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تتمات  /ت�سلية
وفد �أمني �سوري ( ...تتمة �ص)9

وأضاف «لن نتردد في فعلها مرة
أخرى .إذا علمنا أن من المرجح شن
هجوم مسلح ،وإذا علمنا من المتورط
في ذلك فينبغي أن نقوم بشيء ما».
وج����اء ه���ذا ال��ت��ص��ري��ح ب��ع��د أن
أك��د رئيس ال���وزراء ديفيد كاميرون
للبرلمان أنه وافق على توجيه غارة
جوية نفذتها طائرة من دون طيار
بريطانية في سورية ،إذ استهدفت
جهاديا ً بريطانيا ً وعنصرين آخرين
من تنظيم «داعش».
وأسفرت الغارة عن مقتل رياض
خ��ان م��ن مدينة ك��اردي��ف واثنين
آخرين من التنظيم بينهما بريطاني
آخر يدعى روح األمين.
من جهته ،أكد فيصل المقداد نائب
وزير الخارجية السوري أن أي حرب
حقيقية على اإلره��اب يجب أن تتم
بالتنسيق مع الدولة الطرف في ذلك
أي مع سورية والجانب العراقي.
وبين ال��م��ق��داد أن «ال��ح��رب على
اإلره��اب داخ��ل سورية والتي تقوم
بدعمها بعض األط��راف الخارجية
دون تنسيق مع الحكومة السورية
عبارة عن وهم وتغطية لفشل حقيقي
وتضليل للشعوب سواء كان ذلك في
بريطانيا أو فرنسا».
وشدد على أهمية احترام سيادة
واس��ت��ق�لال البلد المعني وق���ال إن
«فرنسا وبريطانيا عضوان دائمان
في مجلس األمن وأول من هو معني
باحترام ميثاق األم��م المتحدة هي
ال��دول دائمة العضوية في مجلس
األمن الدولي».
وأضاف المقداد إن المسألة المهمة
هي أن مكافحة اإلره��اب ال يمكن أن
تتم م��ن قبل أط���راف تقوم بحماية

اإلره����اب أو االش��ت��راك ف��ي الحرب
على اإلره��اب مع أطراف تقوم بدعم
اإلرهابيين متسائالً« :كيف يمكن أن
تقنعنا فرنسا وال��والي��ات المتحدة
وبريطانيا بأنها تحارب اإلرهاب مع
دول مثل قطر والسعودية الطرفين
اللذين يعلنان دائما ً أنهما يدعمان
اإلرهابيين والمسلحين في سورية».
وت��اب��ع «إن س��وري��ة قيمت كل
الخطوات السابقة التي تمت في هذا
المجال بأنها خطوات نفاق وسياسات
فاشلة وأكدنا على عناصر عدة في
هذا المجال أن أي حرب حقيقية على
اإلره��اب يجب أن تتم بالتنسيق مع
الدولة الطرف في ذلك يعني حكومة
الجمهورية العربية السورية ومع
الجانب العراقي».
هذا وأعلن رئيس الوزراء اإليطالي
ماتيو رينزي أن بالده لن تشارك في
ال��غ��ارات الجوية للتحالف الدولي

الح�شد ال�شعبي ( ...تتمة �ص)9

الذي تقوده الواليات المتحدة ،ضد
مواقع «داعش» في سورية.
وقال رينزي الذي تطرق للسياسة
الخارجية خالل برنامج تلفزيوني،
«إن إيطاليا لن تشارك في الغارات
ال��ج��وي��ة ل��ق��وات التحالف ال��دول��ي
لمحاربة «داعش» في سورية ،بعكس
قرار كل من فرنسا وبريطانيا».
ول��ف��ت ري��ن��زي إل��ى أن المجتمع
ال��دول��ي ف��ي ح��اج��ة إل���ى مشاريع
طويلة األجل في ما يتعلق بالسياسة
ال���خ���ارج���ي���ة ،وأض������اف« :ب��ع��ض
المبادرات أو األفعال قد ال تفضي الى
نتائج سليمة ،على سبيل المثال ،هل
كانت اإلطاحة بمعمر القذافي فكرة
جيدة؟ ،لست واثقا ً من ذلك ،بالطبع
ك���ان دي��ك��ت��ات��ورا ً خ��ط��ي��را ً للغاية،
ولكن يجب توخي الحكمة والحذر
قبل ات��خ��اذ أي ق���رار ف��ي السياسة
الخارجية».

