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تتمات  /ت�سلية
كونا�شينكوف من الالذقية ( ...تتمة �ص)9

وتصدت وحدات الجيش السوري
لهجوم عنيف شنته الفصائل المسلحة
على قرية غمام من ثالثة محاور ،هي
الزويك والدغمشلية والمحطة ،في
محاوله منها للدخول إلى القرية ،التي
سيطر الجيش السوري ومجموعات
«نسور الزوبعة» عليها ،قبل أي��ام،
كما أحبطت هجوما ً آخر على ضاحية
سلمى ،في محاولة يائسة إلحراز أي
تقدم بعد خسارتها عدد من المواقع
االس��ت��رات��ج��ي��ة ال��ح��اك��م��ة ف��ي ري��ف
الالذقية الشمالي.
ال��ى ذل��ك ،أعلن المتحدث باسم
وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور
كوناشينكوف أن غ���ارات الطيران
الحربي ال��روس��ي في سورية خالل
اليومين األخيرين أدت إل��ى إحباط
خطط اإلرهابيين لشن هجوم كبير
على حماه.
وأشار المسؤول العسكري إلى أنه
بفضل الضربات الدقيقة التي نفذها
ال��ط��ي��ران ال��روس��ي نجحت ال��ق��وات
الحكومية السورية في فك الحصار
ع��ن م��ط��ار ك��وي��رس ال��ع��س��ك��ري في
محافظة حلب.
وف����ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ع��ق��ده
ك��ون��اش��ي��ن��ك��وف أم���س ف���ي ق��اع��دة
حميميم الجوية في ري��ف الالذقية،
ذكر أن المعلومات عن أماكن مواقع
المسلحين ومراكزهم المحصنة حول
المطار كشفها ممثلون من المعارضة
ال���س���وري���ة وت���أك���د م��ن��ه��ا ال��م��رك��ز
المعلوماتي في بغداد.
وقال إن الطائرات الحربية الروسية
ن��ف��ذت  85طلعة ض��د  277موقعا ً
لإلرهابيين في أرياف حلب ودمشق
والالذقية وحماة وحمص وإدلب.
وأعلن اللواء كوناشينكوف نجاح
القوات الحكومية السورية في مواجهة
اإلره��اب��ي��ي��ن بفضل ال��دع��م الجوي
الروسي .وذك��ر أن الجيش نجح في
إل��ح��اق الهزيمة بسبع مجموعات
إرهابية قوامها حوالى  900مسلح
إره��اب��ي ف��ي منطقة العزيزية وكفر
ح��داد وت��ل ممو ،م��ا أفقد بقايا هذه
المجموعات استعداداتها القتالية
ودفعها إلى ترك مواقعها.

ليبيا :مقتل 16
جندي ًا في بنغازي
قتل  16جنديا ً على األق��ل من
قوات الحكومة الليبية المعترف
بها دوليا ً إثر معارك في مدينة
بنغازي شرق ليبيا أمس.
وق���ال ق��ائ��د عسكري ،إن 16
من ق��وات الحكومة قتلوا خالل
معارك في مدينة بنغازي الليبية
بين قوات متحالفة مع الحكومة
المعترف بها دول��ي �ا ً ومقاتلي
تنظيم «الدولة اإلسالمية».
ونقلت م��ص��ادر ع��ن متحدث
عسكري قوله إن معارك تخللتها
غ��ارات جوية اندلعت الثالثاء
ال��م��اض��ي ب��ي��ن ق����وات الجيش
الوطني الليبي بقيادة خليفة
حفتر ومسلحين متحالفين مع
تنظيم «الدولة اإلسالمية».
وتشهد مدينة بنغازي معارك
منذ أك��ث��ر م��ن ع��ام وه��ي إح��دى
ج��ب��ه��ات ال��ح��رب ال���دائ���رة بين
حكومتين متناحرتين إحداهما
معترف بها دوليا ً في شرق البالد
واألخرى نصبت نفسها وتسيطر
على طرابلس .وأضاف أن القوات
الخاصة تحرز تقدما ً واستعادت
السيطرة على قاعدة دفاع جوي
كان تنظيم «الدولة اإلسالمية»
سيطر عليها العام الماضي.

