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تتمات  /ت�سلية
وحدات من الجي�ش ( ...تتمة �ص)9

ار ْين ( ...تتمة �ص)9
مقتل ط َّي َ

وأفاد مصدر عسكري في وقت الحق «بتسجيل خرق جديد
لوقف األعمال القتالية من قبل مجموعات إرهابية مما يسمى
«لواء اإليمان» هاجمت نقاطا ً عسكرية في محيط قرية معان»
شمال مدينة حماة بنحو  30كم.
وأك��د المصدر أن وح���دات الجيش المدافعة «تصدت
للتنظيمات اإلرهابية ودمرت لهم سيارتين بيك آب مزودتين
برشاش ثقيل وقضت على  6إرهابيين».
وخرقت التنظيمات اإلرهابية حتى يوم أمس وقف األعمال
القتالية  166مرة بحسب إحصاءات وبيانات المركز الروسي
لتنسيق ومراقبة وقف األعمال القتالية الذي يتخذ من مطار
حميميم مقرا ً له.
وكانت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع
الشعبية أحبطت تسلل إرهابيين أول من أمس باتجاه نقاط
عسكرية في المغير وبريدج وتل الصخر وحماميات بريف
حماة الشمالي ،ودمرت لهم  6عربات مصفحة و 6عربات
مركب عليها رشاشات دوشكا ،وأوقعت بينهم العديد من
القتلى والمصابين.

في المقابل ،دعا وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند،
موسكو إلى السيطرة على ما أسماها «تصرفات الجانب
ال��س��وري» .وأض��اف« :نحن نعول على أن يكون بمقدور
روسيا ،التي تدعم (الرئيس السوري) بشار األسد ،سياسيا ً
وعسكرياً ،أن تضبطه .أما اآلن فهناك انطباع بأن األمور تسير
على غير وجه» ،بحسب تعبيره.
ميدانياً ،في خرق جديد التفاق وقف األعمال القتالية
هاجمت مجموعات إرهابية مسلحة أمس نقاطا ً عسكرية
بريف حماة الشمالي حيث تصدت لها الوحدات المدافعة
وكبدتها خسائر كبيرة باألفراد والعتاد .وقال مصدر عسكري:
«إن مجموعات إرهابية مما يسمى «لواء اإليمان» خرقت وقف
األعمال القتالية بمهاجمتها نقاطا ً عسكرية على اتجاه محور
أم حارتين -تل الزعتر -معان بريف حماة الشمالي».
وأضاف المصدر« :إن وحدات الجيش والقوات المسلحة
المدافعة عن النقاط تصدت للمجموعات اإلرهابية ودمرت
لهم  3عربات مزودة برشاشات وأعطبت عددا ً من اآلليات
وأوقعت العديد منهم قتلى ومصابين».

رو�سيا وتون�س ( ...تتمة �ص)9
وأك��د البيان أنه «نظرا ً إلى ض��رورة مواجهة التهديد
اإلرهابي في كل مكان ،يؤكد الجانب الروسي دعمه بشكل
كامل تونس في مواجهتها هذه المحنة».
أمنياً ،أفادت وسائل إعالم تونسية ،مساء أول من أمس،
بأن مواجهات جرت بين قوات األمن والجيش التونسيين
وعناصر إرهابية متحصنة بأحد المنازل ،قرب حمام
معلول بمدينة بن قردان ،جنوب تونس.
وفي سياق متصل ،أفاد مصدر أمني بمحافظة جندوبة،
شمال غرب البالد ،بأن قوات الشرطة تمكنت ،من الكشف
عن خلية إرهابية في مدينة بوسالم ،مكونة من ثمانية
أفراد ينتمون لتنظيم «داعش» اإلرهابي.

وأوض���ح م��ص��در أم��ن��ي أن ال��ق��وات األمنية ص��ادرت
حافظات تخزين إلكترونية تتضمن مبايعات لتنظيم
«داعش» اإلرهابي وأشرطة فيديو معدة للتدريب ومعدات
أخرى رياضية فردية وتسجيالت أخرى ّ
تنظر ألهداف هذا
التنظيم اإلرهابي ،وفق تأكيده.
كما تمكنت فرقة أمنية مختصة ،بتاجروين في
محافظة الكاف ،شمال غرب البالد ،من إلقاء القبض
على  3عناصر يقومون بتسفير الشباب إل��ى أماكن
الصراعات .وقد تم كشف هذه الشبكة بعد إيقاف فتاة
تونسية متهمة باالنضمام إلى تنظيم إرهابي ،كانت
تسللت من الجزائر.

