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تتمات  /ت�سلية

«داع�ش» يتب ّنى ( ...تتمة �ص)9

غاتيلوف :ال ت�أجيل ( ...تتمة �ص)9
وأك��د المرصد السوري المعارض ب��دوره أن الجيش
السوري تمكن من فصل المعضمية عن داري��ا على نحو
شبه نهائي .وبذلك يكون الحصار على مسلحي داريا قد
اكتمل من مختلف الجهات.
وفي السياق العسكري ،بحث وزي��ر الدفاع الروسي
سيرغي شويغو مع نظيره السوري فهد جاسم الفريج في
موسكو أمس نتائج العملية الروسية في موسكو.
كما بحث الوزيران مواضيع التعاون الروسي السوري
العسكري والتقني العسكري .وتبادال وجهات النظر حول
مسائل األمن الملحة في منطقة الشرق األوسط.
وقال المكتب الصحافي لوزارة الدفاع الروسية إن اللقاء
جرى في ظروف ودية وأكد إرادة الجانبين على التنسيق
الثنائي بين وزارتي دفاع البلدين.
كما لفتت الوزارة الى أن وزير الدفاع سيرغي شويغو
التقى كذلك رئيس هيئة األركان المشتركة للقوات المسلحة
األردنية ،الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن.
وبحث الوزيران مسائل التعاون العسكري بين البلدين،
وتبادال وجهات النظر حول مسائل األمن في المنطقة.

وق��ال« :ننظر إل��ى المفاوضات المنتظرة في جنيف
بعين من التفاؤل ،ونحن على ثقة تامة بأنها ستمثل
خطوة إيجابية على طريق التسوية السلمية للنزاع في
سورية».
كما أشاد عبد اللهيان بما خلصت إليه «المفاوضات
الجيدة» التي عقدها مع نائب وزير الخارجية الروسي
ميخائيل بوغدانوف» ،والتي بحث فيها الجانبان التطورات
في الشرق األوسط وسبل الحل السلمي في سورية.
ميدانياً ،تابع الجيش السوري تقدمه على جبهة مطار
كويرس .وفي ريف حلب الشرقي سيطر على قرية وديعة.
وأف��ادت المعلومات بوقوع ع��دد من القتلى والجرحى
ف��ي ص��ف��وف مقاتلي تنظيم داع���ش .ك��ذل��ك دم��ر سالح
الجو السوري معسكر تدريب ،ومقار ومستودع ذخيرة
للمجموعات المسلحة في مزارع الطيبة والسين وبرلهين.
وفي ريف دمشق أف��اد مصدر ميداني س��وري بتمكن
الجيش السوري من قطع الطريق الواصلة بين داري��ا
ومعضمية الشام .وتعد هذه الطريق آخر خطوط إمداد
الجماعات المسلحة في داريا.

ال�شرطة الأوروبية ( ...تتمة �ص)9
كما توجه من بلجيكا إلى الشرق األوسط زهاء 400
مسلح غالبيتهم من بريطانيا وألمانيا ،ما يعني أن هناك
بين كل مليون من سكان بلجيكا  40متطرفاً.
وركز تقرير جهاز الشرطة األوروبي اهتمامه على دول
البلقان كذلك التي تعاني من مشاكل جدية في األمن،
معتبرا ً أن هذه المنطقة هي ثقب أسود حقيقي بين أوروبا
والشرق األوسط.
فالشرطة في دول البلقان تختلف جذريا ً عن مثيلتها

في الجزء األوروبي من حيث الجودة وانتشار الفساد في
صفوفها وعدم االلتزام بالقوانين.
وتنشر وسائل اإلعالم بين اآلونة واألخرى معلومات
عن ضبط شبكات تهريب بالبشر واألعضاء والمخدرات
والسالح .لذلك تعتبر هذه المنطقة مكانا ً مفضالً لإلرهابيين
من أجل إقامة معسكرات تدريبية فيها وشراء السالح ومن
ثم التوجه إلى الدول األوروبية األخرى مستغلين انعدام
التقيدات الحدودية لتنفيذ عمليات إرهابية فيها.