الأمن يعتقل ( ...تتمة �ص)9
أما في مأرب فأعلنت وزارة الدفاع مقتل وجرح عدد من
المسلحين الموالين للتحالف السعودي واحتراق مخازن
أسلحة تابعة لهم في قصف للجيش واللجان الشعبية
على مواقعهم في معسكر صحن الجن ومقر المنطقة
الثالثة ،فيما استهدفت طائرات التحالف السعودي أربع
شاحنات محملة بالمواد الغذائية جنوب المدينة وأغارت
على مناطق المخدرة وهيالن والجدعان وصرواح غرب
مأرب.
وفي شبوة ،أكدت تقارير وقوع معارك عنيفة في محيط
اللواء تسعة عشر في بيحان.
أما على الحدود اليمنية-السعودية ،فأكدت مصادر أن
الجيش واللجان الشعبية قصفوا معسكر بنيالين وموقع
كباش ومركز تدريب حرس الحدود في نجران ،بعد إعالن
استهدافهم تجمعات للجنود السعوديين ق��رب حرس
حدود الربوعة ومرابض القوة الصاروخية السعودية في
موقع الزج العسكري في عسير.
في المقابل ،ن ّفذ طيران العدوان السعودي  3غارات
استهدفت معسكر المنضاد بالحديدة.

إلى ذلك أقرت وزارة الخارجية القطرية أمس بمقتل
أحد الجنود القطريين المشاركين بالعدوان الذي تقوده
سلطات آل سعود ضد اليمن.
وذكرت مصادر أن ذلك جاء في إعالن لوزير خارجية
مشيخة قطر على صفحته على موقع التواصل االجتماعي
تويتر من دون أن يحدد مكان وزمان مقتل الجندي.
في سياق التضامن والتآزر اليمني بوجه العدوان
السعودي الغاشم ،أ ّكد أبناء مديرية جبن في محافظة
ال��ض��ال��ع ت��ع��اون��ه��م م��ع ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية
للتصدي للعدوان الخارجي ومرتزقته ،مشيرين الى
ضرورة تكاتف الجميع للدفاع عن اليمن وحفظ كرامته
واستقالله.
وتشن سلطات آل سعود منذ آذار الماضي عدوانا ً
واسعا ً ضد اليمن تشارك فيه عدد من ال��دول بينها قطر
ويستهدف المناطق السكنية واآلهلة بالسكان إضافة إلى
المنشآت المدنية والعسكرية في اليمن متسببة بمقتل
آالف اليمنيين معظمهم من األطفال والنساء وتدمير البنية
التحتية في البالد.

ال�سي�سي يزور �شرم ال�شيخ
لمعاينة الإجراءات الأمنية المتخذة
القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9
وأعلنت قيادة عمليات الجزيرة
والبادية في ال��ع��راق ،أم��س ،مقتل
 13عنصرا ً من تنظيم "داع��ش"
اإلرهابي وتفجير  82عبوة ناسفة
والعثور على معمل للتفخيخ في
قضاء حديثة غرب الرمادي.
وقال قائد العمليات اللواء الركن
علي ابراهيم دبعون في تصريح
ص��ح��اف��ي ن��ق�لاً ع��ن "ال��س��وم��ري��ة
ن���ي���وز" إن "ق����وة م���ن عمليات
الجزيرة والفرقة السابعة تمكنت
من قتل  13عنصرا ً من تنظيم داعش
وتفجير  82عبوة ناسفة خالل عملية
نوعية ش��رق منطقة ال��ب��و حيات
التابعة لقضاء حديثة ( 160كم
غرب الرمادي)" .وأضاف دبعون
أن "القوة تمكنت أيضا ً من تفجير
خمس مركبات مفخخة والعثور
على معمل للتفخيخ وقاعدة إطالق
ص���واري���خ ك��ات��ي��وش��ا م��ع سبعة
صواريخ".
وتشهد محافظة األنبار عمليات
عسكرية واسعة الستعادة السيطرة
عليها ،وتشارك في تلك العمليات

