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تتمات  /ت�سلية
دعوات لطرد ( ...تتمة �ص)9

وأض���اف ج��م��ال أن «ت��ع��رض��ه لتشكيالت الحشد
الشعبي ،التي تقاتل اإلره��اب وتدافع عن سيادة البلد
وتعمل تحت مظلة الدولة وبقيادة القائد العام للقوات
المسلحة وتمتلك تمثيالً برلمانيا ً يجعلها ج��زءا ً من
النظام السياسي».
وأش��ار المتحدث باسم الخارجية العراقية أن إبداء
السفير رأي���ه ل�لإع�لام بما يتعلق بطبيعة المواقف
السياسية لبعض مكونات الشعب العراقي ،يعد خروجا ً
عن دور السفير ،و»تجاوزا غير مسموح به في األعراف
الدبلوماسية».
وبين جمال أنه «من المفترض أن يتمثل دوره في إيجاد
المشتركات الكفيلة بتعزيز العالقات الثنائية بين البلدين،
والتي يحرص ال��ع��راق على تعزيزها وتوطيدها وفق
مبادئ االحترام المتبادل وبما يخدم مصالح الشعبين
الشقيقين».
وكان نواب عراقيون اتهموا السفير السعودي الجديد
بالتدخل ف��ي ش��ؤون ال��ب�لاد بعد أن ق��ال إن «مشاركة
مقاتلين مدعومين من إيران في قتال داعش يفاقم الطائفية
في العراق».
وقال السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان في
حديث مع قناة «السومرية» التلفزيونية السبت ،إن «قوات
الحشد الشعبي (وهي تحالف من جماعات شيعية مسلحة
تدعمه إيران تشكل في عام  2014لقتال تنظيم داعش)

انتقال مجرى المعارك من ريف ديرالزور ال�شرقي للغربي

يجب أن يترك قتال المتشددين للجيش العراقي وقوات
األمن الرسمية لتجنب تصعيد التوترات الطائفية».
واعتبر السبهان إع��ادة فتح السفارة السعودية في
بغداد ،والتي أغلقت عام  1990بعد حرب الخليج األولى،
بمثابة عالمة ايجابية على تعاون أوثق في قتال تنظيم
«داعش» ،الذي يسيطر على أراض في العراق وسورية،
وأعلن مسؤوليته عن تفجيرات في السعودية.
وق��ال خالد األس��دي عضو لجنة الشؤون الخارجية
بالبرلمان العراقي «التدخل في الحشد الشعبي والحديث
عن مواضيع أخرى ...هو ليس معنيا ً بها ...عليه أن يحترم
العرف الدبلوماسي» .وقال األسدي إنه «طلب من وزارة
الخارجية استدعاء السفير إلبداء اعتراض المشرعين على
تصريحاته» ،ولم يصل أي رد فوري من السفارة.
وتابع األسدي« :أن تكرار مثل هذا التدخل ،سوف يكون
نداء إلعالن السفير غير مرغوب فيه ،ومطالبة المملكة
العربية السعودية باستبداله».
ونقلت وسائل اإلعالم العراقية تصريحات مماثلة لنواب
آخرين في البرلمان.
وق��ال��ت ع��واط��ف نعمة وه��ي نائب ع��ن ائ��ت�لاف دول��ة
القانون ،من دون الخوض في مزيد من التفاصيل ،إنها
تشدد على «ض��رورة طرد السفير السعودي من العراق
فورا ،وتلقينه درسا ً في احترام البلد ،الذي يضيفه ،وفي
حال بقائه سيالقي ما ال تحمد عقباه».

