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تتمات  /ت�سلية
الأمم المتحدة ت�ؤكد مقتل نحو  400طفل في العدوان ال�سعودي

تقرير �إخباري

المحامي المنا�ضل
( ...تتمة �ص)9

ا�شتباكات في عدن و�شبوة بين حراك الجنوب وقوات هادي

رئا�سة «�إقليم كرد�ستان»...
�أزمة حرجة

شهدت محافظة عدن اشتباكات
ع��ن��ي��ف��ة ب��ي��ن م��س��ل��ح��ي ال��ق��اع��دة
وحزب اإلصالح من جهة ومرتزقة
ال��س��ع��ودي��ة ال��م��وال��ي��ة لعبد ربه
منصور هادي من جهة أخرى ،على
خلفية ال��ص��راع ال��دائ��ر للسيطرة
على ميناء الزيت الذي يعد المنفذ
الوحيد الذي تصل منه اإلمدادات
العسكرية للعدوان.
كما اندلعت اشتباكات في شبوة
بين مسلحي القاعدة واإلص�لاح
وبين ال��ح��راك الجنوبي مدعوما ً
بالجيش واللجان الشعبية.
في حين أشعلت الجرائم التي
ارتكبها مسلحو القاعدة واإلصالح
في محافظة تعز بحق المواطنين
من ذب��ح وإع��دام جماعي وتمثيل
بالجثث ،ال���رأي ال��ع��ام اليمني،
حيث قوبلت تلك الجرائم بإدانات
واسعة على المستوى السياسي
واالجتماعي والحقوقي.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،ن��ش��رت
ص��ح��ي��ف��ة «واش���ن���ط���ن ب��وس��ت»
األم��ي��رك��ي��ة ت��ق��ري��را ً رص���دت فيه
م��ح��اوالت انفصال جنوب اليمن
وانقالبه على الرئيس المستقيل
عبد ربه منصور هادي والتحالف
الذي تقوده السعودية ،وذلك بعد

فشلت األحزاب الكردية الخمسة المشا ِركة في حكومة «إقليم
ك��ردس��ت��ان» ال��ع��راق ف��ي اجتماع استمر ال��ى صباح أم��س في
التوصل إلى توافق بشأن أزمة الرئاسة ،وطلبت من البرلمان
تأجيل جلسته الطارئة التي كان من المقرر أن يعقدها صباح
أمس لمناقشة مشاريع تعديل قانون الرئاسة في اإلقليم.
فقد تصاعدت أزمة الرئاسة في إقليم كردستان العراق مع
اقتراب والية الرئيس الحالي مسعود بارزاني من نهايتها بحلول
يوم العشرين من الشهر الجاري.
ومع بدء العد التنازلي النتهاء والي��ة بارزاني تفيد األنباء
ال���واردة من أربيل بتوجه الحزب الديمقراطي الكردستاني
لمواصلة رهانه على تمديد فترة رئاسة زعيمه مرة أخرى قبل
إجراء انتخابات رئاسية مباشرة ،فيما يطالب االتحاد الوطني
الكردستاني وحركة التغيير المنشقة عنه في مقابل ذلك بالحد
من صالحيات منصب الرئيس وانتخابه من البرلمان وليس عبر
صناديق االقتراع.
وفيما تتجه االنظار نحو ما يمكن ان يخرج به اجتماع األحزاب
السياسية التي اتفقت على مواصلة اجتماعاتها ،يطفو إلى
السطح حديث عن ضغط دولي لترجيح كفة بقاء بارزاني الذي
تولى الرئاسة بتفويض برلماني عام  2000قبل تجديد واليته
عام  2009عبر االقتراع العام ثم التمديد لواليته سنتين أخريين
عبر البرلمان.
فالتسريبات المتواترة عن أوساط سياسية في أربيل تتحدث،
إن صحت ،عن دخول كل من إيران والواليات المتحدة وتركيا
على خط المشاورات السياسية.
ويبدو أن سطوع نجم الوحدات الكردية في سماء الحرب ضد
«داع��ش» ،فضالً عن االستقرار االستثنائي في إقليم كردستان
وسط التردي األمني والسياسي في العراق ،قد صبا بثقلهما
لمصلحة بارزاني ووقفا ضد رغبة هذه الدول في تغيير الوضع
السياسي هناك.
لكن مراقبين يقولون إن تلك األوراق نفسها قد تنقلب إلى
أدوات مساومة بيد األحزاب الرافضة لبقاء بارزاني بحكم الصلة
الوثيقة بين الوضع العسكري في اربيل وحاضنته السياسية
واالجتماعية.