جميع القطاعات العسكرية والحشد
الشعبي والطيران العراقي.
أعلنت قيادة العمليات العراقية
المشتركة مقتل عشرات اإلرهابيين
بينهم متزعم مجموعة إرهابية
تونسي الجنسية وتفكيك العديد
من العبوات الناسفة وتدمير أسلحة
وعتاد وسيارات مفخخة في منطقة
البو حياة بمحافظة األنبار.
وأوضحت خلية اإلعالم الحربي
التابعة لقيادة العمليات أن وحدات
الجيش نفذت عمليات في مناطق
الحسينية وك��م��ي��رة وال��ع��ب��ادي
والنعيمية والضابطية والعبيد في
محيط بغداد أسفرت عن قتل أربعة
إرهابيين وإصابة ع��دد آخ��ر منهم
وتدمير العديد من العبوات الناسفة
وسيارة تحمل رشاشا ً بمن فيها.
وأش��ارت الخلية إلى أن القوات
األمنية ف��ي ق��ي��ادة عمليات بغداد
قتلت تسعة إرهابيين وأصابت
أربعة آخرين ودمرت أربع سيارات
بمن فيها في منطقة الكرمة ضمن
قاطع عمليات غرب بغداد كما دمرت

ثمانية أوك��ار لإلرهابيين ومنصة
إلط�لاق الصواريخ في منطقة البو
سودة شمال بغداد.
وأكدت الخلية أن قوة من الفوج
ال��ث��ال��ث ف��ي ال��ل��واء ال��ث��ال��ث قضت
على إرهابي في منطقة الصبيحات
وضبطت عبوتين ناسفتين في
منطقة السور جنوب بغداد وفككت
خمس عبوات ناسفة ،فيما حررت
قوات من الشرطة االتحادية مختطفا ً
وألقت القبض على أحد الخاطفين
في منطقة ش��ارع المتنبي ببغداد
فضالً عن إلقاء القبض على عدد من
المطلوبين.
ونفذت قيادة عمليات دجلة في
محافظة بابل عملية أسفرت عن
إلقاء القبض على مطلوبين وفق
معلومات استخبارية.
من جهة أخ��رى ،أعلنت السلطة
القضائية العراقية إحالة  36متهما ً
بجريمة قاعدة سبايكر إلى محكمة
الجنايات المركزية.
ي��ذك��ر أن ال��ه��ي��ئ��ة التحقيقية
القضائية المكلفة بملف مجزرة

سبايكر كشفت منذ يومين وجود 13
متهما ً جديدا ً اعترفوا بمشاركتهم
بارتكابهم جريمة ضد المئات من
عناصر الجيش في قاعدة سبايكر،
مشيرة إلى أن من بينهم أحد أقرباء
متزعم تنظيم داعش اإلرهابي أبو
بكر البغدادي.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ك��ش��ف عضو
مجلس محافظة األنبار راجع بركات،
أن جماعة «داعش» اإلرهابية هددت
أهالي ال��رم��ادي ب��اإلع��دام في حال
رف��ع ال��راي��ات البيضاء ،الف��ت�ا ً الى
أنها تحاصر المئات من األسر داخل
المدينة.
وبحسب «ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز»،
قال بركات إن «تنظيم داعش هدد
أهالي ال��رم��ادي ب��اإلع��دام في حال
رف��ع ال��راي��ات البيضاء وال��خ��روج
من المدينة والتوجه ال��ى القوات
األمنية».
وأض�����اف ب���رك���ات أن «أه��ال��ي
الرمادي يعيشون حالة من الخوف
والذعر والهلع بعد تهديدهم من قبل
العصابات اإلجرامية واإلرهابية»،
الفتا ً الى أن «التنظيم يحاصر المئات
من األسر في داخل الرمادي بمناطق
المعلب والسوق بالمدينة».
وفي سياق آخر ،أفاد مصدر أمني
في كركوك ،بأن عنصرا ً بالبيشمركة
قتل بنيران قناص «داعش» جنوب
المحافظة.
وبحسب «السومرية نيوز» فإن
«عنصرا ً في قوات البيشمركة قتل،
مساء اليوم ،بنيران قناص تابع
لـ «داع���ش» ق��رب قرية العزيرية
التابعة لقضاء داق���وق ( 35كم
جنوب كركوك)» .وأضاف المصدر
الذي طلب عدم الكشف عن اسمه،
أن «قوة من البيشمركة ردت على
م��وق��ع ال��ه��ج��وم ب��ق��ص��ف عنيف،
فيما نقلت الجثة الى دائ��رة الطب
العدلي».
يذكر أن محافظة كركوك (250
كم شمال بغداد) ،تعد من المناطق
المتنازع عليها ،وتشهد أعمال عنف
شبه مستمرة ،تستهدف عناصر
األجهزة األمنية والمدنيين في عموم
المحافظة.

