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الفروف وكيري ( ...تتمة �ص)9
جولة المحادثات اتسمت بطابع مهني وجرت في جو ب ّناء،
وأكد أن الجانب الروسي يجري اتصاالت مماثلة مع بلدان
أخرى أيضاً.
الى ذلك ،قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
إن «بالده حريصة على دعم المعارضة السورية المعتدلة
وإن موقف بالده ثابت في هذا الشأن».
جاء هذا في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره
التركي فريدون سينيرلي أوغلو في أنقرة أم��س ،وقال
الجبير« :إن الجانبين السعودي والتركي يدركان خطورة
التدخالت اإلقليمية في الشأن السوري وما ينتج من ذلك
من تداعيات خطيرة».
وشدد الجبير على حرص بالده في إيجاد ح ّل سياسي
لألزمة السورية ،مؤكدا موقف بالده من عدم قبول وجود
الرئيس السوري بشار األسد في المرحلة االنتقالية وما
بعدها .وقال« :إن الرياض وأنقرة تتمسكان بوحدة العراق
ووحدة سورية» ،مشيرا ً إلى ضرورة إشراك الجميع في
العملية السياسية وكذلك الخروج بالبلدين من دوامة
اإلرهاب.
وأش���ار الجبير إل��ى أن السعودية ن��اش��دت الجانب
الروسي في العمل مع السعودية على إيجاد حل سياسي
لألزمة السورية .وشكر تركيا على دعمها لقوات التحالف
العربي في عملياتها باليمن.
وأكد وزير الخارجية التركي أن «األولوية هي وحدة
أراضي كل من العراق وسورية» .وقال« :ال بد من توفير
السالم واالستقرار في العراق وسورية ألن ذلك من شأنه
بث االستقرار في المنطقة ككل» ،مشدّدا ً على ضرورة دعم
«المعارضة السورية المعتدلة» وأن بالده أبلغت األطراف
المعنية كافة بذلك.
ميدانياً ،أطلق الجيش السوري أمس عملية عسكرية
واسعة في ريف حمص الشمالي والشمالي الشرقي ،حيث
فرضت وحداته سيطرتها على قرية خالدية الدير الكبيرة

