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كما شدد الرئيس على ضرورة استمرار وقف اطالق النار في سورية ،وقال:
يجب تسريع وتيرة العملية السياسية بالتزامن مع وقف إطالق النار ،مع األخذ
في االعتبار عدم تأثير الهدنة والعملية السياسية على وتيرة التصدي لإلرهاب
واإلرهابيين في سورية.
وأعرب الرئيس روحاني عن ارتياحه حيال التطورات العسكرية األخيرة،
معتبرا ً استعادة السيطرة على مدينة تدمر التاريخية بأنه مؤشر على قدرات
الجيش والشعب السوريين .واض��اف :ال شك ان مراقبة الحدود والحيلولة
دون نقل االسلحة ودخول العناصر االرهابية الى داخل سورية والحيلولة
دون وصول االرهابيين الى أروقة المفاوضات تحت عنوان المعارضة تعد من
الضرورات الملحة.
وكان الرئيس بشار األسد تلقى اتصاال ً هاتفيا ً من الرئيس الروسي فالديمير
بوتين هنأه فيه باستعادة مدينة تدمر من اإلرهابيين ،مؤكدا ً أن الجيش الروسي
سيواصل دعم سورية في مكافحة اإلرهاب.
وقال الرئيس األسد للرئيس بوتين :إن تصميم الجيش على استعادة المدينة
من اإلرهابيين باإلضافة للدعم الفعال من القوات الجوية الروسية هو ما حقق
هذا اإلنجاز الكبير لسورية وللبشرية.
وأض��اف الرئيس األس��د :تدمر تهدمت أكثر من مرة عبر القرون ومثلما تم
ترميمها سابقا ً سنعيد ترميمها من جديد كي تبقى كنزا ً وإرثا ً حضاريا ً للعالم.
وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أكدت في بيان لها في وقت
سباق أمس «أن وحداتنا العاملة على اتجاه ريف حمص الشرقي بالتعاون مع
مجموعات الدفاع الشعبية وبدعم وإسناد من سالحي الجو السوري والروسي
أنجزت مهامها بنجاح وأع��ادت األمن واالستقرار لمدينة تدمر بعد سلسلة
عمليات واسعة تميزت بالدقة والفاعلية».
ميدانياً ،وبعد تحرير مدينة تدمر األثرية بدأ الجيش السوري عملية تمشيط
المدينة وتفكيك عشرات العبوات الناسفة التي خلفها تنظيم داعش لنسف اآلثار

