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تتمات  /ت�سلية
�شعبنا ي� ّؤكد( ...تتمة �ص)9

الجي�ش يحكم �سيطرته( ...تتمة �ص)9
روبرت وورك أن العسكريين الروس أظهروا في سورية
كفاءاتهم القتالية العالية ،ال سيما في استخدام الوسائل
النارية واالستخبارات.
وعلى طاولة مستديرة نظمت في واشنطن حول مسائل
األمن ،أول من أمس ،ذكر وورك أن وزارته ال تزال في بداية
تحليل المعلومات بشأن أداء القوات الروسية في سورية،
لكن ما يتوفر منها يسمح باستنتاج أن القوات الروسية
أظهرت مستوى عاليا ً في استخدام الوسائل النارية مثل
الصواريخ المجنحة والقاذفات بعيدة المدى« ،وهو ما لم
يظهر في مسارح الحرب من قبل».
وأض��اف المسؤول في البنتاغون أن األح��داث في
سورية أثبتت من جديد «جودة أداء العسكريين الروس
التقليدية» في استخدامهم للمدفعية.
وقيّم وورك عاليا ً قدرات القوات الروسية في النشاط
االستخباري ،بما في ذلك استخدام الوسائل اإللكترونية
للكشف عن األه��داف وإصابتها .ولفت إلى إمكانيات
العسكريين الروس في الفضاء الحاسوبي ،بما في ذلك
اختراق الشبكات اإللكترونية.
مع ذلك فقد اتهم نائب الوزير األميركي مجددا ً القوات
الروسية باستخدام أسلحة عشوائية األثر ،قائالً إن ذلك
أدى إلى خسائر بشرية بين المدنيين يفوق عددها عدد
القتلى جراء الضربات األميركية المماثلة.

وف��ي درع���ا ،وق��ع��ت اشتباكات بين المجموعات
المسلحة و»حركة المثنى» المرتبطة بتنظيم «داعش»
عند أطراف بلدتي الشيخ سعد وجلّين في ريف درعا
أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين،
ودارت اشتباكات بين «جبهة النصرة «والمجموعات
المسلحة المتحالفة معها م��ن جهة و»ل���واء شهداء
اليرموك» المرتبط بتنظيم «داعش» من جهة أخرى في
محيط بلدة تسيل بريف درعا الغربي أسفرت عن وقوع
قتلى وجرحى في صفوف الطرفين ،بينما ُقتل «المحقق»
السابق في محكمة «دار العدل» في حوران المدعو فريد
محجة إثر إطالق مسلحين مجهولين النار عليه في بلدة
السهوة بريف درعا الشرقي.
من جهة أخ��رى ،خرج ثالثة جرحى أحدهم بحالة
حرجة من مدينة الزبداني في ريف دمشق مع عائالتهم
الموجودين في بلدة مضايا عبر الهالل األحمر السوري
وبالتعاون مع األمم المتحدة من أجل المعالجة .وتضم
ً
ورج�لا مسنا ً وأحد
عائالت الجرحى امرأتين وطفلين
المرافقين .في المقابل ،وصل الى بلدة السقيلبية في
ريف حماه الشمالي الغربي  12شخصا ً خرجوا من
بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرة في ريف ادلب الشمالي
بينهم عدد من الجرحى وعائالتهم.
وف��ي السياق ،أعلن نائب وزي��ر ال��دف��اع األميركي