ال�سي�سي ع�شية ( ...تتمة �ص)9
خ��ي��ارات الشعب ويسعى ج��اه��دا ً لتحقيق آم��ال��ه.
ويضمن مناخا ً إيجابيا ً لعمـل قطاعات ومؤسسات
الدولة .وأضاف السيسي« :إننا نتحرك في االتجاهات
الداخلية والخارجية كافة .ندشن وننفذ مشروعات
تنموية وإنتاجية ومشروعات صغيرة ومتوسطة
تراعى احتياجات الشباب ،وتدرك متطلباتهم وحقهم
في العيش الكريم ،نعمل على تطوير العديد من المرافق
الخدمية ونتصدى بفاعلية للعديد من المشكالت وفي
مقدمها توفير الطاقة والكهرباء  ..ونتفانى فى مكافحة
اإلرهاب وإقرار األمن والنظام .لدينا إعالم حر وقضاء
مستقل وسياسة خارجية متوازنة ومنفتحة على
العالم».
وفي سياق آخر ،أبدت النخب السياسية واألكاديمية
المصرية تفاؤال ً بالزيارة األخيرة التي قام بها الرئيس

الصيني للقاهرة األسبوع الماضي والتي أعلن فيها
توقيع مشروعات استثمارية صينية في مصر ،حيث
اعتبرها البعض اعترافا ً باالستقرار السياسي للبالد
بعد حالة السيولة التي شهدتها إثر ثورتين ،فيما وضع
البعض اآلخر الزيارة في إطار جهود القيادة المصرية
لتصحيح الخلل الذي أصاب الدبلوماسية المصرية
خالل العقود الثالثة األخيرة منذ توقيع اتفاق كامب
ديفيد وق��رار الرئيس السابق السادات التوجه غربا ً
وإهمال العالقات مع الشرق وباألخص الدول النامية
التي كانت شريكة لمصر في مرحلة صعود حركات
التحرر الوطنية في الخمسينات والستينات ،ومن ها
الصين التي أقدمت مصر على إقامة عالقات دبلوماسية
معها في مثل هذا الوقت قبل ستين عاما ً على الضد من
الجهود االميركية و األوروبية التي كانت ترمي لعزلها.

الجزائر� :أنباء ( ...تتمة �ص)9
إلى أن المديرية الجديدة ستحظى باستقاللية تامة تنظيميا ً
ع��ن وزارة ال��دف��اع ،وت��وض��ع تحت الوصاية الحصرية
والمباشرة لرئيس الجمهورية .وذكرت أيضا ً أن الرئيس
عين طرطاق مستشارا ً شخصيا ً له برتبة وزير دولة ،مع

صالحيات واسعة تجعله المسؤول األمني األول في البالد.
وب��ررت الصحيفة الخطوة التي أق��دم عليها بوتفليقة
بسعيه لـ «تمدين عمل األجهزة األمنية وإخراجها من الظل
إلى العمل لصالح المواطن في كنف الشفافية».

«داع�ش» يتك َّبد خ�سائر كبيرة ويرتكب مجازر
المدافع ودمر عددا ً منها.

ديرالزور -مالك الجاسم
انتقل مجرى المعارك بين وح��دات الجيش وعناصر تنظيم
داعش اإلرهابي من ريف ديرالزور الشرقي إلى الريف الغربي بعد
الفشل الذريع « لداعش» في إحراز أي تقدم أو أي خرق في جبهة
مطار ديرالزور لذلك كان التفكير ينصب على فتح جبهة جديدة
من خالل التسلل من جهة قرى ريف ديرالزور الغربي المحاذية
لألحياء اآلمنة وتحديدا ً من جهة قرية الجنينة باتجاه قرية
البغيلية التي تبعد عن مركز المدينة  2كم من المدخل الغربي
للمدينة من جهة منطقة تعرف باسم حويجة الدم.
وعلى هذه الجبهة خاضت وحدات الجيش والقوى المؤازرة
لها معارك ضارية استطاعت من خاللها تكبيد عناصر» داعش»
خسائر كبيرة في العدة والعتاد واستطاع اإلرهابيون الدخول
للقرية وكل اعتمادهم على االنغماسيين حيث دخل أكثر من
ستة انغماسيين إلى فندق فرات الشام لتفجير أنفسهم ولكن
وحدات الجيش تمكنت من قتل أربعة منهم من بينهم جنسيات
شيشانية وما هي إال ساعات حتى عادت وحدات الجيش لتسيطر
على الموقف من جديد وتسيطر على أهم وأعلى منطقة في قرية
البغيلية وهي منطقة الرواد والتي تعتبر نقطة استراتيجية مهمة
في القرية وبذلك سيطر الجيش ناريا ً على كامل المنطقة ورصد
تحركات اإلرهابيين في كامل القرية ورصد تحركاتهم أيضا ً من
جهة قريتي الحصان والجنينة وتعتبر األخيرة معقل اإلرهابيين
حيث قاموا بنصب مدافع ثقيلة موجهة باتجاه األحياء اآلمنة
الستهداف المدنيين في أحياء الجورة والقصور اآلمنتين لكن
سالحا الجو والمدفعية استهدفا ً مواقع «داعش» وأماكن نصب