ع�شرات القتلى ( ...تتمة �ص)9
وكان قد قتل  60عنصرا ً من جماعة «داعش» وتدمير 19
مركبة مفخخة ،خالل صد هجمات لعذع الجماعة اإلرهابية
شمال ال��رم��ادي ،فيما قتل  49من عناصرها خ�لال صد
هجومهم على الثرثار والصقالوية.
وبحسب «السومرية نيوز» قال قائد عمليات األنبار
اللواء الركن اسماعيل المحالوي إن «تنظيم داعش كثف من
هجماته على مقر الفرقة العاشرة ومقري اللواء  40واللواء
 39في منطقة الثرثار شمال الرمادي».
وأضاف المحالوي أن «قوات الجيش وبمساندة الطيران
العراقي والمدفعية وطيران الجيش تمكنت من قتل 60
عنصرا ً من تنظيم داعش وتدمير  19مركبة مفخخة يقودها
انتحاريون والحاقهم خسائر مادية وبشرية» .مؤكدا ً

سيطرة قوات الجيش على الوضع في شمال المدينة.
يذكر أن قائد عمليات األنبار اللواء الركن إسماعيل
المحالوي أعلن األرب��ع��اء ،صد هجوم لتنظيم «داع��ش»
بعشر مفخخات على مقر أمني شمال الرمادي.
وفي السياق ذات��ه ،أعلنت قيادة عمليات بغداد ،صد
هجومين لـ«داعش» على قاطع الثرثار وناحية الصقالوية،
فيما أكدت مقتل « 49إرهابياً» ما زالت جثثهم في أرض
المعركة ،واالستيالء على أسلحتهم وتجهيزاتهم الثقيلة
وأجهزة اتصاالت.
يذكر أن ناحية الصقالوية تشهد عمليات عسكرية
مستمرة بهدف فرض السيطرة الكاملة عليها ،وصد أي
محاوالت لجماعة «داعش» للتعرض لها.

وأكد المصدر أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة متناهية ما
أدى إلى تدمير هذه الزوارق.
وفي سياق آخر ،قتل  8أشخاص على األقل بينهم عناصر من
الحماية للرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي في
تفجير سيارة يقودها انتحاري عند نقطة تفتيش تابعة للقصر
الرئاسي في مدينة عدن ،وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته في وقت
الحق ،وهو ما يطرح السؤال قويا ً عما إذا كانت السعودية قد قررت
التخلص من هادي بعدما أنتهت مهمته في استدعاء العدوان؟
ويعد الهجوم األحدث في سلسلة حوادث أمنية خالل األشهر
الماضية ،في المدينة التي أعلنها هادي مقرا ً له بعد فراره من
صنعاء في أيلول  .2014وقواته تواجه صعوبة في ضبط الوضع
األمني وسط زيادة نفوذ الجماعات المتطرفة ومنها مجموعات
كتنظيمي القاعدة و»داعش» .وباتت المدينة تشهد هجمات شبه
يومية ،ال سيما منها عمليات اغتيال ضباط برصاص مسلحين
من «القاعدة».

وتشكل قضية االغتياالت شبه اليومية للقيادات األمنية
والكوادر القضائية البارزة بمحافظة عدن هاجسا ً كبيراً ،ورغم
إع�لان حالة ال��ط��وارئ في المدينة من قبل الجهات األمنية،
وتمديدها شهرا ً إضافياً ،إال أن أح��داث االغتياالت والسيارات
المفخخة والعبوات الناسفة أضحت منحى يؤرق جماعة هادي
في عدن.
إلى ذلك ،جددت منظمة «هيومن رايتس ووت��ش» اتهاماتها
للحكومة البريطانية بممارسة الكذب والمشاركة بتوريد مزيد
من صفقات األسلحة البريطانية للسعودية والتي تستخدم في
ضرب المدنيين في اليمن ،مؤكدة وجود وثائق وأدلة دامغة تثبت
االنتهاكات الواسعة التي ارتكبتها السعودية في عدوانها على
اليمن.
وبحسب ما أف��ادت به «بوابة اليمن اإلخبارية» ،قال ديفيد
ميفام ،مدير «هيومن رايتس ووت��ش» في المملكة المتحدة إن
تصريحات وزي��ر الخارجية فيليب هاموند لمدة عام تقريباً،