العامري يطالب( ...تتمة �ص)9
ولفت األمين العام لمنظمة بدر الى أن «األميركيين
واألوربيين ال يثقون بقوات الحشد الشعبي انطالقا ً من
تمييزهم على أنهم من الشيعة» ،الفتا ً إلى أن «األميركيين
واألوربيين يصفون مسلحي داعش بالمقاتلين في حين
يعدون ق��وات الحشد الشعبي التي تقاتل بموافقة
الحكومة وبسالحها ومواردها ،ميليشيات».
ودعا العامري الى أن «يكون هناك تغيير في المواقف
تجاه قوات الحشد الشعبي ،وأن ينظر األميركيون لها
كقوة رسمية».
وفي السياق ،أكد مصدر أن الطيران الحربي العراقي
دم��ر معسكرا ً لتدريب عناصر ف��ي تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي بمدينة الموصل.
وأوض��ح أن الطيران الحربي دمر معسكرا ً لتدريب
إرهابيي «داعش» في الغزالني بالموصل ما أسفر عن
مقتل  20إرهابياً ،فضالً عن تدمير مخزن لألسلحة وقتل
من فيه في قضاء الشرقاط ( 120كم شمال تكريت)».
وت��م القضاء على اإلره��اب��ي « ثائر محمد سلمان
السبعاوي» مع  10من «داعش» بقصف مدفعي بإحدى
قرى جنوب الموصل ،فيما تم القضاء على اإلرهابي
المدعو «سلمان علي عبد» و  8أشخاص من حمايته
بقصف مدفعي بقرية تل الشعير.

وقال رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي
النائب ضياء األسدي إنّ كتلته «رفضت بيان البرلمان،
الذي يتعلق بالوضع السياسي والتعديل الوزاري ،ألن
المدة المحددة لرئيس ال��وزراء طويلة جداً» .وأضاف
أنّ «البيان لم يذكر إنهاء مبدأ المحاصصة ،الذي هو
أس��اس اعتراضنا» .وأش��ار األس��دي بذلك إلى المهلة
األخيرة ،التي منحها مجلس النواب العراقي لرئيس
ال��وزراء حيدر العبادي ،لتقديم تشكيلته ال��وزار ّي��ة،
مل ّوحا ً باستجوابه في حال عجزه عن ذلك.
ميدانياً ،أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق
هادي العامري أن الحشد سيسهم بدور أساس بتحرير
الموصل ،مشددا ً على ض��رورة «أن ينظر األميركان
واألوربيون للحشد كـ «قوة رسمية».
وفي لقاء مع صحيفة «فاينانشيل تايمز» البريطانية،
قال العامري إن الحشد الشعبي سيسهم في معركة
استعادة الموصل ،من «داع���ش» برغم اعتراضات
البعض ومنهم أميركا.
وبين العامري أن «قوات الحشد لن تدخل الموصل
لكنها ستعمل على استراتيجية تتضمن عزل المدينة
وتطويقها لفسح المجال للمقاتلين المحليين وقوات
الجيش من دخولها».

كي مون ّ
حث المعرقلين على التعاون من �أجل ت�سليم ال�سلطة

ّ
توتر في ليبيا بعد و�صول المجل�س الرئا�سي طرابل�س

وصل أعضاء المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الليبية إلى العاصمة
طرابلس ،وأكدت مصادر ليبية أنه تم
تأمين مقر الحكومة استعدادا ً لتسلم
حكومة فايز السراج مهامها.
وأعلن المجلس الرئاسي الليبي
في بيان نشر على موقعه الرسمي
على تويتر أن رئيس حكومة الوفاق
وأع��ض��اء المجلس وصلوا بسالمة
إلى طرابلس ،من دون اإلفصاح عن
تفاصيل تنقله إلى العاصمة الليبية.
من جانبها ذكرت مصادر ليبية،
أم���س ،أن معظم أع��ض��اء المجلس
الرئاسي الليبي وصلوا على متن
ف��رق��اط��ات إي��ط��ال��ي��ة إل���ى س��اح��ل
العاصمة ،موضحة أنه تم تأمين مقر
الحكومة في طرابلس بشكل كامل
استعدادا ً لوصول فايز السراج.
ودوت انفجارات أعقبها إطالق نار
كثيف في العاصمة الليبية طرابلس،
في الساعات األولى من صباح أمس.
وك��ان��ت الحكومة ال��م��وازي��ة في
طرابلس وبعض الفصائل المسلحة
بالمدينة قد حذرت حكومة الوفاق
من االنتقال إلى العاصمة.

