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تتمات  /ت�سلية
�شهيدان فل�سطينيان ( ...تتمة �ص)9

القوات العراقية والح�شد( ...تتمة �ص)9

وأف��اد موقع «السومرية نيوز» أن المتحدث باسم
الحشد الشعبي أحمد األسدي قال في بيان صحافي:
«أن القوات انطلقت بثالثة محاور رئيسة وأكثر من 10
محاور ثانوية فتزاحمت البطوالت والتحمت اإلرادات
لتنتج نصراً».
وأضاف األسدي« :أن من أبرز صور االنتصار تحرير
مصفى بيجي بالكامل ،ومعمل الزيوت جنوب شرقي
المصفى ،ومنطقة جسر الفتحة من جهة بيجي ،ومعمل
األسمدة شمال المصفى ،تحرير ومسك طريق الصينية
حديثة ،وتحرير الشركة المصرية ،وناحية الصينية
والمباشرة بتطهيرها ،ومخازن عتاد بيجي ،والكثير من
القرى والمواقع».
وأكد أن «مساحة ما تم تحريره حتى اآلن بلغت أكثر
من ( )1000كيلو متر مربع».
يذكر ،أن محافظتي األنبار وص�لاح الدين تشهدان
عمليات عسكرية شاركت بها القوات األمنية بجميع
صنوفها وبمساندة من الحشد الشعبي وأبناء العشائر
والطيران الحربي العراقي ،الستعادة المناطق الخاضعة
تحت سيطرة «داع��ش» ،حيث أح��رزت هذه العمليات
تقدما ً ملحوظا ً على األرض وكبدت الجماعة اإلرهابية
خسائر فادحة باألرواح والمعدات.
وكانت عمليات لبيك يارسول الله الثانية في شمال
محافظة صالح الدين ،تمكنت من تحرير أجزاء كبيرة
من قضاء بيجي شمال العاصمة بغداد وطرد مسلحي
داعش من مصفاتها.
وأعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة ،أن قوات
الجيش والحشد الشعبي تقدمت من ثالثة محاور باتجاه

بيجي ،وبعد السيطرة عليها قطعوا طريق الموصل
شمال بيجي باتجاه الشرقاط.
وأضافت هذه القيادة أن حجم الخسائر التي تكبدها
داعش وسرعة تقدم القوات العراقية المشتركة ،دفعت
عددا ً من عناصر الجماعة اإلرهابية إلى الهروب باتجاه
قضاء الشرقاط ،وقد أعدمت الجماعة أربعة عشر من
عناصرها لفرارهم من المعركة.
وج��اءت ه��ذه العمليات استكماال ً لعمليات تحرير
مدينة تكريت مركز محافظة صالح الدين والتي تمت في
نيسان الماضي.
وأكدت وزارة الدفاع العراقية أن تحرير شمال صالح
الدين يمهد لتحرير محافظة نينوى ومركزها الموصل.
أم��ا في محافظة األنبار غ��رب البالد فقد تصاعدت
العمليات العسكرية فيها مع اق��ت��راب دخ��ول مدينة
الرمادي ،حيث شنت القوات التابعة لجهاز مكافحة
اإلرهاب هجومين غرب المدينة باتجاه معسكر الورار
والمباني الحكومية.
كما استهدف الطيران العراقي مقرين لداعش في
منطقة «البوشجل» ومستودعا ً لألسلحة شمال قاعدة
الحبانية» العسكرية شرق الرمادي وقتل من كانوا بها.
وأربكت هذه العمليات مسلحي داعش ما دفع باألخير
الى إعدام اربعين من عناصره في منطقة هيت بسبب
سعيهم لالستسالم للقوات العراقية.
على صعيد متصل ،تمكنت قوة مشتركة من قيادة
عمليات بغداد ،من تنفيذ عملية نوعية في مناطق شمال
بغداد عثرت خاللها على مستودع لألسلحة والعتاد في
البساتين الزراعية.