الجي�ش الم�صري ( ...تتمة �ص)9

من قيادة عمليات األنبار وطيران الجيش العراقي أسفرت عن
تطهير منطقتي الكروش والهيتاويين ش��رق مدينة الفلوجة
بمحافظة األنبار بعد معارك شرسة مع العصابات اإلرهابية
أسفرت عن مقتل عشرات اإلرهابيين بعضهم من جنسيات عربية
وأجنبية وتدمير خمس عشرة سيارة مسلحة ومدرعة ونسف
كدسين للعتاد والذخيرة وتفكيك تسعة عشر منزال ً مفخخا ً وأربع
وخمسين عبوة ناسفة».
وأض��اف المصدر أن «ق��وات عراقية مشتركة من الجيش
والحشد الشعبي نفذت عملية التفاف في محيط جزيرة الخالدية
بالمحافظة أس��ف��رت ع��ن مقتل سبعة م��ن قناصي عصابات
داعش االرهابية وتدمير سيارة مسلحة وحرق مخزن لألسلحة
والعبوات الناسفة والذخيرة وتفجير شاحنة كبيرة مفخخة».
وفي السياق نفسه شن الطيران العراقي ضربات على تجمعات
إرهابيي داعش بمحاذاة الطريق السريع شمال غرب قرية الجبهة
في األنبار ما أسفر عن مقتل  50إرهابيا ً وتدمير  10سيارات و4
زوارق تابعة لهم.
وأعلنت خلية اإلع�لام الحربي التابعة لقيادة العمليات
المشتركة العراقية في بيان أن «الفرقة الثامنة دمرت بقصف
مدفعي وكرين يستخدمان كمستودع للعتاد في منطقة الفالحات
جنوب شرقي الفلوجة ورتالً من السيارات التابعة لتنظيم داعش

اإلرهابي يحمل عتادا ً وأسلحة وعناصر إرهابية كان متجها ً الى
بيجي في محافظة صالح الدين لمساندة العناصر اإلرهابية ما
أدى إلى تدمير الرتل بالكامل ومقتل من فيه.
كما استهدف طيران الجيش العراقي رتالً آخر مكونا ً من 8
سيارات تابعة لتنظيم «داعش» اإلرهابي في قرية الصالحين
التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل ما أدى إلى تدمير الرتل
بالكامل وقتل من فيه.
وكان قائد الشرطة االتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت،
أعلن أول من أمس ،عن تدمير وكر تابع لجماعة «داعش» االرهابية
ومنصة إطالق صواريخ وحرق آليه وقتل من فيها شرق الرمادي.
ووف��ق «السومرية نيوز» ،ق��ال ج��ودت في بيان إن «القوة
الصاروخية للواء الرد السريع الثاني في الشرطة االتحادية دمر
وكرا ً يستخدمه عناصر داعش لتخزين األعتدة والمؤن وحرق
آلية نقل وإصابة من فيها في منطقة تل مسعود شرق الرمادي».
وأض��اف ج��ودت ،أن «ق��وة من فرقة ال��رد السريع دم��رت منصة
إطالق صواريخ مع صواريخها الموجهة وقتلت عددا ً من عناصر
داعش المتواجدين حولها في قاطع حصيبة شرق الرمادي».
كما أعلن رئيس مجلس قضاء الخالدية بمحافظة األنبار علي
داود ،عن تدمير رتل مكون من  15مركبة لـ«داعش» وقتل من فيه
بضربة جوية لطيران التحالف الدولي شرق الرمادي.

جرائم حرب ( ...تتمة �ص)9

�إماراتيون يتظاهرون ( ...تتمة �ص)9

لمدة ال تقل عن سنتين «لكل من تعمد نشر أخبار أو بيانات
غير حقيقية عن أية عمليات إرهابية بما يخالف البيانات
الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية ،ويتضمن إمكانية
ترحيل الصحافيين األجانب أو حظر إقامتهم في أماكن
معينة .هذا وقسم الجدل حول مشروع قانون مكافحة
اإلرهاب الشارع المصري بين مؤيد ورافض له».