بين جنيف ( ... 2تتمة �ص)9
من دون جدول زمني لرحيله» ،ووفقا ً للصحيفة فإن «رسائل» كيري تضمنت
«إنذاراً» من أنه على الهيئة التفاوضية أن تذهب إلى جنيف وفق هذه الشروط
«وإال فإن دعمنا للمعارضة سيتوقف».
منذ جنيف  2أدركت هذه المعارضة أن العمل بات إلعادة االعتراف بالحكومة
السورية ،بعد طول الحديث عن فقدان الشرعية ،حيث تمت يومها دعوة وفد
الحكومة السورية للحوار كاعتراف غير مباشر بشرعية هذا الوفد ليتجاوز
الموضوع في جنيف  3حد االعتراف إلى التعاون واإلقرار بدور الحكومة السورية
وعلى رأسها الرئيس األسد في أي حل لسورية.
المعطيات الجديدة بين جنيف  2وجنيف  3كانت الرافعة السياسية التي
ح ّولت السلطة في سورية إلى العب فاعل وح ّولت المعارضة إلى العب معطل
باتت تصاريح الحزم والتهديد توجه إليه.
إقرار االتفاق النووي مع إيران ودخوله حيّز التنفيذ وفشل محاوالت إفشاله
ودخول الروسي على خط االشتباك المباشر مع اإلرهابيين في سورية وليس آخرا ً
تقدم الجيش السوري تقدما ً نوعيا ً وضعه في مناطق استراتيجية جدا ً لم يدخلها
منذ اندالع الحراك المسلح في سورية ...معطيات كان على األميركي أن يتعامل
معها كما يتعامل اآلن ..اعتراف باألسد ..اعتراف بدور الجيش السوري اإليجابي
في هذه الحرب وتهديد وتوبيخ للمعارضة السورية إلفهامها بأن الوقت يأزف.
الخارجية األميركية ترجمت لقاء كيري في الرياض بلغة ديبلوماسية مهذبة،
بالقول إن على المعارضة السورية أن تذهب لحوار جنيف من دون شروط
مسبقة.
المتحدث باسم الخارجية األميركية مارك تونر قال إن المعارضة قد تكون
محقة في بعض مطالبها ،ولكن أمامها «فرصة تاريخية للذهاب إلى جنيف…
وينبغي أن يفعلوا ذلك من دون شروط مسبقة».
ومع غياب الصدى الدولي لشروط المعارضة بالتنحي واإلصرار على هيئة
الحكم االنتقالي ووجود البديل الجاهز في حال قاطعت معارضة الرياض المؤتمر
بات سقف ما يتركز عليه الحوار هو مكافآت سياسية على شكل مقاعد وزارية
للمعارضة واالتفاق على وقف إلطالق النار يحاصر داعش والنصرة وغيرهم من
اإلرهابيين.

محمد محفوض

الداخلية التون�سية تعلن �إحباط مخطط كان ي�ستهدف مقار �أمنية

كشفت أنها كاذبة ومضللة بأنه ال يوجد أي دليل على انتهاكات
الحرب من قبل المملكة المتحدة الحليف للسعودية وأعضاء
آخرين في التحالف باليمن.
مشيرا ً إل��ى أن هاموند ك��رر ه��ذه االدع���اءات على الرغم من
وثائق المنظمات الدولية لحقوق اإلنسان والتي قدمت تفاصيل
لحاالت متعددة لمثل هذه االنتهاكات .على سبيل المثال ،وثقت
هيومن رايتس ووتش  36من الضربات الجوية غير المشروعة
من قبل قوات التحالف ،وجمعت أسماء  500مدني قتلوا في تلك
الضربات.
وكان هاموند قال أمام مجلس العموم البريطاني مؤخرا إنه ال
توجد انتهاكات أو مخالفات للقانون اإلنساني في حرب السعودية
على اليمن ،مقرا ً بمشاركة بريطانيا بخبراء وعسكريين.
وك��ان مدير «هيومن رايتس ووت��ش» في المملكة المتحدة
أوضح أن تقارير المنظمة باتت اآلن مدعومة بقوة من قبل تقرير
فريق األمم المتحدة للخبراء عن االنتهاكات في اليمن.

