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تتمات  /ت�سلية
طيران التحالف يجدد ق�صف مديرية ال�سبعين في �صنعاء

الجي�ش ي�سيطر ( ...تتمة �ص)9
داعش والنصرة يتفقان كليا ً مع القانون الدولي».
ولفت أنطونوف إلى أن «العملية تجري بناء على طلب
رسمي من الرئيس السوري بشار األسد وتشمل قصف
ّ
أه��داف لإلرهابيين فقط ال للفصائل التابعة للمعارضة
المعتدلة».
أكد الجنرال الروسي أن وزارة الدفاع الروسية جهودها
للدخول في تعاون مع «الشركاء اإلقليميين والدوليين
الرئيسيين» ،وقال« :نواصل المشاورات مع مصر ودول
الخليج ،واتفقنا مع األردن على إقامة آلية العمل في عمان
لتنسيق األعمال في السماء فوق سورية».
الى ذلك ،استعاد الجيش السوري السيطرة على طريق
حلب  -خناصر  -أثريا  -السلمية على نحو كامل ،وذلك
بعد تكبيد تنظيم «داع��ش» خسائر كبيرة ،حيث التقت
قوات الجيش المتقدمة من أثريا في ريف حماه ،بالقوات
المتقدمة من خناصر في ريف حلب ،بعد تأمين جانبي
الطريق على نحو ك��ام��ل .ويعمل الجيش على تفكيك
العبوات الناسفة على الطريق.
وفي ريف الالذقية أحكمت وح��دات الجيش السوري
سيطرتها على جبل الفرك بالريف الشمالي الشرقي،
والواقع على الحدود اإلدارية الممتدة بين الريف الشمالي
الشرقي لمحافظة الالذقية وال��ري��ف الشمالي الغربي
لمحافظة حماة.
كما أحكمت وحدات الجيش سيطرتها على مفرق بيت
أبوريشة  -خربة جب الزعرور بالريف الشمالي الشرقي
لالذقية على الحدود اإلدارية مع محافظة حماة.
إل��ى ذل��ك ذك��ر مصدر عسكري س��وري أن وح��دة من
الجيش والقوات المسلحة أحكمت سيطرتها على محطة
وقود األمان بالله واألبنية بالقرب من أوتستراد حرستا
بريف دمشق.

بين المعارضة والحكومة السوريتين يجب أن يبدأ دون
شروط مسبقة« ،هذا ما اتفقنا عليه في فيينا ،يجب أن
يتفق كل شيء مع بيان جنيف .يجب أن يكون الجميع
مستعدين للحوار».
وأش���ار المبعوث األم��م��ي إل��ى أن��ه ربما يتم تكوين
 4مجموعات اتصال في إط��ار ال��ح��وار بين الحكومة
والمعارضة ،مضيفا ً أن��ه يجب تنفيذ خارطة الطريق
الخاصة باالنتخابات في سورية.
جاء ذلك في وقت أكد مستشار الشؤون الدولية لمرشد
الثورة اإليرانية علي أكبر واليتي أن إيران لن تتعاون مع
الواليات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر في مكافحة
اإلرهاب بسورية.
ونقل عن واليتي ،قوله في مؤتمر صحافي أجراه عقب
لقائه نائب وزي��ر الخارجية السوري فيصل المقداد إن
طهران «ل��ن تقبل أي مبادرة خاصة بسورية من دون
المشاورات مع حكومة البالد وشعبها» ،مشيرا ً إلى إصرار
إيران على أن األزمة السورية ال حل لها إال سياسياً.
من جهة أخرى ،أكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف موقف طهران أن مستقبل سورية يقرره الشعب
السوري فقط ،مضيفا ً أن جميع األطراف األخرى من شأنها
أن تسهل عملية التسوية السياسية لألزمة السورية.
ميدانياً ،حسمت موسكو كل التكهنات حول السقف
الزمني لعمليتها العسكرية في سورية مؤكدة استمرارها
طالما الجيش السوري في حالة هجوم.
وقال نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف إن
«العملية العسكرية الروسية في سورية ستستمر ما دام
الجيش السوريّ في حالة هجوم» ،مضيفا ً خالل االجتماع
الثالث لوزراء دفاع بلدان آسيان وشركاء الحوار «إنّ القصف
الروسي مع استخدام سفن أسطول بحر قزوين على مواقع

