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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

تسويتهما بالطرق السياسية فقط وأن هذا يتم عن طريق
احترام إرادة الشعب في تقرير مصيره السياسي.
بالتزامن ومع استمرار الجيش بعملياته في ريف حلب
الجنوبي التي أتت على أكثر من  50إرهابيا ً من «جبهة
النصرة» قتلى ،مع استعادة السيطرة على ت�لال عدة
تحيط بقرية غمام بريف الالذقية الشمالي ،بدأت وحدات
أخ��رى منه عملية واسعة في درع��ا البلد مع التحضير
لعملية أخرى في الحسكة ،فيما يواصل تنظيم «داعش»
اإلره��اب��ي ف��رض حصار شديد على مدينة الرقة لليوم
العاشر على التوالي.
فقد تابع الجيش السوري تقدمه في ريف حلب الجنوبي
ضمن العملية العسكرية الواسعة التي يشنها منذ فترة،
وتمكن من السيطرة على بلدات تل ممو وعزيزية سمعان
و زراوي الواقعة جنوب الحاضر ،القريبة من اوتستراد
حلب  -دمشق الدولي.
كما سيطر على قرية تليالت الواقعة جنوب بلدة العيس
والقريبة من الحاضر ،وسط انهيار بصفوف المسلحين.
ووقعت اشتباكات بين الجيش السوري والمجموعات
المسلحة على جبهة األشرفية في مدينة حلب ،في وقت ُقتل
وجرح عدد من مسلحي «داعش» جراء قصف المجموعات
ُ
المـسلحة لتجمعـات التنظيـم فـي محيـط قرية حربل
بريـف حلب الشمالي.
واستهدف سالح الجو السوري مواقع المسلحين في
مدينتا الباب وديرحافر وبلدة الحاضر وقرى خلصة،
زي��ت��ان ،خ��ان ط��وم��ان ،ال��ق��راص��ي ،ب��ان��ص ،ت��ل حديا
والزربة وطريق الراعي وطريق بلدة قباسين في ريف
حلب ،بالتزامن مع قصف مدفعية الجيش السوري
مواقع المسلحين في أحياء المعادي ،ال��ف��ردوس،
الشعار وباب النصر في مدينة حلب ومدينة دير حافر
في ريفها.
من جهة أخ��رىُ ،قتل  3مسلحين إث��ر قصف مدفعي
للجيش ال��س��وري على مواقعهم ف��ي ح��ي جوبر شرق

مدينة دمشق ،ووقعت اشتباكات بين الجيش السوري
والمجموعات المسلحة على جبهة ال��م��رج بالغوطة
الشرقية في ريف المدينة.
ك��ذل��ك أج��ري��ت اش��ت��ب��اك��ات ب��ي��ن ال��ج��ي��ش ال��س��وري
والمجموعات المسلحة على جبهة داريا بالغوطة الغربية
في ريف دمشق ،إضافة إلى استهداف سالح الجو السوري
مواقع المسلحين في مدينتا داريا ودوما وبلدتي حمورية
وسقبا في ريف دمشق ،وترافق ذلك مع قصف مدفعية
الجيش السوري لمواقع المسلحين في حي جوبر شرق

دمرنا ( ...تتمة �ص)9
«المو�ساد»َّ :

مدينة دمشق ،ومدينة داري��ا وبلدة حرستا القنطرة في
ريفها.
وانتقاال ً الى درع��ا وريفها ،فقد دارت اشتباكات بين
الجيش ال��س��وري والمجموعات المسلحة عند أط��راف
حي المنشية في مدينة درعا ،كما وقعت اشتباكات بين
الجيش السوري والمجموعات المسلحة في محيط بلدة
عتمان بريف المدينة.
وأعلنت المجموعات المسلحة في بلدة سحم الجوالن
بريف درع��ا ،تشكيل «المجلس الثوري الموحد» وضم