التاريخية التي عمل الجيش على تحييدها من المعارك الدائرة.
وقال مصدر إن الجيش السوري واصل التشويش على االتصاالت لمنع
مسلحي داعش من تفجير العبوات التي زرعوها في تدمر فيما أغارت الطائرات
الحربية السورية على جيوب لداعش شرق تدمر.
وفي موسكو قال الكرملين« :إن القوات البرية الروسية لم تشارك في العملية
التي قام بها الجيش السوري لطرد مقاتلي داعش من مدينة تدمر لكن سالح
الجو الروسي قدم الدعم لقوات الحكومة السورية وسيستمر في ذلك».
وفي السياق ،سيطر الجيش السوري على نقطة جبل جبيل في سلسلة جبال
الحزم االوسط غربي مدينة القريتين في ريــف حمص.
وك��ان محافظ حمص السورية طالل البرازي أعلن أن الجيش الحكومي
يستعد القتحام مدينة القريتين الواقعة بالقرب من تدمر والتي يسيطر عليها
مسلحو تنظيم «داعش».
وقال البرازي في حديث لوكالة «أ أف أ» اإلسبانية أمس إن «الجيش يقترب
من مدينة القريتين من  3اتجاهات ويجري استعدادات القتحامها».
وأشار المحافظ إلى أن العسكريين السوريين يسعون إلى استكمال النجاح،
الذي حققوه خالل األيام الماضية في إطار المعارك على مدينة تدمر ،مشيرا ً إلى
أن الجيش يخطط لمواصلة محاربة التنظيم في المناطق األخرى.
وأوضح البرازي أن دمشق تنوي في وقت قريب استعادة السيطرة على
مدينة السخنة شرقي تدمر ،باإلضافة إلى بعض األراض��ي في محافظة دير
الزور.
على صعيد متصل ،أف��ادت وكالة «سانا» السورية بأن وح��دات الجيش
الحكومي نفذت صباح أمس عملية استهدفت تجمعا ً لمسلحي تنظيم «جبهة
النصرة» في قرية المنصورة بريف حماة الشمالي الغربي.
وقال مصدر ميداني في حديث للوكالة إن العملية أسفرت عن «تدمير مربض
هاون إلرهابيي جبهة النصرة في الحارة الغربية لقرية المنصورة في سهل
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الغاب ومقتل وإصابة عدد من اإلرهابيين الموجودين حوله».
كما قضت المقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية على  9مسلحين من تنظيم
«داعش» في مدينتي الميادين والعشارة بدير الزور.
وذكرت مصادر أهلية لوكالة «سانا» أن عناصر من المقاومة الشعبية في
المنطقة الشرقية «أوقعت في كمين محكم نفذته الليلة الماضية  4عناصر من
تنظيم «داعش» قتلى جميعهم من جنسيات أجنبية قرب دوار الطيبة في مدينة
الميادين» جنوب شرق مدينة دير الزور.
وأشارت المصادر إلى أن عناصر من المقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية
نفذوا عملية دقيقة ضد تجمع لمسلحي «داعش» في مدينة العشارة جنوب
شرق مدينة دير الزور بنحو  65كم ،ما أسفر عن «مقتل  5مسلحين من بينهم 3
سعوديين» ،بحسب «سانا».
إلى ذلك ،أعلــن نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون مكافحــة اإلرهاب
أليــغ سيرومولوتوف ،أن القائمة بأسماء المجموعات اإلرهابية في سورية
ستكون جاهزة في القريب العاجل.
وقال سيرومولوتوف إنه يمكن االعتبار أن القائمة جاهزة« ،فقط نتثبت من
مسألة تحديد عناصر تنظيم داعش وجبهة النصرة».
وأوضح سيرومولوتوف ،أن العمل على وضع قائمة بتصنيف المجموعات
اإلرهابية ،كان معقدا ً نظرا ً ألن التنظيمات اإلرهابية تغير «لونها» بشكل دائم
تحت عباءة المجموعات المعارضة .وكانت مجموعة دعم سورية قد اتفقت في
وقت سابق على العمل على وضع قائمة تضم كل التنظيمات اإلرهابية التي
تنشط في سورية.
وأوض��ح سيرومولوتوف ،أن زي��ارة مدير وكالة االستخبارات المركزية
األمريكية جون برنانا ،إلى موسكو ،لم تكن لها عالقة بسحب موسكو الجزء
األساسي من قواتها في سورية .وأضاف أن برنانا التقى مع زمالئه الروس
خالل زيارته وبحثوا الثقة بين روسيا والواليات المتحدة.
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القوات العراقية

