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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش يط ّهر ( ...تتمة �ص)9

وكان العبادي جدد ،أول من أمس
االثنين ،رفضه القاطع لدخول قوات
تركية إل��ى ال��ع��راق ،متحديا ً أنقرة
بإبراز أي دليل يثبت علم الحكومة
ال��ع��راق��ي��ة ب��ش��أن دخ����ول ق��وات��ه��ا
للعراق ،فيما شدد على أهمية إيقاف
تهريب النفط م��ن قبل «داع���ش»
عن طريق تركيا ،كما وج��ه القوة
الجوية العراقية ب��أن تكون على
أهبة االستعداد للدفاع عن العراق
وسيادته.
ال���ى ذل���ك ،أج���رى رئ��ي��س إقليم
كردستان العراق ،مسعود برزاني،
اتصاال ً هاتفيا ً برئيس الوزراء حيدر
العبادي ،وبحث معه أهمية توحيد
ال��م��وق��ف الن��س��ح��اب ه���ذه ال��ق��وات
ال��ت��رك��ي��ة م��ن األراض����ي العراقية
«ف��وراً» ،فيما أكد برزاني أن سيادة
العراق «خط أحمر».
أعلنت دار اإلف��ت��اء العام لهيئة
إفتاء أهل السنة والجماعة ،الثالثاء،
رفضها التدخل التركي في األراضي
العراقية ،وفيما أك��دت أن السنة
«سيحملون السالح ويقاتلون» كل
من يتجاوز على الحدود الوطنية،
طالبت الحكومة باإلصالح الفوري
ومد جسور أخوية صادقة مع أهل
السنة «قبل فوات األوان».
وقال عضو مكتب األمانة العامة
لدار اإلفتاء خليل الكبيسي في بيان
صحافي« :نرفض التدخل التركي
أو أي تدخل أجنبي يحقر سيادة
ال��ع��راق ويخفر ذم��ة العراقيين»،
محمالً القائد العام للقوات المسلحة
«مسؤولية أخذ دوره كمؤتمن على
بلد عريق وقوي بعيد عن المماحكات
السياسية والمدافعات غير الواقعية،
بل موقف يعيد للعراق هيبته بين
البلدان».
وأضاف الكبيسي« :نوجه رسالة
ال��ى ك��ل السياسيين العراقيين ال

العمليات الفل�سطينية ( ...تتمة �ص)9
ويتخ ّوف قادة الجيش «اإلسرائيلي» ،من تنفيذ المزيد
من العمليات ،ضد المستوطنين والجنود «اإلسرائيليين»،
ردا ً على جرائم االحتالل بحق الشعب الفلسطيني.
موشيه يعالون وزير جيش االحتالل «اإلسرائيلي»
أك��د أن ق��وات الجيش واألم���ن مستعدة لمواجهة أي
تصعيد محتمل لالنتفاضة الحالية .ونقلت اإلذاع��ة
«اإلسرائيلية» العامة عن «يعالون» قوله ،إنه لم يتم
احتواء االنتفاضة وموجة العمليات ،وإن قوات الجيش
تستخدم جميع الوسائل المتوفرة لديها لوقف هذه
الموجة.
أجواء الخوف التي أثارتها العمليات الفلسطينية ُتطيح
الحركة االقتصادية في الكيان الصهيوني ،وخاصة في
المدن الكبرى .فأسواق الصهاينة في القدس المحتلة تخلو
من الزبائن نتيجة الرعب والقلق من العمليات الفلسطينية
الحاصلة ،فما زال االقتصاد («اإلسرائيلي») يتكبد الخسائر
منذ بدء انتفاضة القدس مطلع أكتوبر الماضي ،فيما يعمل
أصحاب القرار في دول��ة االحتالل على ضخ األم��وال في
محاولة منهم النتشاله بعد األرقام السلبية التي سجلها