الروسي وسالح الجو السوري والقصف المدفعي المكثف والتي
كبدت اإلرهابيين الخسائر الكبيرة في العدة والعتاد شهدت
صفوف «داعش» حاالت فرار بالجملة وتؤكد المصادر أن عدد
الفارين من صفوفه تجاوز العشرات باتجاه تركيا وهذا األمر
خلف حالة تخبط في صفوفهم لذلك قاموا مباشرة بحمالت
اعتقال واسعة في قرى ريف ديرالزور الشرقي والغربي الخاضعة
لسيطرتهم طالت عددا ً كبيرا ً من الشباب واألطفال لتغطية النقص
الحاصل في صفوفه.
أما على جهة أخرى ،فقد حاول اإلرهابيون التغطية على حجم
الخسائر الكبيرة التي تكبدوها خالل األي��ام الماضية بقيامهم
بإغالق مقاهي االنترنت يضاف إليها تطويق أماكن االستهداف
بشكل مباشر وعدم السماح للمواطنين باالقتراب من األماكن
المستهدف والقيام بحمالت تفتيش للمنازل القريبة.

مجزرة مروعة

عناصر تنظيم داعش اإلرهابي ارتكبوا مجزرة مروعة بحق
المواطنين األبرياء أثناء تسللهم لقرية البغيلية راح ضحيتها
 300مواطن من بينهم نساء وأطفال وشيوخ تم إعدامهم بدم
باردة من قبل اإلرهابيين والسبب هو المواقف الوطنية لهؤالء
المواطنين ووقوفهم مع وطنهم وجيشه في التصدي لإلرهاب
واإلرهابيين يضاف إلى ذلك أكثر من  400شخص فقدوا من القرية
ولم يعرف مصيرهم بعد وتشير المعلومات إلى قيام «داعش»
بنقل المخطوفين من قرية البغيلية إلى قرية الشميطية عبر معبر
الحوايج وقام اإلرهابيون بسرقة المنازل وسلب المواطنين.

لماذا قرية البغيلية؟

حشود وإعالم لم ينفع

قرية البغيلية يوجد بها مساحات زراع��ي��ة كبيرة تغطي
احتياجات األح��ي��اء السكنية اآلم��ن��ة المحاصرة بالخضار
الموسمية واللحوم واأللبان إضافة إلى موقعها الهام وقربها من
المعبر الرئيسي والذي كانت تدخل منه المواد الغذائية من الطرف
الثاني للنهر وهي لعبت دورا ً كبيرا ً في تغطية حاجة المواطن في
أحياء الجورة والقصور خالل فترة الحصار الذي فرضه «داعش»
منذ أكثر من عام.

مواقع المعارضة وصفحاتها تحدثت عن حشود وصلت للتنظيم
من قرى ريف ديرالزور الشرقي والغربي ومن الرقة المعقل الرئيسي
للتنظيم لكن كانت هذه الحشود هدفا ً لسالح الجو وتم استهداف
مواقعهم وتحركاتهم في أكثر من قرية وإيقاع الخسائر الكبيرة في
صفوفهم وخالل أيام االشتباكات التي اندلعت على جبهة قرية
البغيلية رافق « داعش» إعالم حاول رفع المعنويات على األرض
ببث أخبار عن سيطرة على مواقع ال أساس لها من الصحة وتلفيق
أخبار كاذبة وتمريرها على عدد من القنوات المعارضة ولكن على
األرض كانت وح��دات الجيش والقوى ال��م��ؤازرة تقوم بواجبها
الوطني وتوقع الخسائر الكبيرة في صفوف اإلرهابيين.

