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تتمات  /ت�سلية
«داع�ش» يت�سلل ( ...تتمة �ص)9

وكشفت المعلومات أن الهدف من استبعاد
«الفصائل الجهادية» هو إبقاء الهجوم تحت قيادة
الفصائل الخاضعة لغرفة عمليات عمان والجيش
األول ،حيث حشدت الغرفة في الهجوم عدد كبير
من المضادات والمدافع واآلل��ي��ات ،و 40راجمة
صواريخ و 30دبابة و 1500مسلح.
وفي الحسكة ،تسلل مسلحو تنظيم «داعش»
حيي الشريعة والنشوة الغربية
اإلره��اب��ي إل��ى
ّ
جنوب غربي المدينة من منطقة جسر أبيض ،بعد
تنكرهم بزي الجيش السوري وتفجيرهم سيارة
مفخخة في أحد حواجز الجيش.
ودارت االشتباكات على محور مدينة الحسكة
وفرع األمن الجنائي في حي النشوة ،فيما استقدم
الجيش ال��س��وري تعزيزات م��ن القامشلي ،كما
استهدفت الطائرات الخطوط الخلفية للتنظيم
اإلرهابي في قرى جنوب غربي الحسكة.
وتمكن الجيش خالل ساعات النهار من استعادة
عدد من كتل األبنية التي كان مسلحو «داعش» قد
سيطروا عليها في حي النشوة الغربية ،وأسفر
انفجار سيارة مفخخة خالل تقدم وحدات الجيش
بالقرب م��ن كتيبة حفظ النظام ف��ي ال��ح��ي عن
استشهاد عدد من الجنود.
االشتباكات دارت بشكل أساسي بين عناصر
«داعش» من جهة ومجموعات من الجيش السوري
والدفاع الوطني وأبناء العشائر من جهة أخرى،

فيما استنفرت وحدات الحماية الكردية في األحياء
التي تسيطر عليها داخل المدينة من دون تقديم
الدعم في مواجهة عناصر «داعش».
تحصن عناصر «داع��ش»
وف��ي عين ال��ع��رب،
ّ
اإلرهابي في مستشفى مشته نور جنوب المدينة،
بعد تسلل عناصره عبر الحدود التركية متنكرين
بزي وح��دات الحماية ،ودارت اشتباكات عنيفة
أسفرت عن مقتل أكثر من  30عنصرا ً من «داعش».
وشن التنظيم ثاني هجوم انتحاري على المدينة
بسيارة مفخخة ،بعد أن قتل  5أشخاص على األقل
وأصيب آخ��رون في التفجير األول ق��رب البوابة
الحدودية ،فيما أسفرت اشتباكات عنيفة متواصلة
بين ع��ن��اص��ر»داع��ش» ومقاتلي وح���دات حماية
الشعب الكردي عن مقتل  20شخصا ً على األقل،
بينهم  8من «داع��ش» و 12ضحية من المدنيين
والمقاتلين األكراد.
وأعلن مسؤول في وحدات الحماية أن السيارة
المفخخة األول��ى انفجرت في عين العرب قرب
البوابة الحدودية مع تركيا ،بالتزامن مع هجوم
مقاتلي التنظيم من ثالث جهات على المدينة.
أما الهجوم الثاني ،فقد نفذه انتحاري في المعبر
الحدودي ،وذكر نشطاء أن الهجوم أسفر عن سقوط
عدد من الجرحى.
في غضون ذلك ،أفاد ناشطون سوريون بإقدام
تنظيم «داعش» على إعدام  23سوريا ً كرديا ً رميا ً