وكان األمين العام لألمم المتحدة
بان كي مون ودعا أول من أمس ،إلى
انتقال حكومة الوفاق الوطني الليبية
إلى العاصمة طرابلس.
وق��ال األمين العام خ�لال مؤتمر
صحافي عقده بمطار قرطاج الرئاسي
قبيل مغادرته تونس ،إنه في حديث
م��ع رئ��ي��س مجلس وزراء حكومة
الوفاق الوطني موسى الكوني عبر له
«عن دعمه الكامل للمجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق ،المنبثقة عن جوالت
الحوار السياسي ،التي رعتها األمم

ال��م��ت��ح��دة م��ؤخ��را ،وش��ج��ع��ه على
ممارسة حكومة الوفاق مهامها من
طرابلس في حال سمح بذلك الوضع
األمني».
وحسب بيان صادر عن بعثة األمم
المتحدة لدعم ليبيا ،فقد «حث بان
من يعرقلون عودة مجلس الرئاسة
إلى طرابلس على التعاون من أجل
تسليم السلطة بشكل فوري ومنظم
وسلمي ،فشعب ليبيا يستحق حكومة
قوية ومتحدة إلنهاء معاناته وإعادة
السالم واالستقرار» إلى بالده.

وش���ددت شعبان على أهمية أن ي��ك��ون ه��ن��اك موقف
واحد للعمل جميعا ً في هذا اليوم من أجل استعادة األرض
ونشر الوعي في العالم كله بما فعله الصهاينة الفت ًة إلى
أن المقاطعة الدولية للمنتجات الصهيونية القادمة من
المستوطنات المقامة في األراضي الفلسطينية المحتلة هي
مقاطعة حقيقية في معظم الدول األوروبية.
من جهته أكد طالل ناجي األمين العام المساعد للجبهة
الشعبية «القيادة العامة» أن يوم األرض ال��ذي هب فيه
الشعب الفلسطيني للتصدي لمخططات العدو الصهيوني
التدميرية واالستعمارية لتهويد األرض هو تعبير عن تمسك
الفلسطينيين بحقوقهم حتى أصبح مناسبة وطنية تخص
كل الشعب الفلسطيني وأح��رار العرب والعالم للتضامن
معه ،الفتا ً إلى أن الشعب الفلسطيني الصامد يكمل اليوم
انتفاضته لتحقيق أهدافه في تحرير كل فلسطين من دنس
االحتالل وكي تعود حرة عربية مستقلة إلى جانب سورية
وأشقائها.
وك��ان شعبنا الفلسطيني أحيا ذك��رى «ي��وم األرض»
بمسيرات وإض��راب �ا ً ع��ام�اً ،وه��و اليوم ال��ذي انتفض فيه
الفلسطينيون عام  1976على قرارات االحتالل الصهيوني
بمصادرة أراضيهم وإقامة مستعمرات عليها .كما جاء
اإلحياء تخليدا ً لذكرى الشهداء األبطال ،الذين ارتقوا دفاعا ً
عن الهوية والكرامة الوطنية.
وتشكل ه��ذه الذكرى محطة محورية ،ونقطة انطالق
رئيسية في نضالنا ضد سياسة التمييز العنصري ،واالقتالع
الذي انطلق بعد النكبة وما يزال».
وتحل ذك��رى «ي��وم األرض» هذا العام في ظ ّل تصاعد
الهجمة العنصرية بحق فلسطينيي الـ  ،48والتي كان من
أب��رز مالمحها :تصعيد حمالت هدم المنازل بذريعة عدم
الترخيص ،وحظر «الحركة اإلسالميّة» ،الجناح الشمالي
بقيادة الشيخ رائد صالح ،إلى جانب توالي المساعي إلقصاء
النواب العرب في الكنيست.
من جهتها ،دعت حركة «الجهاد اإلسالمي» العتبار «يوم
األرض» يوما ً لتصعيد االنتفاضة والمواجهة مع العدو،
والتصدي لمشاريع االستيطان اآلخذة باالتساع.
من جانبها ،أكدت «الجبهة الشعبية» أهمية وضرورة