كتلة التغيير :حزب برزاني
يكبت المواطنين ب�أجهزة بولي�سية
ات��ه��م رئ��ي��س كتلة التغيير في
مجلس ال��ن��واب ال��ع��راق��ي هوشيار
ع��ب��دال��ل��ه ،ال���ح���زب ال��دي��م��ق��راط��ي
الكردستاني بزعامة رئيس منطقة
كردستان مسعود بارزاني بـ«كبت»
المواطنين في أربيل من خالل وضع
«أجهزة بوليسية».
وأف���اد موقع «السومرية نيوز»
أول م��ن أم��س أن عبدالله ق��ال إن
السبب الرئيسي لتوليد العنف داخل
كردستان هو السياسات الخاطئة
للحزب الديمقراطي الكردستاني
المتمثلة بعدم قبوله ت��رك رئاسة
منطقة ك��ردس��ت��ان وتأخير روات��ب

الموظفين لثالثة أشهر.
وأك��د عبدالله أن «هناك استياء
ع��ارم�ا ً بسبب تأخير ال��روات��ب ضد
األحزاب كلها ،لكن الحزب الديمقراطي
ي��ت��ح��م��ل ال��م��س��ؤول��ي��ة ال��ك��ب��رى».
وأض���اف« :أن الحزب الديمقراطي
لديه أجهزة بوليسية في أربيل منعت
أي تحرك للمواطنين وهذا يعد نوعا ً
من الكبت» ،معتبرا ً أن «منع رئيس
برلمان كردستان من دخ��ول أربيل
انقالب على الشرعية والقوانين».
وت��اب��ع عبدالله ب��أن كردستان
تعيش فراغا ً قانونيا ً لعدم وجود
رئيس لها ،منوها ً إلى أن «األنظمة

أع���ل���ن���ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
التونسية ،مصادرة  25طنا ً من
«الكتب التكفيرية» خالل مداهمة
قامت بها وح��دات أمنية لجمعية
خيرية ك��ان ي��ش��رف عليها أحد
التكفيريين.
وأوضحت الداخلية التونسية
في بالغ أن التكفيري اعترف بأنه
كان يحتفظ بهذا الكم الكبير من
الكتب ألج��ل ترويجها بعدد من
ال��م��دارس والمعاهد والمساجد،
وذل���ك بنية اس��ت��ق��ط��اب عناصر
جديدة وتحفزيها على تبني أفكار
تراها الداخلية التونسية تكفيرية
ومتطرفة.
وبحسب التحريات واألبحاث
التي قامت بها الوحدات التابعة
لمنطقة الحرس الوطني بمدينة
ال��م��ه��دي��ة ال��س��اح��ل��ي��ة ،ف��ق��د ك��ان
التكفيري ي��ش��رف ع��ل��ى جمعية
«س��ن��اب��ل ال��خ��ي��ر» ال��ت��ي حصلت
على تأشيرة العمل القانوني عام
 2013وتم حلها أواخر عام 2014
بموجب ق��رار قضائي باعتبارها
جمعية مشبوهة.
وق���د ت��ن��ق��ل ع��ن��اص��ر م��ن األم��ن
ال��ت��ون��س��ي وم��م��ث��ل��ون ع��ن وزارة

الشؤون الدينية ووزارة الثقافة
وال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال���ت���راث إل��ى
ال��م��ك��ان ،واك��ت��ش��ف��وا أن مضمون
الكتب المحجوزة ال ينسجم مع
الواقع التونسي ،وأنها ذات منحى
تكفيري.
ي��ذك��ر أن ت��ون��س تعيش على
وق��ع اإلره���اب ال���ذي تسلل إليها
بعد ثورة  14يناير  2011وبروز
عدة تيارات تكفيرية متطرفة ،كما
تواترت العمليات اإلرهابية التي

الرئاسية في المنطقة تتحول إلى
نوع من الدكتاتورية والكارثة ونحن
نخشى من ذلك».
وشهدت محافظة السليمانية خالل
األيام الماضية تظاهرات واضطرابات
عدة أسفرت عن أعمال عنف وحرق
مباني األحزاب السياسية ،حيث قام
متظاهرون في منطقة شارزور شرق
السليمانية ،بإنزال األعالم الحزبية
م��ن ع��ل��ى م��ب��ان��ي م��ق��ار  5أح���زاب
كردستانية ،فيما أكدوا أن قرار إنزال
األع�ل�ام ج��اء الستياء المتظاهرين
من موقف تلك األح��زاب تجاه عدم
االستجابة لمطالبهم.

