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وأعربت الخارجية السورية عن تضامن دمشق الكامل
«م��ع العراق الشقيق حكومة وشعبا ً إزاء ه��ذا العمل
العدواني التركي» مطالبة بـ «االنسحاب الفوري وغير
المشروط للقوات التركية من األراضي العراقية واحترام
سيادة العراق ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه
الداخلية».
وكان رئيس ال��وزراء التركي أحمد داود أوغلو أعلن
في وقت سابق أن بالده نسقت مع الحكومة العراقية
االتحادية بشأن الجنود األتراك الموجودين في محيط
الموصل.
واعتبر الرئيس العراقي فؤاد معصوم إن نشر المئات
من القوات التركية قرب مدينة الموصل العراقية الشمالية
انتهاكا ً لألعراف والقوانين الدولية.
وش��دد الرئيس العراقي على أن ه��ذا األم��ر سيزيد
التوترات اإلقليمية ،داعيا ً تركيا إلى سحب قواتها فوراً.
كما طالبت الحكومة العراقية الجمعة الماضي أنقرة
بسحب قواتها من األراض��ي العراقية ف��وراً ،واحترام
عالقات حسن الجوار ،بعد الكشف عن وجود قوات تركية
تدرب جنودا ً عراقيين قرب مدينة الموصل.
وجاء في بيان للحكومة العراقية أنه «تأكد لدى بغداد
انتشار قوات تركية بحدود فوج واح��د ،ومدرعة بعدد
من الدبابات والمدافع بمحافظة نينوى بدعوى تدريب
مجموعات عراقية من دون طلب أو إذن من حكومة بغداد،
وهو ما اعتبرته خرق خطير للسيادة العراقية وال ينسجم
مع عالقات حسن الجوار بين العراق وتركيا».
وذك���رت م��واق��ع عراقية إن ق��ي��ادات تحرير نينوى
أعلنت وصول  3أفواج من القوات التركية بكامل عتادها
وتجهيزاتها القتالية إلى معسكر الزلكان عند أطراف
الموصل شمال العراق وأن القوة التركية تتهيأ للمشاركة
ضمن قوات التحالف الدولي لتحرير الموصل من قبضة
تنظيم داعش.
وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر أمني تركي
قوله إن المئات من الجنود األت��راك انتشروا لتدريب
القوات العراقية في منطقة قرب الموصل شمال العراق
والتي يسيطر عليها تنظيم «داعش» منذ حزيران .2014
وأوضح المصدر التركي الذي رفض الكشف عن عدد
الجنود الذين تم نشرهم واكتفى بالقول بأنها كتيبة
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واح��دة دخلت إل��ى المنطقة في إط��ار عمليات تدريب
دورية.
وقال المصدر إن هؤالء الجنود كانوا بالفعل في إقليم
كردستان العراق ونقلوا للموصل تصحبهم مركبات
مدرعة ،الفتا ً إلى أن دول التحالف تعلم بمشاركة تركيا
في تدريب القوات العراقية.
على الصعيد ذاته ،أكدت حكومة كردستان ،السبت،
أن تركيا قدمت مساعدات عسكرية إلى العراق من خالل
ثالث قواعد تم إنشاؤها في شمال العراق ،فيما أرجعت
سبب إق���دام أن��ق��رة على إرس���ال «خ��ب��راء ومستلزمات
عسكرية» لمحافظة نينوى إلى توسيع قاعدة خاصة بها
في مدينة الموصل.
وق��ال المتحدث الرسمي باسم حكومة كردستان
سفين دزي��ي في بيان ،إنه «في إط��ار التحالف الدولي
ضد إرهابيي داعش أقامت تركيا أواخر العام الماضي
قاعدتين لتدريب وتأهيل قوات البيشمركة في سوران
وقالجوالن ،وفي الوقت نفسه قامت بفتح قاعدة أخرى
لتدريب القوات العراقية في محافظة نينوى».
وأضاف دزيي أن «تركيا قدمت من خالل هذه القواعد
مساعدات من الناحية العسكرية» ،الفتا ً إلى أنه «بهدف
توسيع قاعدة الموصل قامت تركيا ب��إرس��ال خبراء
ومستلزمات عسكرية إلى القاعدة المذكورة».
وفي السياق ،نقل عن ضابط عسكري من البيشمركة
الكردية مقره في جبهة بعشيقة شمالي الموصل إن عددا ً
من المدربين األتراك اإلضافيين وصلوا إلى معسكر في
المنطقة خالل ليل الخميس ترافقهم قوة حماية تركية.
من جهة أخرى ،دان نبيل العربي ،األمين العام لجامعة
الدول العربية ،أمس ،تدخل القوات التركية في العراق
ووصفه بـ«السافر»!
وقال العربي ردا ً على سؤال حول مسؤولية الجامعة
العربية تجاه هذا التدخل التركي ،إن الجامعة العربية
ليس لديها أي شيء تفعله في هذا األمر .وأوضح أن هناك
موافقة عامة من األمم المتحدة ومجلس األمن على اتخاذ
اإلجراءات كافة لوقف هذه التدخالت.
وقال العربي« :كل ما نستطيع أن نقوم به هو إصدار
بيان إدانة وليس لدى الجامعة العربية قدرة على إيقاف
هذا التدخل على أرض الواقع».