تحررت( ...تتمة �ص)9
هكذا
ّ

توحيد وتعزيز النضال المشترك للجماهير الفلسطينية
في الداخل المحتل مع الكل الوطني ،وبالجمع بين الحقوق
المدنية والحقوق القومية لعموم الشعب الفلسطيني.
وطالبت الجبهة في تصريح لها لمناسبة «يوم األرض»،
بإعادة ترتيب األولويات الوطنية من خالل ترتيب البيت
الفلسطيني ،وتنفيذ االتفاقيات المتفق عليها بما يم ّكن من
إنهاء االنقسام ،واستعادة الوحدة وفق برنامج سياسي
جامع ،وإنهاء الرهان على المفاوضات ومغادرة كل أشكال
التنسيق والتعاون األمني مع االحتالل رسميا ً وفردياً.
ودع��ت القوى الوطنية واإلسالمية ألوس��ع مشاركة في
إحياء فاعليات هذا اليوم بمختلف المحافظات ،وفي مناطق
التماس وانتشار االستيطان ،كما دعت الى اإلضراب الشامل
انسجاما ً مع دعوة قيادة الداخل المحتل.
وفي قطاع غ��زة ،نظمت القوى مسيرة حاشدة انطالقا ً
من عزبة عبد ربه باتجاه نقطة الجمارك عند حاجز بيت
حانون «إي���رز» ،فيما سيقيم المكتب اإلعالمي الحكومي
فعالية لتكريم شهداء الحركة اإلعالمية الذين ارتقوا خالل
تغطيتهم لالعتداءات الصهيونية حيث تمت زراعة مجموعة
م��ن األش��ج��ار ف��ي ساحة السرايا تحمل أس��م��اء الشهداء
الصحافيين.
ومن ناحيته ،نظم «اتحاد لجان العمل الزراعي» حملة
لزراعة أشتال زيتون في المنطقة الحدودية لبلدة جباليا
شمال القطاع.
إلى ذل��ك ،أطلق مركز «ن��وار التربوي» التابع لجمعية
الثقافة والفكر الحر بالتعاون مع مئات الفنانين التشكيليين
أطول جدارية في العالم على أرض الكتيبة غرب غزة.
ويبلغ ط��ول ال��ج��داري��ة ،التي تحاكي ت��اري��خ المدينة
المقدسة وصوال ً لنبض االنفاضة الشعبية المستمرة2300 ،
مت ٍر ،حتى اآلن.
ومن جانبها ،أطلقت دائرة شؤون الالجئين التابعة لحركة
«حمـاس» حملة إلكترونية للتغريد عبر موقعي Facebook
و twitterعلى وسم خاص يحمل اسم «يوم األرض».
وفي الضفة الفلسطينية ،نظمت القوى الوطنية واإلسالمية
مسيرة مركزية في منطقة «باب المرج» ببلدة «دير بلوط»
بمحافظة سلفيت ،والتي يستهدفها االحتالل بصورة مكثفة.

