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تتمات  /ت�سلية
مو�سكو :الربط( ...تتمة �ص)9

وقالت« :كما تعرفون ،عرض وزير الخارجية الفرنسي ،لوران
فابيوس ،في ختام لقائه مع منسق ما يسمى بالهيئة العليا
للمعارضة السورية ،رياض حجاب ،في باريس ،صورا ً لسكان
مضايا الجائعين ،وسكان بعض المدن األخرى المحاصرة من
قبل النظام السوري ،بحسب تعبيره .ثم اتهم روسيا بعمليات
عسكرية ضد السكان المدنيين في سورية وحتى قصف مدرسة.
وبعبارة ملطفة ،فإن هذا كله يبدو غريبا ً وغير محترم ،ألنه يأتي
من وزير الخارجية الفرنسي».
من جهته ،اعتبر وزي��ر الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان
أنه يتعين على روسيا من أجل «البرهنة على موقفها الرافض
لـ«داعش» ،تركيز ضرباتها في صميم قلب هذا التنظيم ،أي في
الرقة ودير الزور».
وأضاف الوزير الفرنسي أمس أن بالده ترى في الخطوات التي
تتخذها روسيا لمكافحة «داعش» في سورية غير كافية ،وال تسهم
في إقناع باريس بأن أولوية موسكو تكمن في قتال اإلسالميين.
وتابع« :ال بد لروسيا أن توضح هدفها األساسي بشكل ال يدع
مكانا ً للشك .وإذا ما كان الهدف الرئيسي اجتثاث داعش ،فينبغي
على روسيا حينها صب ضرباتها بالدرجة األولى على داعش،
فيما األمر ليس كذلك في الواقع ،حيث أنها تفضل أوال ً استهداف
الثوار التابعين للمعارضة المسلحة التي تقاتل ضد بشار
األسد» ،مشيرا ً إلى أن الروس يضربون «داعش» في الرقة ودير

حنكة وذكاء( ...تتمة �ص)9

الزور ،إال أن ذلك ليس بالشكل الكافي ،بحسب اعتقاده.
ولفت لودريان النظر ،في معرض تصنيفه المعارضة السورية،
إلى أنه حينما يشير إلى «المعارضة المعتدلة» ،فهو ال يعني
«جبهة النصرة» ،أو»داعش» ،وإنما «الفصائل التي اجتمعت في
الرياض وتعكف على توحيد صفوفها ضمن إطار «عملية جنيف»
من أجل التفاوض مع النظام حول حل سياسي انتقالي».
واختتم بالقول« :اآلمال معلقة على ذلك حصراً ،نظرا ً إلى أنه
ال يمكن التوصل إلى نصر عسكري نهائي في سورية بمعزل عن
عملية سياسية انتقالية تتلخص بالنسبة إلينا بأن تكون سورية
بال بشار األسد».
الى ذلك ،أعرب الرئيس الروسي فالديمير بوتين والملك األردني
عبد الله الثاني عن دعمهما للجهود الدولية الرامية إلى تنظيم
مفاوضات سورية سورية في جنيف أواخر الشهر الحالي.
وأفاد المكتب الصحافي للكرملين أمس بأنه في اتصال هاتفي
بادر إليه الجانب األردني ،تمت اإلشارة إلى ضرورة عدم التمهل
في تنسيق جميع الدول المعنية في مواجهة «الدولة اإلسالمية»
تنظيمات إرهابية أخرى ،كما أشار الرئيس الروسي إلى أهمية
إعداد األردن لقائمة موحدة للمنظمات اإلرهابية.
وبحسب الكرملين فإن الطرفين اتفقا على تفعيل العمل المشترك
بين روسيا واألردن ،بما في ذلك في إطار «آلية عمان» ،والرامية إلى
مواصلة تنسيق جهود البلدين على صعيد مكافحة اإلرهاب.