خالل الشهرين الماضيين ،وهو ما يضع اقتصاد االحتالل
في مأزق.
التحديات أمام «إسرائيل» تتجه نحو مزيد من الخطورة
والتعقيد وخاصة بعد ازدياد حجم الحضور الروسي في
سورية ،وهذا بالتالي ع ّزز من حضور أشد أعدائها إيران
وح��زب الله مما زاد مخاوف وقلق على أمن كيانها ،فلم
تفكر حتى في أحالمها أنها سترى منظومة «أس »400
المضادة للطائرات تنصب في س��وري��ة ،فبات الجيش
«اإلسرائيلي» يستع ّد لمفاجأة على الجبهة الشمالية بعد
نشر هذه المنظومة فقام بإجراء مناورة قيادية مفاجئة
على مستوى القيادة الجنوبية تحاكي مواجهة واسعة في
قطاع غزة ،وهذا يتطلّب منه أن يبقى على جهوزية مرتفعة
تفاديا ً لسيناريوات غير متوقعة ،ويأتي ذل��ك في ظل
الحائط المسدود الذي وصل إليه االحتالل في المواجهات
الفلسطينية الفردية في القدس المحتلة والضفة الغربية.
فالظروف قد تغيّرت وعلى الكيان «اإلسرائيلي» أن يستع ّد
ويالئم نفسه على هذه التطورات غير المتوقعة.

بشرى الفروي

القوات الم�شتركة ( ...تتمة �ص)9

يسمح ولن يغفر خطأ أو تعمد من
يجعل ال��ع��راق حلبة للصراعات
ال��دول��ي��ة أو م��ع��رض �ا ً ل��ل��م��زاي��دات
ال��س��ي��اس��ي��ة أو ش���اش���ة ل��ع��رض
العضالت ،وسيندم كل من يجازف
ب��ه��ذا ال��خ��ط غير المستقيم وغير
المرضي ألدنى شعب في العالم».
وبين الكبيسي« :نحن أهل السنة
في الداخل من المجاهدين والمقاومين
والساكنين في ربوع الوطن ،نرفض
كل بيان أو تصريح يثير الطائفية
أو يدعو لتدخل القوى األجنبية في
شأن العراقيين» ،مؤكداً« :سنحمل

سالحنا ونقاتل كل من يتجاوز على
ثوابتنا اإلسالمية وحدودنا الوطنية
أو يحاول إعادة النفوذ االجنبي أو أي
قوة تحمل صفة المحتل أو التدخل
غير المشروع والقانوني».
وفي السياق ،بحث سفير روسيا
ل��دى ب��غ��داد إيليا م��ورغ��ون��وف مع
رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي حيدر
ال��ع��ب��ادي ،األوض����اع ف��ي ال��ش��رق
األوس����ط وع��ل��ى رأس��ه��ا مكافحة
اإلرهاب.
ك��م��ا ب��ح��ث ال��ط��رف��ان ال��ع�لاق��ات
الثنائية والحرب ضد تنظيم داعش

اإلرهابي والتغيرات التي تمر بها
المنطقة ،وأكد الطرفان أهمية احترام
سيادة العراق.
ميدانياً ،كشف بيان بأن قيادة
عمليات األن��ب��ار وال��ف��رق��ة الـ10
م��ن الجيش ال��ع��راق��ي ح���ررت مقر
عمليات األنبار السابق في الرمادي
من مسلحي داع��ش ورفعت العلم
العراقي فوقه شمال المدينة.
وبتطهير هذا الموقع العسكري
تكون القوات العراقية والقطعات
المتجحفلة معها قد سيطرت على
ال��م��ن��اف��ذ وال���ط���رق ب��ات��ج��اه مركز

الخطر الإرهابي ( ...تتمة �ص)9
وذك��ر التقرير أن عدد المتطرفين المنحدرين من
روسيا ازداد خالل الفترة المذكورة ( 18شهراً) من
 800شخص إلى نحو  ،2400ما يضع روسيا في
المركز الثالث ،علما ً بأن معظم المتطرفين منحدرون من
مناطق شمال القوقاز .كما جاء نحو ألفي مقاتل أجنبي
آخر من دول آسيا الوسطى :كازاخستان وقرغيزستان
وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبيكستان ،حسب
التقرير.
أما اإلرهابيون األردنيون ،فيبلغ عددهم في صفوف
«داع��ش» و«النصرة» حسب تقييم الخبراء ،ما بين
 2000و 2500شخص.
الى ذلك ،نقلت وكالة «انترفاكس» عن مصدر مطلع
قوله إن غواصة «روس��ت��وف على ال��دون» التابعة