بالرصاص بينهم أط��ف��ال ون��س��اء ف��ي بلدة برخ
بوطان الكردية جنوب مدينة عين العرب.
ودخل مسلحو التنظيم البلدة الواقعة في ريف
حلب أم��س ،فيما أرسلت وح��دات حماية الشعب
الكردي تعزيزات إلى المنطقة وحاصرتها من ثالث
جهات ،فانسحب عناصر التنظيم في اتجاه مناطق
قريبة.
الهجوم على كوباني ترافق باتهامات كردية
لتركيا بتسهيل دخ���ول عناصر «داع���ش» عبر
أراضيها ،ونقلت وكالة « »AFPعن مقاتل كردي
يدعى أرين شيخموس قوله إن مسلحي «داعش»
الذين تسللوا إلى عين العرب ج��اؤوا عن طريق
معبر مورسيتبينار التركي الحدودي.
كما اتهمت فيجن يوكسيكداج القيادية في
ح��زب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض،
السلطات التركية بتقديم الدعم للمتشددين ،ما
أسفر عن المذبحة في كوباني ،بحسب قولها.
وقالت للصحافيين إن هناك احتماال ً كبيرا ً أن يكون
المهاجمون دخلوا كوباني من تركيا.
لكن الحكومة التركية نفت هذه االتهامات قطعا ً
ووصفتها بأنها «ال أساس لها من الصحة» ،وقال
مكتب الحاكم المحلي في محافظة شانلي أورفا
الحدودية في بيان« :إننا نملك أدل��ة تثبت أن
مقاتلي التنظيم تسللوا إلى عين العرب من مدينة
جرابلس في سورية».

المبعوث الدولي �إلى اليمن :م�ؤتمر جنيف لم يف�شل
الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد
رأى المبعوث
ّ
الشيخ أنّ مؤتمر جنيف لم يفش ْل بل نجح في جمع
األطراف اليمنية كافة ،وتطرق إلى قضايا لم يكنْ
من السهل التطرق إليها في السابق.
ولد الشيخ أحمد أوضح في حديث للميادين أنه
سيتوجه األسبوع المقبل إلى الرياض ومن ثم إلى
صنعاء للتحاور مع األطراف السياسية.
ميدانيا ً ،ذك��رت وك��ال��ة األن��ب��اء السعودية
أن جنديين من القوات البرية السعودية قتال
إ ْثر تعرضهما إلطالق نار في جيزان ،فيما قتل
جندي ثالت في عسير ،كذلك أشارت الوكالة
إلى أن ضابطا ً إماراتيا ً قتل في مواجهات مع
«أنصار الله» في نجران.
وكان مصدر عسكري يمني قد قال إن الجيش
اليمني واللجان الشعبية قصفا بعشرات الصواريخ
مراكز للجيش السعودي في جيزان ،وأشار المصدر
إلى أنه جرى استهداف مواقع المعطاب وخلف
الخوبة والدخان.
وأفادت معلومات خاصة للميادين بأن الضابط

اإلماراتي الذي أعلنتْ أبو ظبي مقتله في السعودية
قتل ف��ي مدينة ع��دن اليمنية .وأش���ارت إل��ى أن
الضابط كان ضمن أحد عشر عنصرا ً من الجيش
اإلماراتي وصلوا قبل أيام إلى عدن بلباس يمني،
وأنهم ش��ارك��وا في القتال في منطقة بئر فضل،
وأضافت أن الضابط قتل مع عدد من رفاقه خالل
مواجهات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية.
تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من
قصف مواقع سعودية ع��دة ك��ال��دود والمعطاب
والدخان وأخرى واقعة خلف الخوبة في جيزان
بأكثر من خمسين صاروخا ً عند الحدود اليمنية ـ
السعودية ،وفق ما أعلن مصدر أمني يمني .وفي
نجران قصف الجيش واللجان الشعبية موقع
الدهوك العسكري بثمانية صواريخ ،فيما تستمر
المواجهات المتقطعة في أحياء ومناطق عدة من
تعز وسط اليمن ،في ظل وضع معيشي وإنساني
صعب يعانيه أبناء هذه المدينة.
وما زالت الغارات الجوية السعودية تستهدف
م��دن اليمن وق��راه .جديدها أم��س غ��ارات تركزت