وكان العاهل األردني قد أعلن في وقت سابق أن موسكو تفهم
جيدا ً ضرورة العملية السياسية في سورية التي تفترض رحيل
الرئيس السوري بشار األس��د ،داعيا ً إلى تنسيق الجهود مع
موسكو بشأن سورية.
عبد الله قال في مقابلة مع « »CNNاألميركية «روسيا تفهم
جيدا ً أنه ينبغي علينا عاجالً أم آجالً إعداد آلية تسمح لنا المضي
قدماً» ،مشيرا ً إلى :هناك بلدان ترى أن األسد يجب أن يرحل فوراً،
وتقول روسيا أن ذلك يمكن بعد  18شهرا على األقل» ،وأضاف:
«أعتقد أننا جميعا نفهم أن ذلك يفترض رحيل األسد».
الملك األردني أشاد بأهمية عملية فيينا ،وقال« :فيينا مهمة جدا ً
في ما يتعلق بالتعاون مع روسيا .وبحسب رأيي ،فإنه سيكون
أفضل إذا نتمكن من تحقيق تنسيق الجهود مع روسيا .إال أن ذلك
مسألة بين موسكو وواشنطن».
ميدانياً ،سيطر الجيش ال��س��وري أم��س على قرية السريب
والمزارع المحيطة بها شرق مدينة حلب ،وأعاد فتح الطريق الممتد
من قرية عيشة إلى قرى عين البيضا والسريب ونصرالله وصوال ً
الى طريق عام حلب الرقة بعد تفكيك األلغام والعبوات الناسفة.
وفي ريف حماه الجنوبي تمكن الجيش السوري من السيطرة
على قرية دير الفرديس ،بعد سيطرته خالل األسبوع الماضي على
مناطق جرجيسة وحربنفسه ،ما يديق الخناق على المجموعات
المسلحة في مدينتي الرستن وتلبيسة في ريف حمص الشمالي.

تحرير «ال�سورة» ( ...تتمة �ص)9
م��ؤك��دا ً «لقد حققنا انتصارات في
تكريت وبيجي والرمادي بالرغم من
األزمة المالية التي نعيشها».
ودع��ا رئيس الحكومة العراقية
ال��ش��ب��اب إل���ى «ال��ت��وح��د ب��رؤي��ة
واض��ح��ة وواع��ي��ة ل��وأد الفتنة»...
ورأى أن هناك حملة إعالمية تحاول
«تهويل وتكبير أي عمل وتؤدي إلى
االحتقان».
وأك���د أن «ال��م��ل��ف األم��ن��ي خط
أحمر» ...ولفت إلى أن ما حصل في
البصرة نتيجة تصارع كتل سياسية
«أم��ر غير مسموح ب��ه» ،معتبرا ً أن
«البعض يريد أن يدفع األم��ور إلى
نقطة الالعودة» وفق ما قال.
إل���ى ذل����ك ،أع��ل��ن وزي����ر دف���اع
الواليات المتحدة األميركية آشتون
كارتر ،وصول قوة أميركية خاصة
إل��ى ال��ع��راق «للعمل م��ع ال��ق��وات
العراقية على مالحقة أهداف لتنظيم
داعش».
وق��ال كارتر ،في خطاب له أمام
مجموعة م��ن الجنود ،ف��ي قاعدة
«ف��ورت كامبل» ،بوالية «كنتاكي»
األم��ي��رك��ي��ة ،إن «ق����وات ال��ت��دخ��ل
السريع (ال��ت��ي وصلت ال��ع��راق)،
مستعدة للعمل م��ع العراقيين،
للبدء بمالحقة مقاتلي وقادة داعش،
وقتلهم وأس��ره��م أينما وج���دوا»،
وفق تعبيره .وأوضح وزير الدفاع
األميركي ،أن مهمة القوة الجديدة،
ستشمل «مباغتات وتحرير للرهائن
وجمع معلومات استخبارية وأسر
قادة داعش».
وك���ان ك��ارت��ر ،أع��ل��ن ف��ي كانون
األول ال��م��اض��ي ،ع��زم ب�ل�اده على
إرسال «قوة للتدخل السريع» إلى