حاالت فرار في صفوف «داعش»

بعد سلسلة االستهدافات الجوية من قبل الطيران الحربي

ليبيا تنفي و�صول قوات من رو�سيا و�أميركا وبريطانيا
نفى المكتب الصحفي لقيادة الجيش
الليبي نبأ وجود قوات أجنبية في ليبيا
لدعم حكومة الوحدة الوطنية.
وك��ان��ت صحيفة «ال��ش��رق األوس���ط»
اللندنية أفادت ،نقالً عن مصادر أمنية ،أنّ
عشرات العسكريين من الواليات المتحدة
وبريطانيا وروسيا وصلوا إلى ليبيا.
ووف���ق ال��م��ص��ادر ،ف��ق��د وص���ل ال��ج��زء
األكبر من العسكريين إلى قاعدة «جمال
عبد الناصر» الجوية القريبة من طبرق،
وحسب أحد المصادر وصل العسكريون
من ثالث دول «بمه ّمة استطالعية ،ولتقديم
االستشارة للجيش الوطني الليبي».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن

الجيش الليبي أ ّن��ه وح��ده يقوم بحماية
حكومة الوحدة الوطنية.
إل��ى ذل��ك ،أف��ادت وسائل إع�لام ليبية
ب��م��ق��ت��ل  15ش��خ��ص��ا ً ع��ل��ى األق�����ل في
اشتباكات قبلية اندلعت منذ يومين ،وما
تزال مستمرة في مدينة ترهونة جنوب
طرابلس.
وذكرت وسائل اإلعالم أنّ االشتباكات
خلّفت وراءه��ا عشرات الجرحى ،وذلك
بسبب استخدام أسلحة من ّوعة.
وأش����ارت إل��ى أنّ ه��ذه االش��ت��ب��اك��ات
وقعت بين مسلحين من قبيلة النعاجي
ومسلحين تابعين لميليشيات من كتيبة
علي الكاني.

البحرين� :إحالة ال�شيخ �سلمان على النيابة العامة حركة الن�ضال الوطني :على �شباب تون�س �أن يحذر الأجندات الم�شبوهة
بتهمة تجاوزات على موقع «تويتر»
ذك����رت م��ص��ادر ب��ح��ري��ن��ي��ة أن
وزارة الداخلية أحالت األمين العام
لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان
على النيابة بتهمة تجاوزات على
موقع «تويتر».
وذك�����رت م���ص���ادر ب���أن التهم
الجديدة مرتبطة بتعليقات تنشر
على حساب الشيخ سلمان ،فيما
أفادت زوجته أنها تلقت اتصاال ً من
أحد زمالئه في سجن جو المركزي
يبلغها رسالة منه تتضمن منعه
من التواصل مع أهله وزيارتهم له.
من جانبها ،نقل موقع «منامة
بوست» عن المنظمة األوروبيّة –
البحرينية لحقوق اإلنسان قولها:
إن أمين عام جمعية الوفاق الشيخ
علي سلمان يتعرض لالنتقام داخل
السجن ،بسبب استمراره بدعوة
المطالبين بالديمقراطية ،والحرية
وااللتزام بالعمل السلمي بالرغم
من حالة العزل التي يتعرض لها
ورموز المعارضة.

وأشارت إلى أن ما قامت به إدارة
سجن جو من منع الشيخ سلمان
من االتصال والزيارات يندرج ضمن
سياسية التضييق والعقوبات،
التي تتبعها السلطات البحرينية
مع النشطاء والمعارضين بشكٍ
م��س��ت��م��ر ،وع����دم ت��وف��ي��ر البيئة
الصحيّة لهم ،يعد انتهاكا ً لحقوق
السجناء ،وخرقا ً للقواعد الدنيا

العادلة لمعاملة السجناء.
وك��ان النظام قد اعتقل الشيخ
س��ل��م��ان ق��ب��ل ع���ام وح��ك��م عليه
بالسجن أربع سنوات ،لكن الدفاع
تقدم باستئناف ضد الحكم ،فلجأت
المحاكم ال��ى تأجيل البتّ به من
جلسة ال��ى أخ��رى ال��ى أن حددت
آخر أذار المقبل موعدا ً نهائيا ً للبت
باالستئناف والنطق بالحكم.