يقول أحد مقاتلي الجيش السوري «أكثر من  40كم قطعتها قوات
المشاة سيرا ً على األق��دام بين التالل والجبال الوعرة عدا عن طبيعة
المناخ الصحراوي لغاية الوصول والتمركز في القلعة المتوضعة على
رأس تلة مرتفعة وحاكمة» ،لتصبح القلعة مقرا ً لعناصر الرصد في
الجيش السوري التي قامت بدورها بإرسال إحداثيات دقيقة عن مراكز
تجمع مسلحي داعش داخل المدينة إلى مرابط المدفعية المتمركزة هي
األخ��رى على التالل المحيطة ،وعليه ت ّمت عمليات االستهداف المركز
والدقيق .والدليل على دقة االستهداف هو حجم الدمار الضئيل في المدينة
السكنية من تدمر .ما اعتبر دليالً آخر على أن عناصر تنظيم داعش لم
يقاوموا كثيرا ً وإنما اقتصرت عملياتهم على المشاغلة ومحاوالت تأخير
تقدم الجيش السوري وحلفائه أكبر وقت ممكن لغاية سحب عائالت
مقاتلي التنظيم وعتاده نحو ثاني أكبر مدن البادية بعد تدمر ،أي نحو
مدينة السخنة .وهذا ما حصل بالفعل.
ومع وص��ول طالئع القوات إلى مشارف المدينة بدأ الزحف البري
نحوها تحت غطاء المدفعية وسالح الجو لتتم السيطرة أوال ً على أحياء
العامرية والمتقاعدين والجمعيات الغربية في مدينة تدمر ،بعد معارك
عنيفة خاضها الجيش السوري والقوات الرديفة ضد إرهابيي داعش،
الذي زرع العبوات الناسفة في هذه األحياء وانكفأ بالتراجع.
الداخل إلى مدينة تدمر السكنية بعد تحريرها يرى جيدا ً أنها خالية
من أي وجود للسكان المدنيين ويالحظ أيضا ً حجم التفخيخ والعبوات
الناسفة التي زرعها عناصر تنظيم داعش ،قبيل انسحابهم وهي عمليات
تفخيخ تحتاج ربما إلى أكثر من أسبوعين .وهي مدة العمليات العسكرية
قبيل اقتحام المدينة من قبل الجيش السوري ،ما يدفع للقــول إن تنظيم
داع��ش أدرك جيدا ً منذ بدء العملية العسكريــة نحو تدمــر أن قــرارا ً
عسكريا ً ال رجعة عنه اتخذ باستعادة مدينة تدمر فمــا كان من مقاتليه
إال اتباع استراتيجية اإلشغال وتأخير التقدم والتفخيخ قبيل االنسحاب
والفرار.

كنان اليوسف

مجتهد :كيف ت�صل طائرات الدرون
من «�إ�سرائيل» �إلى ال�سعودية؟!
أعلن المغرد السعودي الشهير «مجتهد» أن «إعالن وزارة الدفاع (السعودية)
إنشاء مصنع درون بالتعاون مع جنوب أفريقيا ،لن يكون إال حيلة لشرائها من
«إسرائيل» عن طريق جنوب أفريقيا».
وبحسب موقع «المنار» ،أوضح مجتهد على صفحته في موقع «تويتر»
أنه «رغم الخالف السياسي بين جنوب أفريقيا و»إسرائيل» ،ال يزال التعاون
العسكري بكامل قوته بين البلدين ومن ضمنه طائرات الدرون (طائرات من
دون طيار)».
وتابع« :ما سيحصل هو أن تشتري السعودية الطائرات «اإلسرائيلية» باسم
جنوب أفريقيا ،ثم تصدر مفككة عن طريق جنوب أفريقيا للسعودية وتركب
كاملة في السعودية».
وأشار الى أنه «بهذه الطريقة يقترف بن سلمان غشاً ،وخيانة الغش ادعاء
تصنيع كاذب والخيانة هي تنفيع «إسرائيل» بشراء الطائرات منها».