ا�ست�شهاد منفذ ( ...تتمة �ص)9
وقال رئيس مجلس إدارة إذاعة «منبر الحرية» ،أيمن
القواسمي ،على موقع «فايسبوك»« :عشرات الجنود
«اإلسرائيليين» ق��دم��وا ح��وال��ى الساعة الثانية فجرا ً
تصورنا أن الموضوع متعلق بحملة اعتقاالت كالعادة،
ولكن فوجئنا أن االستهداف كان لمبنى اإلذاعة».
وأض��اف« :لألسف قاموا بتدمير كل ش��يء في مبنى
اإلذاع��ة ،لم يبق ش��يء ...ص��ادروا أجهزة البث وصادروا
المعدات والميكرفونات ،وحتى سرقوا نقود من مبنى
اإلذاعة».

جثامين الشهداء لذويهم ،لإلسراع بإكرامهم ودفنهم،
لتحتضنهم األرض التي ضحوا بأرواحهم من أجلها.
وأكدت حركة حماس أن انتفاضة القدس المباركة التي
أشعلها شعبنا المجاهد مستمرة حتى تحقيق أهدافها التي
رسمتها دماء الشهداء الزكية والتي روت تراب الوطن دفاعا ً
عنه.
من جهة أخرى ،أغلق كيان االحتالل إذاعة في مدينة الخليل
بالضفة الغربية متهمة إياها «بتشجيع الهجمات بالسكاكين
وبث معلومات خاطئة بهدف التحريض على العنف».

دعت الأهالي ( ...تتمة �ص)9
وأضاف المحالوي ان «هناك إسنادا ً كبيرا ً وقصفا ً من
قبل الطيران العراقي ،المتمثل بطائرات السوخوي وطيران
التحالف ال��دول��ي ،على مواقع داع��ش داخ��ل المدينة»،
مشيرا ً إلى «مشاركة مدفعية الجيش وراجمات الصواريخ
باستهداف أوكار داعش».
وقد نجحت القوات العراقية خالل األسابيع القليلة
الماضية في فرض سيطرتها على أغلب المناطق المحيطة
بمدينة الرمادي التي استولى تنظيم «داعش» عليها في
منتصف أيار الماضي.
على صعيد آخر أعلن الحشد الشعبي العراقي عن مقتل
 17عنصرا ً من تنظيم «داعش» في منطقة الثرثار شمال
محافظة األنبار .كما دمر طيران القوة الجوية  13مركبة
في مزرعة بقضاء هيت غرب االنبار ،ما أسفر عن مقتل 16
مسلحاً.
وفي حادث منفصل ،قتل آمر معالجة متفجرات شرطة

ناحية البغدادي خالل قيامه بمعالجة عبوات ناسفة قرب
مدينة حديثة الواقعة غرب محافظة األنبار.
وأف��اد ضابط في الفرقة السابعة بمحافظة األنبار،
الثالثاء ب��أن اآلم��ر قتل مساء اليوم ،خ�لال قيامه برفع
العبوات الناسفة في منطقة البو حيات ،شرق حديثة.
إلى ذلك انتشلت السلطات العراقية  597جثة على
األقل من مقابر جماعية بمعسكر سبايكر في تكريت شمال
العراق.
وقال وزير حقوق اإلنسان العراقي محمد البياتي ،إن
الجثث التي عثر عليها تعود لمجندين من المتوقع أن
يكونوا قد لقوا حتفهم على أيدي عناصر تنظيم «داعش»
منذ قرابة العام.
يذكر أن مجموعة متطرفة أقدمت في حزيران عام 2014
على اختطاف مئات المجندين الشباب وجمعتهم في
معسكر سبايكر على الجهة الشمالية من مدينة تكريت.