السيطرة على مناطق في الجنوب
ك��ان��ت تخضع ل��ح��رك��ة «ان��ص��ار
الله».
وأشارت الصحيفة نقالً عن موقع
«ال��وط��ن» إل��ى انتشار الفوضى
وان��ع��دام ال��ق��ان��ون ف��ي المناطق
الجديدة التي تم االستيالء عليها،
في ظل صعود نجم تنظيم القاعدة
مجددا ً مستفيدا ً من فراغ السلطة
ف���ي م��ح��اف��ظ��ات ال��ج��ن��وب بعد
انسحاب عناصر حركة انصار الله
الحوثيين.
وأضافت أن فصائل في التحالف
(العدواني) الذي تقوده السعودية
اش��ت��ب��ك��ت م���ع ب��ع��ض��ه��ا ،بسبب
اختالف وجهات نظرهم في شكل
كبير في شأن مستقبل اليمن.
وذكرت أن السعودية وحلفاءها
يقاتلون إلع��ادة «ه��ادي» مجددا ً
للسلطة ،لكن هناك ميليشيات
أخرى تقاتل النفصال الجنوب عن
شماله وترفض «هادي».
ونقلت عن وحيد علي سالم أحد
ق��ادة الميليشيات المسلحة في
ع��دن ،أن الوضع األمني في عدن
وغيرها م��ن المناطق فوضوي،
مشيرة إل��ى أن مقاتليه ساعدوا
التحالف على السيطرة على عدن

الشهر الماضي .حسب ما نشرته
«شؤون خليجية».
وأبرزت الصحيفة قيام مسلحي
تنظيم القاعدة االرهابي بالسيطرة
على مبانٍ حكومية في أبين الشهر
الجاري ،ووضع نقاط تفتيش في
زنجبار ،وذلك وفقا ً لسكان محليين
ومقاتلين ،وأضافت أن مسلحي
«ال��ق��اع��دة» ي��س��ي��ط��رون بالفعل
حاليا ً على مناطق بحضرموت
القريبة من أبين.
وكشفت الصحيفة عن ان��دالع
م��واج��ه��ات مفتوحة ف��ي صفوف
ال��ت��ح��ال��ف ،ح��ي��ث ش��ه��دت ع��دن
األس��ب��وع ال��م��اض��ي ،محاولة من
قبل وحدة عسكرية موالية لهادي
السيطرة على القصر الرئاسي،
وذلك من قبضة ميليشيا محلية ،إال
أن مسلحي الميليشيا ردوا بإطالق
ال��ن��ار قبل م��ح��اص��رة ج��ن��ود تلك
الوحدة وإجبارهم على االنسحاب
من القصر ،وذلك نقالً عن «وحيد
علي س�لام» قائد الميليشيا في
ع���دن ،وال����ذي ش���ارك مسلحوه
ف���ي االش��ت��ب��اك��ات ،م��ض��ي��ف��ة أن
االشتباكات جاءت بعد تظاهرات
نظمها مسلحو الميليشيا ،بسبب
االف��ت��ق��ار إل��ى ال��خ��دم��ات الطبية