مع ذلك ،نوه الدبلوماسي التركي إلى أن حوادث مماثلة
ال تتناسب مع روح العالقات الروسية التركية ،معربا ً عن
أمله في أن «حوادث من هذا النوع لن تتكرر في المستقبل
وسنعود إلى التعاون الموجه إلى التعامل والتعاون وأن
كل الخطوات الالزمة لذلك ستتخذ لتحقيق هذا الهدف».
وفي شأن متصل ،نفت موسكو االتهامات التركية بشأن
توريد أسلحة للمقاتلين السوريين األكراد في سورية.
وقال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي
ردا ً على سؤال حول ما نقل عن الخارجية التركية بشأن
قلق أنقرة من المساعدات العسكرية الروسية واألميركية
لألكراد «طبعا ً ال .ليس لدي أية معلومات بهذا الشأن».
كما لم يؤكد بوغدانوف ما أُعلن في تركيا حول استدعاء
السفير الروسي على خلفية المساعدات الروسية لألكراد،
وكشف أن األتراك أعربوا له عن قلقهم من اللقاء الذي عقده
أخيرا ً في باريس مع رئيس حزب االتحاد صالح مسلم .وتابع
قائالً« :إنه أمر غريب ألنه سبق لمسلم نفسه أن زار تركيا».
وأضاف بوغدانوف أن موسكو وواشنطن ستجريان
خالل األيام القريبة القادمة مشاورات حول سورية .وأكد
بهذا الصدد استعداد الجانب الروسي للتشاور حول جميع
القضايا الشرق أوسطية من أجل إيجاد نقاط تالق تساهم
في مكافحة اإلرهاب.
وف��ي السياق ،أعلن الجنرال إيغور كوناشينكوف،
الناطق الرسمي بلسان وزارة ال��دف��اع ال��روس��ي��ة ،أن
الممثلين عن الطرفين الروسي واألميركي تمكنوا خالل
محادثات أجريت بينهم ،األرب��ع��اء ،من تقريب مواقف
موسكو وواشنطن إزاء طلعات سالح الطيران الحربي
فوق سورية.
وأوضح كوناشينكوف أن الجولة شهدت إحراز تقدم
على صعيد تقريب مواقف الطرفين إزاء بنود أساسية من
الوثيقة المقبلة ،مضيفا ً أن الممثلين الروس واألميركيين
اتفقوا على مواصلة االتصاالت بهذا الشأن ،وأشار إلى أن
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بعد ساعات من انطالق المعركة.
كما استهدفت وح��دات الجيش السوري المسلحين
في مناطق كيسين والغجر وتلبيسة و تيرمعلة ،ما أسفر
عن تدمير غرفتي عمليات لهم و مقتل قائد غرفة عمليات
تيرمعلة رواد األك��س��ح ،إضافة إل��ى مقتل القيادي في
جماعة «أح��رار الشام» اإلرهابية الشيخ عمر مصطفى
الخضر ومساعده خال أبو أنس.
في حين أسفرت غ��ارة روسية عن مقتل قائد جماعة
«أحرار الشام» اإلرهابية أبو بكر الشيشاني في حمص،
وق��ال مصدر عسكري إن��ه «ت��م القضاء على جماعة من
المسلحين مع زعيم الجماعة اإلرهابية «أح��رار الشام»
أبو بكر الشيشاني وهو مواطن شيشاني األصل ،نتيجة
ضربات الطائرات الروسية في محافظة حمص».
وف��ي سهل الغاب تمكنت وح��دات الجيش السوري
وال���ق���وات ال��ردي��ف��ة م��ن ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ق��ري��ت��ي ف��ورو
والصفصافة بريف حماه الشمالي الغربي خالل العملية
العسكرية البرية المتواصلة في الريف الممتد بين حماة
وإدلب بتغطية من الطيران الحربي.
كما أحكمت وح��دات الجيش السوري سيطرتها على
حاجز و مزارع األمل في ريف القنيطرة الشمالي ،والذي
يع ّد الخط الفاصل بين مزارع األمل وقرية طرنجة التي
تعد معقل أساسي لتنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي.
في هذه األثناء ،أحكم الجيش السوري سيطرته على
قرية نعام وتل نعام في ناحية السفيرة في ريف حلب
الجنوبي الشرقي ،في حين أغار الطيران الحربي على
أه��داف للمسلحين في قرى جب الصفا وحميمة وقصير
ال��ورد والناصرية ووديعة والدكوانة وتلول السوس
وسبعين واسطبل وفاعوري.
وفي درعا أحكم الجيش السوري سيطرته على بناء
السيريتل وحي المنشية جنوب غربي المدينة بالكامل،
كما سيطر على أجزاء واسعة من اللواء  82وتقدم باتجاه
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وإذ ق��ال« :إننا لن نسمح بتمرير المخططات
«اإلسرائيلية» التي تستهدف قدسية المسجد
األقصى وهويته اإلسالمية ،أكد أن الفلسطينيين
سيستمرون «في الكفاح الوطني المشروع المرتكز
إلى الحق في الدفاع عن النفس».
وجدد «أبو مازن» القول إن «السالم لن يتحقق
إلاّ بإنهاء االحتالل «اإلسرائيلي» وإقامة الدولة
الفلسطينية وعاصمتها القدس».
إلى ذل��ك ،لم تحل إج��راءات المجلس ال��وزاري
ّ
المصغر ورفع السواتر االسمنتية
«اإلسرائيلي»
والمكعبات الحجرية دون قيام شابين فلسطينيين
بتنفيذ عمليتي طعن في القدس المحتلة قبيل
استشهادهما.
وسائل إعالم العدو تحدثت عن سقوط جريح
بعملية طعنٍ في المحطة المركزية للقطارات كما
حصلت عملية طعن في حي باب العامود ،حيث
هاجم الشاب الفلسطيني عناصر من حرس حدود
االحتالل.
ّ
المصغر للشؤون األمنية
وكان المجلس الوزاري
والسياسية «اإلسرئيلي» أعلن األربعاء المزيد من
اإلجراءات والقرارات في سعي منه للحد من موجة
العمليات التي تجتاح كامل فلسطين المحتلة.
وه��ذه التدابير تتجلى ف��ي تفويض الشرطة
صالحية فرض حصار أو طوق على مراكز االحتكاك
أو التحريض في القدس وفق اعتبارات أمنية.
إضافة إلى هدم منازل منفذي العمليات ،أقر
المجلس ال���وزاري المصغر أيضا ً ع��دم السماح
بإعادة البناء في المكان الذي هدم فيه منزل منفذ