العراق .وذكر متحدث لوزارة الدفاع
األميركية ،رفض الكشف عن اسمه،
أن عدد القوات التي وصلت العراق
«لم يتجاوز المئة».
وك����ان ال��ب��ن��ت��اغ��ون ،ن��ش��ر في
تشرين األول الماضي ،مجموعة
صغيرة من القوات الخاصة ،شمال
سورية ،للتنسيق مع قوات «كردية
وتركمانية وعربية معارضة» ،في
المعارك ضد تنظيم «داعش».
ميدانياً ،أعلن قائد الفرقة الثامنة
ب��ال��ج��ي��ش ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن مجيد
الفتالوي ،تحرير منطقة السورة
ش��رق ال��رم��ادي من سيطرة تنظيم
«داعش» اإلرهابي بالكامل ،مشيرا ً
إل��ى مقتل  5عناصر من التنظيم
وتدمير عجلة عسكرية مفخخة
خالل عمليات التحرير.
وبحسب «السومرية نيوز» ،قال
الفتالوي إن «مقاتلي الفرقة الثامنة
تمكنوا ،من تحرير منطقة السورة
الواقعة بين منطقتي السجارية
والصوفية ش��رق ال��رم��ادي ورف��ع
العلم العراقي فوق أحد مبانيها».
وأض��اف الفتالوي أن «العملية
ت��م��ت ب��ع��د م��ق��ت��ل  5ع��ن��اص��ر من
«داع���ش» وتدمير عجلة عسكرية
مفخخة نوع همر يقودها انتحاري»،
م��ؤك��دا ً أن ت��ل��ك ال��ق��وات «ف��رض��ت
سيطرتها الكاملة على المنطقة».
من جانبها ،أعلنت حركة النجباء
المنضوية ف��ي الحشد الشعبي،
مقتل  20عنصرا ً من «داعش» بينهم
انتحاري بصد هجوم للتنظيم في
جبال مكحول.
وقالت الحركة في بيان إن��ه تم
«ص���د ه��ج��وم ل��ع��ص��اب��ات داع��ش

اإلجرامية في جبال مكحول وقتل
 15إره��اب��ي�ا ً وتدمير معداتهم»،
مشيرا ً إلى أن «فصيل القناصين قام
بقتل خمسة عناصر بينهم انتحاري
حاول التقرب من سواترنا».
وأض��اف��ت :أن «كتيبة اإلس��ن��اد
الصاروخي تمكنت من استهداف
بيت تستر فيه عناصر «داع��ش»
من نيران المقاتلين وكانت اإلصابة
مباشرة»» ،الفتة إلى أنه «تم فتح
طريق تكريت كركوك».
وف��ي السياق ،قتل أح��د قيادي
تنظيم «داع��ش» اإلره��اب��ي ،متأثرا ً
بإصابة تلقاها جراء عملية للقوات
العراقية جرت الخميس الماضي.
وي��ح��س��ب «ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز»
أف���ادت وزارة الداخلية ف��ي بيان
أم��س ،أن اإلره��اب��ي «القيادي» هو
محمد عبدمناف الراوي ،توفي أول
م��ن أم���س ،ف��ي مستشفى الشفاء
ب��ال��ب��وك��م��ال (س���وري���ة) م��ت��أث��را ً
بجروحه.
وال����راوي ه��و أح��د المسؤولين
ع��ن ملف اﻻنتحاريين ف��ي بغداد
أيام أبومصعب الزرقاوي ،كما أنه
مسؤول اإلعدامات في مدينتي راوة
وهيت بحق المواطنين وبعض أفراد
األجهزة أمنية.
كما يشغل منصب مسؤول أمن
التنظيم ف��ي ق��ض��اء راوة وع��ان��ة،
وه��و المشرف على إرس��ال الكثير
من العجالت المفخخة إلى بغداد
والرمادي.
وه��ذا اإلرهابي في التنظيم كان
مطلوبا ً على الئحة اإلرهاب الدولية،
وم��ط��ل��وب��ا ك��ذل��ك ل��ل��ق��وات األمنية
العراقية ،بحسب بيان الداخلية.