�إ�سقاط جن�سية  208بحرينيين...
ومطالبات بوقف التجني�س ال�سيا�سي

الح�شد ال�شعبي يك�شف �أكثر من  30نفق ًا لـ«التنظيم» في بيجي

بغداد� :إحباط هجوم �شمال الفلوجة ومقتل قيادي «داع�شي»
تشهد الساحة العراقية إن��ج��ازات ميدانية
عديدة للقوات العراقية والحشد الشعبي ،في حين
يستمر داعش بممارسة أعماله اإلرهابية الشنيعة
بحق العراقيين .وق��د استطاع الجيش العراقي
صد هجومات في مختلف المناطق لتنظيم داعش
اإلرهابي في العديد من المحافظات العراقية.
وفجر تنظيم داع��ش اإلره��اب��ي أغلب المباني
ّ
التي سيطر عليها في األنبار .كما استشهد  2من
المدنيين وأصيب  9آخ��رون ج��راء سقوط قذائف
هاون على أحياء مختلفة شرق الرمادي مصدرها
تنظيم داعش اإلرهابي .هذا في وقت واصلت القوات
األمنية العراقية عملياتها في مدينة الفلوجة حيث
قتلت  4إرهابيين خالل تنفيذها مداهمة لمنزل تابع
للتنظيم.
في غضون ذلك ،قتلت القوات العراقية مسلحين
شمال الجرايشي في األنبار ،وتابعت قوات الحشد
الشعبي استهدافها للتنظيم حيث قتلت ع��ددا ً
منهم في الكبيشات ،كما تمكنت القوات األمنية
المشتركة من إعادة السيطرة على مركز للشرطة
غرب الرمادي ،وفي الرمادي أيضا ً قتلت الشرطة
العراقية  2من مسلحي التنظيم .وأحبطت قوات
سرايا الجهاد هجوما ً نفذه عدد من عناصر تنظيم
داعش اإلرهابي شمال الفلوجة ما أسفر عن مقتل

عدد منهم  .أما في غرب الرمادي ففككت وحدات
الهندسة في الجيش العراقي عبوات ناسفة كان قد
زرعها التنظيم في قرية البو حياة.
وفي األنبار أيضا ً قتل جهاز مكافحة اإلره��اب
القائد العسكري ف��ي تنظيم داع��ش «أب��و أي��وب
األنصاري» في معسكر الورار .وخالل صد هجوم
لنتظيم داعش في ناحية البو مرعي قامت القوات
العراقية بقتل  4مسلحين منهم ،وعملت على تفكيك
العديد من العبوات الناسفة.
أما في صالح الدين ،فقد أحبطت القوات األمنية
العراقية عملية تسلل لمقاتلي تنظيم داع��ش
اإلره��اب��ي إل��ى جبال محكول ،فيما أعلن الحشد
الشعبي مقتل  3مسلحين منهم إثر المواجهات
معهم فيما كانو يقودون قطيعا ً من البغال تحمل
 15عبوة ناسفة.
في وقت أعلنت القيادة المشتركة للعمليات مقتل
وإصابة عدد من اإلرهابيين غرب سامراء ،وتفكيك
عدد من العبوات الناسفة في سيد غريب جنوب
غرب المحافظة.
وبسبب نشر معلومات عبر المواقع اإللكترونية
تكشف عن األع��داد الحقيقية لخسائر التنظيم،
اختطف تنظيم داعش اإلرهابي عشرات األشخاص
بينهم إع�لام��ي��ون ون��اش��ط��ون وح��ت��ى موظفون
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الشخصيات المدنية والعسكرية كافة في البلدة ،وذلك
بسبب انتشار الفوضى وسوء التنظيم في كل المجاالت
وانتشار الفساد.
وجرح آخرون خالل
و ُقتل عدد من مسلحي «داع��ش» ُ
االشتباكات مع وحـدات الحماية الكرديـة فـي منطقة سـبع
سكور بريـف الحسكة ،كما دارت اشتباكات بين الوحدات
الكردية والتنظيم قرب قريتي حمود المخيلف والظعيف
في محيط تل براك بريف الحسكة.
ووقعت اشتباكات بين وحـدات الحماية الشعبية
وتنظيم «داعش» فـي محيط منطقة الهول بريـف الحسكة
الجنوبي الشرقي ،فيما قصف التنظيم بالمدفعية الثقيلة
مواقع الوحدات الكردية في قرية التنينير جنوب مدينة
الحسكة.
في مدينة دير الزور ،أصيب عدد من المدنيين إثر سقوط
عدد من القذائف الصاروخية على حي الجورة المحاصر
مصدرها تنظيم «داعش».
وج��رح آخ��رون
و ُقتل مسـلح من التنظيـم االره��اب��ي ُ
خـالل االشتباكات مع الجيش السوري في قرية الجفرة
بريف دير الزور ،وقد تهدف سالح الجو السوري مواقع
المسلحين في أحياء الجبيلة ،الحويقة ومحيط جسر
السياسية بمدينة ديرالزور وبلدة محيميدة في ريفها.
أما في ريف ادلب ،فقد استهدف سالح الجو السوري
مواقع المسلحين في مدينة خان شيخون وبلدة الهبيط،
كما استهدف سالح الجو السوري مواقع المسلحين في
مدينتا كفرزيتا واللطامنة وقرى لحايا ،لطمين والشريعة
في ريف حماه ،في وقت قصفت مدفعية الجيش السوري
مواقع المسلحين في مدينة قلعة المضيق وقرية الكركات
في ريف حماه.
كما نقل مصدر مطلع أن وحدات منالجيش بدأت معركة
استعادة درعا البلد جنوب البالد بعد أن نجح في إعادة
السيطرة على عدد من الكتل ،وسط حاالت فرار في صفوف
المجموعات اإلرهابية.