على صعدة وحجة والجوف ،وألول مرة تستهدف
منطقة الرجم في محافظة المحويت لتمتد إلى عدن
ولحج والضالع جنوباً.
القصف الجوي استهدف مستشفى حرض العام
في حجة ،ما أدى إلى تدمير سكن األطباء ومبنى
الطوارئ وإغ�لاق المستشفى وتوقفه عن العمل،
وهو الوحيد العامل في المدينة لتبدو المدينة على
موعد مع كارثة صحية وإنسانية كبيرة.
في صعدة دمرت الغارات مجموعة من منازل
المواطنين في مناطق بني معاذ والنعاشوة وجزاع
وحيدان ورازح ،ما أدى إل��ى سقوط ضحايا من
المدنيين.
وفي شمال عدن تواصلت االشتباكات العنيفة
ف��ي م��دن الشعب وب��ئ��ر أح��م��د وم���زارع جعولة
والبساتين .وفي محافظتي أبين وشبوة تعرضت
مبان يسيطر عليها الجيش لهجمات من أنصار
ه��ادي ومسلحي اإلص�لاح ،كما أغ��ارت طائرات
التحالف على مبان ومنشآت ف��ي مدينة عتق
عاصمة محافظة شبوة.

كي مون يدعو لمراجعة الحكم على ال�شيخ �سلمان

لجنة مناه�ضة
التطبيع :مقاومة
المحتل حق م�شروع

المعار�ضة البحرينية تعر�ض»االنتهاكات» في جنيف

عمان ـ محمد شريف الجيوسي
شجبت لجنة مقاومة التطبيع في
نقابة الصحافيين األردنيين ،في تصريح
ص��ح��اف��ي ص���در م��س��اء أول م��ن أم��س،
مضمون البيان ال��ص��ادر ع��ن السفارة
«اإلسرائيلية» في العاصمة األردنية؛
عمان ،وال��ذي طالب فيه وسائل اإلعالم
األردنية بالتحلي بما أسماه «المهْنية»
إزاء عمليات المقاومة البطولية التي
ينفذها نشطاء ومقاومون فلسطينيون
في الداخل ،معتبرا ً نشر أخبار المقاومة
الفلسطينية «ع���دم مهنية» على حد
تعبير سفارة العدو الصهيوني وبيانها.
كما اعتبرت اللجنة ه��ذا البيان نوعا ً
من التدخل في الشأن الداخلي األردني
وبخاصة في مجال اإلعالم.
وأشار بيان لجنة مقاومة التطبيع في
النقابة إلى أن مقاومة المحتل والمغتصب
واجب وحق مشروعان ،أقرتهما الشرعية
الدولية ،كما أقرتهما الشرائع السماوية.

عادلة .فيما طالبت الفيدراليّة الدوليّة لحقوق
اإلنسان باإلفراج الفوريّ عن معتقلي الرأي.
وأفاد موقع منامة بوست أن جمهوريّة إيرلندا
استنكرت في كلمتها ،أمام مجلس حقوق اإلنسان
التابع لألمم المتحدة في جنيف ،سياسة التضييق
التي تمارسها السلطات البحرينيّة على حريّة
التعبير.
وأوض��ح��ت أن إي��رل��ن��دا ن����دّدت بالمحاكمات
ّ
بحق النشطاء والسياسيّين المطالبين
واالعتقاالت
بالحريّة والديمقراطيّة واإلصالح ،والذين مارسوا
حقوقهم المشروعة في حريّه التعبير والتظاهر
والتج ّمع ،وال��ت��ي كفلتها المواثيق والقوانين
الدوليّة.
كما طالبت الفيدراليّة الدوليّة لحقوق اإلنسان
السلطات البحرينيّة باإلفراج الفوريّ عن رئيس
مركز البحرين لحقوق اإلنسان نبيل رجب ،وكذلك
الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة،
الناشط
ّ
وأمين ع��ام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان،
وجميع معتقلي الرأي.
وكان األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون
انتقد الحكم بسجن أمين ع��ام جمعية الوفاق
البحرينية الشيخ علي سلمان.

