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تتمات  /ت�سلية
الجعفري :لن ن�سمح ( ...تتمة �ص)9

العالقات «الإ�سرائيلية» ( ...تتمة �ص)9

ليبيا :مجل�س الأمن ( ...تتمة �ص)9

في  23من الشهر الجاري ،حيث أكد أن «المحادثات بشأن إعادة العالقات مع
«إسرائيل» مستمرة وتتط ّور بصورة إيجابية».
يؤكد الخبراء على أن خطاب أوغلو أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة
والتنمية الذي ادعى فيه أن» أنقرة لن تنسى غزة وفلسطين والقدس والمسجد
األقصى حتى في أحالمنا فكيف في المفاوضات» ،ما هو إال بروباغندا تركية
لترويج االتفاق مع «إسرائيل» ،فخطابه لم يقدم جديد للشعب الفلسطيني في
غزة بخصوص رفع الحصار ،والمعلومات التي س ّربت من نص االتفاق تؤكد
أن االتفاق ينص على عودة السفراء ودفع تعويضات لذوي الضحايا األتراك
ومنع أي نشاط عسكري لحركة حماس وإسقاط الدعاوى القضائية كافة ضد
«إسرائيل» ،باإلضافة إلى البدء بمفاوضات حول م ّد خط غاز إسرائيلي عبر
تركيا ،وهذا ما أوردته معلومات إعالمية «إسرائيلية»..
فتركيا التي بدأت خالل السنوات الخمس األخيرة عالقاتها اإلستراتيجية
والدولية تنهار نتيجة سياسة أردوغ��ان الخارجية ،ونتيجة ظهور الدور
الحقيقي للحركات اإلسالمية في المنطقة التي كانت أنقرة تعتبرها حصانها
السياسي ،باتت اآلن تحاول الهروب من عزلتها مع الجوار إلى تعزيز عالقاتها
مع كيان العدو وفي هذا اإلطار جاءت دعوة رئيس الوزراء التركي رجب طيب
أردوغان قبل أيام إلى ضرورة تحسين العالقات مع إسرائيل ،فالهروب التركي
نحو أحضان «إسرائيل» يثبت من جديد أن فلسطين ليست في دائرة اهتمامات
حكومة العدالة والتنمية ولم تكن يوما ً على الئحة أردوغان الذي بات يظهر
على حقيقته .تلك الحقيقة التي تغيب عن بعض من يص ّرون على إلغاء عقولهم
والتعامل مع أردوغان على انه نصير للفلسطينيين.

من جهتها ردت «كتائب سيد الشهداء» على تصريح
العاني ،حيث قال األمين العام للكتائب أبو االء الوالئي
في بيان مقتضب إن «ابناء الحشد هم ذاتهم ابناء االجهزة
االمنية ،والنصر واحد في الرمادي» ،مضيفا« :ستهزمون
مهما تعددت عناوينكم».

لذلك انهارت دفاعاته بسرعة ،وصار يعتمد على الكمائن
والعبوات والقنص من بعيد واالنتحاريين في مواجهة
القوات األمنية من دون وجود معارك مباشرة.
ك��م��ا ب���ات ق��ل��ب ال��م��دي��ن��ة اآلن م��ح��اص��را ً م��ن أغلب
االتجاهات ال سيما بعد دخول قوات مكافحة اإلرهاب إلى
الجزء الجنوبي ،فيما سيطرت قوات أخرى على طريق
الجرايشي والبو ذياب شمال المدينة.
وذكر المصدر أن سوء األحوال الجوية قد يؤثر على
العمليات العسكرية وإدامة زخمها في ظل صعوبة تقديم
المروحيات القتالية التابعة لطيران الجيش الدعم الكامل
للقوات على األرض نتيجة سوء األحوال الجوية.