القاهرة :اعتقال �ضابط تركي
لدى ت�صويره مقار �أمنية م�صرية

ذكر موقع «الوطن» اإلخباري أن رجال األمن المصريين
اعتقلوا ضابط شرطة تركيا ً بعد االشتباه بتصويره مقرا ً
للشرطة في شارع الهرم المؤدي إلى أهرامات الجيزة.
وكشفت مصادر أمنية مصرية أن الضابط التركي
ال��م��وق��وف ،وص��ل إل��ى مصر قبل بضعة أي��ام بموجب
تأشيرة سياحية ،وأنه تم توقيفه بعد االشتباه بالتقاطه
ص��ورا ً لمقر الشرطة من على متن سيارة تحمل لوحات
دبلوماسية تركية ،وأن واحدا ً من أصدقائه كان إلى جانبه
داخل السيارة لدى التقاط الصور.

وأشارت المصادر ،إلى أن التصوير تم بواسطة هاتف
محمول ،وأنه تم الكشف في ذاكرة الهاتف وبعد معاينته،
عن الكثير من الصور لمقار أمنية مصرية.
ذكر موقع «اليوم السابع» أن الموقوف أكد خالل حبسه
االحترازي أنه كان يصور المواقع األمنية من أجل التسلية
ال غير ،وأنه لم يقدم على ذلك ألي غايات أخرى.
كما تشير مصادر مصرية ،إل��ى أن الضابط التركي
موقوف لدى النيابة العامة ،وأن��ه قيد االستجواب في
الوقت الراهن.

الجي�ش الأميركي يحذر من «انهيار» �سد المو�صل

أعلنت الداخلية التونسية أمس إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف
مقار ودوريات أمنية.
وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن األجهزة األمنية أحبطت األربعاء
مخططا ً إرهابيا ً كان يستهدف مسؤولين أمنيين ،ومقار ودوريات تابعة
لألمن في والية القيروان وسط تونس.
وأضافت أن الوحدات األمنية اعتقلت  3متشددين على عالقة بخلية
بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية جديدة في البالد.
وكانت قوات الحرس الوطني التونسية قد تمكنت من صد هجوم مباغت
نفذه إرهابيون تسللوا من الجزائر ،وردت القوات التونسية المهاجمين على
أعقابهم.
وصرح العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم قوات الحرس الوطني
في تونس أن وحدات عسكرية تمكنت ليلة األحد/االثنين من صد هجوم
لمسلحين تسللوا من التراب الجزائري ،وأن وحدات من الحرس الوطني
تبادلت إط�لاق النار مع المجموعــة اإلرهابية في منطقة أم العرائس
التابعة لوالية قفصة غرب تونس ،على بعد مئات األمتار من الحدود
الجزائرية.
وحسب المتحدث العسكري ،فإن المجموعة اإلرهابية تسللت من الجزائر
مساء األحد وباغتت دورية عسكرية بإطالق نار كثيف قبل أن ترد األخيرة
لتجبر المسلحين على العودة.
وشهدت تونس في  2015ثالث هجمات دموية تبناها تنظيم داعش
استهدفت متحفا في باردو وفندقا في سوسة وحافلة لألمن الرئاسي في
العاصمة ،وأسفرت عن مقتل  59سائحا ً أجنبيا ً و 13عنصر أمن.
وقتل منذ نهاية  2012عشرات عناصر األمن والجيش في هجمات نفذتها
جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بالد المغرب ،وفي  ،2013اغتال
مسلحون المعارض السياسي شكري بلعيد والنائب في البرلمان محمد
البراهمي.

العبادي �أمام خيارين...
«في�ضان كارثي» �أو «عط�ش قاتل»
عادت قصة انهيار سد الموصل ،وما يسببه من كوارث،
لتعود إلى الواجهة مجدداً ،بعدما نشر نشطاء تسريبات
وتحذيرات تؤكد خطورة الوضع في السد ،ووص��ول
تشققاته السفلية إلى مراحل متقدمة.
وفيما جدد وزي��ر الموارد المائية نفيه لهذه األنباء،
معتبرا ً أنها تهويل لحقيقة األوضاع ،تقول مصادر سياسية
مطلعة إن رئيس الوزراء يشرف شخصيا ً على هذا الملف،
ووجه باتخاذ جملة من اإلجراءات لتالفي وقوع الكارثة.
وبحسب مقربين منه ،فإن رئيس الوزراء عليه االختيار
بين أمرين ،اإلبقاء على مناسيب المياه مرتفعة في بحيرة
السد ،ما يفتح الباب على إمكانية وقوع فيضان كارثي ،أو
خفض مناسيب المياه والتسبب في حرمان مناطق واسعة
من المياه ،ما يعرضها لخطر العطش القاتل.
وفي السياق ،صرح مسؤولون عسكريون أميركيون
بالعراق ،أمس ،بأن لدى الجيش األميركي خطة طارئة
لمواجهة احتمال انهيار سد الموصل في شمال العراق ،إذا
وقعت هذه الكارثة.
وقال الجنرال شون ماكفرالند قائد قوات التحالف الذي