العملية.
ومن القرارات سحب اإلقامة الدائمة من منفذي
العمليات وزي���ادة وتوسيع ال��ق��درة العمالنية
للشرطة «اإلسرائيلية» ،عبر تجنيد ثالثمئة عنصر
أمن آخرين لحماية المواصالت العامة في القدس،
فضالً عن الموافقة على تعزيز الشرطة بقوات من
الجيش «اإلسرائيلي» في المدن ومفترقات الطرق.
إل��ى ذل��ك ،اعتقلت ق��وات االح��ت�لال ،فجر أمس،
خمسة مواطنين على األق��ل من محافظة نابلس
بالضفة المحتلة .كما اعتقلت خمسة مواطنين من
حي جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة ،بعد
اقتحام الحي ودهم منازلهم بوحشية.
وقالت مصادر أمنية ،إن قوات االحتالل اقتحمت
قريتي تل ،ومادما ،جنوب غربي نابلس ،وفتشت
منازل عدة فيها ،واعتقلت ثالثة مواطنين من قرية
تل.
وصباح أم��س ،توغلت جرافات «إسرائيلية»،
بشكل محدود لمسافة  100متر داخ��ل الحدود
شرق المغازي وسط قطاع غزة ،فيما أطلقت بحرية
االحتالل النار على بحر السودانية شمال قطاع
غزة.
وأفادت مصادر محلية أن اآلليات توغلت انطالقا ً
من بوابة السرحي شرق المغازي ،واتجهت للشمال
وشرعت بعمليات تسوية وتجريف في أراضي
المواطنين.
وق��رر جيش االحتالل ،بناء سياج فاصل على
الحدود مع قطاع غزة ،يمتد بطول  65كيلومتراً،
«لمنع الفلسطينيين من التسلل إلى المستوطنات