وقال الشيخ خالد الجراح في كلمة أثناء مناقشة مجلس
األمة في جلسته التكميلية أمس «إن هذا القانون خاص
بموازنة تعزيز الدفاع بمبلغ ثالثة مليارات ومدته عشر
سنوات وستوزع كل سنة مالية على حدة حسب الظروف
المالية واالقتصادية للدولة ونحن بحاجة إلى هذا القانون
لشراء معدات عسكرية» .وأوضح أن «المعدات التي سيتم
شراؤها تحت مظلة هذا القانون هي طائرات ودبابات
وأسلحة دفاع جوي وغيرها».

ناديا شحادة

�أوباما ر�ضخ( ...تتمة �ص)9

م�صر تمنع ( ...تتمة �ص)9

البرلمان الكويتي يقر ا�ستثنائي ًا
 3مليارات دينار للت�سليح
وافق مجلس األمة الكويتي على صرف موازنة استثنائية
للدفاع تبلغ  3مليارات دينار من االحتياطي العام للدولة
للتسليح ،حيث أقر المجلس القانون بالمداولتين وأحالته
على الحكومة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي
الشيخ خالد الجراح الصباح الحاجة إلى مشروع قانون
تعزيز موازنة الدفاع بمبلغ ثالثة مليارات دينار ومدته 10
سنوات ،نظرا ً إلى الظروف اإلقليمية التي تمر بها المنطقة.

شنتها واشنطن وحلفاؤها على إي��ران على الجبهتين
الدبلوماسية واالقتصادية عبر التالعب بالهيئات الدولية،
باإلضافة إلى الحرب الدائرة في سورية التي شكلت من
الناحية الجيوسياسية جبهة من جبهات الحرب على إيران،
وهذا ما أكده الصحافي رافاييل فرانكل في مقالة نشرت له
في واشنطن كوورترلي بتاريخ  8شباط  ،2013يقول
فرانكل في مقالته «إن��ه بسبب ما يُس ّمى الربيع العربي
فإن هجوما ً تشنه الواليات المتحدة وحلفاؤها على إيران»،
مضيفا ً «أنه نتيجة األحداث التي تجري في سورية نشأت
فرصة للواليات المتحدة لمهاجمة إيران دون إشعال حرب
إقليمية تشترك فيها سورية وحزب الله».
ولم تتوقف السياسة االستفزازية لواشنطن وحلفائها
تجاه طهران ،فالحرب التي شنتها السعودية وحلفاؤها
بالتنسيق مع الواليات المتحدة ضد الشعب اليمني،
بزعم إعادة «الشرعية» ما هي إال جهود إضافية لجر إيران
لرد فعل عنيف يفتح باب الحرب ،وليأتي بعده إعدام
الشيخ النمر من السلطات السعودية في  2كانون الثاني
من العام الجاري ،برغم من تحذيرات طهران للرياض
من اإلقدام على إعدام رجل الدين النمر ،وكذلك مناشدات
مرجعيات إسالمية وزعماء سياسيين لعدم تنفيذ حكم
اإلعدام بحقه.

فما قامت به الرياض من خالل تنفيذ الحكم يهدف إلى
استفزاز إيران وج ّرها للرد لتبرير هجوم عسكري تنفذه
السعودية وحلفاؤها ضدها ،وهذا ما أكدت عليه الباحثة
في مركز التقارب اإلسالمي المسيحي بجامعة جورج
ت��اون في واشنطن في مقال لها نشره موقع «ل��وب لو
غفورين بوليسي» األميركي تحت عنوان السبب الحقيقي
إلقدام السعودية على إعدام الشيخ النمر.
ولكن إي��ران لم تستسلم لالستفزاز السعودي األخير
تماماً ،كما حصل في االستفزازات السابقة فهي لم تتدخل
بشكل مباشر في اليمن وبقي تدخلها محدودا ً في سورية
ولم تبالغ في ردة فعلها إزاء إعدام رجل الدين نمر باقر
النمر ،وحافظت على هدوئها ولم تقع في الفخ الذي ربما
حضره األميركي عشية االتفاق النووي ،لتنجح بذلك
الدبلوماسية اإليرانية التي حافظت على استقرارها وقوتها
على الساحة الدولية واإلقليمية من خالل المباحثات
والمشاورات الدبلوماسية ،حيث يعتبر أن أسلوب إزالة
التوتر والنهوض بمستوى العالقات الدبلوماسية اإليرانية
من أهم عوامل النجاح اإليراني على الصعيد اإلقليمي،
لنتوصل من خالل تلك السياسة إلى نتيجة مفادها فشل
الوكيل واألصيل بإسقاط االتفاق النووي اإليراني.