أما في محافظة أبين فقد أفاد مصدر محلي بمقتل عدد من عناصر تنظيم القاعدة
المحفد في أبين جنوب البالد.
إثر غارتين جويتين لطائرات بدون في منطقة ْ
وكانت مصادر إعالمية موالية لتحالف العدوان السعودي أكدت مقتل القيادي
فيما يسمى بـ«الجيش الوطني» المدعو العقيد «صالح بن صالح الشدادي»
وضباط عسكريين آخرين ،برصاص قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في
معارك منطقة العبدية التابعة لمحافظة مأرب.
وبحسب مصادر إعالمية :إن العقيد الشدادي (وهو شيخ قبلي بحسب مصادر
يمنية) قتل أثناء محاولة مجاميع من مرتزقة العدوان التسلل باتجاه جبل
خرفان في منطقة العبدية بمحافظة مأرب المحاذية لمحافظة البيضاء.
من جانبها ،قالت وكالة مرصد لالنباء نقالً عن مصادر عسكرية :إن العشرات
من مرتزقة العدوان قتلوا أثناء محاولتهم التقدم باتجاه عدد من مواقع الجيش
واللجان في جبل خرفان.
وأضافت ،أن من ضمن القتلى أحد وجاهات البيضاء الموالية لتحالف العدوان
السعودي المدعو قائد أحمد الوهبي والعقيد صالح بن صالح الشدادي وآخرين
كانوا برفقتهم أثناء المواجهات.
يذكر أن الشدادي أحد اقارب العميل عبدالرب الشدادي ال ُمعين من قبل قوات
الغزو قائدا ً للمنطقة العسكرية الثالثة.
وكان نجل الصريع صالح بن صالح الشدادي وهو أحد القيادات الميدانية
لمرتزقة العدوان قتل في وقت سابق برصاص قوات الجيش واللجان الشعبية
في المواجهات التي شهدتها منطقة هيالن شمال محافظة مأرب.

م�صدر �أمني :داع�ش خطط
ال�ستهداف العا�صمة الجزائر
كشف مصدر أمني جزائري ،في تصريح لصحيفة «الفجر» الجزائرية ،أن
تنظيم «داعش» اإلرهابي خطط الستهداف العاصمة الجزائر إضافة إلى مدينة
قسنطين ّة شمال شرق الجزائر.
ونقل المصدر األمني ،عن اإلرهابي الذي سلم نفسه طواعية إلى قوات الجيش
في شباط الماضي بمدينة جانت ،بمحافظة إليزي ،عبد الجليل قومام البالغ من
العمر  47عاماً ،والملقب بـ«أبو الرقراق» ،اعترافات مثيرة وخطيرة تتضمن آليات
عمل تنظيم «داع��ش» ،وخطط التخريب وكيفية إدارتها وتنفيذها ،إضافة إلى
ممولي العمليات.
وأضاف اإلرهابي بأن تنظيم «داعش» سعى إلى تكوين خاليا إرهابية تنشط
في عدد من مناطق البالد ،مشيرا ً إلى أن قادة التنظيم قد خططوا الستهداف مقام
الشهيد بالجزائر العاصمة ،ألنه نسخة مشابهة لبرج إيفل بالعاصمة الفرنسية
باريس ،بحسب رأيهم .وأفاد بأنهم خططوا للسيطرة على قاعة «الزينيت» أو
«أحمد باي» بمدينة قسنطينة ،التي ستحتضن حفل اختتام تظاهرة قسنطينة
عاصمة الثقافة العربية بالتزامن مع ذكرى يوم العلم المصادف  16نيسان
المقبل ،وحجز جميع مرتادي وضيوف القاعة كرهائن ،كما خططوا لتفجير جسر
االستقالل صالح باي بقسنطينة.
واعترف اإلرهابي أن تنظيم «داعش» كان وال يزال يبحث عن موطأ قدم له
بالجزائر ،بعد فشله الذريع في بسط نفوذه ،مؤكدا ً في السياق أن زعماء التنظيم
اإلرهابي يعملون من أجل أن تكون الجزائر تحت إمرة «داعش».
وقال المكنى بـ«أبو الرقراق» ،إن زعماء تنظيم «داعش» و«القاعدة» دخلوا
حربا ً مفتوحة حول السيطرة على المنطقة ،وصلت الى حد القيام بعمليات
تصفية فيما بينهم .وكشف اإلرهابي لمصالح األمن عن وجود مقبرة جماعية في
منطقة صحراوية على الحدود الجزائرية  -الليبية ،دفنت فيها جثث حوالي 20
إرهابيا ً ينتمون للقاعدة في بالد المغرب اإلسالمي.