وأشار إلى أن المهمات التي قام
بها الموساد في المنطقة تضمنت
أيضا ً عمليات تدريب ونقل معدات
قتالية وإسعافات صحية وغيرها.
وأوض���ح ع��وزي��ل ف��ي كتابه أن
الموساد والجيش «اإلسرائيلي»
ساعدا «جيش جنوب السودان»
على تدشين كتائب وألوية ووحدات
صغيرة م��ن أج��ل ال��ق��ي��ام بحرب
عصابات ضد الجيش السوداني.
وذكر أن الموساد قد دشن مهبطا ً
ل��ل��ط��ائ��رات ف��ي ج��ن��وب ال��س��ودان
الس��ت��غ�لال��ه ف���ي إق��ل�اع وه��ب��وط
الطائرات التي ك��ان يستأجرها،
وك��ان��ت تنقل ال��س�لاح وال��ع��ت��اد
ل��ـ»ج��ي��ش ج��ن��وب ال���س���ودان».
وأضاف أن وحدة الحرب النفسية
في الموساد عملت على بلورة الخط
الدعائي لجيش جنوب السودان،
من أجل التأثير سلبا ً في معنويات
جنود الجيش السوداني.
ونوه عوزيل إلى أن «إسرائيل»
ه��دف��ت م��ن دع���م «ج��ي��ش جنوب
ال���س���ودان» إل���ى م��ح��اول��ة إل��ه��اء
الجيش السوداني وتوريطه في
ح��رب في جنوب البالد ،لتقليص
قدرته على إرس��ال جنود للقتال
إلى جانب الجيوش العربية ضد
«إسرائيل».
ونوه عوزيل إلى أن «إسرائيل»
انطلقت م��ن م��ب��دأ «ع���دو ع��دوي
صديقي» ،وهو ما جعلها تستثمر

في تقديم الدعم لكل طرف يعادي
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ش��ارك��ة في
الصراع ضد «إسرائيل» من أجل
استنزافها.
وأشار إلى أن «إسرائيل» حاولت
م��ن خ�لال ب��ن��اء ع�لاق��ات م��ع دول
وأقليات دينية ومذهبية وعرقية
توجد في حالة ص��راع مع العالم
العربي ،تقليص مظاهر العزلة
التي تعيشها في المنطقة ،وهذا هو
السبب وراء تعاظم العالقات بين
الكيان الصهيوني وكل من إثيوبيا
وت��رك��ي��ا وإي����ران ف��ي ع��ه��د ال��ش��اه
والموارنة في لبنان واألك���راد في
العراق.
وش��دد ع��وزي��ل على أن نظامه
ال��غ��اص��ب ل��ل��ق��دس اس��ت��ف��اد من
التعاون االستخباري مع كل من
كينيا وإثيوبيا ،في التواصل مع
المتمردين في جنوب السودان.
وي��ذك��ر أن منظمات حقوقية
دولية تتهم «إسرائيل» بالمساعدة
في ارتكاب جرائم حرب حاليا ً في
جنوب السودان ،من خالل تقديمها
ال��دع��م العسكري ل��دول��ة جنوب
السودان ،التي يتهم جيشها بالقيام
بعمليات قتل جماعي واغتصاب
على نطاق واسع.
المؤسف هو أن النظام السوداني
يقف اليوم في صف العدوان على
اليمن بجانب الكيان الصهيوني
والسعودية والجماعات التكفيرية.