حب�س  9رجال �شرطة م�صريين
ّ
عذبوا مواطن ًا حتى الموت

وبحسب مصادر أمنية فقد عثر على كمية كبيرة من
األسلحة والذخائر المتنوعة والمختلفة في منزل نصر
الربية الكائن في منطقة المعزبة بمديرية دمث .وداهمت
ق��وات م��ن اللجان الشعبية المنزل بعد عملية رصد
ومتابعة.
وفي السياق ،لقي عدد من الجنود السعوديين مصرعهم
أمس ،فيما احترق مخزن أسلحة وعدد من اآلليات ومنصات
الصواريخ التابعة للجيش السعودي بنجران.
وأوضح مصدر عسكري بنجران نقالً عن وكالة األنباء
اليمنية «سبأ» أن وحدات القناصة في الجيش واللجان
الشعبية تمكنت من قنص عدد من الجنود السعوديين في
موقع الشبكة العسكري.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش اليمني واللجان
الشعبية دكت موقعي نهوقة والعش بعشرات القذائف
المدفعية ،ما أدى إلى احتراق مخزن أسلحة وع��دد من
اآلليات العسكرية ومنصات الصواريخ التابعة للجيش
السعودي.
ولفت المصدر إلى أن القوة الصاروخية والمدفعية
للجيش واللجان الشعبية قصفت مواقع البرج األبيض
وحول البرج وموقع السلعة والبحطيط والقرن والمعنق
وخلف المعنق بعشرات الصواريخ مكبدة العدو خسائر
كبيرة في األرواح والعتاد.
وذكر المصدر أن الفرق الهندسية في الجيش واللجان
الشعبية فجرت مركز الرديف السعودي بجيزان بالكامل.
وفي عسير أكد المصدر أن مدفعية الجيش واللجان
الشعبية دكت اليوم مركز ملطة السعودي العسكري بعدد
من القذائف المدفعية ،ما أدى إلى هروب للجنود واآلليات
من الموقع.
من جانب آخ��ر ،استشهد  10مواطنين يمنيين جراء
اس��ت��ه��داف ط��ي��ران ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي ال��ي��وم لمنازل
المواطنين اليمنيين في صرواح بمحافظة مأرب.
وأوضح مصدر محلي بمحافظة مأرب نقالً عن وكالة
األن��ب��اء اليمنية «سبأ» أن طيران ال��ع��دوان السعودي
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األميركي استهدف اليوم منازل المواطنين في منطقة
ص��رواح ،ما أدى إلى استشهاد إلى عشرة مواطنين في
حصيلة أولية وتدمير المنازل وممتلكاتهم.
وفي إطار دعم العدوان ،أفادت مصادر محلية مغربية
أن المغرب سيرسل  1500جندي من قوات الصفوة في
الدرك الحربي للقتال البري ضد الجيش اليمني ،بحسب
ما أفادت به صحيفة «الصباح» المغربية.
وق��ال��ت ال��م��ص��ادر ،إن المغرب ق��رر إرس���ال ف��رق من
المظليين باإلضافة إلى قوات الدرك الحربي ،للمشاركة
بالحرب البرية في اليمن ،وه��ي القوات التي شاركت
بمناورات «األسد األفريقي» بالتعاون مع الواليات المتحدة
بـ«طانطان».
وأضافت المصادر وفقا ً لصحيفة «الصباح» المغربية،
أن هذه الفرق ستنقل خالل أيام قليلة مقبلة إلى قاعدة
جوية بالمملكة العربية السعودية ،قبل أن تبدأ العمل على
القيام بالعمليات الموكلة إليها في إطار التحالف العربي
المشارك في الحرب باليمن.
وأوضحت الصحيفة أن الوحدات المذكورة اكتسبت
خبرة ميدانية للدخول فى النزاعات المسلحة في مناطق
األزم���ات ،وش��ارك��ت بشكل دوري في م��ن��اورات «األس��د
االفريقي» مع الجيش األميركي ،وكانت آخرها تلك التي
جرت منتصف أيار الماضي بمنطقة «سيد لكرن» جنوب
طانطان.
ورجحت المصادر أن التحرك العسكري المغربي
نحو األراضي اليمنية تم بتنسيق مع الواليات المتحدة
األميركية ،في إشارة إلى المحادثات التي أجراها المفتش
العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة
الجنوبية ،مع ديبورا لي جيمس ،وزيرة القوات الجوية
األميركية ،االثنين الماضي بمقر القيادة العامة للقوات
المسلحة الملكية بالرباط.
جدير بالذكر أن العمليات العسكرية للقوات المغربية
اقتصرت على الجو ،حيث ش��ارك المغرب في التحالف
العربي بمقاتالت «إف – .»16