كيري :لن نتغا�ضى
عن تنظيم داع�ش في ليبيا
أكد وزير الخارجية األميركي جون كيري تنامي نشاط
تنظيم «داع��ش» في ليبيا ،مشيرا ً إلى التوصل إلى قرار
واضح بعدم التغاضي عن حل هذه المشكلة.
وقال كيري في مؤتمر صحافي في باريس عقب اجتماعه
مع عدد من نظرائه األوروبيين« :ناقشنا الوضع في ليبيا...
ونيابة عن الواليات المتحدة وبقيّة وزراء الخارجية أو ّد
أن أعرب عن دعمنا القوي لرئيس الوزراء(الليبي) الس ّراج
وحكومة الوفاق الوطني الجديدة».
وأضاف وزير الخارجية األميركي ،بحسب بيان للسفارة
ّ
«نحث
األميركية في ليبيا نشر على موقعها في الفيسبوك:
أعضاء الحوار السياسي الليبي الذين أ ّكدوا مجدّدا ً دعمهم

لرئيس ال���وزراء الجديد والمجلس الرئاسي ،لالنتقال
بسرعة إلى طرابلس .وندعو المؤسسات العامة الليبية
للسلطة بحيث
كافة لتسهيل االنتقال السلمي والمنظم ّ
الجدد من مباشرة مها ّم الحكم من
يتم ّكن ق��ادة ليبيا ُ
العاصمة الليبية».
ووصف كيري المصالحة في ليبيا بأنها الحل األفضل
للشعب الليبي ،موضحاً« :نحن نعلم جميعا ً أنّ تحقيق
المصالحة في ليبيا لن يكون أسهل م ّما كان في أماكن
أخرى ،ولك ّننا نعرف أيضا ً أ ّنه بعد عقود من الدكتاتورية
وسنوات من االضطراب فإنّ هذا هو الخيار األفضل ألكثر
من س ّتة ماليين نسمة من الشعب الليبي».

م�صر :طعن في ع�ضوية  109نواب
والعدد مر�شح لالرتفاع
ويتألف مجلس النواب الحالي من  596عضواً ،منهم
 448مستقالً ،و 120من القوائم الحزبية ،و 28نائبا ً
بتعيين من الرئاسة.
وقالت المصادر إن قيام محكمة النقض بإعالم المجلس
بأسماء األعضاء المطعون في عضويتهم هو إجراء طبيعي،
مضيفة أن ما تقرره المحكمة سيتم تنفيذه ،مؤكدين أن
المجلس ال يملك إال أن ينفذ حكم النقض ،وفقا ً لما ينص
عليه الدستور.
جدير بالذكر أن المادة  107من الدستور المصري
تنص على مايلي« :تختص محكمة النقض بالفصل في
صحة أعضاء مجلس النواب ،و ُتقدّم إليها الطعون خالل
مدة ال تتجاوز  30يوما ً من تاريخ إعالن النتيجة النهائية
لالنتخاب ،وتفصل في الطعن خالل  60يوما ً من تاريخ
وروده إليها ،وفي حالة الحكم ببطالن العضوية ،تبطل
من تاريخ إبالغ المجلس بالحكم».
تجدر اإلش��ارة إل��ى أن النتائج النهائية لالنتخابات
البرلمانية أعلنت نهاية شهر تشرين األول .2015