أو غير ذلك من األشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل
البالد أو خارجها».
كما ينص التعديل على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة
األولى ،كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن
شيئا ً مما نص عليه فيها ،إذا كانت معدة للتوزيع أو اطالع الغير عليها ،وكل من
حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية ،مخصصة ولو
بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
في األثناء وافقت بعض اللجان بمجلس النواب أول من أمس على عدد من
ق��رارات القوانين التي صدرت في عهدي الرئيس السابق المستشار عدلي
منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي ،حيث وافقت لجنة الدفاع واألمن القومي
على  12قرا ًرا بقانون ،فيما وافقت اللجنة الدينية على جميع القرارات بقوانين.

�ضحايا العدوان ( ...تتمة �ص)9
الكشف عن تفاصيل مقتله ،فيما أفاد موقع «انصار الله» األربعاء ،بمصرع 4
جنود سعوديين بقصف صاروخي استهدف تجمعا ً لهم في موقع الرمضة في
جيزان ،وإحراق جرافة بالقرب من ميدي الحدودية.
وذك��رت مصادر عسكرية يمنية أن القوة الصاروخية دكت موقع الرمضة
بعشرات الصواريخ أسفرت عن قتل وجرح جنود سعوديين باإلضافة الى إلحاق
أضرار مادية في العتاد العسكري حيث شوهدت سيارات اإلسعاف تهرع الى
الموقع في ظل تصاعد ألسنة النيران .
كما تمكنت قوات الجيش واللجان الثورية من إحراق جرافة في جيزان حاولت
التقدم باتجاه شمال ميدي.
من جهة أخرى نفذت طائرات العدوان السعودي  20غارة على مناطق متفرقة
في منطقة صرواح في مأرب.
أف��اد مصدر يمني عن استشهاد شخصين وج��رح خمسة آخرين من عائلة
واحدة بالعدوان السعودي على المنازل في محافظة عمران .كما استشهد ثالثة
أطفال وجرح آخر في غارات استهدفت المطار القديم في تعز ومناطق في الجوف
ومأرب وصنعاء.
في المقابل أفشلت القوات اليمنية محاوالت تقدم للمرتزقة في جبل هيالن
في مأرب وجبل حيفان في تعز والى الشمال من منفذ الطوال ،ما أدى الى مقتل
العشرات من المرتزقة والمعتدين السعوديين وتدمير آليات.
على أشالء األطفال والنساء يتنقل العدوان السعودي من محافظة الى أخرى
محوال ً المشهد الى نار ودخان وخراب ،ففي محافظة عمران شهيدان وخمسة
جرحى من عائلة واحدة في قصف سعودي للمنازل في مديرية حوث.
وقصفت الطائرات السعودية منطقة ال الصيفي في مديرية سحار ومديرية
الغيل في محافظة الجوف ومناطق متفرقة من مديرية صرواح في مأرب.
أما المشهد في محافظة مأرب فقد ترجم بإنجازات نوعية للقوات اليمنية
بعدما أفشلت محاولة تسلل المرتزقة باتجاه جبل هيالن وكبدتهم خسائر في
األرواح والعتاد.
وصرح أحد المقاتلين :نحن اآلن في أطراف جبل هيالن ،المطل على مدينة
مأرب وهذه مدينة مأرب ،والمرتزقة الذين يدعون السيطرة على هذه األماكن هذه
افتراءات ال أساس لها من الصحة.
والى جبل حيفان في محافظة تعز حيث جثث المرتزقة المنتشرة في مختلف
المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة ،ما أتاح للقوات اليمنية السيطرة على
مواقع اضافية وآليات عسكرية تابعة للعدوان السعودي.
وصرح أحد المقاتلين :هذه بقية اآلليات التي كان يمتلكها العدو تم تدميرها.
وامتدت اإلنجازات العسكرية الى المناطق الحدودية المتاخمة لمحافظة حجة
بعدما أحبطت القوات اليمنية محاولة تق ّد ٍم للمرتزقة باتجاه المنطقة الصحراوية
بين ميدي والموسم غرب منفذ الطوال ،ما أدى الى مقتل عشرات المرتزقة وتدمير
آليات.
أما في لحج والبيضاء والجوف فقد تمكنت القوات اليمنية من دحر المرتزقة
خالل عمليات عسكرية نوعية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى وتدمير آليات
عسكرية سعودية.