وكان العبادي أكد أن االسبوع المقبل سيشهد
التعديل ال��وزاري المرتقب في حكومته ،مشيرا
الى أن هذا التغيير هو جزء من اإلصالح.
ي��أت��ي ه���ذا فيما ح��ث األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم
المتحدة بان كي مون خالل زيارته لبغداد .حث
المسؤولين العراقيين على المصالحة الوطنية
من أجل هزيمة داعش.
من جانبه ،حذر مقتدى الصدر رجل الدين
العراقي البارز ،رئيس الحكومة حيدر العبادي
من مغبة التقاعس في إجراء إصالحات سياسية
واقتصادية في البالد ،ملوحا ً بتنظيم مؤيديه
احتجاجات عارمة قد تفقد الحكومة السلطة.
وق��ال الصدر تزامنا ً مع احتجاجات وسط
بغداد الجمعة الماضية ،إنه «يتعين على رئيس
ال���وزراء حيدر العبادي ات��خ��اذ إج���راء حاسم
الستئصال الفساد وتنفيذ اإلصالحات التي وعد
بها ،وإال جازف بفقدان سلطته».
ودخ��ل رج��ل الدين مقتدى الصدر المنطقة
الخضراء شديدة التحصين في بغداد األحد
ال��م��اض��ي ،وأع��ل��ن اعتصاما ً مفتوحا ً مطالبا ً
الحكومة بتنفيذ إصالحات أينعت.
وكان المئات من أنصار الصدر قد اعتصموا
عند بوابات المجمع الحكومي والمباني الرسمية
في بغداد ،قبل أكثر من أسبوع ،واستمروا في

اعتصامهم طيلة يوم األحد رغم األمطار الغزيرة،
فيما آثر الصدر دخول المنطقة الخضراء بنفسه.
ويطالب الصدر ،رئيس الوزراء العبادي بتنفيذ
خطة أعلنت الشهر الماضي إلجراء تعديل وزاري
لتعيين وزراء بال انتماءات حزبية أو طائفية
للقضاء على الفساد في البالد.
وفي السياق ،قالت مصادر إعالمية أردنية ،أول
من أمس ،نقالً عن مصدر رسمي إن األردن استقبل
خالل اليومين الماضيين عشرات المسؤولين
العراقيين وعائالتهم الذين فروا من العراق.
وأفاد المصدر الرسمي األردني بأن المسؤولين
العراقيين فروا إثر تلويح زعيم التيار الصدري
مقتضى ال��ص��در باقتحام المنطقة الخضراء
ومحاسبة الفاسدين فيها.
وأشار المصدر إلى أن األردن يتوقع استقبال
المزيد من المسؤولين خالل األيام المقبلة ،من
دون أن يفصح عن أسمائهم أو أعدادهم.
وف��ر م��ا ي��زي��د ع��ن  220م��س��ؤوال ً برلمانيا ً
عراقيا ً وعائالتهم من بالدهم خالل الـ 48ساعة
الماضية ،بعد تلويح زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر إلى اقتحام المنطقة الخضراء وفقا ً
لوسائل إعالم.
وكشفت الخطوط الجوية العراقية أن غالبية
الحجوزات على الخطوط العراقية وخطوط أخرى

كانت لمسؤولين عراقيين وعائالتهم ومقربين
منهم الذين توجهوا إلى العاصمة األردنية عمان
وإلى إسطنبول ،فضالً عن حجوزات إلى دبي في
اإلمارات العربية المتحدة.
وتشير أرق��ام مطار بغداد إل��ى أن أكثر من
 350عائلة وصل تعداد أفرادها إلى نحو 1400
شخص ،بينهم أطفال ونساء ،غ��ادروا العراق
خالل األيام األخيرة وجميعهم أقارب لمسؤولين
ونواب عراقيين.
ميدانياً ،حررت القوات العراقية مبنى مديرية
شرطة مدينة هيت غربي مدينة الرمادي مركز
محافظة االنبار.
وأشار مصدر مسؤول الى أن الجيش العراقي
ب��دأ عملية واس��ع��ة لتحرير مدينة هيت عبر
محورين ،الجنوبي انطالقا ً من ناحية كبيسة
ومنطقة المعمورة ،والمحور الشرقي انطالقا ً من
منطقة الخوصة بعد محاصرة عناصر «داعش»
داخل المدينة.
أما في محافظة نينوى فقد قتل اثنان وثالثون
إرهابيا ً خالل صد هجوم لجماعة «داعش» على
القطعات األمنية جنوب مدينة الموصل.
كما قتل القيادي في داع��ش المدعو محمد
شعيب وخمسة من مرافقيه خالل قصف جوي
بقرية الحاج جنوب الموصل.