العربي

على صعيد آخر ،طالب األمين العام لجامعة الدول
العربية نبيل العربي ،تركيا بسحب قواتها بشكل فوري
من األراضي العراقية.
وقال العربي خالل اجتماع وزراء الخارجية العرب في
مق ّر الجامعة العربية لبحث التدخل التركي في العراق:
«إن جميع ال���دول العربية تؤكد وقوفها إل��ى جانب
العراق» ،مضيفا ً أن «الجامعة العربية والدول العربية
تؤكد وقوفها إلى جانب الحكومة العراقية التي تبذل
جهودا ً دبلوماسية الحتواء الموقف مع تركيا بالطرق
الدبلوماسية».
وأك��د أن التدخل التركي في ال��ع��راق انتهاك سافر
للسيادة العراقية.
م��ن جهته ش��دد وزي��ر الخارجية العراقي إبراهيم
الجعفري ،على أن ب�لاده لن تسمح للقوات التركية
باالنتقال من منطقة إلى أخرى.
ودع��ا الجعفري في كلمته خ�لال اجتماع الجامعة
العربية إلى «إصدار قرار ضد التدخل التركي في العراق
يرقى إلى حجم العراق ومكانته» وإلى حجم االنتهاك
التركي ،ويدعو لسحب أنقرة قواتها من العراق دون أي
شرط ،وعدم تكراره.
وأض��اف الجعفري ،أن «العراق حريص على إبقاء
ال��ع�لاق��ات الطيبة م��ع جميع دول ال��ج��وار ،بما فيها
الجمهورية التركية ،لكن ذلك ال يعني أن نتسامح مع أي
انتهاك لسيادتنا».
وكانت تركيا نشرت مئات الجنود باإلضافة إلى آليات
عسكرية في منطقة بعشيقة بشمال العراق أوائل الشهر
ال��ج��اري ،مدّعية أن القوة تأتي في إط��ار بعثة دولية
لتدريب وتجهيز القوات العراقية لقتال تنظيم «داعش»،
فيما استنكرت بغداد هذا التحرك مؤكدة أنها لم توجه
الدعوة لمثل هذه القوة.

العيثاوي

من جهة أخ��رى ،رد المتحدث باسم مقاتلي عشائر
محافظة األنبار غسان العيثاوي على تصريحات النائب
ظافر العاني التي قال فيها إن معارك تحرير الرمادي
«نظيفة» ،ألن الحشد الشعبي لم يشارك فيها ،واعتبر أن
العاني «ال يمثل محافظة األنبار».
وق���ال ال��ع��ي��ث��اوي ف��ي ح��دي��ث لقناة ال��س��وم��ري��ة إن
«تصريحات العاني األخيرة بخصوص معارك الرمادي
وعدم مشاركة الحشد الشعبي فيها ووصفها بالنظيفة،
ال تمثل أهالي االنبار» ،مشيرا الى ان «من يمثل محافظة
االنبار ويتكلم باسمهم ،هم المقاتلون المرابطون على
السواتر والقادة الميدانيون الذين لم يغادروا المحافظة،
ول��ي��س م��ن يسكن ال��ف��ن��ادق ف��ي (منطقة) كردستان
(العراق) والدول األخرى».
واض��اف العيثاوي ،أن الساكنين في فنادق اربيل
نرفض تصريحاتهم رفضا قاطعا وال يمثلون محافظة
االنبار ،وانما يمثلون انفسهم والدول الداعمة لهم ،النهم
«تجار ح��روب ويعتاشون عليها» ،الفتا الى «اننا لن
نسمح ألمثال هؤالء بالتكلم باسمنا ولتخرس االصوات
الداعية لتقسيم العراق».
وتابع العيثاوي :ان «الحشد الشعبي من المحافظات
الجنوبية قاتلوا قتال االبطال واعطوا مئات الشهداء في
سبيل تحرير اراضي العراق في محافظات صالح الدين
وديالى» ،مبينا «انهم غير مضطرين للقتال في محافظات
بعيدة عن محافظاتهم».

البحرين :حراك ثوري
ت�أهب ًا لـ «فعالية �سترة الكبرى»

ناديا شحادة

ال ّ
حل من دون مو�سكو (تتمة �ص)9
وفي هذا الصدد دعا المجلس ال��دول األعضاء إلى
االستجابة لطلب المساعدة من قبل حكومة الوفاق
الوطني ،كما أنه دعاها إلى مساعدة حكومة الوحدة في
التعامل مع التهديدات على أمن ليبيا ،بما في ذلك دعمها
في محاربة داعش وجماعة «أنصار الشريعة» وغيرهما
من المجموعات المتصلة بتنظيم القاعدة في ليبيا.
وفي وقت سابق من األربعاء قال فرحان حق ،نائب
األمين العام لألمم المتحدة ،إن بان كي مون يرحب
بتوقيع أط��راف األزم��ة الليبية اتفاقا ً بتشكيل حكومة
وحدة وطنية.
ونقل ح��ق ع��ن األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم المتحدة قوله
إن التوصل إلى هذا االتفاق يعد خطوة بالغ األهمية
لمواصلة العملية االنتقالية في ليبيا بعد أشهر من
الفوضى وعدم االستقرار.