المكون الكردي في الوفد المعارض ،خصوصا ً بعد تشكيل
مجلس سورية الديمقراطية ال��ذي يضم ق��وات «سورية
الديمقراطية» وتيار «قمح» وحزب «االتحاد الديمقراطي»،
وج��اء تشكيل ه��ذا المجلس ليكون بمثابة ق��وة سياسية
وعسكرية لها وزن في الساحة السورية ،بحيث لن يكون
من المجدي تجاهله ،خصوصا ً أن يحظى بدعم أميركي
ـ روس��ي مشترك .ويعقد «مجلس سوريا الديمقراطية»
اجتماعات في جنيف لترتيب أوراقه الداخلية قبيل لقائه مع
المبعوث األممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا
خالل اليومين المقبلين لمناقشة دخول المجلس إلى وفد
المعارضة .خصوصا ً مع التصريحات األخيرة لرئيس تيار
«قمح» هيثم مناع الذي أكد «مجلس سوريا الديمقراطية» ال
يريد أن يكون جزءا ً من هيئة الرياض المؤلفة من جماعات
المعارضة ،ألن بعض عناصر الهيئة تعارض التوصل إلى
حل سياسي في سورية ،وهو ما يعكس حجم الخالف بين
الجانبين .كما تشكل مسألة الفصائل المسلحة أيضا ً أحد
أهم الخالفات ،حيث يرفض المجلس اعتبار «أحرار الشام»
و«جيش اإلس�لام» من مك ّونات المعارضة في موقف قريب
من موقف الحكومة السورية ،في حين تعتبر الهيئة أن
الفصيلين مكونان رئيسيان في المعارضة ،فضالً عن الخالف
حول طبيعة المرحلة االنتقالية وحدود صالحية هيئة الحكم
االنتقالية ،وحول الدستور ومصير الرئيس األسد ،الذي ت ّم
حسمه بتوافق دولي بأن مصير الرئيس يحدد من صناديق
االقتراع ..موقف الدولة السورية كان وال يزال مؤيدا ً للذهاب
إلى جنيف ،بشرط معرفة الوفد المعارض قبل الذهاب ،حيث
جدّد وزير الخارجية السوري وليد المعلّم االستعداد لحضور
اجتماعات جنيف ،مؤكدا ً ض��رورة االط�لاع على أسماء وفد
المعارضة ،ألن وفد الحكومة السورية لن يذهب إلى الحوار
مع أشباح.