م���رة ج���دي���دة ي��ن��ت��ق��ل ن��اش��ط��و ال�����رأي ال��ع��ام
البحرانيين إلى جنيف حيث تعقد الدورة التاسعة
والعشرين لحقوق اإلنسان ،من أجل لفت انتباه
العالم والمنظمات األممية اإلنسانية والحقوقية
الستمرار االنتهاكات بحق المعارضين والناشطين
الداعين لتعديالت دستورية تحفظ حق المشاركة
المتساوية للبحرينيين وحق المطالبين بحرية
التعبير عن الرأي ،لكن هذه المرة سبقتْ ناشطي
البحرين تهديدات بمحاسبتهم من قبل المملكة
بحسب ما كشف الوفد المعارض.
استمرار االنتهاكات في البحرين مردّه األساس
إلى غياب المجتمع الدولي وتقاطع الحسابات مع
الدول الكبرى.
معاناة البحرينيين في تصاعد مستمر ،توقيف
سياسيين وناشطي ال���رأي ال��ع��ام محاكمات ال
تتطابق مع الحد األدنى للمعايير والقوانين الدولية
والمجتمع ال��دول��ي غ��اف��ل ،أو ربما ل��ه حسابات
ومصالح ال تتقاطع مع آالم الشعب البحريني.
ْ
أثارت
وفي هذا السياق ،فإن الدول الوحيدة التي
ملف حقوق اإلن��س��ان في البحرين هي سويسرا
وإيرلندا وتشيكيا ،هذه الدول طالبتْ بوقف مالحقة
الناشطين ومنح مزيد من الحريات وإجراء محاكمات

جمر الخ�سارة ( ...تتمة �ص)9

جرائم عن�صرية ( ...تتمة �ص)9

عدة ،أعادت التوازن الميداني حليفا ً للتقدم السوري على االرض ،في مقابل
ما أح��رزه التقدم العسكري السوري بعد سلسلة التفجيرات في الحسكة
واالشتباكات العنيفة بين الجيش السوري مع القوى المساندة له ضد عناصر
تنظيم «داع��ش» اإلرهابي في أحياء غويران الشرقية والنشوى في الريف
الحسكاوي ،الذي شهد في األريام الماضية تقدما ً ميدانيا ً أزاح حدود سيطرة
«داعش» اإلرهابي على مراحل متالحقة ،ليكرر التنظيم االرهابي عدوانه على
مدينة عين عرب السورية أول من أمس من جهة الحدود التركية ،فكوباني
تحولت إلى رمز من رموز المقاومة بعد سيطرة التنظيم اإلرهابي المدعوم تركيا ً
على أجزاء كبيرة منها في  6تشرين األول من العام الماضي ،والتي دافع أهلها
عنها بشراسة الستعادتها ،لتبقى الصورة الميدانية واضحة المعالم بشأن
الدعم التركي لإلرهاب على األرض السورية والذي يمر من الرياض إلى غرف
التحكم العملياتي األردنية ـ «اإلسرائيلية» التي تترنح تحت تراكم اإلنجازات
العسكرية الميدانية للجيش السوري والدفاع الشعبي ،والتي أردت الجماعات
التكفيرية في مستنقع االنحسار وفقدان االستراتيجية الميدانية التي انعكست
بدورها ضيقا ً وضغطا ً على كل من السعودية وتركيا ومن خلف كواليسهما
«إسرائيلياً» ،في دور يسعى إلى القضاء على أي حل سياسي دولي أو إقليمي
يلوح في األفق ،ويلتقي في تقاطعه مع ثقل الميدان السوري الذي عززه الجيش
والمقاومة ،لتكون هي معادلة استراتيجية يمكن ربطها بأهداف العدوان على
سورية عن طريق اليد التكفيرية ،والتي أشعلت مؤامرة انطوت أهدافها تحت
تحديد إحجام القوى الفاعلة في المنطقة ،لتبدأ قراءة االنتصارات والخسارات
بشكل واضح اليوم أكثر من أي وقت مضى في تسطير ما يتم صنعه من مؤامرات
على يد أعداء المنطقة التي تتمسك بما بقي من خزي وعار كان التاريخ شاهدا ً
حقيقيا ً عليه في ما مضى.