يُذكر أن أط��راف األزم��ة الليبية ،بما فيها المؤتمر
الوطني العام الحاكم في طرابلس والبرلمان المعترف
به دوليا ً في طبرق ،وقعت يوم الخميس  17كانون أول
برعاية أممية اتفاقا ً لتشكيل حكومة وفاق وطني في
مدينة الصخيرات المغربية.
وينص االتفاق المزمع توقيعه على تشكيل حكومة
وحدة وطنية سبق وأن اقترحت بعثة األمم المتحدة
تشكيلتها ،لتقود مرحلة انتقالية من عامين تنتهي
بانتخابات تشريعية.
ويأتي االتفاق ثمرة لعام من المفاوضات ،في وقت
تشهد فيه ليبيا تمددا ً للجماعات المتطرفة على أراضيها،
وعلى رأسها تنظيم داعش الذي يسيطر على مدينة سرت
( 450كلم شرق طرابلس) ويسعى للتمدد في المنطقة
المحيطة بها التي تضم حقول نفط رئيسية.

وأض��اف أن روسيا ستضع في اعتباراتها تقييمات ح��زب الشعوب
التوجه الدولي نحو موسكو
الديمقراطي في ما يتعلق بالوضع في سوريا...
ّ
مستم ّر ،حيث أعلن رئيس هيئة األركان العامة للقوات المسلحة الروسية
فاليري غيراسيموف أن موسكو تدعم الجهود التي تبذلها باريس لتشكيل
تحالف يواجه داعش في سورية والعراق.
وفي لقاء أجراه مع نظيره الفرنسي بيير دو فيلييه ،أشار غيراسيموف
إلى أن األحداث في الشرق األوسط وشمال إفريقيا أثبتت أنه ليس بإمكان
دولة واحدة أن تتصدّى وحدها لتهديد اإلرهاب الدولي.
من جانبه قال دو فيلييه« :أن األوان قد حان لنجمع قوانا في محاربة
داعش وجبهة النصرة وباقي الفصائل اإلرهابية المتطرفة» ،مضيفا ً أن
الحديث يدور عن األهداف المشتركة بين فرنسا وروسيا ...فعالية تدخل
موسكو في الحرب على اإلرهاب أكدها تقرير المعهد األميركي « »IHSالذي
قال إن مساحة األراضي التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» تقلصت في
سورية والعراق ،بشكل كبير خالل العام  2015في ظل انخفاض قدرته
المالية.
ويقول تقرير أصدره «المعهد» في غضون بضعة أشهر ،فقد تنظيم داعش
السيطرة على أراض واسعة في سوريا والعراق ،حيت انتهى به األمر إلى
أقل من  % 14من المساحة التي كان يسيطر عليها في السنة الماضية..
التقدم الروسي هذا انتقدته منظمة العفو الدولية بحجة استخدام روسيا
القنابل العنقودية أثناء العملية في سورية ...وهو ما رفضته موسكو ،حيث
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف
إن الواليات المتحدة تتالعب بالمعلومات ،بهدف صرف انتباه المجتمع
الدولي عن األسباب الحقيقية للمأساة السورية .وأضاف أن سالح الجو
الروسي العامل في سورية ال يستعمل القنابل العنقودية ،مؤكدا ً عدم
وجود مثل هذه القنابل في قاعدة حميميم ...كل هذه المؤشرات توحي بأن
العام المقبل سيكون حافالً بالسياسة والميدان ،فالتقدم السريع للجيش
العربي السوري المدعوم بسالح الجو الروسي ،يشير إلى اقتراب الحسم
الميداني والقضاء على اإلرهاب ...أما المسار السياسي فقد ُحسم بالقرار
األممي األخير ...وبكل تأكيد ما لم يستطع الغرب أخذه من موسكو وحلفائها
في الميدان فلن يأخذوه في السياسة؛ وهو ما أكده المسؤولون الروس
والسوريون في أكثر من مرة ...

م�صر :مقتل �ضابط ( ...تتمة �ص)9
السلطات م��ن جهتها ،ت��ؤك��د أن
هجمات المتطرفين أسفرت عن مقتل
أكثر من  500شرطي وعسكري ،ال
سيما في شمال سيناء ،فضالً عن
اع��ت��داءات طالت الشرطة والجيش
في القاهرة ودلتا النيل.
ه��ذا ،ويتخذ تنظيم «أنصار بيت
المقدس» من شمال سيناء معقال له
ولنشاطه ،إذ يسعى إلقامة خالفة
في «والي��ة سيناء» تكون ج��زءا من
«خالفة» تنظيم «الدولة االسالمية»
اإلره���اب���ي ال��ن��اش��ط ف���ي س��وري��ة
والعراق.