تون�س :حجز  25طن ًا من «الكتب التكفيرية»

راح ضحيتها العديد من الجنود
وال��م��دن��ي��ي��ن ،ك���ان آخ��ره��ا مقتل
جنديين تونسيين األحد الماضي
في حادث إطالق نار على وحدات
عسكرية في جبل سمامة في والية
القصرين ،شمال غربي تونس.
وي��ق��ع جبل سمامة ق��رب جبل
الشعانبي أعلى قمة في تونس،
الذي تتحصن فيه «كتيبة عقبة بن
نافع» اإلرهابية والمرتبطة بتنظيم
القاعدة في بالد المغرب العربي.

على الصعيد ذاته ،شددت قوات االحتالل إجراءاتها
على حاجز ح��وارة جنوب المدينة ،وأكد شهود عيان
أن ق��وات االحتالل حشدت أع��دادا ً كبيرة من جنودها
تحسبا ً لوقوع مواجهات عقب صالة
وآلياتها العسكرية؛
ّ
الجمعة ،كما وجد على مقربة من الحاجز العشرات من
المستوطنين.
كما اندلعت مواجهات مع قوات االحتالل قرب باب
العامود في القدس المحتلة ،عقب صالة الجمعة ،وفي
غزة ،شهدت محاور التماس مع قوات االحتالل شرق
خان يونس والبريج ،وغ��زة ،والشمال ،تظاهرات مع
قوات االحتالل المتمركزة داخل السياج األمني الفاصل
بين القطاع واألراضي المحتلة منذ عام .1948
وأفادت المصادر الطبية أنه أصيب ثالثة شبان شرق
مخيم البريج ،وراب��ع شرق غزة ،وخامس شرق خان

التن�سيق الرو�سي ( ...تتمة �ص)9

يونس جنوب قطاع غزة ،فيما ال يزال التوتر يسيطر
على المشهد في كل محاور التماس مع االحتالل في
الضفة وغزة.
وف��ي السياق ،أك��د نائب رئيس المكتب السياسي
لحركة حماس إسماعيل هنية ،أن االنتفاضة ما زالت
ف��ي ب��داي��ة الطريق ،م��ش��ددا ً على وج��وب استمرارها
ومواصلة الدفاع عن مدينة القدس والمسجد األقصى،
وتعميق روح المقاومة ،من أج��ل قطع كل محاوالت
إخماد االنتفاضة.
وبحسب «المركز الفلسطيني لإلعالم» ،قال هنية في
كلمة مسجلة خالل الجلسة االفتتاحية لمؤتمر «ملتقى
الرواد في العالم اإلسالمي» ،بإسطنبول أمس« ،قرارنا
مواصلة االنتفاضة ،واستمرار العنفوان والمقاومة ضد
االحتالل «اإلسرائيلي»».

مجزرة تعز �ضحيتها( ...تتمة �ص)9
الكاتيوشا أصابت المعسكر بعد
استقدام قوات التحالف السعودي
تعزيزات عسكرية وم��درع��ات ،ما
أدى الى تدمير عدد منها».
وك��ان مصدر عسكري يمني أكد
إس��ق��اط ط��ائ��رة حربية للتحالف
السعودي في منطقة غمر بصعدة
شمال ال��ب�لاد ،وسبق ذل��ك إع�لان
الجيش اليمني استهداف قاعدة
خالد بن عبد العزيز الجوية في
منطقة خميس مشيط في السعودية
بصاروخ «سكود».
وفي مأرب ذاتها تصدت القوات
اليمنية لهجوم بري لقوات العدوان
والمرتزقة في محيط معسكر كوفل،
مكبدة إياها خسائر كبيرة في العتاد
واألرواح وكذلك قاموا بإحراق عدد
من اآلليات والمدرعات.
وت��أت��ي ه��ذه الضربة ف��ي وقت