اإلسكان العسكري بالشيخ مسكين.
الى ذلك ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ  33طلعة
جوية على  32موقعا ً للتنظيمات اإلرهابية في محافظات
إدل��ب وح��م��اة وري��ف دمشق وحلب ودي��ر ال���زور خالل
الساعات الـ  24األخيرة.
وأك���د ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ال�����وزارة ال��ج��ن��رال إي��غ��ور
كوناشينكوف تدمير مربض مموه لمنظومة صواريخ
«أوسا» المضادة للطيران ومنصة اإلطالق الخاصة بها في
منطقة الغوطة الشرقية لدمشق.
ولفت المسؤول الروسي إلى أن الطائرات وجهت ضربة
جوية لمركز قيادة لتنظيم «داعش» قرب بلدة قصير الورد
في ريف حلب الشرقي ما أسفر عن تدمير المركز بالكامل،
كما دمرت ورشة تحت األرض للتنظيمات اإلرهابية كانوا
يستخدمونها في تصنيع عبوات ناسفة في بلدة األتارب.
كما أكد أن الطيران الروسي دمر موقع محصن بداخله
منصات مدفعية ف��ي محيط خ��ان شيخون ،وق��ال إن
«تراجع كثافة الغارات الروسية خالل الساعات الماضية
يعود إلى تكثيف الطيران السوري لطلعاته الجوية وتغير
خطوط االشتباك بعد سيطرة الجيش السوري على مواقع
جديدة».
ولفت المسؤول العسكري ال��روس��ي إل��ى أن وسائل
الرصد واالستطالع الروسية تسجل كل التطورات وكشفت
عن «تراجع اإلرهابيين ومحاولتهم تجهيز مواقع جديدة
لهم وتبني ترتيب لوجيستي آخر لتزويد قواتهم باألسلحة
والمؤن».
وأك��د الجنرال كوناشينكوف أن «العمل ج��ار حاليا ً
لتحليل جميع البيانات التي تقدمها وسائل المراقبة
الروسية والمركز المعلوماتي في بغداد» موضحا ً أن
الطائرات الروسية بما فيها الطائرات من دون طيار «كثفت
طلعاتها االستطالعية فوق سورية من أجل التحقق من
صحة البيانات».
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المحاذية للقطاع».
وذكرت اإلذاعة الصهيونية أن الجيش يستعد
لمواجهة سيناريو تقوم خالله جموع كبيرة من
المواطنين الفلسطينيين باقتحام الجدار والدخول
إلى أراضي .48
في المقابل ،أكدت حركة الجهاد اإلسالمي في
فلسطين ،أن اليوم الجمعة سيكون ي��وم تأكيد
اس��ت��م��رار انتفاضة ال��ق��دس ،م��ن خ�لال تصعيد
المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وق��وات
االحتالل «اإلسرائيلي» في مناطق التماس كافة.
ودعت الحركة في بيان ،إلى رفع علم فلسطين
في أماكن التماس كافة تعبيرا ً عن وحدة الشعب
الفلسطيني ،تحت عنوان «استمرار االنتفاضة».
وطالبت الحركة بتوسيع حمالت إسناد ودعم
شباب االنتفاضة في القدس والضفة ،من خالل
مسيرات في كل أماكن الوجود الفلسطيني ،كما
دعت لجان واتحادات العلماء المسلمين والعرب
لمساندة االنتفاضة.
واستنفرت حركة «حماس» الشعب الفلسطيني
المنتفض في الضفة الغربية المحتلة ،للمشاركة
الفاعلة وال��واس��ع��ة وال��غ��اض��ب��ة ف��ي تظاهرات
ومواجهات اليوم الجمعة ،والتي ستنطلق في
المحافظات كافة عقب صالة الجمعة.
وأفاد المركز الفلسطيني لإلعالم أن الحركة دعت
في بيان صحافي لها ،إلى إشعال المواجهات في
جميع مناطق التماس ،ر ّدا ً على جرائم االحتالل
الغاصب ،ووف���اء لألقصى وال��ش��ه��داء واألس��رى
والجرحى.