ليبيا :طرفا النزاع
يعلنان التو�صل �إلى اتفاق لإنهاء الأزمة
توصل طرفا النزاع في ليبيا إلى اتفاق مبدئي ينهي حالة
النزاع بينهما ،بعد مفاوضات في العاصمة التونسية ،بين
وف��د يمثل المؤتمر الوطني العام في طرابلس ،ومجلس
النواب بمدينة طبرق.
وينص االتفاق ال��ذي وقعه رئيس وفد مجلس النواب
إبراهيم فتحي عميش ،ورئيس وفد المؤتمر الوطني العام
عوض محمد عبد الصادق على ثالث نقاط لتسوية األزمة
السياسية في هذا البلد العربي.
والنقطة األولى هي العودة واالحتكام للشرعية الدستورية
المتمثلة في الدستور الليبي السابق باعتباره الخيار األمثل
لحل النزاع على السلطة التشريعية ولمدة أقصاها عامان.
وتنص النقطة الثانية على تشكيل لجنة من  10أعضاء
بالتساوي بين البرلمان والمؤتمر الوطني تعمل على
المساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له
لتهيئة الظروف إلقامة انتخابات تشريعية في مدة ال تتجاوز
العامين.
والنقطة الثالثة تنص على تشكيل لجنة من  10أعضاء
من البرلمان والمؤتمر الوطني تتولى مهمة تنقيح الدستور
المشار إليه وحل النزاع التشريعي بما يتفق وخصوصية