كان قد استقدم العدوان السعودي
ت���ع���زي���زات ك��ب��ي��رة وم���درع���ات
وصواريخ حديثة إلى معسكر كوفل
في المنطقة.
إل����ى ذل����ك ،ارت���ك���ب ال���ع���دوان
ال��س��ع��ودي ع��ل��ى ال��ي��م��ن م��ج��رزة
جديدة هذه المرة في محافظة تعز
حيث استهدفت غ��ارات سعودية
مناطق سكنية في الجنيد وذراح
بمديرية ماوية مخلفة ع��ددا ً من
الضحايا بينهم أسرة بكاملها تضم
 11فرداً.
وك���ان م��ط��ار تعز ال��دول��ي على
موعد مع غارات سعودية استهدفت
مخازن الوقود ومركز الدفاع المدني
وأدت الى مقتل أربعة أشخاص.
وف��ي تعز أي��ض �اً ،ش���ارك أبناء
م���دي���ري���ة ال��ت��ع��زي��ة ف���ي وق��ف��ة
احتجاجية ،تنديدا ً بمجازر العدوان

ال��س��ع��ودي ب��ح��ق ال��م��دن��ي��ي��ن من
األطفال والنساء .وعبر المشاركون
ع��ن وق��وف��ه��م إل��ى ج��ان��ب الجيش
اليمني واللجان الثورية ودعمهم لها
بكل السبل المتاحة لدحر العدوان
ومرتزقته في جبهات القتال.
وف��ج��ر أم���س أغ����ارت ط��ائ��رات
ال���ع���دوان ع��ل��ى منطقة الخوخة
بمحافظة الحديدة وأخرى استهدفت
منشآت حكومية في منطقة همدان
شمال العاصمة صنعاء كما شن
العدوان غارات على مخازن لألغذية
ومحطات وقود في مديرية تهامة
حجة شمال غرب البالد.
بمحافظة ّ
وب��ح��س��ب األم���م ال��م��ت��ح��دة فقد
استشهد نحو خمسة آالف شخص
وأصيب  25ألفا بجروح بينهم عدد
كبير من المدنيين في اليمن ،منذ
آذار .2015

