا ،ام��ول��ه  ) 3ون ،رادوم،
مان  ) 4قانا ،يرغبان  ) 5ارانب،
شال ،سا  ) 6لسع ،السنديان ) 7

مارغت ،رند  ) 8نبال ،مرسين 9
) سد ،نان ،لكمنا  ) 10الزبداني،
امن  ) 11ي��ال ،سمان  ) 12هن،
باب ،بهر.
عموديا:
 ) 1حقوق االنسان  ) 2لينارس،

بدل  ) 3قر ،ناعما ،زين  ) 4ايران،
النبا  ) 5لنا ،بار ،ادلب  ) 6وادي،
لغمنا  ) 7ورشستر ،نسب ) 8
دامغان ،سليم  ) 9يم ،بلد ،يك ،اب
 ) 10ومأ ،يرنمانه  ) 11االنسان،
نم  ) 12رهن ،انديانا.

 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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Legend
فيلم رع ��ب ب�ط��ول��ة ت ��وم ه��ارد
م��ن اخ ��راج ب��راي��ن هيلغالند .مدة
ال �ع��رض  131دق �ي �ق��ة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Bring Him Home
فيلم تشويق بطولة كايت مارا
م��ن اخ� ��راج ري��دل��ي س �ك��وت .مدة
ال �ع��رض  141دق �ي �ق��ة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،غاالكسي).
The Walk
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة ج��وزف
غ��وردن ليفيت من اخ��راج روبرت
زي �م �ي �ك��س .م� ��دة ال� �ع ��رض 123
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سينما س�ي�ت��ي ،دي��ون��ز ،فوكس،
غاالكسي).
Black Mass
فيلم درام��ا بطولة جوني ديب
م��ن إخ � ��راج س �ك��وت ك��وب��ر .مدة
العرض  122دقيقة ،ABC ( .الس
ساليناس ،سينما سيتي ،سينمال،
امبير ،فوكس ،غاالكسي).
Before you go
فيلم كوميدي بطولة وإخ��راج
كريس إيفانز  .م��دة ال�ع��رض 89
دق�ي�ق��ة( .سينما س�ي�ت��ي،ABC ،
فوكس ،سينمال).
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 س��ال �ي �ن��اس ،اب � ��راج ،سيتي
كومبلكس ،سينما سيتي ،اسباس،
سينمال ،فوكس).