طعنت محكمة النقض المصرية في صحة عضوية
 109نواب بالبرلمان ،بحسب ما أفادت صحيفة األهرام
المصرية ،أمس.
وأفادت الصحيفة المصرية بأنها حصلت على نسخة
من إخطار محكمة النقض لمجلس النواب بأسماء أعضاء
المجلس المطعون في صحة عضويتهم بالبرلمان ،حيث
أشارت األهرام إلى أن عدد النواب المطعون في عضويتهم
بلغ  ،109من بينهم أعضاء ضدهم أكثر من دعوى أمام
محكمة النقض .
وقالت الصحيفة إن من أب��رز األس��م��اء المطعون في
عضويتهم سامح سيف اليزل وخالد يوسف وايهاب
الخولي وع�لاء عابد وأحمد طنطاوي ومعتز الشاذلي
وأسامة شرشر وثروت بخيت وأنور السادات.
وصرحت مصادر برلمانية أن عدد المطعون بعضويتهم
مرشح لالرتفاع ،مبينة أنه قد يتجاوز  200عضو ،حيث
يوجد عدد كبير من الطعون قدم لمحكمة النقض على صحة
عضوية نواب من الفائزين المستقلين أو القوائم الحزبية.

هل تنهار �شراكة ( ...تتمة �ص)9

وأوض��ح الصماد« :لذلك نؤكد
أن ما يتم تداوله في بعض وسائل
ال��ع��دوان وي���روج ل��ه الكثير من
ناشطيهم ع��ن تفاهمات وح��وار
م��ع السعودية ت��أت��ي ف��ي سياق
التغطية على فشل ال��ع��دوان في
تركيع الشعب اليمني ويهدف إلى
تهيئة ال��رأي العام لديهم لتقبل
أي تفاهمات قد تفضي إلى وقف
العدوان من دون أن يحقق أهدافه
كما تهدف إلى تخدير الرأي العام
وتخدير الشعب اليمني لتصعيد
خطير في مكان ما كما عهدنا في
حاالت سابقة».
ميدانياً،على صعيد التطورات
الميدانية أفادت مصادر أن تنظيم
القاعدة سيطر على مدينة الريدة
الشرقية في محافظة حضرموت
شرق اليمن.
وأك��دت المصادر نشر التنظيم
لعناصره في نقاط تفتيش باتجاه
محافظة ال��م��ه��رة .ج��اء ذل��ك بعد
استيالء التنظيم على كل المكاتب
وال��م��راف��ق ال��ح��ك��وم��ي��ة ف��ي ه��ذه
المدينة التي تعد البوابة الشرقية
لمدينة المكال عاصمة المحافظة
وال��واق��ع��ة م��ن��ذ ن��ح��و ع���ام تحت
سيطرة التنظيم.
ف���ي غ���ض���ون ذل����ك ت��ت��واص��ل
المواجهات العنيفة بين ق��وات
الرئيس عبدربه منصور ه��ادي
المسنودة بالتحالف السعودي
من جهة وقوات الجيش واللجان
الشعبية من جهة أخرى في شارع
الستين شمال غرب مدينة تعز.
وش���ن���ت ط���ائ���رات ال��ت��ح��ال��ف
السعودي غارة جوية استهدفت
مفرق شرعب غ��رب المدينة في
ح��ي��ن ت���دور م��واج��ه��ات بمحيط
القصر الجمهوري ومنطقة الكمب
في الناحية الشرقية من المدينة.
وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية
عن استهداف القوة الصاروخية
للجيش واللجان تجمعات قوات
ه��ادي بمنطقة الملعب بمديرية
ال��وازع��ي��ة ال��م��ح��اذي��ة لمحافظة
لحج ج��ن��وب غ��رب تعز بعد أن