وبادرت وزارة الدفاع االميركية في  1تشرين االول باالتصال مع وزارة الدفاع
الروسية واج��راء محادثات ركزت على عمل الطائرات الحربية في األجواء
السورية لتفادي حصول حوادث بين الطرفين .هذا ما اكده المتحدث باسم
البنتاغون بيتر كوك قائال ان المحادثات بين الطرفين ركزت على خطوات يمكن
ان تتخذها طائرات روسيا والتحالف الدولي المشكل من اجل محاربة داعش
لضمان سالمة خوض العملية الجوية في االج��واء السورية .ومع استمرار
المحادثات اقتربت واشنطن وموسكو من اب��رام اتفاق بشأن ضمان سالمة
الطائرات الروسية وطائرات التحالف الدولي ،حيث اعلن مسؤول اميركي ان
الجيشين الروسي واالميركي يضعان التفاصيل النهائية على مذكرة التفاهم
التي تحدد اإلجراءات االساسية للسالمة الجوية.
يؤكد متابعون ان التفاهم بين واشنطن وموسكو بشأن السالمة الجوية
سيحتم على واشنطن ان تمنع الرياض من تسليم المجموعات المسلحة
صواريخ ستينغر أرض – جو ،التي كانت قد حصلت عليها الجماعات االرهابية
سابقا ً من قبل الدول الداعمة لها التي ووصلتهم بالتنسيق بين السعودية وتركيا
وواشنطن ،حيث ستمنع االخيرة الرياض من اع��ادة تسليم تلك الصواريخ
للعصابات االرهابية لمنع صدام مع الطائرات الروسية .األمر الذي قد يدفع
لتفاقم الوضع وج ّر واشنطن والغرب لمواجهة روسيا وبالذات في الوقت الذي
ال احد يرغب من دول العالم بالدخول في حرب مع روسيا ،حسب ما اكد المحلل
في المجلس االوروبي للعالقات الخارجية في لندن جوليان بارنس داسي.
فاالستراتيجية الجديدة لروسيا التي اتبعتها في الشرق االوسط وضعت
حدا ً نهائيا ً لمرحلة حروب اميركا بالوكالة ،وجعلت واشنطن تقبل بالوضع
الجديد الناشئ في الشرق االوسط وتعترف بموسكو كالعب رئيس في حل
نزاعات المنطقة والعالم ،ما يعني ذلك تنازل واشنطن عن عرش قيادة العالم.
وكشفت االستراتيجية الروسية اإلرب��اك الذي بات يعانيه المحور المعادي
لسورية فها هي الحليف التاريخي لواشنطن انقرة تحتج على الدعم الروسي
واالميركي لوحدات الحماية الكردية ،حيث استدعت الخارجية التركية سفيري
الواليات المتحدة وروسيا على خلفية المساعدات العسكرية التي يزعم الجانب
التركي أن موسكو وواشنطن تقدمانها لوحدات الحماية الكردية ،وقد حذر
رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو في  14تشرين االول كال البلدين من
تقديم المساعدات العسكرية للقوات الكردية التي تحارب تنظيم داعش.
يؤكد المتابعون على أن واشنطن التي ال تملك ما يكفي من االوراق لوقف
التدخل الروسي في سورية المنسق على أعلى المستويات بين سورية
وروسيا وايران ،باتت مستعدة لالنسحاب من المشهد السوري ،بعد أن بدأت
نتائج الضربات الروسية تظهر وباتت الكلمة للميدان ،وترك تابعيها التركي
والسعودي وأدواتهم من الجماعات التكفيرية منها جبهة احرار الشام وجبهة
النصرة غارقين في الميدان السوري مع تع ّرضهم ألعنف الضربات العسكرية.

ناديا شحادة

الجي�ش ال�سوري يطلق( ...تتمة �ص)9
وف��ي ال��س��ي��اق ،أك��دت م��ص��ادر عسكرية أن
طائرات االستطالع في الجيش الروسي أنهت
طلعاتها االستكشافية فوق الغوطتين الشرقية
والغربية لمدينة دمشق وأكملت جمع بنك
المعلومات ،تمهيدا ً إلطالق عمليات جوية واسعة
في المنطقة.
من جهة أخ��رى ،أكد رئيس هيئة العمليات
بهيئة األركان العامة للقوات المسلحة الروسية
الجنرال أندري كارتابولوف أن هدف الضربات
الجوية الروسية في سورية يتمثل في القضاء
على تنظيم «داع��ش» اإلرهابي وتحويل االزمة
الى المجرى السياسي.
وج��دد كارتابولوف تأكيده ع��دم وج��ود أي
ض��ب��اط روس ف��ي ص��ف��وف الجيش ال��س��وري
وأن القوات الجوية الروسية تعمل ضد تنظيم
«داعش» بشكل مستقل ،مشيرا ً في الوقت ذاته
إلى وج��ود «مجموعة صغيرة من العسكريين
السوريين ف��ي مقرنا بسورية تقوم بتوفير
التنسيق مع تحليقات القوات الجوية السورية
وتقديم المعلومات الدقيقة بشأن مواقع القوات
الحكومية».
وقال المسؤول العسكري الروسي إن األركان
العامة الروسية لم تجد أي معارضة معتدلة
في سورية ،متسائالً :أي شخص يحمل السالح
ويحارب السلطة الشرعية هل هو معتدل وإلى
أي مدى؟ مضيفاً« :في سورية وحدات تدعمها
دولة واحدة وهناك وحدات أخرى تدعمها دولة
ثانية ووحدات ثالثة تدعمها دولة ثالثة وبذلك
الجميع يرسلون أمواال ً وأسلحة إلى سورية».
وقال إن «الطيران الحربي الروسي نفذ منذ
بداية عمليته في سورية أكثر من  600طلعة
ووج��ه ضربات إلى ما يزيد على  380موقعا ً
لتنظيم «داعش» اإلرهابي» ،مؤكدا ً أن «القوات
الجوية لسورية والعراق وإي��ران تنفذ مهماتها
الخاصة بمكافحة تنظيم داعش اإلرهابي وفقا ً
لخططها وبالتنسيق مع روسيا».
ولفت كارتابولوف ال��ى أن ق���درات السفن
الروسية في المتوسط« :تسمح لها بتوجيه
ضربات إلى مواقع تنظيم «داعش» في أي لحظة
بعد اتخاذ القرار من قبل القيادة العسكرية»،