مطالبات حقوقية لل�سلطات البحرينية
ّ
بالحد من المالحقات الأمنيّة والق�ضائيّة

وطبيعة المرحلة.
ونقلت وكالة «فرانس ب��رس» عن نائب رئيس برلمان
طرابلس غير المعترف به من قبل المجتمع الدولي عوض
محمد عبد الصادق قوله إن «هذه اللحظة تعتبر تاريخية،
انتظرها الليبيون وال��ع��رب والعالم .ه��ذه هي الفرصة
التاريخية التي لن تأتي مرة ثانية».
وق��ال عبد الصادق ،إن هذا الحل ،إذا لقي دعم الشعب
الليبي ،سيمكن من إنهاء األزمة في ليبيا في غضون أسبوعين
أو شهر ،وأنه الحل الوحيد إليقاف حالة عدم االستقرار التي
تعيشها ليبيا ،مبرزا ً أن االتفاق يعد لحظة تاريخية جسدته
اإلرادة الليبية إلنهاء الخالف.
ودعا عبد الصادق في مؤتمر صحافي بعد الوصول إلى
االتفاق الذي جمع رئاستي الطرفين ،المجتمع الدولي إلى
دعم هذا الحل ،ألن استتاب األمن في ليبيا سـ»يضمن األمن
في دول الجوار وفي دول حوض المتوسط».
ويأتي هذا االتفاق بعد ساعات قليلة من حديث المبعوث
األممي لدى ليبيا ،مارتن كوبلر ،عن تفاؤله بقرب تحقيق
انفراج حقيقي في الخالف بين الطرفين الليبيين ،عندما
تحدث أن  75فيث المئة من االتفاق يلقى قبولهما.
الدولي لدعم الحقوق والحريات» والعضو في تحالف المحكمة
أعلن «المركز
ّ
الجنائيّة الدوليّة ،تضامنه مع الناشطة الحقوقيّة زينب الخواجة ،وك ّل
المدافعين عن حقوق اإلنسان المعتقلين والممنوعين من السفر داخل البحرين.
وطالب المركز ،السلطات البحرينية بوضع ح ّد للمالحقات األمنيّة والقضائيّة
ّ
بحق الخواجة ،وجميع الحقوقيّين ،وضمان القيام بعملهم المصون بموجب
االتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة.
وقال المركز في بيان إنّ االتهامات المنسوبة إلى الخواجة ترجع إلى كونها
سلمي في مجال حقوق اإلنسان ،معتبرا ً أن
ناشطة حقوقيّة تؤدّي عملها بشكل
ّ
عملها يأتي كردة فعل متوازية مع ما تقوم به السلطات البحرينية من قمع حركة
حقوق اإلنسان ،واستخدام ك ّل أجهزة الدولة ،ومنها جهاز القضاء ،لالنتقام من
المدافعين عن حقوق اإلنسان.
وشدّد على أنّ االتهامات المنسوبة إلى الخواجة من شأنها تأكيد المخاوف
بأن وضع حقوق اإلنسان في البحرين ،وعرقلة عمل المدافعين عن هذه القضايا،
وذلك لعدم ت ّفهم النظام عمل هؤالء النشطاء ،والحماية المق ّررة لهم في القانون
الدولي.
ّ
وكانت المحكمة الكبرى الجنائيّة الثانية (االستئنافيّة) قد حكمت أمس
بسقوط ّ
حق الناشطة زينب الخواجة في االستئناف ،وتأييد الحكم بسجنها
لمدّة سنة وأربعة أشهر في تهم إهانة ّ
موظف عام ،وإتالف منقوالت ،وهو الحكم
الذي سبق أن أصدرته المحكمة الصغرى الجنائيّة األولى.

أدت إلى كسر في الفقرات ،ما نتج منه قطع في الحبل الشوكي
تسبب في وف��ات��ه .وكانت وح��دة من الشرطة قد اعتقلت
المواطن طلعت شبيب ( 47سنة) في األقصر قبل نحو عشرة
أيام أثناء وجوده في أحد المقاهي وتم اقتياده إلى مقر شرطة
األقصر حيث توفي بعد نحو ساعة من احتجازه.
من جهة أخ��رى ،أم��رت النيابة العامة في اإلسماعيلية
بحبس شرطي على ذمة التحقيق بتهمة ضرب أفضى إلى
الموت.
وك��ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعترف
الخميس الماضي خالل زيارته ألكاديمية الشرطة بوجود
تجاوزات من قبل عناصر الشرطة التابعين لوزارة الداخلية
إال أنه وصفها بـ«الفردية».