شنت مقاتالت التحالف السعودي
سلسلة غارات جوية على الطريق
العام بمديرية المخا الساحلية
أسفرت عن استشهاد  3أشخاص
غرب المحافظة.
وف��ي ع��دن أف���اد م��ص��در محلي
للميادين باندالع اشتباكات عنيفه
عند المدخل الشمالي لمدينة دار
سعد بين كتائب المحضار التابعة
لهادي ومسلحين مجهولين قادمين
من محافظة لحج المجاورة يعتقد
بانتمائهم لتنظيم القاعدة.
إل��ى ذل��ك تجددت االشتباكات
في محيط مديرية المنصورة التي
يسيطر تنظيم القاعدة على أجزاء
واس��ع��ة منها ش��رق مدينة عدن
جنوبي اليمن.
وف��ي محافظة الضالع ذك��رت
وزارة ال��دف��اع اليمنية أن ق��وات
الجيش وال��ل��ج��ان دم���رت دبابة
ل��ق��وات ه����ادي بمنطقة سطاح
مريس في مديرية قعطبة شمال
المحافظة جنوبي البالد.
وف����ي م����أرب ش��ن��ت ط���ائ���رات
التحالف السعودي سلسلة غارات
جوية على جبل األشقري المطل
على منطقة كوفل وغارة على وادي
نوع بمديرية صرواح غرب مدينة
مأرب شمال شرق اليمن.
واستهدفت مقاتالت التحالف
السعودي أي��ض�ا ً منطقة الجياء
بمديرية ضوران آنس في محافظة
ذمار وسط اليمن.
في غضون ذلك تواصلت غارات
التحالف السعودي على مناطق
بران والمدفون ومسورة بمديرية
نهم شمال شرق صنعاء ومنطقة
شوكان بمديرية خوالن في الناحية
الشمالية للعاصمة صنعاء.
إلى ذلك ،أعلنت قيادة التحالف
ال��ع��رب��ي ف��ي ال��ي��م��ن أم���س مقتل
ط��ي��اري��ن إم��ارات��ي��ي��ن ف��ي تحطم
مقاتلة باليمن نتيجة عطل فني.
وكانت اإلم��ارات أعلنت صباح
أم��س ع��ن ف��ق��دان ط��ائ��رة مقاتلة
من قواتها الجوية المشاركة في
التحالف ال��ع��رب��ي ال���ذي تقوده