ما هي �إنجازات( ...تتمة �ص)9
وخالفا ً لنبرة العراقيل لهادي ،قال المتحدث الرسمي
باسم جماعة «أنصار الله» محمد عبد السالم إن��ه لم
تقدَّم بعد أجندة واضحة إلى الحركة بشأن جدول أعمال
المفاوضات ،وال مشروع واض��ح المعالم لوقف إطالق
النار أيضاً .وأضاف أن مشاورات الكويت قد تلقى مصير
مشاورات جنيف السابقة ،إذا لم يكن هناك إرادة للسالم.
وح��ول حديث المبعوث الدولي والرئيس ه��ادي عن
قبول «أنصار الله» بالنقاط الخمس ،التي طرحها ولد
الشيخ أساسا ً لمحادثات السالم ،ومن بينها :قرار مجلس
األم��ن الدولي ،واالنسحاب من المدن ،نفى عبد السالم
االتفاق عليها؛ مؤكدا أنها جاءت من طرف ولد الشيخ فقط.
ورأى أن الح ّل في اليمن ليس بعودة أي طرف لكي يحكم،
بل بالتوافق وإحياء الحوار الذي أوقفه ما سماه بالعدوان
في إطار شراكة حقيقية «.
وجدد المتحدث الرسمي باسم «أنصار الله» التمسك
بضرورة تشكيل حكومة وح��دة وطنية إلدارة المرحلة
االنتقالية بنحو واض��ح .وأش��ار عبد السالم إلى أنه إذا
لم يحصل ذلك ،فهذا يعني سيادة الفوضى ،مستندا ً إلى
عجز حكومة ه��ادي عن إدارة البالد في الجنوب طوال
الفترة الماضية .وهو موقف يكشف الفجوة الكبيرة بين
رؤية الطرفين إلحالل السالم في اليمن واستئناف العملية
السياسية من جديد.
ميدانياً ،وخالل عام من العدوان ،حقق الجيش اليمني
واللجان الشعبية إنجازات نوعية في خضم مواجهتهم
للعدوان السعودي ومرتزقته .وبرزت القوة الصاروخية
اليمنية باستهداف تجمعات القوات المعادية ومعسكراتها
مكبدة اياها خسائر جسيمة في االرواح والعتاد.
وبرزت القوة الصاروخية للجيش اليمني خالل هذه
الحرب وكانت لضرباتها النوعية على تجمعات الغزاة
والمرتزقة في عدد من المحافظات سببآ كبيرا في قلب
المعادلة واللجوء للبحث عن مفاوضات.
فعملية صافر في مأرب مطلع أيلول من العام الماضي
كبدت العدو خسائر كبير حينما استهدف الجيش تجمعهم
بصاروخ بالستي من نوع توشكا سقط خالله مئات القتلى
والجرحى بينهم جنود اماراتيون وسعوديون ،ودمر أيضا ً
ع��ددا من طائرات االباتشي واالل��ي��ات المدرعة واح��رق
مخازن أسلحة للعدو.
استهداف مركز قيادة عمليات الغزاة في باب المندب
اواخر أيلول من العام الماضي من قبل القوة الصاروخية
للجيش كان اشد وقعا على العدو ال��ذي خسر اكثر من
 150غازيا بينهم سعوديون واماراتيون ومغاربة ،ودمر
صاروخ توشكا في هذه العملية طائرات اباتشي وعشرات
االليات العسكرية والعربات والمصفحات.

