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اسـتـيالؤهم عـلى عدة
بـلــدان تـركـيـة . لـلـقـيـصـر
قوات من الوطـني كـافية
حملــاربـــة الــتــرك . جاللــته
فـى مــــيـــــدان الــــقـــــتــــال .
جـيوشـه تتـقـدم فى شرقى
بـروسـيا وبـولـندا . أمالك
غـــيـــلـــيـــوم اخلــاصـــة حتت

االحتالل الروسى .
أبرق أمس إلى الـدايـلى كرونـكل اإلنـكلـيزيـة مـراسلـها فى بـتـروغراد أن األوامـر صدرت
ـاضى جليش القوقاس بـعبور التخم إلى تـركيا . ويُرجح اآلن كل الترجح أن يوم اخلميس ا
قوة روسية عـظيمة قـد سارت فى طريق أرضـروم وأخذت عدة بلـدان أرمينيـة  ويقول هذا
ـراسل أنه ليس لألتـراك فى تلك اجلـهة سوى ثالثـة فيـالق وخمـس ألفـاً من خيـالة األكراد ا
أما بروسيا فلديها  قوات عظيمة من هذا الصنف . وقد صرَّح البارح أالستالى مار وهو من
أشهر علماء القوقاس بأن مواطنيه سينصرون روسيا على أعدائها ويتناسون فى هذه األزمة
احلرجة كل ما كان يسؤهم * من بعض تصرفات حكومتها فقد أخذوا فى السنوات األخيرة
يـشعـرون بفـوائد الـتثـقيف الـروسى وهم يـتوخـون أن يبـرهنـوا على مـواطنـيهم وروسـيا فى

سلم وغيرهم . احلرب احلاضرة وال فرق فى ذلك ب األرمنى والروسى وا
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* الصحيح : يسوءهم .
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أنـبــأنـا الـبـرق أن جاللـة
القيـصر الروسى قد برحها
طـالباً ساحـة احلرب  فقد
صـــــرَّح بـــــذلـك اجلـــــنــــرال
سكـومليـوڤ وزير احلـربية
الــروسـيـة وأذاعت دائـرة
أركـــان احلــرب الـــروســـيــة

التقرير اآلتى :
ــانــيــون فى «اتـــخــذ األ
شــــرقـى بـــروســــيــــا خــــطـــة
الـــهـــجـــوم الـــعـــام إال أن
جـنودنـا تـقـدمت فى بعض
ـــقـــاطــعـــات وعـــمـــلت ا
مـدفــعــ وجـهــازاً لألنـوار
الـكـشـافـة  وأسـرت عدداً

من جنود العدو .
«أمـا وراء الــفــســتـوال
فال تــنـفك جـنـودنـا زاحـفـة
بـــدون قــتـــال مـــهم . وقــد

احـتلت ثالث بلـدان والعدو يـتراجع نحـو فالسكو . ولـكن النمـسوي ثـبتوا فـى أندريچو
ثم دفـعنـاهم إلى الوراء فى مـعظم خط الـقتـال . وقد خـسروا ثالثة وأبدوا مقـاومة شـديدة 
مدافع سـهمية وخمـسة مدافع رشاشـة و ١٥٠٠ أسير  ولم يبقَ لـهم من مراكزهم هناك إال

فى القسم األدنى من نهر أوباتوڤكا» .
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«أمــا فـى وادى ســان 
فــإن جـنــودنــا تـعــبــره عـلى
الـــــتـــــوالـى إلى الـــــضـــــفـــــة
الـــغـــربــيـــة وقـــد غـــنــمت
بـعض مدافع سـيـترالـيون
واحـتـلت قـريـتـ ويـحـتدم

سوياً». الكفاح فى جهة نيسكو حيث أسر ٢٥٠ 
واتصل بـلنـدن برقيـة من موسـكو أن الـقيـصر نقـوال بعث بـرقيـة إلى جمعـية الـتحـرير التى

ناسبة فتح جلستها ثم قال : فيها أودعها حتية 
ـانـيـة  فـإن هـذا رأى ـكن مـتى وصــلت روسـيـا إلى قـلـب األرض األ إن عـقـد الـصــلح 

الروسي العام  وال أساس مطلقاً للخوف من عقد الصلح قبل سحق العدو سحقاً .
ونشـرت جريدة السـتار اإلنكلـيزية رسالـة مُفادها أن اجلـنود الروسيـة معسكـرة فى داخلية
شرقى بروسـيا  ومراكزها منيعة وأن اجلنود الروسـية حتتل أمالك القيصر غليوم فى رومن

شـرقى بروسـيا ومـساحـتهـا ثالثون مـيالً وهى محـميـة اجلوانب بـسيـاج من األسالك الشـائكة
ومخصصة للملهى والنزهة .

انـيـ ال يزالـون مـتـقهـقـرين فى بولـنـدا  وأن اجليش ويُـؤخذ مـن خبـر عن بـاريس أن األ
الروسى احتل لودر ولتريكا وأوبوزنو وأوزارو .
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يُـستـفاد مـن برقـية عن بـتـروغراد أن دائـرة أركـان احلربـيـة فيـهـا أذاعت تقـريـر تُؤكـد فيه أن
انية والنمسويـة فى بولندا لم تزل تتقهقر طالبة احلدود  وقد فر النمسويون من اجليوش األ
اضى مـائتـا ضـابط ووقع ألف جنـدى أسارى فى كـيالس بـعد أن سـقط مـنهم فى األسـبـوع ا

قبضة اجليش الروسى .
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