قررت النيابة المصرية حبس تسعة من أفراد الشرطة على
ذمة التحقيق في قضية تعذيب مواطن حتى الموت بمحافظة
األقصر في جنوب مصر.
ونقلت وك��االت األنباء عن مصادر قضائية أن النيابة
العامة قررت أول من أمس السبت حبس خمسة مخبرين
(رجال شرطة سريون) لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق
في واقعة تعذيب المواطن طلعت شبيب ووفاته داخل قسم
شرطة بمحافظة األقصر في جنوب مصر ،علما ً بأنها كانت
قد قررت أول الجمعة الماضي حبس أربعة ضباط شرطة
للسبب ذاته.
جاء ذلك بعد صدور تقرير الطبيب الشرعي مساء الخميس
الماضي ،موضحا ً أن القتيل تعرض لضربة في العنق والظهر

في الحرب السورية اجتمعت في العدو عناصر االقتصاد األسود
كلها :من غياب اإلرادة السياسية للحل كما في المعارضات السورية
التي تقف وراءها دول يحكمها تجار سالح ونفط كأردوغان وهوالند،
وصوالً إلى حقد سياسي دفين تمثله السعودية وقطر.
مع فضح روسيا قنوات تجارة النفط بين داعش والعائلة األردوغانية
ووجود تقارير تؤكد ضلوع نتنياهو أيضا ً بشراء النفط السوري اآلتي
من ميناء جيهان التركي بات التفسير منطقيا ً للجنون التركي األخير،
وب��ات السبب أكثر منطقية إلدراج بوتين على رأس قائمة اتصاالت
نتنياهو و أردوغ��ان ،تحت عنوان تنسيق خطوط حركة الطيران بينما
الهدف األساس حماية مصدر رزق األوالد.
كيف لقافالت النفط أن تعبر أكثر من أل َفي كيلومتر برا ً وبحراً ،من
دون شراكة الحكومتين والمخابرات التركية و»اإلسرائيلية».
كيف للحرب في سورية أن تتوقف وجون كيري ذاته هو بين كبار
المستثمرين في شركات سالح لها اتفاقيات مع وزارة الدفاع األميركية،
وهو أيضا ً من بين كبار الرابحين من هذه االستثمارات.
بالل أردوغ��ان ،فرانسوا هوالند ،جون كيري ومثلهم الكثير ملوك
وأم ��راء ف��ي الخليج ،ه��م طبقات سياسية حاكمة تحكمها المصالح
الضيقة للتجارة وتقيس أرباحها بالدوالرات قبل المكاسب السياسية
ألوطانهم.
مما سبق يمكن تفسير غضب رج��ب طيب أردوغ��ان من العمليات
الروسية األخيرة التي استهدفت قوافل النفط ،خصوصا ً إذا ما أخذنا
في الحسبان أن نجله بالل يمكن أن يكون قد دفع ثمنها مقدما ً لداعش...
كما يمكن أيضا ً تفسير عدم وجود تح ّول سياسي حقيقي تجاه محاربة
اإلرهاب في فرنسا والخليج ،مع أن اإلرهاب ضرب عقر دارهم ...ال بل
كاد أن يصل مقعد هوالند في استاد رياضي بباريس في فرنسا.
وقف األزمات الكبرى في العالم تحتاج إرادات سياسية تقف وراءها
رجال سياسية حقيقيون من طينة حافظ األسد وهوغو تشافيز وشارل
ديغول وليس تجار حروب كانوا محكومين ومع تطفلهم على السياسة
وسطوة المال على السلطة باتوا حاكمين !
محمد محفوض
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1فيزيائي إيطالي راحل ساعد في صنع القنبلة الذرية
األميركية
2 .2م��ن ال��ط��ي��ور ال��داج��ن��ة ،م��ن ك��ان��ت أسنانهم صغيرة
ومتالصقة ،يشترعان
3 .3موقد النار ،أبو الشعوب السامية ،إحترمت
4 .4مرفأ في قبرص ،نسند
5 .5هرب ،إسم أطلق على ملوك مصر الهلنستيين ،سقي
6 .6بركان مشتعل في أيسلندا ،إقليم في األرجنتين
7 .7كامل ،حركة موج البحر ،مرض
8 .8حرف أبجدي مخفف ،كبير آلهة بابل
9 .9مصورين ،يلطخا بالعار
1010دولة أوروبية ،وجع
1111خالف اآلخر ،وبّخ
1212قطع ،نلومه ،شاي (باالجنبية)