لمصابيهم في عدن.
وذك������رت أن االح��ت��ج��اج��ات
شملت نقاط تفتيش منعت تحرك
المسؤولين والجنود المرتبطين
بحكومة هادي.
وأش�����ارت ال��ص��ح��ي��ف��ة إل���ى أن
محافظة لحج شمال عدن شهدت
ق���ي���ام ان��ف��ص��ال��ي��ي��ن ج��ن��وب��ي��ي��ن
بالدعوة لالستقالل عن الشمال،
ونقلت الصحيفة عن ع��واد أحمد
قائد إحدى الميليشيات المسلحة،
أنهم غير معنيين بما يريده هادي
أو حكومته أو السعودية ،وإنما ما
يريدونه هو االنفصال عن الشمال.
إل��ى ذل��ك ،كشف تقرير نشرته
منظمة األم��م المتحدة للطفولة
(اليونيسيف) إنه حتى األسبوع
الماضي قتل نحو  400طفل في
وج َند عدد مماثل على أيدي
اليمن ُ
ال��ج��م��اع��ات المسلحة وف��ر 1.3
مليون من ديارهم.
وه���ذا أول ت��ح��ذي��ر م��ن نوعه
لليونيسيف في شأن اليمن ،حيث
يشن تحالف بقيادة السعودية
عدوانا ً على اليمنيين منذ آذار...
وح���وص���ر م�لاي��ي��ن األش���خ���اص
ال��ذي��ن ت��ح��ذر م��ن��ظ��م��ات اإلغ��اث��ة
من أن الكثيرين منهم يواجهون

العدو يتراجع ( ...تتمة �ص)9
عالن في تشرين الثاني الماضي في الضفة الغربية
الخاضعة لالحتالل «اإلسرائيلي».
وأعلن رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس من
ناحيته أن األسير عالن يخضع لفحوص دماغية بالرنين
المغناطيسي .وأوض��ح أن وسيلة االض��راب عن الطعام
تثير قلق العدو ألنها قد تشكل اداة ضغط جديدة لالسرى.
ودعا الى مقاطعة المحاكمات العسكرية «اإلسرائيلية».
وناشدت والدة األسير محمد عالن عبر «الميادين» العالم
والمسلمين بالتدخل لالفراج عن ابنها وانقاذ حياته.
وكشفت عن أن سلطات االحتالل لم تسمح لها بزيارة ابنها
أمس ،وأن سلطات االحتالل طلبت منها الضغط على ابنها

تركيا نحو ( ...تتمة �ص)9
حكومة ائتالفية ال يكون فيها صاحب السلطة المطلقة او السعي الى اعادة
االنتخابات .وبما أن اردوغ��ان اعتاد على تجاوز القوانين ،قد ينتظر حتى
انقضاء المهلة الدستورية في  23الشهر الجاري ليدعو الى انتخابات مبكرة
ويبقي على حكومة حزب «العدالة والتنمية» لتصريف االعمال واإلشراف على
اجراء االنتخابات وهذا ما أكدته اوساط المعارضة التركية أمس.
هذه االنتخابات الجديدة التي بذل اردوغ��ان قصارى جهده لدفع البالد
إلجرائها لضمان حصول حزبه على السلطة وحكم البالد بحزب منفرد ستدخلها
تركيا في ظل التدهور في الوضع االقتصادي ،حيث أعلن البنك المركزي التركي
في  14آب خفض الفوائد على الودائع بالدوالر للحد من تراجع الليرة التركية
غ��داة فشل المفاوضات السياسية لتشكيل حكومة ائتالفية ،وأك��د الخبير
االقتصادي في مجموعة فاينانس بنك دنيس تشيتشيك على ان عدم اليقين
السياسي سيستمر وهذا الوضع سيترجم بضغوط على النشاط االقتصادي
باتجاه التراجع ويجعل اسواق المال اكثر قلقاً.
إضافة الى االضطرابات األمنية التي تشهدها البالد والتي وصلت الى أبعاد
خطيرة وأصبح الخوف والقلق يسيطران على المجتمع التركي ،الذي يعيش
مخاض الحرب ضد حزب العمال الكردستاني ،بعد تعليق الهدنة بين انقرة
والحزب ،وتهديدات تنظيم داعش الذي نشر شريط فيديو أول من أمس الثالثاء
يدعو فيه الى غزو إسطنبول وإعالن الحرب ضد الخائن اردوغ��ان حسب ما
ذكرت صحيفة «ميلييت» التركية.
في ظل الوضع االقتصادي المتدهور وكذلك الوضع االمني المقلق الذي تعيشه
البالد نتيجة ما تتعرض له من هجمات واعمال عنف تكون تركيا خسرت كل ما
جنته خالل العقود الماضية ،ويتساءل المراقب للشأن التركي كيف سيكون
موقف الجيش التركي وما االجراءات التي ُسيقدم عليها امام التحديات التي
تعيشها البالد؟ فالمتغير األبرز في تركيا الذي بات ظاهرا ً هو عودة العسكر الى
واجهة األحداث مرة اخرى بعد ان خفت صوت المؤسسة العسكرية طيلة حكم
حزب «العدالة والتنمية» وتقلص نفوذها في رسم السياسات ،حيث عارضت
هيئة االركان التركية توجه الحكومة والرئاسة في تركيا برسم سيناريو تدخل
عسكري ضد األكراد في سورية وفق ما أعلنت مصادر صحافية ،مؤكدة تلك
المصادر ان المؤسسة تظهر اليوم في صورة مغايرة ،فهي تعمل على ضبط
تهور الطبقة السياسة الحاكمة في تركيا ،فالمؤسسة العسكرية ذات التاريخ
الحافل في التدخل بالحياة السياسية هل ستكون صوت العقل الذي يحمي
تركيا من انزالقات الحكومة وتعمل على إعادة التوازن للبالد؟