موضحا ً أن هذه السفن تقوم بتوفير الدعم المادي
للعملية الجوية الروسية في سورية.
وأش����ار إل���ى وج���ود س��ف��ن ح��رب��ي��ة روس��ي��ة
«لضمان الدفاع الجوي للقاعدة الروسية» مبينا ً
أن روسيا «ال توجه هذا الدفاع الجوي بأي شكل
من األشكال ضد دول التحالف» ،مضيفاً« :على
األرجح كنت سأتحدث عن إقامة قاعدة عسكرية
روسية موحدة في سورية بحيث تكون قاعدة
تضم عناصر عدة الجوية والبحرية والبرية
الروسية».
وأش��ار الجنرال الروسي إلى أن بالده دعت
واشنطن منذ البداية إلى التعاون في إطار مركز
َّ
تتلق أيّ ر ٍّد قائالً:
التنسيق في بغداد لكنها لم
«عندما كنت في بغداد انتظرت نحو  24ساعة
تقريبا ً لالتصال من الشركاء األميركيين لكنني لم
أنجح في ذلك ورجعت من هناك».
واعتبر أن «القدرات األميركية غير المحدودة ما
هي إال قصص لألطفال» مشيرا ً إلى أن األميركيين
لم يالحظوا عمليات إط�لاق صواريخ مجنحة
روسية من بحر قزوين الستهداف مواقع تنظيم
«داعش» في سورية .وأكد أن التقديرات تشير
الى وجود ما يقارب  40و 50ألف مسلح لدى
تنظيم «داعش».
وأضاف أن ضربات التحالف األميركي «أعاقت
خطوات الجيش ال��س��وري وأدت إل��ى تقليص
قدراته القتالية ودفعته إلى التراجع بينما تمكن
تنظيم «داع��ش» من الحصول على األغذية في
دول مجاورة» ،الفتا ً إلى وجود منظمات ودول
تقوم بتلبية حاجات اإلرهابيين.
كما أك��د الجنرال ال��روس��ي أن ب�لاده أع��دت
خريطة خاصة بمواقع «داع��ش» «والنصرة»
بعد أن تجاهل شركاؤهم الغربيون طلب موسكو
لتسليمها بيانات ح��ول م��واق��ع «المعارضة
المعتدلة» في سورية.
وأوضح أن إعداد الخريطة جاء على أساس
المعلومات االستطالعية الخاصة بالجانب
الروسي والمعلومات التي تحصل عليها موسكو
من مركز التنسيق العملياتي في بغداد .وأكد
أن هذه الخريطة التي تبين المواقع الخاضعة
لسيطرة «داعش» و«جبهة النصرة» من جانب،