تون�س :مخب�أ جديد للأ�سلحة والمتفجرات في «بن قردان»
تمكنت ق���وات األم���ن والجيش
التونسيين من الكشف عن مخبأ
جديد لألسلحة في محيط مدينة بن
قردان ،أقصى جنوب شرق تونس،
بحسب ب��ي��ان ن��ش��رت��ه الداخلية
التونسية على صفحة «فيسبوك».
وأف����ادت ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي بيانها
ب��أن وح��دات من الحرس الوطني
تمكنت م��س��اء السبت الماضي،
وإثر مواصلة األبحاث والتحريات
من طرف إدارت��ي مكافحة اإلرهاب
واالستعالمات واألبحاث للحرس
ال��وط��ن��ي ،م��ن ال��ك��ش��ف ع��ن مخبأ
للمتفجرات والذخيرة.
وقالت الداخلية إنها عثرت على
 4أحزمة ناسفة و 4عبوات ناسفة
تقليدية الصنع شديدة االنفجار
تستعمل ضد البنايات والسيارات،
و 27عبوة ناسفة الصقة ،إضافة
إلى « 9قوالب» متفجرات من نوع

« ،»TNTكما كشفت عن مخزنين
ل��رش��اش م��ن ن��وع «كالشنكوف»
و 7كواتم صوت و 9هواتف جوالة
معدة ومعدلة للتفجير عن بعد،
باإلضافة إلى  301صاعق كهربائي
يستعمل في المتفجرات ،و 7قطع
تستعمل لتضخيم قوة التفجيرات .
وأش�����ارت إذاع����ة «م��وزاي��ي��ك»
ال��خ��اص��ة ن��ق�لاً ع��ن م��ص��در أمني
أنّ المخبأ ال��ذي تم العثور عليه
بالتعاون بين قوات األمن والجيش
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ك��م��ي��ات ك��ب��ي��رة من
األسلحة والمتفجرات.
وكانت مدينة بن قردان التونسية
الواقعة على الحدود مع ليبيا قد
تعرضت في  7آذار لهجوم إرهابي
ي��ه��دف إل��ى السيطرة على ثكنة
عسكرية ومقرات أمنية وإلى إقامة
إمارة «داعشية».
وقد تصدت قوات األمن والجيش

لهذا الهجوم ال��ذي تسلل منفذوه
من ليبيا وتمكنت خالل اليوم األول
واألي���ام التالية م��ن القضاء على

 54إرهابياً ،كما ألقت القبض على
العشرات منهم وكشفت عن عدة
مخابئ ألسلحة متطورة.