ناديا شحادة

عمر زين

�أنباء عن �سيطرة ( ...تتمة �ص)9

لفك االضراب لكنها رفضت .وقال المحامي جواد بولس
من جهته ،إن األطباء لم يتمكنوا من معرفة سبب تدهور
صحة االسير عالن بهذا الشكل .وأوضح أن موقف عالن
كان واضحا ً أول من امس لجهة االصرار على االفراج عنه
في شكل فوري .وشدد على أنه إزاء وضع عالن الصحي
الحالي فيجب اإلفراج عنه فوراً.
لقد وضع عالن االحتالل في الزاوية وكذلك المجتمع
الدولي ،وعندما تعجز المؤسسات الدولية عن الوقوف
الى جانبك في قضيتك العادلة ...وعندما يعجز المجتمع
المدني من أخذ موقف ضميري منك خذ زمام المبادرة وقل
«ما ّ
حك جلدك مثل وطنك».

دي مي�ستورا ( ...تتمة �ص)9
 17آب الجاري تأييده لمبادرة المبعوث األممي الخاص
بسورية ستيفان دي ميستورا بتشكيل  4مجموعات
عمل مع ممثلي الحكومة والمعارضة السوريتين لتنفيذ
بيان «جنيف» ،وهو مقترح تقدم به المبعوث األممي دي
ميستورا في  29تموز الماضي ينص على تشكيل أربع
مجموعات عمل ستركز في خطتها على مسائل تتعلق
بالسالمة والحماية وضمان وصول المساعدات اإلنسانية
والطبية والمسائل السياسية والدستورية والعسكرية
واألمنية والمؤسسات العامة والتنمية مع التركيز على
إع��ادة إعمار البالد ،فهو برأي مندوب فرنسا الدائم أنه
توحد مجلس االمن منذ عامين في توجيه
تاريخي لجهة ُ
رسالة دعم للعملية السياسية في سورية ،ولكن برأي
مندوب فنزويال رفاييل راميريز فهناك تحفظ على الكثير
من بنود بيان مجلس االمن ،فهو برأي المندوب الفنزويلي
يُشكل سابقة خطيرة جدا ً «بدعمه عملية انتقالية تنتهك
حق السوريين في تحديد المصير» فقد كان وزير الخارجية
ال��روس��ي سيرغي الف��روف أك��د في  17آب ال��ج��اري إثر
محادثات أجراها في موسكو مع نظيره اإليراني أن جميع
الالعبين الدوليين يتفقون حول الحل في سورية في شكله
السياسي رغم وجود بعض الخالفات في ما يخص مصير
الرئيس السوري بشار االس��د ،موضحا ً رف��ض موسكو
توجه بعض الشركاء الغربيين والخليجين إلى مطالبة
الرئيس األس��د بالرحيل كشرط مسبق لبدء التفاوض،
ومؤكدا ً أن الشعب السوري هو صاحب القرار الوحيد
في ما يخص الرئيس األس��د ،فقوة البيان الدولي تكمن
في شكله الخارجي لجهة القناعة في طرح حل سياسي
في سورية يُجمع عليه غالبية مجلس االمن تجاه الدولة
السورية وحكومتها ،والباطن الخبيث له أنه يتغلغل
ثانية الى ما كان أك��ده وزي��ر االع�لام السوري من إيران