مصطفى حكمت العراقي

رحيل �أحد قادة الثورة الجزائرية
شارع زايد الحيوي في بلدة عالي ،ونزلوا إلى الساحات،
وأشعلوا «نيران الغضب» في ساحات بلدة النويدرات.
وأفاد الموقع أنه «تنديدا ً بالمداهمات السافرة لمنازل
المواطنين من قبل مرتزقة الكيان الخليفي الفاسد ،انطلقت
الثالثاء الماضي تظاهرة غاضبة في بلدتي المصلى
وإسكان جدحفص بمشاركة حاشدة من أهالي هاتين
البلدتين».
وك��ان ائ��ت�لاف شباب ث��ورة  14فبراير ق��د أعلن عن
فعاليّة كبرى في عاصمة الثورة سترة ،في اليوم األ ّول من
كانون الثاني  ،2016داعيًا الجماهير الشعبيّة للمشاركة
الواسعة فيها.
وف��ي ه��ذا السياق ،عبّر الناشطون البحرينيون عن
جهوزيتهم الستقبال «عام ثوريّ جديد» ،من خالل إقامة
معارض لمقتنيات الشهداء الشخصيّة ،والمشاركة
في التظاهرات والمسيرات والوقفات االحتجاج ّية ،إلى
النزول الثوريّ للشوارع والتقاطعات والساحات وإحكام
السيطرة عليها.

يواصل ث��وار البحرين حراكهم وفعالياتهم الثورية
بعزيمة متصاعدة في مدن وبلدات عدة ،تأكيدا ً على مطالب
الثورة وتنديدا ً بممارسات السلطة.
وقال موقع «إئتالف شباب ثورة  14فبراير» على موقعه
إن «فرسان اإلباء نفذوا الثالثاء عمليات ثورية في العديد
من مدن البحرين وبلداتها».
وأضاف :تحت شعار «شهداؤنا سر صمودنا» ،ووفاء
للشهداء األبرار وتمسكا ً بالقصاص من القتلة ،تمكن ثوار
البحرين من الوجود الثوري على الشارع العام في بلدة
السهلة الشمالية وبلدة الهملة ،وإحكام السيطرة عليهما،
ما أدى إلى توقف الحركة المرورية للمركبات والسيارات
فيهما.
وتابع الموقع :تنديدا ً بجرائم العدو الخليفي ،وتضامنا ً
م��ع المسلمين ف��ي نيجيريا ،ف��رض أب��ط��ال الميادين
سيطرتهم على الشارع التجاري ببلدة بوري ،مشعلين
نيران الغضب فيه.
وأش��ار إل��ى أن ث��وار البحرين أحكموا قبضتهم على

توفى ،حسين آيت أحمد ،أحد
قادة الثورة الجزائرية ،في جنيف
عاصمة سويسرا.
وق��د توفى آي��ت أحمد ع��ن عمر
ناهز  89عاماً ،وك��ان قد نقل إلى
سويسرا للعالج قبل سنة بعد
إصابته بجلطات دماغية عدة خرج
على أثرها من الحياة السياسية.
ُي��ذك��ر أن آي���ت أح��م��د ك���ان من
وج��وه الجبهة الوطنية للتحرير
وال���م���ق���اوم���ة ال���ج���زائ���ري���ة ضد
االستعمار الفرنسي ،حيث كان
من بين الزعماء الخمسة الذين
اختطفتهم فرنسا من طائرة متجهة
من المغرب في الخمسينيات (بن
بلة وبوضياف وأشرف وخيضر).
وبعد االستقالل كان من زعماء
انتفاضة القبائل ض��د الرئيس

أحمد ب��ن بلة ،كما ع��ارض نظام
ال��ح��زب ال��وح��ي��د ،وأس���س جبهة
ال��ق��وى االشتراكية ،وحكم عليه