وبالمثل أيضا ً سقط المئات من الغزاة والمرتزقة بقصف
صاروخي للجيش اليمني استهدف به معسكر العند
جنوب اليمن مطلع هذا العام أدى الى مصرع العشرات من
الغزاة والمرتزقة وخسائر فادحة.
وفي سياق آخر ،بدأ عناصر تابعون لتنظيم القاعدة،
إخالء مواقع كانوا سيطروا عليها بأوقات سابقة في مدينة
زنجبار جنوبي اليمن ،والتوجه إلى وجهة غير معروفة،
بحسب سكان محليين.
وأفاد السكان في أحاديث منفصلة لـ «األناضول» ،أن
عناصر تابعين للقاعدة في «زنجبار» عاصمة محافظة
أبين غ��ادروا بعد ظهر الثالثاء بعض المقار والمباني
الحكومية التي كانوا سيطروا عليها سابقاً ،واتجهوا إلى
وجهة غير معلومة.
وأض��اف السكان في أحاديثهم بأن عناصر القاعدة
ش��وه��دوا وه��م يضعون أمتعتهم على ظهر س��ي��ارات
مكشوفة ،بعد أن تركوا وأخلوا بعض المباني والمقرات
الحكومية التي يسيطرون عليها في زنجبار كـ«مبنى
المحافظة واألمن السياسي والمحكمة الجزائية» وغيرها،
من دون تحديد الجهة التي ذهبوا إليها.
ويأتي االنسحاب عقب غ��ارات جوية شنتها طائرات
العدوان السعودي مساء السبت الماضي على مواقع
لعناصر القاعدة ،وسط زنجبار ،وأدت إلى مقتل  4من
عناصر التنظيم ،وإصابة  7أخرين بجروح ،وتهدّم منازل
المواطنين القريبة من القصف.
وكانت القاعدة قد أعلنت سيطرتها الكاملة على عاصمة
محافظة أبين ،عقب مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن
«ج�لال بلعيدي» المكنى بأبي حمزة الزنجباري في 4
شباط الماضي.
ويذكر أنه تم قتل  14شخصا ً من تنظيم القاعدة ،األحد
الماضي ،بغارات جوية مكثفة شنتها الواليات المتحدة
ض��د التنظيم ف��ي جنوب اليمن ،حسب م��ص��ادر طبية
وشهود.
ووقعت ال��غ��ارات في وق��ت ظهرت فيه ب��وادر تراجع
التوتر بين الحوثيين الذين يسيطرون على معظم المناطق
الشمالية من البالد ،والقوى المناهضة لهم التي تتزعمها
المملكة العربية السعودية ،بعد عام من الحرب التي راح
ضحيتها أكثر من  6200شخص.
وق��ال سكان يمنيون إن طائرة حربية قصفت مبان
يستخدمها تنظيم القاعدة في محافظة أبين الساحلية،
ودم��رت مقرا ً لقيادة االستخبارات في مدينة زنجبار
(عاصمة المحافظة) سبق للتنظيم االستيالء عليه
الستخدامها كقاعدة له .وقال أطباء إن الغارة خلفت 6
قتلى.