يذكر أن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية
العميد شرف لقمان أن السعودية ومن خالل عدوانها
على اليمن قد دخلت في مستنقع ال يمكنها الخروج منه إال
مهزومة مذمومة ومدحورة لكن الواليات المتحدة والكيان
الصهيوني تحاوالن إخراجها منه بصيغة معينة تحفظ
ماء وجه الرياض.
وقال العميد لقمان« :السعودية دخلت الحرب من دون
خطة معينة ومن دون هدف إال تدمير اليمن ،وقد د ّمرته إال
أن الجيش والشعب واللجان الشعبية اليمنية موجودون،
ونحن نستطيع استرجاع حقوقنا من دون مفاوضات
سياسية ،ونحن في الجيش لن نتوقف والمفاوضات
السياسية شيء آخر».
وف��ي السياق ،قتل  3جنود سودانيين وآخ��رون من
مليشيات مرتزقة ال��ع��دوان خ�لال قصف مدفعي مركز
للقوات اليمنية على مواقع قوات االحتالل جنوب محافظة
تعز ،كما أحبطت القوات اليمنية المشتركة  3محاوالت
لمرتزقة العدوان للزحف في مناطق عدة في الشريجة
على الحدود بين لحج وتعز.
وك��ان الهجوم االول على التباب خلف جبل الشبكة
والثاني باتجاه السحى والثالث باتجاه منطقة العلوب.
وأكد مصدر عسكري يمني ،أن القوات الغازية والمرتزقة
تكبدت عشرات القتلى والجرحى وت��م تدمير ع��دد من
المدرعات واآلليات وعادوا من حيث أتوا.

المدينة ،ف��ي ظ��ل انهيار دفاعات
التنظيم اإلره��اب��ي ،لكن م��ا يعيق
التقدم السريع ال��ى اآلن هي كثرة
العبوات الناسفة والمباني الملغمة.
وق����ال م��ص��در إن ق����وات جهاز
مكافحة اإلره��اب العراقية حررت
منطقة التاميم بالكامل في الرمادي
(مركز محافظة األنبار) وسط انهيار
ل��دف��اع��ات داع���ش ،وبالتالي وفي
ضوء هذه المعطيات يكون تنظيم
داعش قد تقهقر بشكل كبير باتجاه
مناطق مركز المدينة وحوصر من
جميع االتجاهات.

«ه�آرت�س»� :أميركا ( ...تتمة �ص)9

ألسطول البحر األسود الروسي والمسلحة بصواريخ
مجنحة وص��ل��ت إل��ى منطقة قريبة م��ن السواحل
السورية.
وأك��د المصدر لـ«انترفاكس» أم��س أن الغواصة
وصلت إلى الجزء الشرقي من البحر وباتت قريبة من
سواحل سورية ،وكشف أن الغواصة مجهزة بمنظومة
«كاليبر بي إل» للصواريخ المجنحة.
من جهته ،رفض ناطق الرئاسة الروسية ديميتري
بيسكوف التعليق على معلومات عن وصول الغواصة
إلى شرق البحر المتوسط ،كما رفض تحديد مكان
وجود هذه الغواصة ،وقال ردا ً على سؤال وجهه له
أحد الصحافيين ،إنه ال يملك معلومات عن مكان وجود
هذه الغواصة.

من جهة أخرى ،كشف تقرير لصحيفة «هآرتس» الصهيونية أمس ،عن أن
منظمات أميركية «خيرية» حولت حوالى مليار شيكل (نحو  260مليون دوالر)
إلى مشاريع االستيطان خالل السنوات الخمس الماضية.
وذكرت «فرانس برس» ،أنه جاء في التقرير أن تبرعات هذه المنظمات ،التي
يقدر عددها بنحو  ،50معفاة من دفع أي رسوم لكونها «خيرية».
وأشارت الصحيفة إلى أن معنى ذلك هو أن الواليات المتحدة تمول بصورة
غير مباشرة المشروع االستيطاني الذي تعارضه اإلدارات األميركية على مدار
عشرات السنين على مستوى الشعار فقط.
ونقلت اإلذاعة الصهيونية عن الصحيفة أن هذه األموال األميركية الهائلة
تسهم في تطوير المستوطنات ،وتستخدم في شراء عمارات في الضفة الغربية
والقدس المحتلتين ،إضافة إلى مد يد العون لعائالت مستوطنين أدينوا
بممارسة اإلرهاب.