حكوميون في الجامعة والزهور والتأميم والنبي
يونس ومناطق أخرى في محافظة نينوى .وفي
محافظة بابل اعتقلت القوات األمنية العراقية
شخصين ثبت انتماؤهما لتنظيم داعش.
وتمكنت الشرطة العراقية من إلقاء القبض على
خلية مؤلفة من  19عنصرا ً ينتمون إلى «داعش»
وش��ارك��ت تلك الخلية بالعمليات اإلرهابية في
العاصمة بغداد.
وقد استشهد  3عناصر من األمن العراقي جراء
تفجير انتحاري مفرزة أمنية للجيش العراقي
في منطقة العبايجي شمال العاصمة بغداد .كما
استشهد مدني وأصيب  4آخرون جراء انفجار عبوة
ناسفة في منطقة الشعب شمال شرقي العاصمة
بغداد .أما في مدينة الصدر فقد أصيب  3مدنيين
بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة.
إلى ذلك ،أعلن القيادي في منظمة بدر ،صادق
الحسيني ،أمس ،أن القوات المشتركة كشفت أكثر
من  30نفقا ً تحت األرض ل��ـ»داع��ش» في قضاء
بيجي خالل عمليات التمشيط الجارية بالمدينة.
وقال الحسيني في حديث إلى «السومرية نيوز»
إن «القوات األمنية المشتركة المدعومة بالحشد
الشعبي عثرت على أكثر من  30نفقا ً تحت األرض
مختلف المسافات أثناء عمليات التمشيط لألحياء
واألزقة السكنية في قضاء بيجي والمصفى القريب
منها حتى اللحظة».
وأضاف الحسيني وهو رئيس اللجنة األمنية
في مجلس ،أن «بعض األنفاق كانت تمتد لمسافات
بعيدة تصل الى مئات عدة من األمتار وهي مزودة
بخطوط للكهرباء وقطوعات للمنام وتخزين المواد
الغذائية والعتاد والمتفجرات» ،موضحا ً أن «ذلك
يدل على وجود دعم فني يتلقاه «داعش» من أجل
تعزيز قدراته في البقاء في المناطق الخاضعة
لسيطرته».
وبين الحسيني أن «داعش» فقد ميزة األنفاق في
الوقت الراهن بسبب األمطار والسيول التي أغرقت
الكثير منها ،خصوصا ً في قضاء الشرقاط الذي
بات في مرمى القوات األمنية والحشد الشعبي».
وكانت األجهزة األمنية والحشد الشعبي قد
ح��ررت قضاء بيجي والمصفى القريب منها في
عمليات عسكرية واسعة النطاق قبل نحو شهر.

قال مركز البحرين لحقوق اإلنسان إن السلطات
في البحرين أسقطت جنسية أكثر من  200مواطن،
من بينهم إعالميون مستقلون ونشطاء سياسيون
وحقوقيون ،وذلك انتقاما ً من نشاطهم المعارض
لسياستها.
وأوضح المركز عبر حسابه على موقع التواصل
االجتماعي «تويتر» ،الجمعة الماضي ،لمناسبة
الذكرى الثالثة إلسقاط جنسية  31مواطناً ،أن
السلطات أسقطت الجنسية عنهم ألنهم معارضون
للنظام ،وأن اإلسقاط جاء من دون مقاضاة أيا ً منهم
في أي قضية.
وأشار إلى قرار المحكمة الصادر أخيراً ،القاضي
بإسقاط الجنسية عن  5مواطنين جدد بعد اتهامهم

بالتخابر مع دول��ة أجنبية ،مضيفا ً أن إسقاط
الجنسية تعسفا ً هو مخالفة صريحة للمادة 15
من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي صادقت
عليه الحكومة في وقت سابق.
كذلك قال منتدى البحرين لحقوق اإلنسان إن
الجنسية حق أصيل للمواطنين ،وليست منحة
تنزعها السلطات وقتما تشاء ،وان إسقاطها يعد
انتهاكا ً صارخا ً يدينه القانون الدولي.
وأوض���ح المنتدى عبر حسابه على موقع
التواصل االجتماعي «تويتر» ،أن ع��ددا ً ممن تم
إسقاط جنسياتهم في البحرين ألسباب سياسية
منذ  2012وصل إلى ما يقرب من  208مواطناً،
مشيرا ً إل��ى أن سياسة التجنيس السياسي في

البحرين بدأت بشكل رسمي منذ حوالى  15سنة،
وما زالت تما َرس ضد السكان األصليين.
وأشار إلى أن هناك العديد من الكوادر والشرائح
المثقفة م��ن أب��ن��اء المجتمع البحريني أسقطت
جنسياتهم خالل السنوات الثالث الماضية ،بهدف
االنتقام السياسي والشخصي منهم ،الفتا ً إلى أن
ق��رارات إسقاط الجنسية المتكررة ضد النشطاء
والمعارضين تطبقها السلطات البحرينية بطريقة
مفاجئة ،وال تستند إلى الدستور المحلي.
وطالب المنتدى السلطات البحرينية بإرجاع
الجنسية إلى من أسقطتها عنهم من المواطنين
الذين تختلف معهم في ال��رأي ،وأن توقف هذه
السياسة الخطيرة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