وهنا بالتحديد يقرأ بعض المتابعين أن التقارب بين أنقرة والرياض
إلى اآلن لم تكتمل معالمه بعد ،ولم تعلم بعد ما هي المدة الزمنية المتوقعة
الستمراره ،والسبب يتلخص بوجود تجارب تاريخية «فاشلة» لكال النظامين
بعالقات التقارب بينهما ،فقد سبق أن المست حالة التقارب بين «النظامين»
حدودا ً استراتيجية في التقارب «بمطلع عام  2011تزامنا ً مع انطالق ما يسمى
بـ «الربيع العربي» ،وقد كانت حينها أنموذجا ً اقليميا ً بحالة التقارب تلك وقد
اعتقد البعض أنها قد تؤسس لحلف إقليمي جديد ،ثم انهار كل ما تحقق على
هذا الطريق مع أول خالف دار حول الملف المصري ،وانفتاح شهية كال البلدين
وفجر
للسيطرة على البلد الجريح .وهذا ما أفرز حينها حالة من االستقطاب ّ
خالفات حول مصر وشرعية النظام القديم وشرعية النظام الجديد ،بين البلدين،
تداعيات خالف كال البلدين حول دورهما بمصر ما بعد  30حزيران  2013قد
ال تمحى بسهولة ،وخصوصا ً مع طرح قضية إعدام الرئيس المصري السابق
محمد مرسي ،فاليوم تنتظر أنقرة سماع رسالة علنية من الرياض حول موقفها
من قضية إعدام الرئيس المصري السابق محمد مرسي .هذا الملف بالتحديد
قد يحمل تطورات دراماتيكية بالعالقة بين الرياض وأنقرة ،وهذا بطبيعته ما
يخشى منه كال «النظامين «حاليا ً بخصوص حالة التقارب األخيرة ،فالخشية
أن يتكرر سيناريو خالف التجارب السابقة ،لذلك نرى اآلن حالة من الشكوك
المتبادلة بين الجانيين حول طبيعة هذا التقارب وأطره المستقبلية ،فالوقائع
التاريخية تقول إن السياسات التركية  -السعودية تحمل العديد من نقاط
التناقض وعدم التقارب.
وهنا وفي السياق ذاته ،فال يمكن للنظام «التركي» في طبيعة الحال ،أن يتبع
نهجا ً إقليميا ً جديدا ً يؤسس لحالة إقليمية جديدة يكون عنوانها «تحالفات
الطوائف اإلسالمية» ،كما يريدها النظام السعودي ،فالنظام التركي بالنهاية هو
نظام براغماتي ،ويتعامل مع الكثير من أزمات المنطقة حاليا ً على مبدأ الشريك
الذي ال يريد أن يخسر أحداً ،وهذه الحقائق المذكورة سابقا ً ال يمكن ألي شخص
متابع لسياسة النظام التركي في اإلقليم مؤخرا ً بشكل عام أن ينكرها .فهذه
الحقائق بمجملها قد تكون هي االنتكاسة األولى للحلف السعودي  -التركي،
فاألتراك ال يمكنهم بأي حال من األحوال أن يكونوا شركاء للسعوديين ،بمقابل
تخليهم عن براغماتيتهم النفعية من اإليرانيين اقتصاديا ً وأمنيا ً وحتى سياسياً،
وهذا ما ظهر واضحا ً وجليا ً من خالل زيارة أوغلو األخيرة لطهران.
فاألتراك بدورهم يعلمون أن السعوديين في هذه المرحلة يعانون من أزمة
إقليمية خانقة وحربهم على اليمن قد تكون صدى حقيقيا ً لهذه األزمات وقد ترتد
نتائج هذه الحرب سلبيا ً على السعوديين .ويعلم النظام البراغماتي التركي جيدا ً
أن ما دفع السعوديون للتقارب مع األتراك هو مصلحة مرحلية قد تنهار بأي فترة
زمنية مقبلة ،فتحالفات المصالح المرحلية هي تحالفات غير دائمة ،ومن هنا يبدو
أن هذا التقارب المرحلي سيتم من دون تأثير وتغيير جذري على استراتيجية كل
نظام في المنطقة ،وهذا بسبب أن هناك اختالفا ً في سياسة تعاطي الدولتين في
التعامل مع الحرب على الدولة السورية إلى ح ّد ما ،والوضع العراقي الفوضوي
بشكل خاص ،والخالف حول النظام المصري الجديد.
ختاماً ،تؤكد زي��ارة أوغلو لطهران مؤخرا ً أن النظام التركي ما زال يملك
من األوراق ما يجعله قادرا ً على بناء تحالفات إقليمية باتجاهات عدة ،وأنه
ما زال يتعامل مع مجمل ملفات المنطقة مؤخراً ،بناء على براغماتية نفعية
ألنقرة ،كما تؤكد حالة التصعيد ضد النظام المصري أن األتراك غير معنيين
اليوم بمساعي السعودية لتقريب وجهات النظر بين النظام المصري والنظام
التركي ،والواضح أن السعوديين يعلمون هذا جيداً ،ومع كل هذا وذاك فما زال
السعوديون يتمسكون ويناورون بدعم الورقة التركية لهم وحتى وإن كان هذا
الدعم إعالمياً ،المهم بنظر الدوائر الرسمية السعودية هو إيصال رسائل هذا
الدعم للداخل السعودي إلظهار حجم قوة الدعم اإلقليمي والدولي للسعودية
بحربها العدوانية على اليمن ،وفي اإلطار ذاته ما زالت هناك خشية سعودية
من أن تدفع براغماتية النظام التركي إلى ممارسة سياسة مزدوجة ال تخدم
األه��داف واألجندات التي يحملها النظام السعودي الجديد ،وما تحمله هذه
األهداف واألجندة من متغيرات خطرة ومغامرات ومقامرات جديدة قد تقلب
الطاولة على الجميع في المنطقة كل المنطقة ،ومن هنا سننتظر المقبل من األيام
وما يحمله من متغيرات جديدة بالمنطقة ،لنستوضح التطورات المستقبلية
لطبيعة العالقات التركية -السعودية المستقبلية ،وتأثير هذه العالقات سواء
أكانت إيجابية أم سلبية على مسار حرب السعودية على اليمن ومسار وتطورات
األحداث في مصر ،وتحديدا ً في ما يخص قضية إعدام الرئيس المصري السابق
محمد مرسي ومسار الحرب على سورية وتطورات المشهد الليبي.