ّ
الخط إلى أن ت ّم تثبيت الحقائق
وقد صارعت واشنطن وحلفاؤها لتجاوز هذا
وأصبح القصر الرئاسي في دمشق مقصدا ً للوفود الغربية البرلمانية واإلعالمية،
ونادت موسكو ،مرارا ً وتكراراً ،بأنّ مَن يريد أن يحارب اإلرهاب بجدية فليتعاون مع
دمشق ،وأيّدها في ذلك مؤخرا ً المرشح الجمهوري األبرز لرئاسة الواليات المتحدة
األميركية دونالد ترامب بالقول «إنّ من البالهة محاربة داعش واألسد معاً».
بعد ك ّل ذلك ،جاء قرار الرئيس الروسي بدء سحب القوات األساسية العاملة في
األراضي السورية ،فاستغلّه من يريد النسج في خيوط التشكيك في أنّ بوتين بدأ
يتخلّى عن األسد وهو ما ف ّندته روسيا وسورية بالقول إنّ األهداف الموكلة إلى هذه
القوات قد تحققت ،وبالتالي لم تعد هناك ضرورة ملّحة لبقائها في سورية ،كما أكد
بوتين أنّ روسيا ستزيد قواتها في سورية لتصل إلى المستوى المناسب خالل
بضع ساعات ،إن تطلّب األمر ،وهذا يعني صراحة أنّ الخطوة الروسية تمثل إعادة
تموضع وليست انسحاباً ،وهذا ما أثبته التعاون الروسي ــــ السوري في تحرير
مدينة تدمر ،إذ هنأ الرئيس الروسي فالديمير بوتين نظيره السوري باستعادة
تمسك موسكو بدعم دمشق عسكريا ً في
مدينة تدمر من قبضة اإلرهابيين ،مؤكدا ً ُّ
مواجهة اإلرهاب .وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأنّ
بوتين أكد ،في اتصال هاتفي مع األس��د ،أنه بالرغم من سحب الجزء الرئيسي
من العسكريين ال��روس من سورية ،إال أنّ القوات المسلحة الروسية ستواصل
دعم السلطات السورية في تحرير أراضيها من المجموعات اإلرهابية .وبحسب
بيسكوف ،فإنّ الرئيس األسد ث ّمن عاليا ً دور سالح الجو الروسي ،وأشار إلى أنّ
اإلنجازات مثل تحرير تدمر كانت مستحيلة لوال الدعم المقدم من قبل روسيا .وتعهد
الرئيس الروسي ،بدوره ،بمشاركة وحدات من الجيش الروسي في عمليات إزالة
األلغام من مدينة تدمر األثرية السورية .وخالل محادثة هاتفية هنأ بوتين المدير
العام لمنظمة «يونيسكو» إيرينا بوكوفا بتحرير مدينة تدمر األثرية ،ال ُمدرجة
على قائمة المنظمة للتراث العالمي ،من براثن اإلرهابيين بعد سيطرتهم عليها
العام الماضي .وأكد بوتين لبوكوفا أنّ ضباطا ً من الكتيبة الروسية ،باالشتراك مع
الجيش السوري ،سيشاركون في أعمال إزالة األلغام في هذه المدينة القديمة فضالً
عن اتفاق الجانبين على التعاون من أجل اتخاذ التدابير الالزمة في أقرب وقت ممكن
لتقييم األضرار التي لحقت بتلك المدينة األثرية ،والعمل على وضع خطة الستعادة
ما يمكن استعادته.
ك ّل هذا يؤكد أنّ ما راهن عليه حلف أعداء سورية بفرط تحالف موسكو ـ دمشق
االستراتيجي قد خاب ،وأنّ الرئيسين األسد وبوتين يرسمان خيوط المعادلة كما
يشاءان .أما القول إنّ هدف بوتين من االنسحاب الجزئي هو الضغط على الرئيس
األسد للقبول بما ال يقبله ،فهو ادّع��اءات خاوية ،فوقت ممارسة الضغوط كان
مفترضا ً قبل الدخول في دمشق وتحقيق االنتصارات المبهرة والكالم الروسي عن
إنجاز المهام حصل فعالً لجهة تحقيق قرارات دولية معتدلة إلى ح ّد كبير ،إضافة
إلى إنجاز مه ّمة إغالق الحدود التركية بشكل كبير ما مهّد ،حكماً ،لوضع سقوف
زمنية وقواعد للعملية السياسية المقبلة؛ وهو ما يريده األسد وبوتين.