ناديا شحادة

كذلك طالب التحالف األوروبي ووجه مناشدة عاجلة للجاليات الفلسطينية
واتحاداتها ومؤسساتها الفاعلة بضرورة التحرك العاجل وتنظيم الفعاليات
الوطنية إلسناد هبة الشعب في الوطن.
 االتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا يستهجن الصمت الدوليتجاه ما يحدث بفلسطين.
عبر االتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروب��ا عبر بيان صدر عنه
باألمس عن غضبه الشديد ،جراء ما يقوم به المستوطنون تحت حماية حكومة
التطرف «اإلسرائيلية» وجيشها الذي بات يقتل بهدف القتل والتطهير.
 تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا يطالب بلجم العدوان على الشعبالفلسطيني
وأعرب تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروب��ا عن أنه يتابع بقلق شديد
تصاعد وتيرة العدوان «اإلسرائيلي» وممارسات التنكيل الوحشية المتصاعدة
بحق شعبنا الفلسطيني .وتتوالى هذه االنتهاكات الخطيرة موقعة مزيدا ً من
الشهداء كل يوم ،بينما تعجز المستشفيات والمراكز الطبية عن استقبال هذه
األع��داد ،وطالب التجمع بإيجاد ممرات إنسانية آمنة لدخول الوفود الطبية
واألدوية والمستلزمات اإلغاثية ،مع عدم إعاقة حركة سيارات اإلسعاف عند
حواجز االحتالل .ودعا التجمع المنظمات الدولية المختصة ،ال سيّما منظمة
الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب األحمر ومنظمة أطباء بال حدود ،إلى
القيام بدور فاعل في هذا االتجاه.
إن المنتدى الدولي من أجل العدالة لفلسطين إذ يحيي جميع األخوات واألخوة
القائمين بهذه األنشطة ،يأمل من أعضائه الموزعين في القارات الخمس أن يزودوه
بكل فعالية أو نشاط أو مبادرة أو تحرك أو بيان متصل باالنتفاضة لتعميمه.
كما يسرنا إعالمكم أن ال��دورة الثانية للمنتدى الدولي من أجل العدالة
لفلسطين ستنعقد في تونس يومي  28و  29آذار المقبل ،بالتعاون مع االتحاد
التونسي للشغل ،وبالتزامن مع يوم األرض في  30آذار ،حيث ستتم المشاركة
في مسيرة كبرى في تونس مع الهيئات الشعبية التونسية الداعمة للمقاومة
والمناهضة للتطبيع.
إدارة المنتدى
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وهو ما يتصل باالستقرار في منطقة الخليج .وبالتالي هو دعم يخدم أمن
البلدين».
توجهها روسيا
وبالنسبة للخالف المصري السعودي تجاه الضربات التي ّ
للجماعات المسلحة في سورية ،رأى نافعة أن« :مصر أعلنت دائما ً أنها تختلف
مع التحالف الذي شكلته أميركا لمواجهة اإلرهاب ،و الذي يرى في «داعش»
التنظيم اإلرهابي الوحيد في سورية» ،و«فيما تتمثل األولوية السعودية في
فرض تنحية الرئيس السوري ،فإن األولوية بالنسبة لمصر مختلفة تماما ً
وتتمثل في الحفاظ على الدولة السورية من أخطار اإلرهاب والتقسيم وفي
مواجهة الفتنة الطائفية المندلعة في المشرق العربي .وترى مصر أن بقاء
الرئيس السوري أو رحيله هو أمر يقرره الشعب السوري وليس أي طرف
آخر».
وعلى الرغم من أن القيادة المصرية أثبتت بموقفها األخير من الحدث الروسي
في سورية تحررا ً من التبعية العمياء للسياسة السعودية ،إال أن الموقف
المصري ال زال غير حاسم تماما ً في تموضعه الجديد ،فهو وكما يرى الكثير
من العارفين ال زال محكوما ً باحتياجات ومتطلبات أرساها الرئيس السابق
السادات بعد كامب دايفيد ،وتتعلّق بالتحالف الثابت مع الراعي األميركي،
وهو ما لم تتجاوزه القيادة المصرية الحالية حتى اآلن ،على الرغم من ظهور
بوادر االقتراب من روسيا و من دول البريكس ،إال أن دروس التاريخ تعلّمنا أن
لحقائق الجغرافيا أحكاما ً على سياسات الدول ال يمكن تالفيها أو تجاهلها،
فعالقات التحالف المصرية السورية ضد األخطار المشتركة تعود جذورها
آلالف السنين ،بينما اتسمت العالقات المصرية مع آل سعود بالتوتر والصراع،
وذلك منذ ظهورهم على ساحة األحداث في المنطقة في القرن التاسع عشر.