السعودية في اليمن ،بحسب ما
ورد في بيان نشرته وكالة أنباء
اإلمارات.
وقالت القيادة العامة للقوات
المسلحة اإلماراتية في بيانها إنها
فقدت طائرة مقاتلة تابعة لها في
اليمن ،من دون أن تقدم مزيدا ً من
التفاصيل ح��ول مسألة اختفاء
المقاتلة.
يذكر أنه في أيار  2015تحطمت
طائرة مغربية من ط��راز إف-16
بينما كانت ف��ي مهمة م��ع ق��وات
التحالف العربي باليمن ،وقال
الحوثيون آن��ذاك إن رج��ال قبائل
أسقطوا الطائرة.
وف��ي ك��ان��ون األول م��ن ال��ع��ام
ن��ف��س��ه س��ق��ط��ت ط���ائ���رة ح��رب��ي��ة
بحرينية من نفس ال��ط��راز داخل
أراضي السعودية بعد أن أصيبت
بـ «عطل فني».
وتشكل تحالف من دول عربية
ت��ق��وده ال��س��ع��ودي��ة باليمن قبل
ع��ام ،ف��ي مسعى إلع���ادة حكومة
الرئيس اليمني عبد ربه منصور
ه���ادي للسلطة ب��ع��د أن سيطر
مقاتلو الحوثي والقوات الموالية
للرئيس اليمني السابق علي عبد
الله صالح على العاصمة صنعاء
وتقدموا صوب الجنوب.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أك���د ال��م��غ��رد
السعودي الشهير «مجتهد» في
تغريدة على حسابه بـ»تويتر» أن
خسائر السعودية في اليمن بلغت
حوالى  3500قتيل و 6500جريح
و 430مفقوداً.
وقال «مجتهد» إن ارتفاع عدد
ال��خ��س��ائ��ر ال��ب��ش��ري��ة رب��م��ا يكون
السبب الرئيسي وراء ترحيب
السلطات السعودية بالحوار مع
الحوثيين (انصارالله).
وكانت صحيفة «راي اليوم»
اللندنية قد نقلت عن أستاذ مصري
قبل أرب��ع��ة أي���ام أن أح��د طالبه
السعوديين الذي يحضر لرسالة
دكتوراه أبلغه وهو عسكري سابق
أن ع��دد القتلى السعوديين بلغ
 3560قتيالً بين جندي وضابط.

الجي�ش العراقي ( ...تتمة �ص)9
ووص����ف ع��ض��و ه��ي��ئ��ة ال���رأي
ف��ي هيئة الحشد الشعبي كريم
ال���ن���وري ،أول م��ن أم���س األح���د،
زيارة القنصل األميركي بمحافظة
ال��ب��ص��رة ستيف ووك���ر لجرحى
الحشد الشعبي بـ«اإليجابية»،
فيما اعتبرها «اع��ت��راف �ا ً دول��ي �اً»
بالحشد.
واعتبر عدد من أعضاء مجلس
محافظة البصرة ،الزيارة تنطوي
على «رس��ال��ة ايجابية» للشعب
العراقي ،فيما أشاروا إلى أن الدور
«الفعال» للحشد في قتال جماعة
«داع��ش» اإلرهابية هو الذي دفع
األميركيين للتعامل معه بـ«طريقة
مختلفة».
ميدانياً ،حققت القوات العراقية
تقدما ً في معاركها ضد «داعش»
في مناطق شمال وغرب الرمادي
بمحافظة األنبار ،في حين أكدت
مصادر عدة انسحاب التنظيم من
مناطق باألنبار باتجاه الحدود
السورية.
وق����ال ق��ائ��د ع��م��ل��ي��ات األن��ب��ار
إسماعيل المحالوي  -في مؤتمر
صحافي  -إن ال��ق��وات العراقية
ت���ج���اوزت منطقة ال��ح��ام��ض��ي��ة،
وهي اآلن تتقدم باتجاه منطقتي
البوعبيد والبوبالي.
من جهة أخ��رى ،أف��ادت مصادر