المجزرة ضد مسيحيين سود ،في كنيسة في ساوث كاروالينا ،تسلط الضوء
على تأثيرات الكراهية ،التي تتخطى األديان والجغرافيا وتؤكد مقولة أن اإلرهاب
ال دين له .
لم يدّخر أعداء أوباما جهدا ً في استغالل هذه القضية ،واالستفادة منها في
حمالتهم االنتخابية وخصوصا ً الحزب المعادي لتوقيع االتفاق النووي مع
إيران والذي تدعمه الصهيونية المسيحية .
ففي بيان لحملة جيب بوش ،المرشح الجمهوري لالنتخابات الرئاسية ،على
حسابه في تويتر جاء أن «أفكاره وصلواته تتجه لألشخاص والعائالت التي
تأذت من األحداث المأسوية في تشارلستون».
وقالت المرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون إن على الواليات المتحدة أن
تواجه «الحقائق الصعبة بشأن العرق والعنف والسالح واالنقسام».
التاريخ األميركي شهد اغتياالت عدة على أساس عنصري ،كان أبرزها اغتيال
مارتن لوثر كنغ ،واغتيال الزعيم األميركي المسلم مالكوم أكس في إحدى
محاضرته سنة  ،65فهل يمكن أن يتكرر المشهد باغتيال أوباما؟ وبخاصة انه
قد تم إعالن ثالث محاوالت الغتيال أوباما من قبل ثالث مجموعات ينتمون إلى
ثالثة تنظيمات عنصرية مختلفة؛ والسؤال هنا :من يقف وراء هذه المحاوالت؟
وهل حقا ً أن الجماعات المتطرفة تخطط لذلك بدافع الكراهية فحسب؟ تظل هناك
تساؤالت ما زالت تطرح بقوة في المحافل الشعبية والرسمية الدولية إلى متى
يستمر التمييز العنصري في المجتمع األميركي؟ ومن يقف وراءه؟ وهل يمكن أن
تكون «إسرائيل» وراء تعزيز العنصرية عن طريق لوبيات صهيونية تعمل داخل
المجتمع األميركي والتي تعرف جيدا ً أن السياسة االميركية تجاه طهران اليوم
باتت مؤذية لـ«إسرائيل» ووجودية بطبيعة الحال ؟

المجموعات الم�سلحة ( ...تتمة �ص)9

م�ستقبل المنطقة ( ...تتمة �ص)9

أسلوب التنكر بزي الخصوم حاول داعش تكراره في مدينة عين العرب ،حيث
تسلل عناصره عبر الحدود التركية متنكرين بزي وحدات الحماية ،إلشغال
الكرد عن تقدمهم بعد السيطرة على تل أبيض وعين عيسى ،أكبر معاقل داعش
بريف الرقة.
وأفادت مصادر خاصة لـ «البناء» بأن «اإلرهابيين الذين انسحبوا من مناطق
شمال سورية مثل عين عيسى وتل أبيض ،حشدوا في مدينة «أورفا» التركية
على الحدود مع سورية ،األمر الذي فتح لهم الباب لدخول الحي الشمالي لمدينة
عين العرب بعد تفجير سيارات عدة مفخخة .إال أن وحدات الحماية استطاعت
أن تحتوي الهجوم وتصد معظم المسلحين ،فيما انسحب القسم اآلخر منهم
باتجاه األراضي التركية».
وفي هذا الوقت ،ال تزال االشتباكات دائرة بين الوحدات الكردية وداعش في
محيط قرية الشركراك بين الرقة وتل أبيض ،مع توزيع معلومات من المرصد
السوري المعارض عن إعدام «داعش» عشرين شخصا ً رميا ً بالرصاص جنوب
عين العرب ،الذي شهد أيضا ً تفجير داعش لثالث سيارات مفخخة عند المعبر
الحدودي للمدينة.
«بعد زيارة وليد جنبالط لألردن ،واجتماعه مع ضباط من الموساد ،بدأ
الوضع في الجنوب السوري يزداد سخونة وذلك بعد معارك اللواء  ، 52مطار
الثعلة وبلدة حضر» .ويفيد مصدر خاص لـ «البناء» ،ويشرح« :نتيجة فشل
اإلرهابيين في المعارك الثالث ،شنوا صباح اليوم (أمس) هجوما ً على مدينة
درعا من أربعة محاور مختلفة .إال أنهم لم يتمكنوا من إطالق الهجوم بعد
وصول تعزيزات من الجيش السوري واستهداف الطائرات الحربية السورية
نقاطا ً للمسلحين عدة .مع اإلشارة إلى أن قوام المجموعات التكفيرية أثناء
الهجوم هي ثالثون دبابة ،أربعون راجمة صواريخ ،عشرات العربات ذات
الدفع الرباعي المزودة برشاشات ثقيلة ،إضافة إلى ألف وخمسمئة عنصر
مشاة».
وأفشل الجيش السوري ب��دوره محاوالت المسلحين قطع الطريق على
محوري «قرفا ونامر» في محافظة درعا موقعا ً في صفوفهم عشرات القتلى
والجرحى.
وفي الخالصة ،يبدو موقف المجموعات المسلحة أكثر صعوبة يوما ً بعد
يوم إثر تكبدها الخسارة تلو األخرى.