العفو الدولية:
معظم �أ�سلحة «داع�ش» من العراق
أعلنت منظمة العفو الدولية أن تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي استولى على الجزء األساسي من أسلحته
في العراق ،وذلك بسبب فشل قوات االحتالل في منع
تهريب األسلحة بعد الغزو األميركي للبالد.
جاء ذلك في تقرير ص��ادر من المنظمة الحقوقية
الدولية نشرته وسائل اإلع�لام أم��س ،وج��رى إعداد
هذا التقرير على أساس تحليل آالف عدة من الصور
ومقاطع الفيديو.
وأشار التقرير إلى أن حصول إرهابيي «داعش» على
كمية كبيرة من األسلحة المختلفة يرتبط بتوريدات
األسلحة إلى العراق بشكل غير مسؤول خالل العقود،
وفشل إدارات االحتالل بقيادة الواليات المتحدة في
تخزينها.

ُن ُذر مواجهات بين الخرطوم
ومتمردي الحركة ال�شعبية
شيئا ً في األفق سيعقد من مهمة الوساطة األفريقية،
كما أنه سيفاقم من معاناة المدنيين بتلك المناطق
ال سيما في ظل شح الغذاء نتيجة لضعف الموسم
ال��زراع��ي لهذا العام .الحكومة السودانية قللت من
حشود المتمردين ،غير أنها أكدت جاهزية قواتها للرد
على أي اعتداء يتعرض له المدنيون حسب قولها،
وبحسب الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد أحمد
الشامي فإن الجيش السوداني ال يزال يعمل الصبر إزاء
خروقات المتمردين المتكررة ،وهجماتهم المتفرقة
على المزارعين بالنيل األزرق ،من أجل تهيئة األجواء
للحوار الوطني ،الذي تجرى أعماله بقاعة الصداقة في
الخرطوم.

ب��دأت نذر المواجهات تعاود من جديد ،بمنطقتي
جنوب كردفان والنيل األزرق ،بعد أن توقفت بفعل
فصل الخريف والهدنة ،التي وصفت بالهشة ،التي
أعلنها الجانبان خالل األشهر القليلة الماضية ،ففي
الوقت الذي ال يزال الكثير من العقبات يعترض سبيل
التوصل إل��ى س�لام عبر مفاوضات أدي��س أبابا بين
الحكومة السودانية ،ومتمردي الحركة الشعبية قطاع
الشمال ،تحشد هذه األيام األط��راف قواتها استعدادا ً
للمواجهة ،فيما ظل الطرفان يتبادالن االتهامات بخرق
هدنة وقف إطالق النار التي أعلنها الجانبان أخيراً.
ورغم أن الحكومة تؤكد استقرار األوض��اع األمنية
بالمنطقتين ،إال أن تحركات القوات تشير إلى أن هناك

وأضاف المصدر أن وحدات من القوات اليمنية تقدمت
في جبهة األحيوق وطهرت مناطق ومواقع عدة خلف
قرية الصنمة بالوازعية ،التي تطل على الشريط الساحلي
باتجاه ميناء المخا وب��اب المندب ،ومناطق أخ��رى في
جبال المبذل باتجاه جبل شعبوب في تعز.
انتصارات أخرى تحققها القوات اليمنية داخل األراضي
السعودية ،فقد دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان
الشعبية تجمعا ً للجنود السعوديين في المجمع الحكومي
في الربوعة ،فيما استهدفت المدفعية اليمنية نقطة تمركز
للجنود السعوديين في موقعي المسيال والعش.
وردا ً على ذل��ك تتواصل غ��ارات ال��ع��دوان السعودي
العشوائية ضد المدنيين في اليمن ،فقد استشهد 10
أش��خ��اص ج��راء استهداف الطيران السعودي مدينة
صرواح في محافظة مأرب بحسب مصادر يمنية.
كما شن طيران ال��ع��دوان سلسلة غ��ارات على مبان
سكنية في محيطة القصر الجمهوري وسوق الحراج في
مدينة تعز ،وطالت الغارات تبة سوفتيل والمخبز اآللي
في دوار القصر.
وأفاد مصدر في تعز أن العدوان كثف غاراته على غرب
المدينة واستهدف السجن المركزي واللواء  35والمطار
القديم ،فيما تتواصل الغارات على منطقة الشريجة جنوبا ً
وعلى الشريط الساحلي غربا ً في منطقة ذب��اب وباب
المندب.