مصطفى حكمت العراقي

بعد تحرير تدمر ( ...تتمة �ص)9
بعد ذلك انسحبت روسيا مع اإلبقاء على الدعم العسكري الجوي الذي شارك
محصنة تحصينا ً يعجز
في عملية تحرير تدمر ،ومن الجدير ذكره أنّ المدينة كانت
ّ
أي جيش في العالم عن اختراقه ،إال أنّ الجيش العربي السوري ورجال المقاومة
وحزب الله تم ّكنوا من دخولها وتحريرها ومَن يشاهد األسلحة والصواريخ واألعتدة
الحديثة التي خلّفها اإلرهابيون وراءهم يدرك مدى تحصين هذه المدينة .فلدى
هؤالء اإلرهابيين أسلحة ال تمتلكها إال جيوش دول وليست مجموعات إرهابية
دولية ،أسلحة و ّفرتها لهم السعودية وقطر وتركيا و«إسرائيل» برعاية أميركية،
و ُي َع ّد تحرير هذا الموقع االستراتيجي نصرا ً على ك ّل األصعدة السياسية والدولية
ويبعث برسائل متعدّدة االتجاهات.
مَن المتض ِّرر والحزين من تحرير تدمر؟
تبجحت بعدائها ومحاربتها لـ «داعش» فضحتها عدسات
السعودية التي طالما ّ
الكاميرات التي دخلت مدينة تدمر ومطارها العسكري بعد سحق ما يُس ّمى رجال
«دولة الخالفة» اإلرهابيين ،فت ّم العثور على أسلحة ز ّودتهم بها المملكة ومواد
غذائية ومعدات طبية.
المصاب األكبر عند آل سعود وأصدقائهم الصهاينة سيكون عندما تتح ّرر مدينة
الرقة عاصمة اإلرهاب وتعود إلى الحضن السوري الدافئ .فـ»إسرائيل» التي بذلت
ك ّل طاقاتها في دعم اإلرهاب في سورية بهدف تقسيمها ،والتي عالجت الجرحى
اإلرهابيين في مستشفياتها ت ّم دفن أحالمها في قلعة تدمر التاريخية.
نشاهد الكيان السعودي يتر ّنح في اليمن ،وهو يختم سنة كاملة من العدوان
الوحشي البربري اإلرهابي الصهيوني على الشعب اليمني إثر االنتصارات في
سورية والعراق .يستنجد هذا الكيان البربري باألمم المتحدة إلنقاذه من ورطته التي
أطلق عليها اسم «عاصفة الحزم» ،والتي ما كانت سوى عاصفة دمار وقتل وإرهاب
للشعب اليمني شهدت عليها األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية والدولية.
طرف آخر تض ّرر من تحرير مدينة تدمر ،ال عاصمة وال مدينة وال قرية له وهو
«المعارضة المسلحة المنتخبة سعودياً» ،والتي تريد أن تقطف ثمار التضحيات
والدماء السورية والحليفة في جنيف على طاولة حوار حول مستقبل سورية.
وجهت ألبيها
باتت هذه المعارضة المسلحة اإلرهابية تشعر بألم الضربات التي ّ
«داعش» في تدمر وما على أفرادها سوى االستسالم إن كانوا سوريين أو الرحيل إن
كانوا سعوديين ،ألنّ ك ّل إرهابي غريب مهما كانت جنسيته وهويته وعن أي طريق
دخل سورية ،فهو سعودي الفكر والعقيدة والتمويل.
مقابل الحزن واأللم عند الرياض وتل أبيب ،هناك فرحٌ عارم عند جبهة المقاومة
وأعراس النصر تمتد من دمشق مرورا ً ببيروت وبغداد وصوال ً إلى طهران وموسكو
على هذا اإلنجاز الذي ما تحقق لوال تضحيات وبطوالت رجال الجيش العربي
السوري والمقاومة وقوافل الشهداء الذين ستكتب أسماؤهم الخالدة مع أسماء
عمالقة التاريخ في قلعة تدمر ،ولوال الدعم والتنسيق بين دمشق وطهران وموس
كو.
نحن على موعد لتسجيل وتحقيق المزيد من االنتصارات ،وتوجيه المزيد من
الضربات لإلرهاب ومم ّوليه في الرياض وأنقرة والدوحة وتل أبيب وواشنطن.