4

5

6

7

8

10

الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6

أفقياً:

عمودياً:

1 .1سياسي ألماني راحل ،غير مطبوخ
2 .2مدينة فرنسية ،شريان في عنقها
3 .3فضاء ،خالف خرج ،مالئم
4 .4إصبع ،سيدات
5 .5بلدة لبنانية ،دفن البنت وهي حية
6 .6بناء تحت األرض ،غاب النجم
7 .7ذكر األفعى ،من الكواكب
8 .8رئيس آلهة أوغاريت ،رفوف ،حاجز
9 .9دمار ،حرف عطف ،مدينة نيجيرية
1010خالف ،عملة أوروبية ،أسحرا
1111من األطراف ،أهملها
1212غاز نادر يستعمل لإلنارة ،من كانت أسنانهم صغيرة
ومتالصقة ،مدينة فرنسية

1 .1سلسلة جبال في شمال عُ مان بين الساحل والداخل
2 .2قروض ،يرجعان
3 .3متشابهان ،مدينة سويدية ،نوتة موسيقية
4 .4بلدة أميركية ،حرف عطف
5 .5بلدة لبنانية ،يص ّوت من االلم
6 .6دولة أوروبية ،مشت
7 .7أول ترافق ،من أنواع السيارات ،سقي
8 .8من الحمضيات ،للنفي ،تناول الطعام
9 .9جوابنا ،مدينة مصرية
1010مدينة المانية ،من أنواع التوابل
1111بشر ،مؤسسة مدينة قرطاجة
1212خالف حر ،وجنة ،سالم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،298357416 ،175684392
،431529687 ،346912578
،827436159 ،569871243
،614793825 ،752168934
983245761

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1باب المندب ،اي  ) 2حمانا،
التين  ) 3رب ،قتال ،لسعت ) 4
اردبيل ،سوريا  ) 5لغم ،نمتحنك
 ) 6يساندا ،ماي  ) 7يرمي ،يأبه،

ال  ) 8نو ،اراف ،المن  ) 9المي،
عاليه  ) 10نبي ،ابار ،نال ) 11
ايموال ،بدأ  ) 12ان ،سردا ،ام.
عموديا:
 ) 1بحر ال��ص��ي��ن ،ن��اس ) 2
امبرغ ،روابي  ) 3با ،دميم ،ليما

 ) 4انقب ،سيام ،ون  ) 5التينا،
ري��ال  ) 6المنيا ،ب��اس  ) 7نال،
تدافعا  ) 8دل ،سحاب ،اربد ) 9
بتلون ،هال ،دا  ) 10يسركم ،لينا
 ) 11انعي ،المها  ) 12تالين،
لوم.

 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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Les Profs 2
فيلم ك��وم�ي��دي ب�ط��ول��ة كيف
أدامز من إخراج بيار فرانيوس
الفال .مدة العرض  100دقيقة.
(.)ABC
Man Up
فيلم كوميدي بطولة سيمون
بيغ من إخراج بين بالمير .مدة
ال��ع��رض  88دق �ي �ق��ة (،ABC
فوكس).
Spectre
فيلم تشويق بطولة دانيال
كريغ من إخراج سام مينديس.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  148دق �ي �ق��ة.
(اب ��راج ،سينما سيتي ،امبير،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
The little Prince
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
راش �ي��ل م��اك ادام ��ز م��ن اخ��راج
م��ارك اوس�ب��ورن .مدة العرض
 108دقيقة ،ABC( .اب��راج،
سينما سيتي ،ديون ،سينمال،
فوكس).
Burnt
فيلم كوميدي بطولة برادلي
ك��وب��ر م��ن اخ ��راج ج��ون ويلز.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCاب��راج ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،اسباس).
The Program
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب�ط��ول��ة جيسي
ب�ل�ي�م��ون��ز م��ن اخ� ��راج ستيفان
ف� ��ري� ��رز .م� ��دة ال� �ع ��رض 103
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
س��ي��ن��م��ا س� �ي� �ت ��ي ،س��ي��ن��م��ال،
فوكس).