المجاعة.
وي��ق��ول ال��ت��ق��ري��ر إن حصيلة
القتلى قد تكون أعلى بكثير ،في
حين قالت األمم المتحدة إنه حتى
يوم الجمعة الماضي قتل 1950
مدنيا ً في الحرب على اليمن.
هذا ودعت منظمة العفو الدولية
ه��ذا االس��ب��وع األم��م المتحدة الى
تأسيس لجنة للتحقيق في الجرائم
التي ارتكبها التحالف السعودي
ضد اليمنيين والتي ترتقي الى
جرائم حرب.
ودعت األمم المتحدة وجمعيات
اإلغاثة بصورة متكررة إليجاد سبل
إليصال الغذاء والدواء وغيرها من
اإلمدادات إلى اليمن ،ولكن الحصار
الذي يفرضه التحالف السعودي
على النقل الجوي والبحري ما زال
سارياً.
وفيما ينوه تقرير اليونيسيف
ال��ى إن ع��ش��رة ماليين ط��ف��ل ،أو
نصف ت��ع��داد ال��ب�لاد ،ف��ي حاجة
ماسة لمعونات إنسانية ،يضيف
أي��ض��ا ً أن ن��ص��ف م��ل��ي��ون ام���رأة
حبلى في المناطق األكثر تضررا ً
في اليمن عرضة لمضاعفات في
الحمل أو اإلنجاب لعدم تمكنهن
من الوصول إلى منشآت طبية.

يعملون إلطالق سراحك ويح ّملون
ال��س��ل��ط��ات الصهيونية ت��داع��ي��ات
صحتك.
ون��ح��ن ن��ح� ّم��ل ك��� ّل المسؤولية
للسلطات الصهيونية عن الجريمة
التي تنفذها بغريزة االنتقام بحق
جميع األسرى في سجونها.
التحية ك��� ّل التحية للمناضل
األسير المح ّرر والمعتقل مجددا ً سامر
العيساوي المتضامن اليوم صياما ً
مع المحامي محمد عالن.
ندعو من هنا من بيروت المجتمع
ال��دول��ي ال���ذي عليه واج���ب توفير
الحماية القانونية ألسرانا وتبعا ً
لذلك توفير الحماية لحياتهم اليوم
قبل الغد.
نؤكد وسنبقى ندعو بقوة ب��أنّ
ال��وح��دة الوطنية الفلسطينية هي
الطريق الى حرية أسرانا،
ونؤكد أننا سنبقى ندعو الى وحدة
المقاومة الفلسطينية ألنها الطريق
نحو التحرير ،ومن دون ذلك ستبقى
السلطات «االسرائيلية» تعربد الى ما
ال نهاية ،وآن اآلوان ليسمع الجميع
ويعمل لتوحيد البندقية ،وال��ى
االنتفاضة الثالثة بعد تأمين مقومات
النصر والصمود...
عززوا ثقافة المقاومة في األمة فهي
الطريق نحو االنتصارات.