العري�ض :تون�س بحاجة �إلى �إ�صالحات
في المرحلة الحالية

باإلعدام لينفى إلى سويسرا في
عهد هواري بومدين من عام 1966
إلى .1989

قال علي العريض ،األمين العام لحركة «النهضة» ،المشاركة في
االئتالف الحاكم في تونس ،إن المرحلة الحالية تحتاج إلى «حكومة
إصالحات».
وأضاف العريض ،في تصريحات للصحافيين ،على هامش احتفال،
نظمته الحركة بمناسبة دينية أن «التعديل الوزاري يجب أن يأخذ بعين
االعتبار أن هذه المرحلة الحساسة تحتاج إلى حكومة إصالحات ،بعد
أن أنهينا المرحلة االنتقالية» .وأشار إلى أن قيادات من حركته ،ستلتقي
مجددا ً رئيس الحكومة التونسية ،الحبيب الصيد ،لتقديم مقترحاتها بشأن
التعديل الوزاري المنتظر ،من دون أن يذكر موعدا ً محددا ً للقاء .ولفت إلى
أن «الصيد» ،قد أكد في وقت سابق ،لقيادات في حركة «النهضة» نيته
دمج وزارات ،وإنشاء أخرى.
ويستع ّد رئيس ال��وزراء التونسي ،في غضون أي��ام ،إلع�لان تعديل
وزاري على حكومته ،لـ «ضخ دماء جديدة في فريقه الوزاري» ،بحسب
مراقبين.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1إحدى البحيرات الخمس العظمى ،مدينة لبنانية
2 .2مدينة بلجيكية ،نخاصم بشدة
3 .3أمر عظيم ،مدينة ألمانية
4 .4لسان النار ،حرف أبجديّ ،
نظمن (هن)
5 .5اإلنصاف ،الن وسهل ،متشابهان
6 .6ضمير متصل ،مدينة ألمانية
7 .7دعى بالويل ،يرشد ،أكمل األمر
8 .8الطفل ما زال في بطن أمه ،عملة أوروبية
9 .9حيوان مفترس ،مستعد لألمر ،مقياس مساحة
1010قديس مبشر إيرلندا وشفيعها ،ترجع
1111من أنواع الدببة ،مخدتي
1212م ّد الحبل ،شجر معمر ،قرع الجرس

1 .1والية أميركية ،مدينة إيرانية
2 .2للندبة ،من أوجه القمر ،نوم عميق
3 .3نواكب األمر ،ضمير
4 .4تجاوب ،عاصمة أوروبية ،تضع خلسة
5 .5عائلة ،أرشدا ،يعبران
6 .6عاصمة أوروبية ،أقرضتي المال
7 .7دولة آسيوية ،ألطع بالنار
8 .8در ،أرطبه بالماء ،حرف أبجدي مخفف
9 .9خالف يسرنا ،يقطعان
1010حمت ،منزل ،أحصى
1111ضعف ،ظهرت من بعيد ،أفزع وأخيف
1212هدمنا البناء ،مدينة تركية

السيدة الثانية
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة باسم
م�غ�ن�ي��ة وم ��اغ ��ي ب ��و غ �ص��ن من
اخ� � ��راج ف �ي �ل �ي��ب أس� �م ��ر111 .
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
اب ��راج ،الس ساليناس ،سيتي
كومبلكس ،فوكس ،سينمال).

In the Heart of The
Sea
فيلم تشويق بطولة كريس
ه �ي �م �س��ورث م ��ن اخ � ��راج رون
ه� � � ��اورد .م� ��دة ال� �ع���رض 121
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس).
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،145983726 ،697421538
،481652397 ،832576419
،573894162 ،926137854
،719245683 ،368719245
254368971

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اس��ع��د حبيب ف���رح ) 2
لبنان ،غ��ار ،اا  ) 3س��اد ،وه��اد،
دلل  ) 4بتلون ،دنانير  ) 5يناير،
ل��س  ) 6ل��ع��ب ،ل��س��ان ،ه��دم ) 7

ين ،نكل ،بيار  ) 8االبتكار ،وا ) 9
ابالي ،نالعبه  ) 10سوريا ،سرها
 ) 11دانت ،اركال  ) 12انت ،ال،
البس.
عموديا:
 ) 1السبعلي ،ايدا  ) 2سبات،

عناب ،ان  ) 3عندليب ،السنت ) 4
دا ،ون ،نالوت  ) 5حنون الكبير 6
) يسلت ،يال  ) 7يغادرا ،كنار ) 8
بادن ،نبال ،كل  ) 9فر ،ال ،يراسال
 ) 10دنسها ،ع��راب  ) 11حالي،
دروبه  ) 12الريم ،اهاب.

 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 Good Dinosaur
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
رايموند أتشوا من اخ��راج بيتر
س� ��وه� ��ان .م � ��دة ال � �ع� ��رض 93
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،اب ��راج ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).
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Bus 657
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة روب ��رت
دي ن �ي��رو م��ن اخ � ��راج سكوت
م��ان .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

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).