ال يتجاوز ما تشهده تونس القوانين
الطبيعية ل�لاح��ت��ج��اج��ات ،وب���روز
تحديات اقتصادية واجتماعية في
الفترات االنتقالية ،يعقدها ازدي��اد
مخاطر انتشار اإلره����اب .ف��ي ضوء
هذا الواقع توجه األمين العام لحركة
النضال الوطني سليم عشيش في
بيانه للمجتمع التونسي وللشباب
منه خاصة ليؤكد التالي:
في البداية أسفت حركة النضال لما
وخاصة القصرين أحداثا ً
شهدته البالد
ّ
متصاعدة امتزج فيها تح ّرك ّ
الشباب
العاطل عن العمل المطالب بالتشغيل
والتنمية للجهات الداخلية ،بأعمال
أخ���رى مشينة اس��ت��ه��دف��ت ال��م��راف��ق
العمومية كالمستشفيات والمبيتات
والمراكز اإلدارية واألمنية والجمركية
يرتكبها ثلّة من المرتزقة مدفوعي األجر
العاملين تحت لواء عصابات اإلرهاب
وب��ارون��ات التهريب وبعض القوى
السياسية المر ّوجة ألجندات الفوضى
وبقدر أح ّقية النضاالت الجماهيرية
ومشروعية مطالبها بعد  5سنوات من
الشعارات الب ّراقة والوعود الر ّنانة التي
لم يتح ّقق منها شيء ماعدا إثقال البالد
بمزيد من الديون مقابل تفاقم البطالة

وغياب إنجازات تنموية حقيقية بقدر
خطورة المجموعات التخريبية التي
تسعى إلى إحداث فراغ أمني وسياسي
باستهدافها ل��رج��ال األم��ن والجيش
والديوانة وإح��راق مق ّراتهم بما يو ّفر
أرضية لتسلّل اإلرهابيين وتنشيط
خالياهم النائمة في مطمع لالستيالء
على تونس.
وعبرت حركة النضال الوطني عن:
 وق��وف��ه��ا إل���ى ج��ان��ب ت��ح� ّرك��اتالجماهير السلمية المشروعة وتب ّنيها
ل��م��ط��ال��ب��ه��م ف���ي ال��ش��غ��ل وال��ك��رام��ة
الوطنية.
 تهيب بالشباب أن يبتعد عنأساليب التخريب وال��ف��وض��ى التي
ترتكبها ع��ص��اب��ات م��دف��وع��ة األج��ر
ومحاوالت إدخ��ال البالد في ف��راغ لن
يستفيد منه إال اإلره���اب وم��ن يقف
وراءه من اللوبيات األجنبية.
 تدعو لعدم التصادم مع قواتاألمن والجيش والديوانة والعمل على
مساعدتهم لعزل المجموعات المخربة
والحيلولة دون إلهائهم ع��ن تركيز
جهودهم في مواجهة اإلرهاب.
وع��ل��ى ه���ذا األس����اس ف���إنّ حركة
ال��ن��ض��ال ال��وط��ن��ي ت��رى أنّ الحلول

الجزئية الترقيعية المسكنة كآليات
التشغيل الهشة وشركات البيئة هي
مظاهر لبطالة مق َّنعة ج ّربت طوال
ال��س��ن��وات ال��خ��م��س ال��م��اض��ي��ة ول��م
تفعل س��وى مفاقمة ت��ده��ور الوضع
االجتماعي نتيجة غياب منوال تنموي
وطني بعيد عن التماهي مع الهيمنة
األجنبية وتلبية شروطها وإمالءاتها.
ودعت إلى:
1ـ م���ب���ادرة ال���دول���ة التونسية
ب��إح��داث مشاريع استثمارية كبرى
ذات طاقة تشغيلية كبرى في مجاالت
البنية التحتية والفالحة والصناعة
والمناجم والطاقة تو ّلد الثروة وتضمن
تنمية حقيقية وتؤ ّمن استيعاب طاقات
الشباب العاطل.
2ـ التعاون م��ع الجزائر إلح��داث
م��ش��اري��ع ح���دودي���ة ك��ب��رى ف��ي نف
المجاالت ومناطق تجارة ح ّرة ضمن
سياسة التكامل االقتصادي بين أقطار
المغرب العربي.
3ـ قطع ال��دول��ة م��ع االتفاقيات
الالمتكافئة م��ع االت��ح��اد األوروب���ي
(خاصة
وخصخصة القطاع العام
ّ
الطاقة والمناجم) أو إق��رار التبادل
الح ّر في المواد الفالحية والخدمات