البي�شمركة تتهم ( ...تتمة �ص)9
ويقول قاسم شوشة قائد في البيشمركة الكردية «مر
سبعة إل��ى عشرة أي��ام منذ أن أعلنوا تحرير سنجار،
ولألسف هذا ال يحدث .وتم إلغاء ساعة الصفر مرات عدة
بسبب هذه األطراف».
والمشكلة هي عندما تحرر البيشمركة سنجار ،سيقول
حزب العمال الكردستاني «إنهم من فعلوا ذلك» .وقال قائد
الجناح العسكري للحزب في سنجار «نحن مستعدون
(لمهاجمة المدينة) منذ عام ،لكن صراعات سياسية حالت
دونه».
وب��دأت قوات كردية التجمع في شمال غربي العراق
تأهبا ً لشن هجوم لتحرير مدينة سنجار من «داع��ش»،
الذي اجتاح المدينة قبل أكثر من عام ،وقتل واستعبد آالف
األيزيديين ،وكان سقوط المدينة في يديه دافعا ً لبدء حملة

قصف بقيادة الواليات المتحدة.
ونقلت شبكة «رووداو» اإلعالمية الكردية عن سكان في
قرى واقعة على امتداد طريق رئيسي يؤدي إلى الجبل،
أنهم شاهدوا عشرات من عربات النقل وعليها مقاتلو
البيشمركة األك��راد .وأضافت أن االستعدادات للهجوم
تعرقلت بسبب التنافس بين قوات كردية وأيزيدية في
سنجار.
وامتنع مسؤولون من البيشمركة عن التعقيب على
العملية الجديدة ،لكن مصدرا ً أمنيا ً كرديا ً قال إن الهجوم
سيبدأ ما أن تتحسن األحوال الجوية وتستكمل عملية جمع
المعلومات االستخبارية .وأضاف إن التحدي سيتمثل في
الدفاع عن المدينة بعد استردادها ،ألن الهجوم سيفتح
جبهات جديدة مع مقاتلي التنظيم.

القوات اليمنية تق�صف مواقع ع�سكرية بالعمق ال�سعودي
أك��د مصدر عسكري يمني مقتل وج��رح العديد من الجنود
السعوديين بقصف صاروخي للجيش اليمني واللجان الشعبية
على موقع القرن في جيزان.
في هذا الوقت ،واصلت الطائرات السعودية غاراتها مستهدفة
مصنعا ً في منطقة حيدان بصعدة ونفذت سلسلة غارات على
وادي حرض في محافظة حجة.
وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية سيطرة الجيش على معسكر
العمري غرب تعز وسقوط قتلى وجرحى من قوات هادي ومسلحي
اإلصالح خالل مواجهات في منطقة ضباب جنوب تعز.
وفي السياق ،جدد طيران العدوان السعودي صباح أمس
قصفه مديرية السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء مستهدفا ً
بسلسلة من الغارات المكثفة عددا ً من المناطق فيها.
ونقلت وكالة األنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر أمني في أمانة
العاصمة قوله إن «طيران العدوان السعودي استهدف منطقة
النهدين بمديرية السبعين في غ��ارات ع��دة وقنابل شديدة
االنفجار ،ما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين وتهشم
نوافذ المباني السكنية كما قصفت الطائرات أيضا ً منطقة نقم
بغارات عدة ،ما أدى إلى تضرر عدد من منازل المواطنين».
من جهة أخ��رى ،يواصل الجيش اليمني واللجان الشعبية
قصف المواقع السعودية في عسير ونجران وجيزان بالصواريخ
وقذائف المدفعية ر ّدا ً على عدوان نظام آل سعود على البالد.
وأوضح مصدر عسكري في الجيش اليمني أن المدفعية مواقع
عسكرية سعودية في قلل الشيباني بمنطقة ظهران بعسير ومنفذ
الخضراء بنجران.
وأشار المصدر إلى أن أكثر من عشر آليات سعودية فرت من
الموقع جراء القصف.
وكانت وحدات من الجيش اليمنى واللجان الشعبية تمكنت
أمس من تدمير آلية ومدرعة عسكرية تابعتين لنظام آل سعود
في عسير واستهداف محطة الكهرباء في موقع المصفق العسكري
بمنطقة جيزان.