1 .1سياسي ألماني راحل أقام نظاما ً دكتاتوريا ً بوليسياً،
أحد الوالدين
2 .2دولة أفريقية ،إستفسرت عن
3 .3موضوع فوق بعضه البعض ،عاصمة أوغندا
4 .4واجه ،بلدة لبنانية
5 .5حرف تعليل ،مدينة مغربية ،يشعل النار
6 .6مدينة بريطانية بضاحية برمنغتهام ،يذكر له ما يفعله
ويقدمه له
7 .7مؤسسة مدينة قرطاجة ،أرفض األمر
8 .8غزال ،مدينة تركية
9 .9لمس ،نكش الصوف ،حب ،للتأوه
1010ينقذ ويعين ،تقطنان
1111دولة عربية ،سرقت
1212أنتسب ،حلم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،156349287 ،928761453
،795812346 ،437528961
،214936875 ،863475192
،372684519 ،541297638
689153724

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1حبيب حسن توما  ) 2ني،
نا ،سعل ،با  ) 3وسادتي ،اديان
 ) 4نال ،وبخت ،ابت  ) 5اندورا،
بالي  ) 6اه ،ري��ال ،ل��ي  ) 7كرم

ملحم كرم  ) 8بدو ،يان ،يرهن 9
) يمران ،علمنا  ) 10رن ،دامان،
تلد  ) 11امل ،اندبه  ) 12اهريمن،
نبالي.
عموديا:
 ) 1حنون الكبير  ) 2بيسان،

ردمناه  ) 3الدامور ،مر  ) 4بند،
وه��م ،ادل��ي  ) 5حاتور ،لينا ) 6
يبارحا ،مان  ) 7نس ،يمنعان 8
) تعاتباك ،لندن  ) 9ولد ،الريم،
بب  ) 10يال ،مرنتها  ) 11ابابيل،
هال  ) 12انت ،يمن ،دمي.

 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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By the Sea
فيلم درام��ا بطولة ب��راد بيت
م ��ن اخ � ��راج ان �ج �ي �ل �ي �ن��ا ج��ول��ي.
( ،ABCس� �ي� �ن� �م ��ا س� �ي� �ت ��ي،
سينمال ،فوكس).
Mon Roi
فيلم درام ��ا بطولة فينسنت
كاسل .مدة العرض  124دقيقة.
(.)ABC

The Hunger Games
فيلم تشويق بطولة جنيفر
ل��وران��س من اخ��راج فرانسيس
ل ��وران ��س .م ��دة ال��ع��رض 137
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،اب�� ��راج ،سينمال،
فوكس).

5

4

Bridge of Spies
ف �ي �ل��م درام ب��ط��ول��ة م� ��ارك
ري�ل�ان ��س م ��ن اخ� � ��راج ستيف
س�ب�ي�ل�ب��رغ .م��دة ال �ع��رض 141
دقيقة ،ABC( .اب ��راج ،سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).

Secret in Their Eyes
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة نيكول
كيدمن م��ن اخ ��راج بيللي راي.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
ساليناس ،سينماسيتي)

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 .م��دة العرض
 108دق�ي�ق��ة ،ABC( .اب��راج،
سينما سيتي ،دي��ون ،سينمال،
فوكس).