�صواريخ «�إ�سكندر ـ �أم» في الالذقية
فوجئ الصحافيون الروس من قناة «زفيزدا» التلفزيونية الروسية عندما
شاهدوا بأم العين منظومة «إسكندر–أم» الروسية للصواريخ الهجومية
التكتيكية في قاعدة «حميميم».
وجاءت مفاجأة الصحافيين الروس ،الذين أدهشوا بما رؤوا ،أثناء تصوير
تقرير صحافي دوري مكرس لتغطية نشاط وراحة الطيارين الروس في سورية
في إطار برنامج «أنا في خدمة الوطن».
وظهرت المنظومة في الدقيقة الخامسة من التقرير الصحافي على خلفية
إقالع طائرة الشحن الروسية العمالقة «آن– 124روسالن» من قاعدة «حميميم»
الجوية شمال غرب سورية.
يذكر أن موسكو لم تعلن رسميا ً نشر منظومات «إسكندر–أم» في سورية،
فيما توجد نسخة أخرى من منظومة «إسكندر-أم» تسمى»إسكندر-إي» معدّة
للتصدير قد نشرت هناك.
وتجدر اإلش��ارة إلى أن منظومات «إسكندر-إي» ،هي نسخة معدلة عن
منظومات «إسكندر-ام» ،وجرى تطويرها خصيصا ً للتصدير.
وأوشكت موسكو سنة  2005على تنفيذ عقد مبرم مع دمشق لتوريد هذه
الصواريخ إلى سورية ،لكن الرئيس فالديمير بوتين قرر تعليق الصفقة بعد
مشاورات طويلة مع واشنطن وتل أبيب.
وكان الوفد السعودي الزائر لمنتدى «الجيش »2015 -الذي أقيم الصيف
الماضي في ضواحي العاصمة الروسية موسكو ،قد أبدى رغبة بالده في شراء
منظومات «إسكندر -إي».
يشار في هذا الصدد ،إلى أن روسيا كانت قد طورت كذلك منظومات «إسكندر-
أم» من سلسلة «توتشكا» للصواريخ التكتيكية في تسعينات القرن الماضي،
وبدأ تزويد الجيش الروسي بها سنة .2006
ويبلغ المدى المجدي لصواريخ هذه المنظومة  500كيلومتر ،فيما يمكن
التحكم بها حتى بلوغ هدفها ،وهذا ما يجعل اعتراضها بوسائل الدفاع الجوي
أمرا ً صعبا ً للغاية ،كما يمكن استخدام هذه المنظومة إلطالق صواريخ «إر-
 »500المجنحة فائقة الدقة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1من رواد حركة الحداثة االدبية العربية
2 .2أحمي ،طعم الحنظل ،ه ّز بقوة
3 .3عمر ،مدينة في األرجنتين ،ماء العين
4 .4قنوط ،مدينة في شمال أسبانيا
5 .5من المأكوالت الشعبية ،أصبحت سهلة
6 .6هزل وتخدد لحمها ،أشهر المدارس الخاصة في أنكلترا،
للندبة
7 .7نكاتبه ،أفتّ وأسحق
8 .8حرف أبجدي مخفف ،قانون يحكم البالد
9 .9كسب ،مدينة إيرانية ،مصيف لبناني
1010من األحجار الكريمة ،حب
1111صارع ،متشابهان ،حطام
1212أحالم ،زوايا

1 .1هضبة واسعة تغطي وسط فرنسا وجنوبها
2 .2جبل وقلعة ف��ي ب�لاد ال��واح��دي باليمن الجنوبي،
متشابهان
3 .3رخو (باألجنبية) ،إستفسرا من ،والي
ّ 4 .4
لطخ بالعار ،حاجز ،أداة جزم
5 .5بلدة لبنانية
6 .6جمع عن األرض ،يعتنيان باآلخر
7 .7منظمات ،مدينة مصرية
8 .8عائلة ،عاصمة أوروبية
9 .9غالم ،ضعفه ،تهمل
1010عثرنا على ،مرض صدري ،حرف أبجدي مخفف
1111أكبر جزيرة في أرخبيل أدميرلتي ،مدينة فرنسية
1212من كبار اآللهة عند المصريين ،حرف أبجدي مخفف،أه ّد
البناء

7

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،826347951 ،149582367
،935461782 ،573619428
،467823519 ،281975643
،398256174 ،754138296
612794835

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1م��ي��ش��ال س��ي��م��ون ) 2
نوميديا ،يعتب  ) 3يتساير ،فالفل
 ) 4اا ،بهاما ،يرا  ) 5اهين ،الهور
 ) 6مالين ،اهمس  ) 7قمر ،اوسلو،

اق  ) 8ما ،النفس ،دكي  ) 9حمانا،
يعاون  ) 10ايد ،دل ،دللت ) 11
اي ،وج��ودن��ا ،ي��م  ) 12ت��ام��ران،
امن.
عموديا:
 ) 1منيا القمح ،ات  ) 2يوتاه،

مامايا  ) 3شمس ،يمر ،اي ) 4
ايابنا ،اندور  ) 5لديه ،الال ،جا ) 6
سيراليون ،دون  ) 7يا ،مانسفيلد
 ) 8فاه ،لسع ،نا  ) 9ويل ،واو،
ادام  ) 10نعايره ،دول  ) 11تفر،
ماكنلي  ) 12ابل السقي ،تمل.

 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).