وفي سياق متصل ،ألقت اللجان الشعبية القبض على عناصر
إرهابية من مرتزقة نظام آل سعود في محافظات يمنية عدة.
ونشر اإلعالم الحربي اليمني اليوم مشاهد بالفيديو للعملية
التي أسفرت عن ضبط عدد كبير من األشخاص الذين غرر بهم
للقتال إلى جانب مرتزقة النظام السعودي في محافظات عدة

الرباط 1505 :مغاربة
يقاتلون مع الإرهابيين
قالت وزارة الداخلية المغربية أمس« :إن نحو  1505مغاربة ،يقاتلون في
صفوف الجماعات اإلرهابية ،بينهم  719في صفوف تنظيم داعش اإلرهابي».
وأضافت ال��وزارة ،في تقرير حصلت األناضول على نسخة منه« :أن 405
متطوعين جهاديين لقوا حتفهم في سورية والعراق» .فيما أشارت أنها تمكنت
من تفكيك  15خلية إرهابية ،خالل األشهر التسعة األولى من عام  ،2015كانت
تعد الرتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسالمة المملكة.
وبحسب التقرير «فإن بعض الخاليا المفككة كانت تجند شبابا ً مغاربة
للقتال في المناطق التي تنشط بها الجماعات المتشددة».
وبيّنت الداخلية في تقريرها« ،تفكيك السلطات المعنية ،نحو  14خلية
إرهابية خالل عام  ،»2014مؤكدة أن المملكة شهدت العام الحالي ،تعزيزا ً في
منظومتها الردعية والوقائية من خطر اإلرهاب ،عبر إحداث «المكتب المركزي
لألبحاث القضائية» ،وفقا ً لقرار مشترك لوزيري الداخلية ،محمد حصاد ،ووزير
العدل والحريات ،مصطفى الرميد.

 32نائب ًا يج ِّمدون ع�ضويتهم
في «نداء تون�س»
أع��ل��ن  32ن��ائ��ب��ا ً ف���ي ال��ب��رل��م��ان
التونسي ،داخ��ل كتلة ن��داء تونس،
تجميد عضويتهم داخل الحزب بسبب
التنافس على مواقع صنع القرار.
وه��دد ال��ن��واب بإمكان استقالتهم
في صورة عدم تصحيح المسار داخل
«نداء تونس» ،مؤكدين أن قرار تجميد
العضوية يهدف بصفة أولية إلى عدم
التشويش على عمل اللجان داخ��ل
البرلمان.
ودع���ا ال���ن���واب إل���ى ع��ق��د اجتماع
للمكتب التنفيذي للحزب ،قبل عقد أول
جلسة عامة في مجلس نواب الشعب،
مؤكدين ض��رورة االع��ت��راف بالهياكل
الرسمية للحزب ،وأن كل قرارات الهيئة
التأسيسية لحزب «ن���داء ت��ون��س» ال
تلزمهم.
وأش����ار ال���ن���واب ال��م��ش��ارك��ون في
االجتماع إل��ى أن إمكانية االستقاالت

حيث كانوا يهاجمون نقاط تفتيش للجيش واللجان الشعبية لكي
يفتحوا مجاال ً لتجار المخدرات للدخول إلى مدن المحافظات.
ويواصل التحالف بقيادة نظام آل سعود عدوانه على اليمن
منذ  26آذار الماضي مخلفا ً آالف القتلى والمصابين من المدنيين
ودمارا ً كبيرا ً في البنى التحتية في معظم المحافظات اليمنية.