وأوضح خالل لقاء مع نظيرته الهندية سوشما سواراج
في نيودلهي أنّ للشعب السوري وح��ده الحق في تقرير
مستقبله ،مؤكدا ً أن بالده لن تسمح لإلرهابيين الذين فشلوا
في تحقيق أهدافهم بالقوة بأن يح ّققوا ما يريدون بالمحادثات
السياسية ...جميع المعطيات توحي بأن الجانب األميركي
أصبح متلهفا ً للحل السياسي أكثر من أي وقت مضى وبدا
يتسابق طرديا ً مع تقدم الجيش العربي السوري وحلفائه
في الميدان ألن األميركي فقد كل أوراق المناورة للوصول إلى
نتيجة مفادها إسقاط الرئيس األس��د ...أما حلفاء الواليات
ُحسدون عليه .فالسعودية دخلت
المتحدة فهم في موقف ال ي َ
في اليمن ولم تتمكن من تحقيق أي انتصار حتى وصل بها
الحال الى عدم امتالكها جنودا ً ليحموا حدودها ..أما تركيا
فداعش التي حماها اردوغ��ان لسنوات ضربت اسطنبول
بتفجيرات عديدة ما جعل اإلمبراطور الحالم في حيرة من
أم��ره ،خصوصا ً بعد خروجه من الملف ال��س��وري بشكل
كامل بعد اسقاط الطائرة الروسية التي انقلبت وباال ً على
الحكومة التركية من جميع الجوانب ..آخر الحلفاء الذين
حاولوا التأثير بشكل كبير إلسقاط الدولة السورية هو الكيان
الصهيوني الذي نفذ غارات عدة في الداخل السوري وأراد
جعل النصرة بمثابة جيش لحد في لبنان .وهذا ما فشل أيضا ً
بوصول الجيش السوري وحزب الله إلى مناطق قريبة جدا ً
من الجوالن المحتل الذي أصبح جبهة مفتوحة بقرار حلف
المقاومة ....جميع هذه المعطيات أجبرت الواليات المتحدة
بالقبول بخيار اللجوء إلى مقياس االنتخابات لتحديد هوية
الرئيس السوري ...وجعلت أوباما بنظر المعارضة السورية
التي دعمها لسنوات متراجعا ً في مواقفه من األزمة السورية
ومستسلما ً لنظيره الروسي بوتين؛ وه��ذا ما أك��ده منسق
معارضة الرياض رياض حجاب.

مصطفى العراقي

مقتل  13م�سلح ًا �شمال �سيناء
ال��ق��وات م��ن تصفية  13وإص��اب��ة 8
آخرين وتدمير سيارتين ودراجة نارية
تابعة لعناصر التنظيم.
وأض��اف��ت المصادر أن العناصر
اإلرهابية حاولت استهداف القوات
المصرية أثناء توجهها لتلك البؤر
بعبوتين ناسفتين زرعتا على الطريق
المؤدية للقريتين إال أنه عثر عليهما
وتفجيرهما عن بعد.
إلى ذلك ،أعلنت هيئة قناة السويس
المصرية أول من أمس أن إيرادات البالد
من القناة انخفضت في عام  2015إلى
 5.175مليار دوالر ،ألسباب من بينها
انخفاض أسعار النفط العالمية.
وبلغت إي����رادات مصر م��ن قناة
ال��س��وي��س ف��ي ع���ام  2014ح��وال��ى
 5.465مليار دوالر ،م��ا يعني أن
اإليرادات السنوية قد انخفضت بنحو
 290مليون دوالر.

أس��ف��رت حملة مداهمات ق��ام بها
الجيش المصري لثالث بؤر إرهابية
بغطاء من الطيران الحربي في قريتي
التومة والمقاطعة جنوب الشيخ زويد
في شمال سيناء ،عن مقتل  13مسلحا ً
وإصابة  8آخرين بجروح.
ودارت اشتباكات عنيفة بين عناصر
تنظيم «أنصار بيت المقدس» التابع
لتنظيم داعش ،وبين القوات استمرت
ألكثر من ساعة ،تمكنت خاللها القوات
من تصفية  13عنصرا ً إرهابيا ً وإصابة
 8آخرين.
وحاصرت قوات برية من مكافحة
اإلره����اب 3 ،ب��ؤر بقريتي المقاطة
وال��ت��وم��ة ،وق��ب��ل مداهمتهما ،حيث
سارعت عناصر «أنصار بيت المقدس»
إلطالق النار على القوات بشكل مكثف،
ودارت اشتباكات عنيفة ،وعمليات كر
وفر بشوارع القريتين ،تمكنت خاللها

وع����زا ن��اج��ي أم��ي��ن م��دي��ر إدارة
التخطيط ف��ي هيئة قناة السويس
المصرية ذل��ك إل��ى أس��ب��اب متعددة
تتعلق ب��وح��دة ال��س��ح��ب للحقوق
الخاصة ( ،)SDRوبانخفاض أسعار
النفط في األسواق العالمية.
وق���ال أم��ي��ن ال���ذي ك���ان يتحدث
في مؤتمر صحفي ي��وم األرب��ع��اء في
اإلسماعيلية إن ع��دد السفن المارة
في قناة السويس في عام  2015بلغ
 17483سفينة.
وكانت مصر قد افتتحت في الـ 6
من شهر آب الماضي قناة السويس
الجديدة وتأمل الحكومة المصرية في
أن تسهم القناة الجديدة في إنعاش
اقتصاد البالد.
وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع
اإلي��رادات من مرور السفن إلى 13.2
مليار دوالر سنويا ً بحلول عام .2023