من عمق البادية نحو الحدود اإلدارية لمحافظة الرقة كانت القوات العراقية
تقسو بضرباتها على مناطق سيطرة التنظيم في محافظة صالح الدين وناحية
البغدادي وعمليات نوعية في صحراء األنبار غرب العراق لتتمكن القوات
السورية والعراقية من قطع خطوط اإلمداد الواصلة ما بين سورية والعراق
من جهة ،وتلك اآلتية من األراضي األردنية نحو العمق السوري ،ليكون التنظيم
أمام مجموعة كبيرة من المعارك التي شتت قدراته وآخرها اآلن معارك القلمون
التي يخوضها الجيش السوري والمقاومة اللبنانية واستطاعا تحرير مساحات
كبيرة واقتربا من تحريرها بالكامل من إرهابيي «داعش» و«النصرة» لقطع
طرق اإلمداد في تلك المنطقة.
التكامل ما بين التحرك السوري والعراقي يعكس حالة من التنسيق
الثالثي في توجيه الضربات لمواقع حساسة لتنظيم «داعش» فهذا التنسيق
والتكامل في األداء أفضى ألن يكون المنجز العسكري ضد تنظيم «داعش»
على األرض كبيراً ،بمعنى أن تساقط القرى بالعشرات وعودتها لسيطرة
الجيشين السوري والعراقي ،أوجدت حالة من الدعم السياسي الكبير لكل
من حكومتي البلدين اللتين تواجهان ضغوطا ً دولية كبرى للتدخل في الشأن
الداخلي لكل منهما وبالنتيجة تأتي العمليات العسكرية لتعزز مواقف كل من
دمشق وبغداد ،فالميدان هو المتحكم بمجريات حديث المجتمعين إلى أي
طاولة حوار.
الواليات المتحدة األميركية حاولت مرارا ً وتكرارا ً كسر هذه التحالف عن
طريق طرح تسليح العشائر السنية والبيشمركة من دون رضا الحكومة
المركزية العراقية فقد أعلنت وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) في تشرين
الثاني من العام الماضي أنها أعدت ورقة لرفعها إلى الكونغرس أنه يعتزم
شراء أسلحة لرجال عشائر سنة في العراق من دون موافقة الحكومة المركزية
في العراق.
أخيراً ،إن مستقبل المنطقة يكتبه التكامل الثالثي بين سورية والعراق
وإي��ران والدليل ما يحققه هذا المحور من انتصارات وتصدي للتنظيمات
اإلرهابية التكفيرية من «النصرة» إلى «داعش» على جميع الجبهات ومهما
حاولت الواليات المتحدة وحلفاؤها ضرب هذا التكامل فلن يستطيعوا بفضل
صمود الجيشين السوري والعراقي.