وردت الحكومة المصرية بتشديد اإلجراءات األمنية في
كافة أراضي البالد ،وبشن حملة واسعة النطاق لتطهير
شبه جزيرة سيناء من العناصر اإلرهابية .ودخل الشهر
الماضي القانون المعدل لمكافحة اإلرهاب حيز التطبيق
بعد أن صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وينص قانون مكافحة اإلرهاب على المعاقبة بالحبس

م�شعل يدعو �إلى ت�أجيل عقد المجل�س الوطني الفل�سطيني
معربا ً عن استعداد الحركة لعقده في أي عاصمة عربية.
ودع���ا مشعل إل���ى س��رع��ة ع��ق��د المجلس التشريعي
ومزاولة أعماله حسبما تم االتفاق عليه ،وتشكيل حكومة
وحدة وطنية تدير شؤون الوطن ،لحين اجراء االنتخابات
الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وتعزيز الشراكة
بين الجميع.
كما دعا مشعل إلى حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع،
م��ؤك��دا ً جاهزية حركة «ح��م��اس» م��ن أج��ل التوافق على
استيراتيجية نضالية مشتركة لمواجهة االحتالل وإحباط
مخطط االحتالل لتقسيمه والتصدي لكسر الحصار عن غزة،
وتحقيق الحرية لالسرى.

دع��ا رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد
مشعل ،إلى تأجيل عقد المجلس الوطني في فلسطين لحين
التوافق الفلسطيني والتحضير الجيد لعقده بالصورة
الصحيحة المنسجمة مع ما جرى التوافق عليه في السابق،
مؤكدا ً ان انعقاد المجلس الوطني بالصورة الحالية من شأنه
أن يعمق االنقسام والتشرذم.
وأعلن مشعل خالل مؤتمر صحافي مساء أول من أمس في
الدوحة ،عن رؤية «حماس» للخروج من المأزق الراهن الذي
تعيشه الحالة الفلسطينية ،مطالبا ً بتأجيل عقد المجلس
الوطني ،والمبادرة لدعوة اإلطار القيادي لمنظمة التحرير
الفلسطينية للتشاور في شأن انعقاد المجلس الوطني،

وعلی صعید متصل أكدت مواقع إخبارية قيام مسلحين باختطاف عسكريين
إماراتيين في محافظة عدن اليمنية ،حيث تتواجد قوة عسكرية إماراتية منذ
نحو شهرين.
وأكدت األنباء أن مسلحين مجهولين يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة اختطفوا
أربعة عسكريين لم يكشف عن رتبتهم العسكرية من مديرية التواهي وسط
عدن ،وكانت أنباء تحدثت عن خطف عدد من الجنود اإلماراتيين في حادث
منفصل وقع على الطريق بين العبر في حضرموت وصافر في مأرب.

«مجتهد يك�شف» ( ...تتمة �ص)9
وش��رح مجتهد األسباب اإلضافية التي ساهمت في رفع عدد اإلصابات
وتحويل المعسكر الى هدف نوعي .حيث اشار الى ان «قوات التحالف» اختارت
موقع المعسكر  107في مأرب قبل أن تطهّر بيحان حيث يوجد تمركز قوي
لـ«أنصار الله» وبذلك أصبح «انصار الله» يحيطون بهم من جهات عدة ،وتبين
من التحقيق أن المعسكر معروف باحتوائه على مخازن ذخيرة ووقود ومع ذلك
قررت القيادات الميدانية توزيع عناصرها قرب هذه المخازن من دون مراعاة.
وبحسب مجتهد فقد «بيّن التحقيق أن رئيس األركان اليمني الموالي لهادي
يعلم بوجود صواريخ توشكا ولونا لدى «انصار الله» في بيحان وأن معسكر
 107في مرمى هذه الصواريخ ،معتبرا ً انه تبين من التحقيق أن دقة اإلصابة
لم تكن ضربة حظ بل كانت بسبب تسريب اإلحداثيات نتيجة اختراق «انصار
لله» للعناصر اليمنية المشاركة في المعسكر ،باالضافة الى أن رئيس األركان
هذا سبق أن ارتكب فاجعة أخرى حين كشف ظهر الميليشيات اليمنية في
«مكيراس» قرب البيضاء فتسبب في مقتل  57منهم حين انشق لواء المجد
عن التحالف وانضم الى «أنصار الله» والتف على ميليشيات هادي منفذا ً ذاك
المكمن».