�صدّ هجومين ( ...تتمة �ص)9

«�سكود» الجي�ش اليمني ( ...تتمة �ص)9
ميدانياً ،أطلقت القوة الصاروخية في الجيش
اليمني صباح اليوم ،صاروخا ً باليستيا ً جديدا ً من
نوع «سكود» استهدف قاعدة خالد بن عبد العزيز
الجوية في خميس مشيط بمحافظة عسير  -جنوب
السعودية .وأكدّت قوة الرصد في الجيش اليمني أن
الصاروخ الذي استهدف قاعدة خالد بن عبد العزيز
الجوية في خميس مشيط تمكن من تحقيق هدفه
بدقة.
يأتي ه��ذا االستهدف بعد تصريحات رسمية
للجيش اليمني تفيد بأن العدو «اإلسرائيلي» كان
قد نقل كميات من الصواريخ والقنابل إلى منطقة
خميس مشيط.
والصاروخ ال� ّذي تم إطالقه أمس هو الصاروخ

تواجه حربا ً ناعمة تهدف لتأمين مصالح الغرب وتفريغ الثورة من
محتواها ،حسب تصريحات المرشد األعلى للثورة اإليرانية السيد علي
خامنئي.
يشير المراقبون إلى أن تصريحات السيد علي خامنئي التي جاءت
غداة استشهاد القائد العسكري حسين همداني أحد كبار المستشارين
العسكريين اإليرانيين الموجودين في سورية ،على أيدي عناصر في تنظيم
«داع��ش» خالل أداء دوره االستشاري في محاربة االره��اب في ضواحي
مدينة حلب ،وفق ما اعلن الحرس الثوري االيراني.
فمقتل الجنرال االيراني في تلك العملية التي جاءت بعد اكثر من اسبوع
على حادثة التدافع في منى التي وقعت في  24ايلول وراح ضحيتها 465
من الحجاج اإليرانيين وفق آخر حصيلة أعلنتها منظمة الحج والزيارة
اإليرانية ،لتكون إيران بذلك في صدارة الدول من حيث عدد الشهداء .فهذه
الحادثة هي األسوأ واألكثر غموضا ً لكون غالبية الضحايا هم من اإليرانيين،
وهو ما يدعو للريبة والشك .هذا ما أكده الكاتب واالكاديمي االيراني يعقوب
بورنجف مضيفا ً أن الكارثة لم تكن مجرد حادثة ،بل كانت أم��را ً مدبَّرا ً
ومؤامرة خبيثة .وباإلضافة إلى االغتياالت التي طالت العلماء االيرانيين
في وقت كانت تخوض إي��ران حربها النووية النتزاع االعتراف الغربي
بقدرتها النووية تم اغتيال أكثر من عالم إيراني ،حيث يؤكد المراقبون
على أن اسرائيل واميركا وبعض الدول الغربية اعتمدوا اسلوب االغتياالت
لعرقلة الملف النووي من اجل حذف العقول العلمية من معادلة المواجهة.
ففي الثاني عشر من شهر كانون الثاني العام  2010اغتيل مسعود علي
محمدي أستاذ الفيزياء النووية في جامعة طهران ،وكذلك تم اغتيال مجيد
شهرياري العالم في الفيزياء النووية أمام إحدى الجامعات بتفجير سيارته
بقنبلة في  29تشرين الثاني العام  2010وبعد أقل من عام في  23تموز
 2011اغتيل داربوش رضائي نجاد األستاذ الجامعي والمتخصص في
الفيزياء الكهربائية ،وفي كانون الثاني العام  2012اغتيل النائب للمدير
التجاري في موقع نطنز النووي مصطفى احمدي روش��ن؛ وفي كل مرة
كانت تنتهي فيها التحقيقات بتوجيه اتهام صريح إلى «إسرائيل» وأجهزة
استخبارات أميركية وغربية.
فتلك الجرائم التي استهدفت النخبة من العلماء اإليرانيين سابقاً،
باإلضافة إلى ما شهده الملف النووي من عراقيل قبل التوصل إلى االتفاق
النهائي بين إي��ران وال��دول الكبرى ،وحادثة تدافع منى ومقتل الجنرال
اإليراني همداني في سورية ..كلها تؤكد أن إي��ران تواجه حربا ً غربية
ناعمة .فالحروب الناعمة هي حروب غير مباشرة وغالبا ً ما يُستعاض بها
عن المباشرة وأحيانا ً من دون دالئل ،وجاءت تصريحات السيد خامنئي
مصداقا ً على ذلك.