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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12
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1 .1فلكي عاش في خراسان من كتبه «األوق��ات» ،أصبح
طري الملمس
2 .2بلدة لبنانية ،عاصمة آسيوية
3 .3يجاوب ،ركيزة ،حيوان بحجم القط
4 .4وارياكم بالتراب ،فتيات
5 .5إحسان ،منعونا عن القيام باألمر ،غير مطبوخ
6 .6صديق الشراب ،أراسل
7 .7والية أميركية ،أداة إحدى حواسها
8 .8مرفأ في إيرلندا الشمالية ،عتبت على
9 .9مرض ،فيها ،غ ّنج
1010أسطول ضخم ال يقهر دمرته العواصف  ،1588يدرس
مشافهة
1111مدينة لبنانية ،حسن القد وتنظيم المالبس ،حرف
نصب
1212نتأمل ،نومها العميق

1 .1صحابي من األمراء الوالة الفاتحين
2 .2من أهم جامعات أميركا وأقدمها ،طاغية روماني
3 .3عاصمة أوروبية ،يبسط ،فرح
4 .4ولد الناقة ،جمهورية جنوب القوقاس
5 .5نكون على يقين ،مثيل ،دخل فجأة
6 .6أدركا بحاسة السمع ،قائد السفينة
7 .7تنشقا الهواء ،ف ّوضيه ،وضع خلسة
8 .8رأس في مصر على شبه جزيرة داخلة في البحر األحمر،
عودة
9 .9مرفأ في البرازيل ،أداة جزم
1010نهر في سيبيريا ،بواريد
1111بلدة لبنانية ،تركناه دون عناية
1212بشر ،يحارب ،ضمير متصل
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،518564329 ،324591687
،467839251 ،976328145
،832175496 ،159246873
،681457932 ،793682514
245913768

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ج��ف��رس��ون س��ي��ت��ي ) 2
درب���اس ،ك���ازرون  ) 3ي��ا ،ماين،
وادي  ) 4دن����س ،ت��ع��رف ) 5
ايتامي ،قرأ  ) 6المتين ،داهم ) 7

لوار ،باتر ،اا  ) 8نكاتب ،مدنس 9
) تن ،المانيا  ) 10ندينه ،بانياس
 ) 11ال��ه��ادي ،يتب  ) 12نبي،
مالوا ،يم.
عموديا:
 ) 1جديدة المتن  ) 2ف��ران،

لو ،ندأب  ) 3رب ،سامان ،يلي ) 4
سام ،يتركانه  ) 5وسادتي ،الهام
 ) 6انبتم ،دا  ) 7سكنتم ،ابابيل
 ) 8يا ،عيدت ،نا  ) 9يزور ،ارمينيا
 ) 10يرافقه ،دايت  ) 11ود ،رمان،
ابي  ) 12انيسا ،اساس.

 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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فيلم تشويق بطولة
ليوناردو دي كابريو من
اخراج الجاندرو غونزاليز.
مدة العرض  156دقيقة.
( ،ABCكونكورد ،الس
ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).
The Forest

فيلم رعب بطولة نتالي
دورمر من اخراج
جايسون زادا .مدة العرض
 95دقيقة( .سينما ستي،
 ،ABCكونكورد ،الس
ساليناس ،فوكس).
The Danish Girl

فيلم دراما بطولة اليسيا
فيكاندر من اخراج توم
هوبر .مدة العرض 119
دقيقة(.سينما سيتي،
.)ABC

The Big Short

7
9

The Revenant

7

فيلم دراما بطولة براد بيت
من اخراج ادام ماك كاي.
مدة العرض  130دقيقة.
(سينما سيتي،ABC ،
فوكس ،سينمال).