وتشهد محافظة االنبار عمليات عسكرية ضد «داعش» لتحرير
جميع المدن والمناطق التي سيطرت عليها الجماعة المتطرفة،
فيما يواصل الطيران الحربي للتحالف الدولي والعراقي قصفه
لمواقع داعش في مناطق متفرقة من االنبار.
على صعيد آخ��ر ،أعلن المستشار اإلعالمي ل��وزارة الدفاع
العراقية نصير نوري محمد أمس أن بالده تسلمت أربع مروحيات
من طراز الصياد الليلي من روسيا .وأوضح محمد في تصريح
لوكالة «سبوتنيك» الروسية أن المروحيات وصلت قبل نحو
يومين ضمن صفقة تسليح مبرمة بين العراق وروسيا.
ووفقا ً لبرنامج تزويد العراق بالمروحيات القتالية تم تسليم
بغداد أربع مروحيات هجومية من طراز مي  35إم و 4أخرى من
طراز مي  28إن بالجاهزية القتالية الكاملة مع معدات للرؤية
الليلية.
وكان السفير العراقي لدى روسيا شفيق محسن أكد في وقت
سابق اليوم أن روسيا قدمت دائما ً الدعم الفعال للعراق في
المجاالت السياسية والعسكرية واإلنسانية معربا ً عن امتنان
بالده لهذا الدعم.
يذكر أن روس��ي��ا وال��ع��راق تتعاونان بنشاط ف��ي مختلف
المجاالت بما في ذلك المجال العسكري التقني والتنمية والنفط
واالستثمارات.

واستهدفت الغارات السعودية مناطق قي تعز وسط
اليمن فضالً عن غ��ارات ليلية عنيفة على شمال صنعاء
ومحافظتي إب والبيضاء ،في حين قصفت القوة الصاروخية
للجيش واللجان الشعبية معسكر الحضير في علب بمنطقة
ظهران السعودية بعد تدمير برج موقع الممعوط السعودي
في جيزان.
وقال مصدر أن طيران العدوان السعودي واصل غاراته
الهستيرية على العاصمة صنعاء خالل الساعات األولى من
صباح أمس مستهدفا ً احياء سكنية متفرقة كما استهدف
منطقة المخا في تعز وسط اليمن.
وتتعرض العاصمة صنعاء لليوم الرابع على التوالي
لجرائم حرب وجرائم ابادة جماعية من قبل طيران العدوان
السعودي وق��وات التحالف التي يقودها ،حيث أدت هذه
الغارات التي استهدفت احياء سكنية ومنشآت تعليمية
وحيوية الى سقوط ضحايا من المدنين بينهم اطفال ونساء

 .وق��ال سكان محليون لـ«حصاد اليوم» أن اس��رة كاملة
اصيبت خالل الغارات الغاشمة ،حيث استشهد منها الطفل
أحمد علي حمود العرمزة سبع سنوات وشقيقتيه ووالدته
وإصابة بقية افراد األسرة .وأضافوا عن استشهاد طفلين
وإصابة نساء إثر غارة استهدفت منزل في المدينه الليبية.
من جهة أخرى ،نفت المتحدثة باسم الخارجية اإليرانية
مرضية أفخم ،نبأ إغ�لاق السفارة اإليرانية في صنعاء،
وأكدت أن السفارة تواصل نشاطاتها بصورة طبيعية.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن أفخم قولها« :هذه مجرد
شائعة ،وأنشطة السفارة اإليرانية في صنعاء تتواصل
بصورة طبيعية ،والسفير اإليراني سيد حسين نيكنام ،عاد
إلى البالد يوم أمس لقضاء عطلته السنوية».
وكانت وسائل إعالم يمنية تحدثت مساء االثنين عن
مغادرة السفير اإليراني ونائبه للعاصمة صنعاء وعودتهما
إلى إيران.