فاديا مطر

بشرى الفروي

توفيق المحمود

مقتل الع�شرات ( ...تتمة �ص)9
وشدد العبادي قائالً« :إننا منتصرون ونتقدم
على ع��ص��اب��ات داع���ش ف��ي جميع القطعات»،
موضحاً« :أننا أقنعنا العالم بالوقوف معنا ودعونا
دول العالم لليقظة ألن خطره سيمتد لهم».
وث ّمن رئيس الوزراء العراقي فتوى سماحة آية
الله السيد علي السيستاني التي حمت العراقيين
بكل طوائفهم ،مضيفا ً أن «النصر سيكون قريباً».
إلى ذلك ،قتل  31عنصرا ً من تنظيم «داعش» في
هجوم على ناظم التقسيم بمحافظة األنبار تصدت
له القوات العراقية بمشاركة طائرات التحالف.
وق��ال مصدر نقالً عن بيان أص��دره سعد معن
المتحدث باسم وزارة الداخلية إن القوات األمنية
اشتبكت مع التنظيم على أب��واب ناظم التقسيم
بإسناد جوي من طيران التحالف الدولي وجه فيها
 13غارة جوية لمواقع التنظيم.
وأضاف المتحدث أن سيارتين تحمالن مدفعين

رشاشين دمرتا خالل التصدي للهجوم مع مفرزة
هاون ،إضافة إلى تدمير مواقع عدة للتنظيم.
وفي محافظة ديالى ،أعلن قائد عمليات دجلة
عبد األمير الزيدي تفكيك ثالث شبكات إعالمية
ت��روج ل��ـ«داع��ش» ولها ارتباط به ،مؤكدا ً أنها
تمثل سالحا ً ال يقل خطورة عن «فوهات البنادق
واألحزمة الناسفة».
كما قتل  6عناصر تنتمي ل��ـ«داع��ش» في
مواجهات مع ال��ق��وات األمنية بعد محاولتهم
الهجوم على حاجز أمني بالقرب من الجسر
الياباني شمال شرقي الرمادي بمحافظة األنبار.
ومن مدينة بيجي في محافظة صالح الدين،
أعلن قائد الشرطة االتحادية رائد شاكر جودت
أن القوات األمنية مع الحشد الشعبي تمكنت من
اعتقال خلية إرهابية اعترفت بأن لديها توجيهات
مما يسمى بوزير إعالم «داعش» بتفجير منازل

على ساكنيها وتصوير التفجير والجثث ونسبها
إعالميا ً إلى القوات األمنية في المدينة.
وفي بيان صادر عن قيادة الشرطة االتحادية
العراقية ،أكد مقتل ثالث «قناصات أجنبيات» من
تنظيم «داعش» في عملية أمنية في بيجي.
وق��ال البيان إن «ل��واء شمال بغداد التابع
للشرطة االت��ح��ادي��ة تمكن ال��ي��وم خ�لال عملية
أمنية من قتل ثالث قناصات من إرهابيات داعش
يحملن جنسيات صينية وأفغانية وهندية قرب
المعامل في بيجي».
وأك��دت قيادة عمليات بغداد أن قوة عسكرية
مشتركة عثرت خالل عمليات تفتيش في منطقة
النباعي شمال العاصمة بغداد على ورشة كبيرة
لتصفيح وتفخيخ السيارات ومخزن للعبوات
الناسفة المعدة للتفجير احتوى على عشرة أحزمة
ناسفة وشاحنة مفخخة و 180عبوة ناسفة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1إسم مضيق جبل طارق قديماً ،أمر عظيم
2 .2من الفاكهة الصيفية ،ناعم الملمس
3 .3يسجنهم ،دليل
4 .4وعاء كبير ،تكسبا
5 .5طاف بالمكان ،ماء جارية ،الوالدة
6 .6سرير الميت ،حرف نصب
7 .7إقتصدنا ،مقاطعة على البحر األسود
8 .8نوتة موسيقية ،من أنواع الشجر ،حيوان قطبي
9 .9تشاهدون ،أنشئهما وأوجدهما
1010مدينة في وسط السودان ،ذئب
1111حرف نصب ،إشتد هول الليلة ،أضرب
1212ثاني ابناء آدم وحواء قتله أخوه حسداً ،دولة أفريقية