منذ أيام بأن «الرئيس األسد سيبقى رئيسا ً لسورية حتى
يقرر الشعب خالف لذلك ،واصفا ً المسارات السياسية
الداعية لرحيله» بالخيارات الفاشلة والساقطة» ،إذا ً
البيان الدولي هو «كلمة حق يُراد بها باطل» وقد يُراد منه
استباق المبادرة اإليرانية التي طرحتها إيران في  4آب
الجاري ولقاء الثالثية السورية ـ الروسية ـ اإليرانية في
طهران لتحريك مبادرة حل سياسي للنزاع في سورية
والتي لم تحمل طابعا ً قريبا ً أو بعيدا ً يتعلق بمصير
الرئاسة بل بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة تعديل
الدستور السوري بما يتوافق وطمئنة جميع المكونات
الطائفية واألثنية في سورية ،ومع ما تجدد من زيارة وزير
الخارجية اإليراني إلى سورية في  12آب الجاري وتجديد
الدعم اإليراني لسورية في مكافحة اإلرهاب الدولي الذي
تدعمه أط��راف إقليمة بغطاء دول��ي ،وهي زي��ارة سطرت
تحذيراتها بتأجيل الزيارة اإليرانية التي كانت مقررة
إلى تركيا ،فالدولة السورية كانت طرحت مبادرات عدة
للحل السياسي لكنها ال تلبي الحاجات اإلقليمية في دعم
اإلره��اب الذي تحاربه سورية ،فهو بشكله الخارجي ال
يمكن رفضة سياسيا ً لكن بإطاره الداخلي الضمني ال يُراد
له الحياة ألنه من المسافة الواحدة والقريبة من كل القواعد
والقوانين الشرعية الدولية التي تحكم عالقات الدول
وتحدد طريقة التعامل ،وهذا ما جعل في االمكان دمج
المبادرتين الروسية واإليرانية معا ً لحل سياسي واقعي
وشامل ربما يواجه بقناعاته ما صدر تأييد عن مجلس
األم��ن ،فهل ستحرك معلقة دي ميستورا خليط االزم��ة
المكثف نحو حل ذي طعم ولون ؟؟ أم أن مالمح المرحلة
المقبلة تسير بالفعل نحو انعكاس الواقع العسكري على
الوقائع الدولية المقبلة؟

فاديا مطر

ولفت ال��ى ان العراق استطاع تحجيم دور «داع��ش»
والسيطرة عليه وإع��ادة الحياة الطبيعية في الكثير من
المدن ،اال ان الهجمة الشرسة التي تعرضت لها سورية
شاركت فيها معظم الدول العربية ودول غربية ومجلس
االمن وسيطر فيها هذا التنظيم على عدد من المحافظات
السورية والشريط الحدودي بين البلدين الممتد الى 600
كيلومتر.
وش��دد المالكي على ان ال ضمان لمستقبل االم��ن في
العراق من دون الحشد الشعبي ،ودع��ا ال��ى المزيد من
تسليحه وتطويره ،موضحا انه سيكون الجيش الرديف
في العراق كما هو الحال مع الحرس الثوري في ايران في
بداية تشكيله.
وأش��ار ال��ى االص�لاح��ات التي ق��ام بها رئيس ال��وزراء
العراقي حيدر العبادي مؤخرا ً واكد دعمه لها ،وقال« :ان
العملية السياسية في العراق كانت بحاجة الى اجراء
اصالحات منذ البداية ،حيث لم تكن الفرصة مواتية لذلك».
ميدانياً ،تمكنت القوات العراقية ،بعد مواجهات مع
تنظيم «داع��ش» ،من السيطرة على مناطق في محافظة
صالح الدين (شمال) ،واألنبار (غ��رب) ،بحسب مصادر
عدة.
وأعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة (تابعة
ل��وزارة ال��دف��اع) بحسب «رأي ال��ي��وم» ،عن تقدم قواتها
بدعم من سالح الجو ،نحو المناطق التي تخضع لسيطرة
مسلحي التنظيم االرهابي في سامراء ،جنوب مدينة تكريت
بمحافظة صالح الدين.
وقالت القيادة في بيان صدر عنها ،إن «القوات العسكرية
عبرت الساتر األول بعد الالين (خطوط أنابيب نفط)،
ووصلت إلى الساتر الثاني ،وكبدت العدو (تنظيم داعش)
خسائر جسيمة» ،مبينة أن «التقدم ال يزال مستمرا ً لتطهير
القرى المحيطة بجزيرة سامراء كلها».
وأشارت إلى أن «العملية العسكرية تشارك فيها قوات من
الجيش العراقي ،والحشد الشعبي ،والشرطة االتحادية،
وسرايا الدبابات والهاونات والمدفعية ،وفوج من مكافحة
اإلرهاب ،بإسناد من قبل طيران الجيش والقوة الجوية».
إلى ذلك ،قال المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي،
إن عملية استعادة السيطرة على القرى في جزيرة سامراء
يراد منها تأمين المنطقة الممتدة بين صالح الدين واألنبار.
وقال المتحدث كريم النوري ،إن «قواطع المسؤوليات في
محافظتي صالح الدين واألنبار ،تشهدان معارك متواصلة
وتقدما ً للقطعات العراقية باتجاه معاقل تنظيم داعش»،
مشيرا ً إلى أن «القوات األمنية تتقدم وفق خطط أعدت مسبقا ً
في جزيرة سامراء ،لتتالقى مع القوات الموجودة حاليا ً في
منشأة المثنى جنوب تكريت ،وحتى الجسر الياباني غرب
الفلوجة».
وقال حكمت سليمان ،المتحدث باسم محافظ األنبار،
إن «القوات األمنية من الجيش وجهاز مكافحة اإلره��اب،