والمناطق التي يسيطر عليها الجانب السوري
من جانب آخر ،سيتم تسليمها لجميع الملحقين
العسكريين المعتمدين في موسكو.
في الوقت نفسه ،أك��د الجنرال الروسي أن
الطائرات الروسية ال تقوم بطلعات قتالية في
المناطق الجنوبية من سورية ،حيث توجد،
بحسب معلومات الجانب ال��روس��ي ،مواقع
لـ«الجيش الحر» ،مؤكدا ً أن الضربات الروسية
تستهدف فقط م��واق��ع تقع خ���ارج المناطق
المأهولة ،في الوقت الذي تؤدي غارات التحالف
الدولي بقيادة الواليات المتحدة على مدن وبلدات
سورية ،إلى سقوط ضحايا مدنيين وزيادة تدفق
الالجئين.
وأكد كارتابولوف أنه سيتم في القريب العاجل
التوقيع على مذكرة بين وزارتي الدفاع الروسية
واألميركية حول ضمان أمن الطيران في سورية
والحيلولة دون حدوث حاالت غير مرغوب فيها،
مشيرا ً إلى أن الجانبين تمكنا من تنسيق جميع
المسائل الفنية ،وتجري حاليا ً مراجعة النص من
قبل خبراء قانونيين.
وف��ي السياق ،أعلن نائب وزي��ر الخارجية
ال��روس��ي ل��ش��ؤون مكافحة اإلره����اب أول��ي��غ
سيرومولوتوف أن محاولة توريد صواريخ
محمولة لإلرهابيين في سورية ستعتبر مساعدة
مباشرة لهم ،مع كافة اآلثار المترتبة على ذلك.
وقال سيرومولوتوف أمس« :إنه لم تسجل
حتى اآلن أية وسائل دفاع جوي لدى اإلرهابيين،
إال أنه توجد دالئل تشير الى محاولة اإلرهابيين
الحصول على منظومات صواريخ جوية متنقلة
(محمولة على الكتف) غربية الصنع في الدول
اإلقليمية المجاورة لسورية».
وأك��د الدبلوماسي الروسي أن «توريد هذه
المنظومات ألي من المجموعات اإلرهابية في
سورية سيعني أن الدولة التي فعلت ذلك وقفت
عمليا ً الى جانب اإلرهاب الدولي ،مع كل العواقب
المترتبة على ذلك ،وأريد أن يتم االستماع الى
ذلك كتحذير جدي».
ال��ى ذل��ك ،أك��د مصدر عسكري س��وري« :ألاّ
صحة لخبر إسقاط طائرة ال استطالعية وال
ْ
تخترق طائرات
قتالية سورية أو روسية ولم