عراقية ع��دة بانسحاب مفاجئ
لتنظيم «داع����ش» م��ن الرطبة
وه��ي��ت بمحافظة األن��ب��ار غ��رب
العراق باتجاه الحدود العراقية
السورية ،إث��ر عمليات عسكرية
بمساندة طيران التحالف الدولي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية
ع��ن ض��اب��ط بالجيش ل��م تسمه
أن التنظيم انسحب بالكامل من
مدينة الرطبة إل��ى مدينة القائم
الحدودية.
وتعد الرطبة ( 380كلم غرب
ب��غ��داد) أح��د المقرات الرئيسية
لمسلحي التنظيم لوقوعها على
بعد أق��ل من مئة كلم من الحدود
العراقية السورية.
وأش���ار قائمقام الرطبة عماد
أحمد إلى أن االنسحاب قد يكون
ج��دي�ا ً إث��ر تكبد التنظيم خسائر
في األنبار بعد استعادة الرمادي
ومناطق شرقها ،وت��ق��دم القوات
العراقية نحو مدينة هيت.
وبالنسبة ال��ى منطقة هيت،
أع��ل��ن ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ق��ي��ادة
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��م��ش��ت��رك��ة العميد
يحيى رسول فرار غالبية مقاتلي
التنظيم من قضاء هيت الخاضع
لحصار تفرضه القوات العراقية
م��ن ال��ش��م��ال وال��ج��ن��وب .وق��ال
العقيد عامر المشهداني من شرطة

طوارئ األنبار إن طيران التحالف
الدولي استهدف مقار التنظيم في
مدينة هيت وأوقع خسائر بشرية
وم��ادي��ة ،مشيرا ً إل��ى أن مسلحي
التنظيم استقلوا عربات للفرار من
هيت.
وأفاد شاهد في هيت أن «القائد
ال��ع��س��ك��ري ل��م��دي��ن��ة ه��ي��ت (ف��ي
«داع�����ش») أح��م��د م��ش��ع��ان عبد
الواحد البطران قتل بغارة جوية
استهدفت زورق��ه في نهر الفرات
أث��ن��اء محاولته ال��ف��رار» .ب��دوره
دع���ا راج����ع ال��ع��ي��س��اوي ،عضو
اللجنة األمنية في مجلس األنبار
إل��ى استغالل ه��ذه االنسحابات
والتوغل لبسط السيطرة على تلك
البلدات.
وم��ن جهة أخ��رى ،قالت خلية
اإلع�لام الحربي في وزارة الدفاع
العراقية ،إن ال��ق��وات الحكومية
استعادت اليوم منطقتي لخوضة
وبنان في محيط بلدة هيت ،من
قبضة التنظيم بعد معارك عنيفة.
وتمكنت قوات عراقية بمساندة
التحالف الدولي من طرد مسلحي
التنظيم واس��ت��ع��ادة السيطرة
على مناطق واسعة في محافظة
األنبار ،بينها الرمادي كبرى مدن
المحافظة نهاية كانون األول من
العام الماضي.

هشام الهبيشان

جنيف المن�سوف ( ...تتمة �ص)9
أعلن رئيس االئتالف السوري األسبق أحمد الجربا عن تأسيس تيار جديد تحت
مس ّمى الغد السوري ،مشيدا ً بالدور الروسي ،وأن تياره يؤمن بدولة ال مركزية
وفيدرالية (تماما ً كالطرح الروسي) ،وأنه سيعمل على محاربة داعش وأخواته
ورعاتهما اإلقليميين ،مطالبا ً المجتمعين في جنيف بالواقعية السياسية وعدم
بيع الوهم للشعب السوري .بدوره غرد كبير المفاوضين في الوفد السوري
المعارض محمد علوش خارج سرب الجربا ،معتبرا ً أن المرحلة االنتقالية تبدأ
إما برحيل األسد أو بموته .المؤكد أن مخرجات جنيف ستكون قيمتها صفر
نتائج ،وكباشا ً أكثر حدّة في الميدان وستستمر حلقات مسلسل كسر العظم،
الذي يبدو فيه الجيش السوري العبا ً لدور «البطولة» أكثر من خص َم ْيه السعودي
الذي تلقى لت ّوه صفعة تاريخية من أوباما ،لجهة أن الرياض تضطهد نصف
شعبها ،وعليها التعايش مع إيران ،وكذلك التركي الذي بات يجد في بالده
هدفا ً للهجمات اإلرهابية التي كان آخرها هجوم منطقة السفارات في العاصمة
أنقرة ،والتي قد تفرمل ما كان هدّد به بنسف المفاوضات (المنسوفة أصالً) ،إذا
ما شارك فيها األكراد ،إذ رأى الروسي أن وجودهم ُي َع ّد أمرا ً جوهرياً .الكرة باتت
اآلن في ملعب المعارضة «المخذولة» والفاقدة تدريجيا ً نقاط القوة ،وأمامها
خياران فقط إما اللحاق بركب الجربا ،أو انتظار موت األسد حتى تدخل المرحلة
االنتقالية في الخدمة ،فيما لسان حال خصومها يردّد «عطونا عمر».