استطاعت تحرير مديرية المرور العامة لمحافظة األنبار،
وحي الزيتون القريب منها ،في منطقة الخمسة كيلو غرب
الرمادي ،بعد معارك أدت الى مقتل وإصابة العديد من
عناصر تنظيم داعش».
وأضاف سليمان ،أن «القوات األمنية استطاعت التقدم
من الجهة الغربية ،والدخول إلى منطقة التأميم القريبة
من مديرية مرور األنبار» ،الفتا ً إلى أن «القوات األمنية
استطاعت أيضا ً الدخول إلى منطقة الملعب جنوب الرمادي،
والوصول إلى مشارف شارع  20وسط الرمادي».
إلى ذلك ،سيطر تنظيم «داعش» على مناطق واسعة من
مدينة بيجي بمحافظة صالح الدين العراقية بعد هجوم
مباغت شنه التنظيم.
ووفق مصادر إعالمية ،فقد سيطر التنظيم على نصف
أحياء قضاء بيجي وجزء من مصفاتها النفطية .وقد عمد
التنظيم إلى استخدام السيارات المفخخة في الهجوم الذي
أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات العراقية
هناك.
هذا ولم يتبين سير المعارك الدائرة هناك حتى اآلن ،لكن
وسائل إعالم محلية نقلت عن مسؤولين أمنيين قولهم إن
القوات األمنية تتقدم اآلن على محاور عدة في بيجي وإن
عشرات من مسلحي التنظيم قضوا خالل االشتباكات.
وذكرت مصادر أمنية أن األجهزة األمنية العراقية أحكمت
قبضتها في شكل تام على الطريق الرابط بين قضاء بيجي
ومصفاة النفط شمال مدينة تكريت ،باإلضافة إلى تطهير
منطقة تل أبو جراد المحاذية للقضاء.
ونقلت وسائل إع�لام عراقية عن «كتائب حزب الله»
تأكيدها في بيان أنها تمكنت من تحرير تلة البوجراد،
وفتح الطريق الرابط مع مصفى بيجي.
وكان الجيش العراقي قد أعلن عن مقتل  25عنصرا ً من
تنظيم «داع��ش»  ،وتدمير خمس مركبات لهم في قضاء
بيجي.
وأوض��ح الجيش في بيان أن ق��وات الجيش مدعومة
بقوات الحشد الشعبي تمكنوا من قتل  25عنصرا ً من
التنظيم خالل معارك تحرير منطقة البوجراد.
كما أعلن الجيش العراقي أن طائرات التحالف الدولي
قصفت أحد المقرات المهمة لـ«داعش» في قرية المكوك
بجنوب الموصل ،ما أسفر عن تصفية العشرات من عناصر
التنظيم بينهم قياديان بارزان.
ويعتبر قضاء بيجي الواقع إلى الشمال من محافظة
صالح الدين وال��ذي يبعد بنحو  210كلم شمال بغداد
منطقة استراتيجية وحيوية مهمة ،بسبب قربه جغرافيا ً
من مصفاة بيجي ،كبرى مصافي النفط في العراق ،كما يعد
القضاء الذي يتوسط الطريق العام الرابط بين العاصمة
ب��غ��داد ومدينة الموصل ،نقطة التقاء مهمة وانطالق
بين ثالث محافظات عراقية وهي صالح الدين وكركوك
ونينوى.
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1أديب مصري راحل من كبار كتاب القصة المعاصرين
2 .2جزيرة بريطانية ،غير مطبوخ ،عاصمة أوروبية
3 .3أرض مرتفعة قليالً ،خبر ،رجاء
4 .4بلدة لبنانية ،عائلة ،قنوط
5 .5بلدة سورية
6 .6دمار ،يقبّل ،للنداء
7 .7رئيس آلهة أوغاريت ،خطيب صوري إشتهر بخطابه
الشهير في أثينا
8 .8مرفأ إيطالي ،فصلها شيئا ً شيئا ً
9 .9لإلستفهام ،ظرف مكان ،وهب
1010مرفأ في كوريا الشمالية ،تكلم بصوت منخفض ،أمر
عظيم
1111جالسنا على الشرابّ ،
أنظم
1212صاح التيس ،مدينة لبنانية