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس منتجع
شرم الشيخ السياحي في سيناء ووقف على األوضاع
فيه.
وأك��د المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،
السفير عالء يوسف ،أن السيسي استعرض مع مسؤولي
األمن في المطار إجراءات ضمان سالمة وأمان السائحين
ورواد المدينة في المطار وصاالت الوصول ،والتقى عددا ً
من السائحين المغادرين واآلتين إلى شرم الشيخ عن
طريق الجو.
بينما أوض��ح مصدر مطلع أن اختيار ش��رم الشيخ
كمحطة لعودة السيسي من السعودية ،تعد رسالة بأن

شرم الشيخ ومطارها الدولي مؤ ّمنان ،وذلك في أعقاب
سحب بعض ال��دول رعاياها من المدينة بعد سقوط
الطائرة الروسية في سيناء يوم الـ  31من تشرين األول
الماضي.
وأسفر تحطم الطائرة ،التي كانت تنفذ الرحلة من شرم
الشيخ إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية ،عن مقتل
 224شخصا ً كانوا على متن الطائرة.
وأعلنت روسيا قبل أيام تعليق رحالت طائراتها إلى
مصر وإع��ادة مواطنيها من هناك حتى تتضح أسباب
الكارثة ،وذل��ك وس��ط شبهات ح��ول احتمال سقوطها
بسبب عمل إرهابي.

المغرب :عفو ملكي
عن معتقلين في ق�ضايا �إرهاب
لقي قرار الحكومة المغربية اإلفراج عن دفعة من السلفية
ترحيبا ً من قيادات إسالمية وحقوقية ،لكن المرحبين
اختلفوا حول األسباب الحقيقية وراء القرار.
وبحسب وزارة العدل والحريات ،ف��إن ق��رار اإلف��راج
عن هؤالء لمناسبة االحتفال بالذكرى األربعين للمسيرة
الخضراء جاء استجابة من ملك البالد لملتمساتهم العفو
«بعدما أعلنوا تشبثهم بثوابت األم��ة ،وبعد مراجعة
مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ،ونبذهم للتطرف واإلرهاب».
ومن أبرز شيوخ السلفية الذين شملهم قرار العفو عبد
الرزاق سوماح ،الذي اع ُتقل في  2012بتهمة تزعم خلية
حركة المجاهدين في المغرب وتكوين عصابة الرتكاب
وحكم عليه بالسجن  20سنة.
أعمال إرهابية ُ
من جانبه قال عبد الكريم الشاذلي ،المنسق الوطني

الحالي لحزب الحركة الديمقراطية االجتماعية ،وأحد
شيوخ السلفية بالمغرب «إن ق��رار العفو يعني فتح
صفحة جديدة ستساهم في تكريس االستقرار ،وتسمح
بانخراط التيار السلفي في العمل السياسي والجمعوي
والحقوقي».
وأكد الشاذلي الذي أفرج عنه بعفو ملكي عام  ،2011أن
هناك مؤشرات عدة على وجود إرادة إلدماج التيار السلفي
في الحياة السياسية لكونه يمثل مخرجا ً مالئما ً ألمن
المغرب وطنيا ً وإقليمياً .وأضاف« :المهم هو العمل بشكل
جماعي لمواجهة ما يهدّد استقرار بالدنا ،والحفاظ على
مذهب أهل السنة والجماعة ،سواء التحق هؤالء المفرج
عنهم بحزبنا أو بحزب آخر ،أو أسسوا أحزابا ً أو جمعيات
جديدة».
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،817692534 ،965347821
،138429765 ،672153489
549786312

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1فيشنزو بليني  ) 2ال ،هما،
حلب  ) 3سوازيلند ،ااا  ) 4كسب،
ليمنغتون  ) 5وترنا ،رادار  ) 6دو،
اتان ،رتال  ) 7ينام ،دكان ،ين ) 8

يتوب ،واو  ) 9النسر ،الهالل ) 10
مي ،ودينا ،دله  ) 11امل ،البدن،
فا  ) 12اسانده ،يمن.
عموديا:
 ) 1ف��اس��ك��و دي غ��ام��ا ) 2
ي��ل��وس��ت��ون ،ليما  ) 3اب���ر ،اي��ن،

لس  ) 4نهز ،نامتسو  ) 5زميالت،
وردان  ) 6وال��ي ،ادب ،انبه ) 7
نمرنك ،انبه  ) 8لحدنا ،اوالد 9
) يل ،غدرناه ،ني  ) 10نباتات،
ولد  ) 11اورل��ي ،الفن  ) 12مان،
انالها.

 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).