واعتماد سياسة حمائية للمنتجات
الصناعية الوطنية لترميم هذا القطاع
«المح َّرر» ومساعدته على استرجاع
عافيته.
4ـ تنويع العالقات االقتصادية
الدولية بما يتيح مجاال ً أنجع وأكثر
مناورة عند عقد االتفاقيات ذات الطابع
المالي واالق��ت��ص��ادي بما يساعد في
ص��ون سيادتنا الوطنية والحفاظ

على استقاللنا من األحالف المشبوهة
المتربّصة بأ ّمتنا.
وتوجهت للشباب المناضل لتقول:
ف��ي��ا ش��ب��اب ن��ظ��م��وا صفوفكم وال
تعتمدوا إال على أنفسكم وخذوا العبرة
وال تغت ُّروا وال تكونوا م ّرة أخرى لقمة
سائغة ألية أجندة سياسية مشبوهة
ال تسعى إال للمكاسب والمناصب على
حساب الوطن.
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
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أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1دون كيخوته ،اي  ) 2وادي
النطرون  ) 3مدن ،لي ،ال ،اف ) 4
سافال ،راما  ) 5اجهل ،تمرين ) 6
لب ،ناقال ،يمن  ) 7جيبوتي ،لينا 8

) نلي ،راحيل ،ال  ) 9راسلت ،وريد
 ) 10ليون ،دميما  ) 11اتبعي،
لهمنا  ) 12ال ،تأنسا ،قنن.
عموديا:
 ) 1دوم���ة ال��ج��ن��دل  ) 2واد،
جبيل ،يال  ) 3ندنسه ،بيروت 4

) كي ،النو ،انبت  ) 5يألف ،اترس،
عا  ) 6خليل تقي الدين  ) 7ون،
امل ،حتم  ) 8تطل ،رالي ،يال ) 9
ه��راري ،يلومه  ) 10انين ،رامق
 ) 11انام ،مالي ،ن ن  ) 12فاتن،
اديان.
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بالنسبة لبكرا شو
فيلم كوميدي بطولة واخراج
زي ��اد ال��رح �ب��ان��ي .م��دة العرض
 125دق �ي �ق��ة ،ABC( .الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).
The Boy
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة ل��وري��ن
كوهين من اخراج ووليام برنت
ب �ي��ل .م��دة ال �ع��رض  98دقيقة.
( ،ABCدي� ��ون� ��ز ،اس� �ب ��اس،
فوكس ،ينماسيتي ،اسباس).
Daddy’s Home
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة ويل
فيريل من اخراج سيان اندرس.
مدة العرض  96دقيقة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،س �ي �ن �م��ا س �ي �ت��ي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
The Hateful Eight
فيلم كوميدي بطولة سامويل
ج���اك� �س���ون اخ� � � ��راج ك��وي �ن �ي��ن
ت��اران�ت�ي�ن��و .م��دة ال �ع��رض 167
دقيقة ،ABC ) .سينما سيتي،
سينمال ،امبير ،فوكس).
Ride Along 2
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة آي��س
كيوب من اخ��راج تيم ستوري.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  101دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س ��ال� �ي� �ن ��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
فوكس ،سينمال).
The Revenant
فيلم تشويق بطولة ليوناردو
دي كابريو من اخراج الجاندرو
غ��ون��زال �ي��ز .م��دة ال �ع��رض 156
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).