سورية أو روسية األجواء التركية على االطالق».
بدوره ،أكد الجيش الروسي أن «كل طائراته في
سورية تعمل طبيعياً».
وكان الجيش التركي قد أعلن إسقاط طائرة
مجهولة الهوية في المجال الجوي التركي عند
الحدود السورية ،موضحا ً أنه تم إنذار الطائرة
ثالث مرات قبل إسقاطها ،فيما أعلن التلفزيون
التركي أن الطائرة هي استطالعية دخلت بعمق
ثالثة كيلومترات األجواء التركية.
ونقلت وسائل إعالم تركية عن مصدر عسكري
تركي قوله إن الحديث يدور عن إسقاط طائرة
من دون طيار ،مضيفا ً أنه عثر على حطامها في
عمق األراضي التركية على بعد  3كيلومترات من
الحدود.
سياسياً ،ق��ال الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين ،إن عدد مواطني روسيا وغيرها من بلدان
رابطة الدول المستقلة ممن يحاربون في صفوف
«داعش» يتراوح ،بحسب مختلف التقييمات ،ما
بين  5و 7آالف شخص ،مؤكدا ً «نحن بالطبع ال
نستطيع السماح لهم بأن يستعملوا الخبرة التي
يكتسبونها بسورية اليوم في ديارنا مستقبالً».
وق��ال الرئيس الروسي في اجتماع مجلس
ق��ادة رابطة ال��دول المستقلة في كازاخستان
«حقق عسكريونا نتائج ملموسة بضربهم أهداف
حددت بالتنسيق مع السوريين من الجو والبحر.
وتم تدمير العشرات من مراكز القيادة ومخازن
الذخيرة وتصفية مئات اإلرهابيين وكمية كبيرة
من اآلليات العسكرية» ،مشيرا ً إلى أن سالح الجو
الروسي والوسائل األخرى تستخدم في سوريا
فقط لمكافحة اإلرهاب.
وأكد أن موسكو تدعو دائما ً إلى «إقامة تحالف
أوسع ممكن لمكافحة اإلرهابيين والمتطرفين»،
الفتا ً إلى تحقيق تقدم في مجال تنسيق الخطوات
والجهود لمكافحة اإلرهابيين في هذه المنطقة.
وكشف الرئيس الروسي أن محادثات «نجري
مع السعودية واإلمارات العربية المتحدة ومصر
واألردن و«إسرائيل» ،وغيرها من الدول ونحاول
إقامة التعاون مع الواليات المتحدة وتركيا»،
داعيا ً جميع األطراف المعنية إلى االنضمام إلى
عمل مركز التنسيق المعلوماتي في بغداد.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1كاتب مسرحي ألماني راحل له مسرحيات مشهورة منها
«أوبرا بأربع نحاسات»
2 .2مدينة عراقية على حدود إيران ،رافقت
3 .3أرض مرتفعة قليالً ،ناعم الملمس ،للنداء
4 .4يطلبا فعل األمر ،قلب ،حبل
5 .5وافق الرأي ،منطقة في جنوب غرب بولونيا
6 .6سقوطه في اإلمتحان ،مدينة ألمانية
7 .7نالطفه ،وهب
8 .8ال يباح به ،ضربتيها بالرجل
9 .9بسط ،قذائف محشوة بمواد متفجرة،رقد
1010أحبينا بجنون ،مدينة فرنسية ،قرع الجرس
1111آسفون ،أوطان
1212بشر ،أمسيات ،طعم الحنظل

1 .1قصة فارسية على نسق قصة ألف ليلة وليلة والسندباد
البحري
2 .2مدينة أميركية ،ضربونا بالسوط
3 .3من أنواع السمك ،مرفأ في جنوب شرق الهند ،قنوط
4 .4رزانة ،مدينة في أوزباكستان
5 .5مرفأ في قبرص ،نرجو
6 .6تحصل ع��ل��ى (م��ج��زوم��ة) ،ي��س��ح��را وي��ف��ت��ن��ا ،نعم
(باألجنبية)
7 .7غنجه ،قيّدنا
8 .8تالل ،ضجري
9 .9نقض العهد ،ن ّمقت ،عندي
1010داس فشدخ ،نباتات طيبة الرائحة
1111بلدة فلسطينية ،من أحياء نيويورك
1212أنثى الحمار ،السالم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،324567981 ،615984723
،458172369 ،897231456
،961348572 ،273659814
،182793645 ،736415298
549826137

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1بول فاليري ،بد  ) 2راب،
لبرادور  ) 3ندنسها ،مالكم ) 4
سم ،باندا  ) 5ادي��ان ،يل ،يا ) 6
ون ،رمحاال ،لم  ) 7فيات ،برهنتما

 ) 8الباب ،اسرت  ) 9يلم ،انكوراج
 ) 10لو ،ار ،را ،نام  ) 11زامبيا،
لحدنا  ) 12ري ،سنديان.
عموديا:
 ) 1برنس اوف ويلز  ) 2واد
مدني ،ل��وار  ) 3لبن ،اام ،مي 4

) سبارتل ،اب  ) 5الهانم ،باريس
 ) 6لبان ،حبان ،ان  ) 7ير ،ديار
بكر  ) 8رام الله ،والي  ) 9يدل،
انار ،حا  ) 10وادي ،تساندن 11
) برك ،المرجان  ) 12من ،مات،
مال.

 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).