م�صر :قتلى وجرحى
بانفجار �سيارة مفخخة في العري�ش
قتل  6من أفراد الشرطة وأصيب  10أشخاص آخرون
ب��ج��روح بانفجار س��ي��ارة مفخخة عند ن��ادي الشرطة
بالعريش صباح أمس.
وصرحت مصادر أمنية بشمال سيناء أن  6من أفراد
الشرطة قتلوا وأصيب  5آخرون ،و 5مدنيين في حصيلة
أولية ،في تفجير سيارة مفخخة استهدف ن��ادي قوات
الشرطة بالعريش ،وتم نقل الضحايا إلى المستشفى
العسكري بالعريش.
وقال مسؤول أمني مصري ،إن انتحاريا ً يقود سيارة
مفخخة اقتحم الحواجز المحيطة بالنادي وفجر سيارته،
ما أسفر عن سقوط ضحايا من الشرطة والمدنيين الذين
تصادف وجودهم في الموقع .بينما قالت مصادر أمنية ،إن
سيارة ملغومة استهدفت ناديا للشرطة في العريش ،ما
أسفر عن مقتل  6أشخاص .وتبنى تنظيم «والية سيناء»
الذي بايع «الدولة اإلسالمية» الهجوم.
وأوردت مواقع إلكترونية مصرية نبأ مقتل  5من رجال
الشرطة وإصابة  10أشخاص بينهم  5مدنيين بانفجار

سيارة مفخخة بجوار نادي الشرطة بالعريش.
وأك��د مصدر أمني بشمال سيناء أن سيارة مفخخة
يقودها انتحاري انفجرت بنادي الشرطة ،ما أدى لسقوط
عدد من الضحايا بين قتيل ومصاب ،وعلى الفور انتقلت
س��ي��ارات اإلس��ع��اف لموقع االن��ف��ج��ار لنقل المصابين
والمتوفين للمستشفيات.
وق��ال شهود عيان إن��ه أعقب االنفجار إط�لاق مكثق
للنيران ،ما أثار الذعر لدى األهالي.
وق��ال بعض األهالي إنهم سمعوا دوي انفجار قوي،
ودمرت واجهة نادي الضباط بالكامل ،كما شوهدت سيارة
محترقة وس��ي��ارات أخ��رى معطلة على الطريق بجوار
النادي ،كما دمرت واجهات منازل مجاورة وسيارات ،ونقل
 5مصابين مدنيين إلى مستشفى العريش العام.
يذكر أن النادي يقع على جانب طريق رئيسي ،يربط
بين مدينة العريش وحي المساعيد ،على ساحل البحر
وتجاوره شاليهات لألهالي ،وأخرى استراحات للشرطة،
وتقع بمواجهته كتلة سكنية مدنية.

ما زالت واردة ،في حال عدم تصحيح
مسار الحزب.
ويمر حزب «نداء تونس» الذي يقود
الغالبية البرلمانية بأزمة سياسية
خلفت انشقاقات داخلة ،بسبب خالفات
حول المراكز القيادية وتنظيم المؤتمر
التأسيسي للحزب.
وتحوم الخالفات حول مراكز القرار
داخل الهياكل وتركيبتها وصالحياتها،
وحول تاريخ عقد المؤتمر التأسيسي
األول للحزب منذ أن أعلن إطالقه الباجي
قايد السبسي في حزيران .2012
ويتهم الجناح الموالي لألمين العام
للحزب محسن مرزوق ورئيسه بالنيابة
محمد الناصر ،حافظ قايد السبسي
بالسعي إل��ى توريث رئاسة الحزب،
بينما يتهم األخ��ي��ر الهياكل الحالية
بالفشل في تسيير الحزب والتواصل
مع التنسيقيات الجهوية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1عالم رياضيات ألماني راحل أنشأ نظرية المجموعات
2 .2متشابهان ،بلدة لبنانية ،مدخل
3 .3نسندها ،العب
4 .4حيوانات صبورة ،من أنواع الرخام ،للنفي
5 .5من األطراف ،نسرق ،يذبح الماشية
6 .6رتاله ،وافقت الرأي
7 .7مصيبة ،القط ،منح
8 .8مدينة سويسرية ،م ّرنت
9 .9دعى بالويل ،مدينة سورية ،نوتة موسيقية
1010جمهورية روسيةّ ،
نظم
1111القرابة ،أليف
1212للنداء ،نشاهد من بعيد ،إرتديا المالبس