1 .1فرعون مصري أحيا عبادة آمون
2 .2حاكم ،نادر الوجود (باألجنبية) ،وبّخ
3 .3حرف جر ،تجلس برفقتهما
4 .4يتالءم ،من أوجه القمر
5 .5قطع ،عائلة ،أشار باليد
6 .6ضمير منفصل ،وافقاه الرأي ،يبس الخبز
7 .7خاصتي ،اإلحسان ،نخاف من
8 .8مدينة لبنانية
9 .9جود ،حدة الشباب ،نهر في افريقيا الجنوبية
1010شهر مصري ،أسف ،إله
1111متشابهان ،عسل ،خالف عزتك
1212ألف ،من أسماء السيف
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،126783459 ،983415276
،671854932
،754296813
،438129567
،592637184
،869572341
،345961728
217348695

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ماركو بولو ،بن  ) 2ام��روا،
رواب���ي  ) 3وي ،رددي ،ع��ب��را ) 4
تونس ،لدود ،ول  ) 5سنديان ،هامته
 ) 6اكسيتر  ) 7ترفان ،باتراس ) 8

وجع ،ديانا  ) 9نم ،اهمل ،لوار ) 10
غنجت ،دينيه  ) 11اسمعا ،بنادق
 ) 12يهد ،دنيا ،درب.
عموديا:
 ) 1ماوتسه تونغ  ) 2اميون،
رجمناه  ) 3رر ،ن��داف��ع ،جسد ) 4

كورسيكا ،اتم  ) 5وأد ،اسنده ،عد 6
) دلني ،يمدان  ) 7وريد ،تبالي ) 8
لو ،وهران ،نبأ  ) 9واعدا ،تالين 10
) بب ،مهر ،وهاد  ) 11بيروت ،انا،
در  ) 12الهمس ،راقب.

 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

3

6

1

5

7

7
3

7

6

7
5
8

8
4

1

5
3

5

5
9

1

2
3

7
6

1

8
3

6

8

2

4

The Gift
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة واخ���راج
ج��وي��ل ادغ��رت��ون .م��دة العرض
 108دق�ي�ق��ة( .ف��وك��س ،سينما
سيتي ،امبير ،سينمال،ABC ،
كونكورد).
– Mission: Impossible
Rogye Nation
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ت��وم
ك��روز من اخ��راج كريستوفر ما
كوري .مدة العرض  131دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).
Inside Out
فيلم ت�ص��وي��ري ب�ط��ول��ة امي
بولير من اخ��راج بيتي دوكتير.
مدة العرض  93دقيقية،ABC( .
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Pixels
ف �ي �ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة ادم
س ��ان ��دل ��ر م� ��ن اخ � � ��راج ك��ري��س
ك��ول��وم�ب��س .م��دة ال �ع��رض 100
دق �ي �ق��ة ،BC( .اب � ��راج ،سينما
سيتي ،ديونز ،غاالكسي).
Ant-Man
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة هايلي
ات��وي��ل م��ن اخ���راج ب�ي�ت��ون ريد.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  117دق��ي��ق��ة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
غاالكسي).
Ted 2
ف �ي �ل��م ك��وم��ي��دي م ��ن اخ� ��راج
سيث ماك ف��ارالن .مدة العرض
 115دق��ي��ق��ة ،ABC( .الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
ابراج ،غاالكسي).