د .محمد بكر

Dr.mbkr83@gmail.com
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1 .1رواي��ة إسبانية ألفها سرفانتس من قصص مغامرات
الفروسية الساخرة ،مناص
2 .2مرفأ فلسطيني ،أعطينا مثل ما أخذنا
3 .3من األطراف ،أمسيات ،وجع
4 .4دولة أفريقية ،جارية غنت للرشيد
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4 .4مدينة كولومبية ،نقاتل
5 .5مدينة ألمانية ،قعدنا
6 .6أخفى الشيء وستره ،تركنّ دون عناية (هن) ،حرف
جر
7 .7أبي ،خان العهد
8 .8تقرض المال ،تجمع عن األرض ،أود
9 .9لإلستفهام ،عملة عربية
1010مدينة فرنسية ،مؤسسة مدينة قرطاجة
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،19837526 ،578462913
،817395642 ،326159784
،963214875 ،452678391
،681743259 ،749526138
235981467

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1بيكو بالنكو  ) 2يونان،
التينا  ) 3دعاني ،اد  ) 4وهاد،
ماينتس  ) 5ب��ل ،ناسبت ) 6
وك�لاه ،امتحان  ) 7لتم ،دينار،

رد  ) 8ساند ،يماشي  ) 9فاتن،
ابليس  ) 10ان ،س��اف��ل ،ماين
 ) 11راما ،عام ،كال  ) 12ماني،
ديانا.
عموديا:
 ) 1بيكو ب��ول��ي��ف��ار  ) 2ي��و،

هلكت ،انام  ) 3كندا ،لمست ،ما 4
) واعدنا ،انسان  ) 5بنا ،اهدن 6
) نمس ،يدافع  ) 7اليابان ،بالد 8
) نا ،يتمايل ،مي  ) 9كتبن ،ترميم
 ) 10وي ،تلح ،اساكن  ) 11ناس،
ارش ،يال  ) 12وأد ،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
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Triple 9
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة كايت
وي��ن��س��ل��ت م� ��ن اخ� � � ��راج ج ��ون
ه �ي �ل �ك��وت .م ��دة ال��ع��رض 115
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س �ي �ن �م��ال ،سينما
سيتي ،فوكس).
The Other Side of the
Door
فيلم رعب بطولة سارا واين
ك��ال �ي��س م� �ن ��اخ ��راج جوهانس
روب� ��رت� ��س .م� ��دة ال� �ع ��رض 96
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
Cash Flow 2
فيلم درام��ا بطولة كارلوس
ع�� � � ��ازار م � ��ن اخ�� � � ��راج س ��ام ��ي
ك���وج���ان .م� ��دة ال� �ع ��رض 100
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
فوكس ،سينما سيتي).
Trumbo
ف �ي �ل��م درام � ��ا ب �ط��ول��ة ب��راي��ن
ك��ران �س �ت��ون م ��ن إخ � ��راج ج��اي
روش .م�� ��دة ال � �ع� ��رض 124
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
فوكس).
London Has Fallen
فيلم تشويق بطولة جيرارد
بوتلر من اخراج باباك ناجافي.
مدة العرض  99دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،ديونز ،فوكس).
Zootopia
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
ج�ن�ي�ف�ي��ر غ ��ودوي ��ن م��ن اخ ��راج
ب��اي��رون ه� ��وارد .م��دة العرض
 108دقيقة( .الس ساليناس،
 ،ABCسينما سيتي ،فوكس).