1 .1أدي��ب فرنسي راح��ل عالج المواضيع الكالسيكية
ومشكالت العالم الحديث ،للتفسير
2 .2مدينة وسط السودان ،بلدة لبنانية
3 .3حرف أبجدي مخفف ،مرفأ في جنوب أوستراليا
4 .4الطفنا ،الكبير بالسن
5 .5مقت ،أرق ،يرطب بالماء
6 .6أصابع ،عاصمة أوروبية
7 .7عاصفة بحرية ،أنشأه ،قبيلة عربية بطن من هالل
8 .8تأسف ،يمنعان
9 .9أرغب في األمر ،حرف أبجدي مخفف ،من كانت أسنانهم
صغيرة ومتالصقة
1010جزء من أربعة ،نرجع عن المعصية ،سقط باإلمتحان
1111بلدة لبنانية ،تكلمت بصوت منخفض
1212قلب ،من القوارض ،أباشر العمل
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،369215784 ،281476593
،834762159 ،475938261
،957184632 ،126593847
،742659318 ،598321476
613847925

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1انور السادات  ) 2مينرفا،
ل���و ،ي��ا  ) 3ي��س��د ،رم��ح��اال ) 4
ن��اس��او ،م��س ،نير  ) 5ان��و ،ديار
بكر  ) 6روي��ت��ر ،نرسب  ) 7رن،

اتا ،اد ،من  ) 8يبوس ،هماليا 9
) اتابعه ،سند  ) 10اجل ،ياواتا
 ) 11نسيان ،دميمات  ) 12يد،
تعدا ،نازا.
عموديا:
 ) 1امين الريحاني  ) 2نيسان،

نب ،جسد  ) 3وندسور ،والي ) 4
رر ،واست ،ات  ) 5افروديت ،اينع
 ) 6الم ،يتاهبا  ) 7حمار ،معودا
) 8االس��ر ،الهام  ) 9دول ،بندا،
تين  ) 10انكر ،يساما  ) 11تي،
يرسمان ،از  ) 12اجر ،بن ،دلتا.

 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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زنقة ستات
فيلم كوميدي بطولة حسن
رعد من اخراج هشام مجد .مدة
ال �ع��رض  100دق�ي�ق��ة( .أب ��راج،
س �ي �ت��ي ك��وم �ب �ل �ك��س ،ف��وك��س،
كونكورد ،غاالكسي).
The Age of Adaline
فيلم دراما بطولة هاريسون
ف� ��ورد م ��ن اخ � ��راج ل ��ي ت��والن��د
ك ��ري� �غ ��ر .م � ��دة ال� �ع���رض 110
دق� ��ائ� ��ق ،ABC( .س �ي �ن �م��ال،
فوكس).
Beyond the Reach
ف �ي �ل��م رع���ب ب �ط��ول��ة ميشال
دوغ� � � � �ل� � � ��اس م � � � ��ن اخ� � � � � ��راج
ج � � ��ان ب ��اب� �ت� �س� �ي ��ت ل� �ي ��ون� �ت ��ي.
م � � ��دة ال� � �ع � ��رض  95دق� �ي� �ق ��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س�ي�ن�م��ال ،فوكس،
غاالكسي).
to 7 5
فيلم كوميدي بطولة انطون
ي��ات �ش �ي��ن م ��ن اخ�� ��راج فيكتور
ليفين .مدة العرض  95دقيقة.
(س�ي�ن�م��ال ،ABC ،غاالكسي،
الس ساليناس).
Home
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
واخ � ��راج ج �ي��م ب ��ارس ��ون .مدة
العرض  100دقيقة( .كونكورد،
فوكس ،غاالكسي).
Last Knights
فيلم تشويق بطولة كليف أون
من اخراج كازواكي كيريا .مدة
ال�ع��رض  115دقيقة،ABC( .
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