ال��راب��ع م��ن ص��واري��خ «ال��س��ك��ود» وال��س��ادس من
الصورايخ الباليستية التي استخدمها الجيش
اليمني منذ بدء العدوان على اليمن.
وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت إطالق أكثر من
ثالثين قذيفة على نقطة حرس الحدود السعودي
بالرهوة ومجمع الربوعة في عسير واستهداف موقع
«نشما» غرب مدينة الربوعة.
وترافقت هذه التطورات مع استهداف طائرات
التحالف السعودي محافظات تعز وصنعاء ومأرب
وصعدة بسلسلة غ��ارات جوية .في حين ارتفعت
حصيلة ضحايا غ��ارات التحالف السعودي على
مديرية ماوية شمال شرقي تعز إل��ى اثني عشر
شهيداً.

حاولتا استهداف القوات األمنية المتقدمة بعمليات
تحرير منطقة البوفراج شمال الرمادي».
وأض��اف المحالوي« :ت��م تدمير المركبتين
المفخخين وقتل االنتحاريين قبل وصولهما
الهدف من دون وق��وع خسائر مادية وبشرية
بصفوف القوات األمنية».
وكانت قيادة عمليات األنبار ،أعلنت أول من
أمس ،تحرير ساحة االعتصام شمال الرمادي،
فيما أكدت أن قوات الجيش رفعت العلم العراقي
فوق جسر البو فراج.
وتشهد مدينة ال��رم��ادي عمليات عسكرية
واسعة الستعادة السيطرة عليها من قبل القوات
األمنية والحشد العشائري وي��ش��ارك في تلك

العمليات طيران التحالف والعراقي.
إل���ى ج��ان��ب ذل���ك ،أب��ط��ل ال��ح��ش��د الشعبي
استراتیجیة عصابات «داع��ش» اإلرهابیة في
استخدام السيارات المفخخة للهجوم ،بتدمیرها
بصواریخ «الكورنیت» الحراریة .
من جهة أخرى ،كشف مصدر محلي في محافظة
صالح الدين ،عن إعدام «داعش»  14من عناصره
الفارين من معارك قضاء بيجي شمال المحافظة.
وقال المصدر في حديث صحافي« :إن عناصر
تنظيم داعش قاموا بإعدام  14من نظرائهم الفارين
من معارك قضاء بيجي» ،مبينا ً أن «عملية اإلعدام
جرت في قضاء الشرقاط ( 65كم شمال صالح
الدين)» .وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف

عن اسمه ،أن «قادة التنظيم يعيشون حالة من
الخوف ،وغالبيتهم فروا إلى محافظة نينوى».
سياسياً ،أعلن السكرتير الصحافي لرئيس
حكومة «إقليم كردستان» سامي أركوشي ،أمس،
أن رئيس الحكومة نيجرفان البرزاني سيتوجه
السبت إلى إي��ران للمشاركة في مؤتمر ميونخ
األمني الذي سيعقد في طهران.
وق��ال أركوشي في بيان« :إن رئيس حكومة
«إقليم كردستان» نيجرفان البرزاني سيزور
جمهورية إي���ران اإلسالمية ي��وم  17م��ن شهر
تشرين األول الجاري ،بدعوة رسمية للمشاركة
في مؤتمر ميونخ األمني الذي يعقد في طهران».
وأض��اف أرك��وش��ي« :إن المؤتمر سيعقد في