وأوضح التقرير أن قرار التحالف بقيادة الواليات
المتحدة حول حل الجيش العراقي الذي كان يضم
حوالى  400ألف عسكري بعد غزو العراق أدى إلى
أن عشرات اآلالف عادوا إلى بيوتهم أو اختفوا حاملين
السالح ،إضافة إلى تعرض مخازن أسلحة الشرطة
والجيش للهجمات وأعمال النهب من قبل جماعات
مسلحة ظهرت بعد التدخل األميركي.
وأضاف التقرير أن الواليات المتحدة وغيرها من
دول التحالف سلمت في الفترة بين  2003و2007
أكثر من مليون قطعة من األسلحة النارية وماليين
الذخائر للقوات العراقية ،رغ��م أنها كانت تتسم
بالفساد وسوء االنضباط ،مشيرا ً إلى أن مئات اآلالف
من هذه األسلحة اختفت.

المغرب يعتقل �شخ�ص ًا َّ
خطط لهجمات
اعتقل األم��ن المغربي عنصرا ً مواليا ً لتنظيم داعش
اإلرهابي ،كان ينشط في مدينــة بركان ،شرق المملكة.
وذك��رت وكالة المغرب العربي لألنباء أن الموقوف
الخطير كان يستعد لتنفيذ هجمات إرهابية في أماكن
مختلفة من البالد.
وكان األمن المغربي قد اعتقل مواطنين تركيين ومغربيا ً
ثالثاً ،أواخ��ر تشرين الثاني الماضي ،بعد االشتباه في

تعاونهم مع التنظيم المتطرف.
من جانبها ،أعلنت الداخلية اإلسبانية اعتقال عنصرين
مغربيين ،فجر الثالثاء ،بعدما أعلنا والءهما لداعش،
وهددا إسبانيا وفرنسا بـ«الموت».
وقال وزير اإلع�لام والناطق الرسمي باسم الحكومة
المغربية ،مصطفى الخلفي ،مؤخراً ،إن المغرب استطاع
أن يفكك  140خلية إرهابية ،ما بين عامي  2002و.2015
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مهندس روس��ي راح��ل إشتهر في حقل الطيران منذ
1918
2 .2مدينة إسبانية ،للتفسير ،حرف أبجدي مخفف
3 .3قبيلة عربية من معد بن عدنان
4 .4مدينة فرنسية ،خاصتي ،يحفر الئر
5 .5خالف اليسار ،أهب
6 .6قصدت للزيارة ،الحاجز ،أمر عظيم
7 .7بحر ،مثيل ،مدينة أميركية
8 .8لدغ ،ما يجمد على األرض من الماء
9 .9ألزمت باألمر ،غيّرنا
1010يكبر ،والية أميركية ،يصنع من الحليب
1111صوت األلم ،رغب باألمر
1212إتهم ،يثقا بالشخص ،للتفسير

1 .1دولة أميركية ،يجاوب
2 .2غير مطبوخ ،يمسان
3 .3جارية غنت للرشيد ،إمارة عربية
4 .4وجهة نظر ،ظهر السفينة ،مدينة ألمانية
5 .5عاصمة زيمبابوي ،منزل ،متشابهان
6 .6تقفل ،ضمير متصل ،ضربنا
7 .7حرف عطف ،ضرب باألرض
8 .8مرفأ سوري ،دولة عربية
9 .9عنب أسود ،عاصمة أوروبية ،حرف أبجدي مخفف
1010ن ّمق ،يغنجا
1111يفارقان ،نباشر العمل
1212خيّال ،برمان حول الشيء
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،826573419 ،497821536
،549718263 ،135694782
،283946157 ،671352894
،954167328 ،718239645
362485971

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 )1بول فون كاليست  )2ريال،
ري���م ،جمل  )3كلكامش ،ااا )4
مدريد ،لمين  )5قستيه ،نابلس )6
ار ،موناكو ،با  )7ريميني ،بركان

 )8رر ،وده ،رنم  )9ناس ،ايراسو
 )10ميسلون ،انبت  )11النادر،
الوني  )12ني ،منكسر ،سي.
عموديا:
 )1بركة ق��ارون ،ان  )2ويل،
سري ،املي  )3الكمت ،مرسين )4

فالديمير ،سام  )5مرهون ،الدن
 )6نرشي ،نيويورك  )7كي ،دنا،
درن  )8لما ،اكبها ،ار  )9البور،
سأل  )10يجامل ،كرونوس )11
س��م ،ي��س��ب��ان ،ب��ن��ي  )12ت��ل��ون،
انملتي.

 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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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).
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)
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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

7
6

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).

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).