المنامة توا�صل ا�صطياد مغردين معار�ضين
قالت وزارة الداخلية البحرينية إنها ألقت القبض على
مغرد أساء لجنود بحرينيين قتلوا في اليمن ،وذلك بعد نحو
أقل من يوم على إيقاف آخر للتهمة نفسها.
ووفقا ً لـ«مرآة البحرين» أوضح قسم الجرائم اإللكترونية
التابع إلى وزارة الداخلية بأنه تم القبض على شخص أساء
لقتلى البحرين من خالل حساب يدعى (حجي أحمد) ،زاعما ً

انه ارتكب مخالفات أخرى عبر وسائل التواصل االجتماعي.
وكان المدير العام لإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن
االقتصادي واإللكتروني قد أعلن السبت عن إحالة صاحب
حساب «بوخميس» إلى النيابة العامة لزعمه اإلساءة إلى
قتلى جنود البحرين في عدوانهم على اليمن خالل وسائل
التواصل االجتماعي.
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من الحيوانات
6 .6عاصمة أوروبية ،يسر
7 .7عزيتكما ،أحد الوالدين
8 .8أبي ،عاصمة فيتنام
9 .9متشابهان ،بطل طروادي قتله آخيل ،مدينة فرنسية
1010مدينة يابانية ،جزيرة إيطالية
1111نهر في المغرب ،ساللة حكمت أصفهان وهمذان
1212يفاخر ،حرف جر ،وجع

1 .1مدينة مصرية ،غير مطبوخ
2 .2عالم انكليزي ساعد شارلمان في نشر العلوم ،بلدة
لبنانية
3 .3النهر الصغير ،ضمير منفصل
4 .4سقطت أرضاً ،نجالسه على الشراب
5 .5يشتموه ،خطيب وسياسي روماني راح��ل داف��ع عن
الوثنية وهاجم المسيحية
6 .6للنفي ،مدينة في جنوب فنلندا ،برز
7 .7شهر مصري ،تحبكم بجنون
8 .8قرية لبنانية ،ضعف
9 .9خالف يصبح ،جزيرة بريطانية ،للتفسير
1010سفك الدم ،حرف نصب ،ف ّوضها
1111أخاف من ،عودة
1212بسط ،نلهو ،آسف
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،956412378 ،327568149
،139754682 ،814937526
،672389451 ،485126793
،241695837 ،768243915
593871264

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 )1ليشتنشتاين  )2ودت،
نواسيك  )3ك��ام��رون ،كسرت )4
سف ،اجاهر ،قرف  )5معاد ،بهار،
كن  )6يتكل ،ناتال  )7وع ،اسبي،

دنن  )8لروابي ،اامر  )9غد ،اسأل،
سبها  )10ت���وت ،ن��اس��ك��ات )11
ب��ي�لاروس��ي��ا ،ف��ي  )12ي��ه��د ،ب��ح،
نهبتم.
عموديا:
 )1لوكسمبورغ ،بي  )2يدافع،

ع��ودت��ي��ه  )3ش��ت��م ،اي���دا ،ول��د )4
رادت ،باتا  )5نروج ،كايس ،رب )6
نابلس ،انوح  )7تن ،ه ه ،باالس )8
اوكرانيا ،سين  )9سأس ،را ،مسكاه
 )10نسرق ،تدربا  )11يتركان،
هتفت  )12يك ،فنلندا ،يم.

 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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A Walk in the Woods
فيلم تشويق بطولة روب��رت
ريدفورد من اخراج كين كوابيس.
مدة العرض  104دقيقة،ABC( .
كونكورد ،سينمال ،غاالكسي).
Barbie in Rock N
Royals
فيلم تصويري .م��دة العرض
 84دق� �ي� �ق���ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينما سيتي ،ديونز،
اس � �ب� ��اس ،ف� ��وك� ��س ،سينمال،
غاالكسي).
Connasse, princesss
des coeurs
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة كاميل
ك��وت�ي��ن م��ن إخ� ��راج ال� ��وس النغ
وناعومي ساغلو .م��دة العرض
 80دق��ي��ق��ة( .س �ي �ن �م��ا سيتي،
.)ABC
A Mouse Tale
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ت��وم
ارنولد من إخراج دايفد بيسبانو.
مد العرض  96دقيقة( .فوكس،
 ،ABCكونكورد ،غاالكسي).
No Escape
فيلم تشويق بطولة اليك بيل
من إخراج جون اريك دويل .مدة
العرض  103دقيقة( .كونكورد/
 ،ABCسينما سيتي ،سينمال،
فوكس).
The Transporter
Refueled
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة راي
ستيفينسون م��ن اخ ��راج كاميل
ديالمار .مدة العرض  96دقيقة.
(ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
س� �ي� �ت ��ي ،س� �ي� �ن� �م ��ال ،اس� �ب ��اس،
فوكس).