العاصمة طهران بالتنسيق مع المعهد الدولي
للبحوث السياسية» ،الفتا ً إل��ى أن «المؤتمر
سيشهد م��ش��ارك��ة دول��ي��ة واس��ع��ة لمناقشة
االتفاقيات المبرمة بين إي��ران وال��دول الغربية
والعديد من المواضيع والبحوث والمحاور ذات
العالقة بهذه المسألة».
وأشار أركوشي إلى أنه «من المتوقع أن يلتقي
رئيس حكومة اإلقليم خالل هذه الزيارة عددا ً من
المسؤولين في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية».
وتأتي زي��ارة رئيس حكومة كردستان إلى
إي���ران ف��ي وق��ت يشهد اإلقليم أزم���ة سياسية
واقتصادية انعكست بشكل واضح على جميع
مجاالت الحياة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1من مشاهير األدباء الفرنسيين المعاصرين ،مناص
2 .2من األغاني األجنبية ،شبه جزيرة في كندا بين األطلسي
وخليج هدسن
3 .3نلطخها بالعار ،مصارع
4 .4مادة قاتلة ،من أنواع الدببة
5 .5مذاهب ،من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،للنداء
6 .6ضعف ،بلدة لبنانية ،أداة جزم
7 .7من أنواع السيارات ،أثبتما األمر
8 .8المدخل ،أخفي األمر
9 .9يجمع ،أكبر مدن أالسكا
1010حرف تمني ،مقياس مساحة ،حرف أبجدي مخفف ،رقد
1111دولة أفريقية ،كفرنا
1212سقي ،شجر معمر

1 .1جزيرة في األرخبيل الكندي بالمتجد الشمالي
2 .2مدينة سودانية ،أطول أنهر فرنسا
3 .3يصنع من الحليب ،أقصد المكان ،نوتة موسيقية
4 .4رأس في المغرب على األطلسي ،أحد الوالدين
5 .5السيدة (بالمصرية) ،عاصمة أوروبية
6 .6صنوبر ،ق��اع��دة إقليم ال��واح��دي األع��ل��ى ف��ي اليمن
الجنوبي ،حرف نصب
7 .7أول يراع ،مدينة تركية
8 .8مدينة فلسطينية ،حاكم
9 .9يرشد ،أضاء ،حرف أبجدي مخفف
1010منخفض بين جبلين ،تدعمن (أنتن)
1111من المأكوالت تصنع من العجين ،صغار اللؤلؤ
1212حرف جر ،فني وهلك ،فلوس
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،542193867 ،918267345
،835421796 ،763584129
،476935281 ،129678534
،254316978 ،381749652
697852413

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1يوهان باير ،يد  ) 2اجاريا،
غ��ادر  ) 3قد ،مح ،اديسون ) 4
وادي القرن ،هي  ) 5تنين ،ال ،ااا
 ) 6ايبريا  ) 7لينارس ،ليمون ) 8

حسا ،التينا  ) 9ما ،اي ،ام ،الس
 ) 10وكلنا ،يرحم  ) 11ينام،
لمنا ،ان  ) 12همايون ،سدلت.
عموديا:
 ) 1ي���اق���وت ال��ح��م��وي ) 2
وج��دان ،يساكنه  ) 3ه��ا ،ديانا،

الم  ) 4ارمينيا ،اومــا  ) 5نيحا،
برلين  ) 6با ،الرسا ،الو  ) 7اقلي،
تا ،من  ) 8يغدر ،اليمين  ) 9راينا،
ين ،راس  ) 10دس ،المالــح 11
) يروها ،امال  ) 12نــي ،اناس،
نت.

 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).