حسين الديراني

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6

أفقياً:

عمودياً:

1 .1دولة أميركية ،شهر ميالدي
2 .2قلب ،ع ّزت ،إستفسرت من
3 .3مدينة مصرية ،أهدمها
4 .4حرف أبجدي مخفف ،مدينة مكسيكية ،إسم موصول
5 .5ر ّتل ،عندي ،من الطيور
6 .6إله الخصب عند األكديين ،من أنواع السمك
7 .7مدينة إيطالية ،دولة عربية
أمس ،نف ّر ،خاصتي
ّ 8 .8
9 .9من األسماء الخمسة ،شهر ميالدي ،رتبة دينية
1010عزنا ورفعتنا ،دربها
1111من أنواع الشجر ،نجيء ،يجاوب
1212من القوارض ،ضاربا ً على الكتف قليالً

1 .1بحر مستطيل ضيق متفرع من المحيط الهندي
2 .2دولة عربية ،الجندي
3 .3عزاء ،متشابهان
4 .4أطول أنهر فرنسا ،قرية فلسطينية
5 .5نوتة موسيقية ،يطلي باأللوان ،مدينة ألمانية
6 .6أدعم ،ضمير منفصل ،مقياس مساحة
7 .7مدينة أميركية ،فرمت فرما ً ناعما ً
8 .8وضع خلسة ،جحيم ،غزال
9 .9صوراه ،صنوبر
1010للتأوه ،إمارة عربية ،لسان النار
1111أوجاعه ،إله صور
1212قطع ،إله الخصب والجمال واإلنبعاث عند الفينيقيين،
حرف أبجدي مخفف

7
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،763485291 ،942761853
،479832516 ،185293647
،621574389 ،538916472
،296148735 ،857329164
314657928

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ضهور الشوير  ) 2هارفرد،
ه��م ،اد  ) 3رر ،حمينا ،بلو ) 4
اوس ،ب����دادون  ) 5ل��ن��دن��دري،
بنجي  ) 6ب��ا ،ي��أم�لان ،دس ) 7

يلهو ،مانيال  ) 8درانسي ،ينم 9
) رشت ،اهريمن  ) 10يفدي ،يا،
تين  ) 11ادنبره ،ناسك  ) 12اي،
ديار ،دل.
عموديا:
 ) 1ضهر البيدر ،ال  ) 2هارون

الرشيد  ) 3ور ،سد ،هاتفنا ) 4
رفح ،نيون ،دبي  ) 5ارمادا ،ساير
 ) 6لدي ،رممي ،هد  ) 7نبيال ،ري
 ) 8وهاد ،انديانا  ) 9يم ،ابني ،ار
 ) 10بدن ،لينتس  ) 11الوجدان،
يكد  ) 12ادونيس ،مان.

 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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Bingo
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة زينة
م� �ك���ي م � ��ن اخ�� � � ��راج اي � �ل� ��ي ف
حبيب .مدة العرض  90دقيقة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،دي��ون��ز ،فوكس،
سينمال).

Batman V Superman
فيلم تشويق من اخ��راج زاك
س� �ن� �ي ��در .م� ��دة ال� �ع ��رض 151
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
س� �ي� �ن� �م ��ا س� �ي� �ت ��ي ،س� �ي� �ن� �م ��ال،
فوكس).
My Big Fat Greek
Wedding 2
ف �ي �ل��م ك��وم��ي��دي ب �ط��ول��ة نيا
ف���اردال���وس م��ن اخ� ��راج كيرك
ج ��ون ��س .م� ��دة ال� �ع ��رض 100
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

Dofus
فيلم تصويري بطولة جان
كلود دون��دا من اخ��راج أنطوني
روك� � ��س .م� ��دة ال� �ع���رض 100
دقيقة ،ABC( .فوكس ،سينما
سيتي).
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).