1 .1إسم تحمله عدة مدن أميركية ،للتأوه
2 .2مصيف لبناني ،مدينة إيطالية
3 .3من األطراف ،مدينة إيرانية ،للندبة
4 .4أضأت ،مرفأ في إيرلندا الشمالية
5 .5مدينة بلجيكية شمال لييج ،فلوس
6 .6دولة أفريقية ،مدينة ألمانية
7 .7مدينة إيرانية ،مدينة لبنانية ،حميتم
علي
8 .8جزيرة إيطالية ،عثر ّ
9 .9شأن ،أواكب العمل ،عائلة
1010ترك دون عناية ،مذنب شهير
1111ضمير منفصل ،من روافد األردن
1212أسفنا ،أدرك بحاسة السمع
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،862753914 ،531649278
،498372651 ،749128536
،253461789 ،176985423
،317294865 ،684517392
925836147

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1دييغو غارسيا  ) 2يونان،
ل��س ،سبأ  ) 3را ،نيسابور ) 4
ال��ق��د ،نبتاعها  ) 5ليبيريا ،مر
 ) 6عال ،انملتي  ) 7نبش ،ام،

مان  ) 8االمين ،ساندت  ) 9يا،
بارنتس ،ني  ) 10ركبا ،يا ،دربن
 ) 11مد ،بدين ،سر  ) 12اتراب،
داهمها.
عموديا:
 ) 1دير العشاير  ) 2يواليا،

الك��م��ت  ) 3ي��ن ،قبلنا ،ب��در ) 4
غاندي ،بمبا  ) 5وني ،راشيا ،بب
 ) 6سنين ،نريد  ) 7االباما ،نأيد
 ) 8رسبت ،لمست ،نا  ) 9واست،
اسد  ) 10يسرع ،يمن ،رسم ) 11
اب ،هم ،ادنبره  ) 12االرجنتين.

 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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Spy
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال�ع��رض  120دقيقة( .اب��راج،
س �ي �ن �م��ا س� �ي� �ت ��ي ،س �ي �ن �م��ال،
فوكس ،ديونز ،امبير).
The Unbeatables
ف��ي��ل��م ت� �ص ��وي ��ري ب �ط��ول��ة
غ �ب��ري��ال ال �م �ي��رن م ��ن اخ���راج
جان جوس .مدة العرض 106
دقائق( .سينما سيتي ،ديونز،
ابراج ،فوكس ،سينمال).
Son of a Gun
فيلم تشويق بطولة اليسيا
فيكاندر م��ن اخ��راج خولياس
اف� �ي���ري .م� ��دة ال� �ع ��رض 108
دق�� ��ائ�� ��ق( .س� �ي� �ن� �م ��ا س��ي��ت��ي،
سينمال ،فوكس ،اسباس).
Jurassic World
ف� �ي� �ل���م ت � �س� ��وي� ��ق ب� �ط ��ول ��ة
كريس ب��ات من اخ��راج كولين
ت��ري��ف��ورو .م ��دة ال��ع��رض 12
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس س� ��ال � �ي � �ن� ��اس ،اب� � � ��راج،
سينمال ،فوكس).
Boychoir
فيلم درام��ا بطولة داستين
ه ��وف� �م ��ان م���ن اخ � � ��راج ف���ران
وام � � ��ب .م� ��دة ال� �ع���رض 103
دق � �ي � �ق� ��ة( .س� �ي� �ن� �م ��ا س��ي��ت��ي،
صوفيل ،امبير).
Insidious: Chapter 3
فيلم رع��ب بطولة ديرموت
مولروني من اخراج ليغ وانيل.
م� ��دة ال� �ع ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك��ون��ك��ورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