تقوده الواليات المتحدة لقتال تنظيم «داعش» في العراق
إن السلطات العراقية أدركت احتمال انهيار السد الذي
تحتاج أساساته إلى حقن بانتظام للحفاظ على سالمة
هيكله.
وأض��اف للصحافيين« :احتمال انهيار السد شيء
نحاول حسمه اآلن ...كل ما نعرفه أنه إذا انهار فسينهار
بسرعة وهذا أمر سيئ».
وسيطر تنظيم «داعش» على السد لمدة أسبوعين في
أواسط عام  ، 2014ما أثار مخاوف من احتمال تفجيره
ليطلق شالال ً من المياه على الموصل وبغداد ويمكن أن
يقتل آالف المدنيين.
ويعاني س��د الموصل ال��ذي شيد ف��ي عهد الرئيس
العراقي الراحل صدام حسين من مشكلة بنيوية دفعت
المهندسين في الجيش األميركي إلى وصفه بأنه «أخطر
سد في العالم» في تقرير نشر في عام .2007
وحذر مسؤولون أميركيون كبار من خطر حدوث كارثة
كبرى في حال انهيار السد الذي قد يسبب موجة ارتفاعها
 20مترا ً قد تغمر الموصل.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مصلح إجتماعي سويسري أس��س الصليب األحمر
 ،1863حرف نصب
2 .2دولة إسالمية ،إله صور
3 .3طعم الحنظل ،قانون يحكم البالد ،أداة جزم
4 .4جمهورية في أفريقيا الغربية
5 .5من األلعاب الرياضية ،ضمير متصل ،بلدة لبنانية
6 .6أجازي ،إكتمل األمر
7 .7نطلب فعل األمر ،بلدة لبنانية ،عبر
8 .8لباس ،ال أعلم ،أفشي السر
9 .9أرمي الشيء (بالعامية) ،يقتربون من
1010منزل ،مدينة أميركية
1111جزيرة مرجانية في المحيط الهندي ،نهتم باألمر
1212رأس إصبعي ،مدينة إيرانية

1 .1مرفأ أميركي في فرجينيا
2 .2طاغية روماني ،للتفسير ،ضمير منفصل
3 .3متشابهان ،مص ّور ،أه ّز بقوة
4 .4يدفنك وأن��ت ع��ائ��ش ،خ�لاف س��ك��ون ،ح��رف أبجدي
مخفف
5 .5لطخيها بالعار ،أديب لبناني راحل
6 .6تالئمه ،يصلح البناء
7 .7وشوا ،عاصمة أوروبية
8 .8ما يجرف به التراب ونحوه ،كتبت
9 .9صات الضفدع ،إختبار ،والد (بالعامية)
1010ال��درج ،حكيم هندي أسس مذهبا ً ضد البرهمانية في
القرن  5ق.م
1111ألقوا (باألمر) ،من الكواكب (باألجنبية) ،قلب
1212برز ،نفرح ،ذكر األفعى
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،561498723 ،478326915
،957814632 ،392751468
،843562197 ،126937854
،614273589 ،289145376
735689241

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1بيت عنيا ،ال��ب��ا  ) 2ول،
ت��ارن��ت��و ،ام  ) 3ادن��ب��ره ،وس��ادة
 ) 4ن��زي��ه ،ن��ب��ت ،م��ن  ) 5س��ال،
اعجابي  ) 6ان��ا ،يجلنا ،اس 7

) يسندنا ،خلود  ) 8رن ،سامرا،
انت  ) 9سارت ،المست  ) 10سي،
اتلو ،رمل  ) 11تاب ،انملتي ) 12
االماني ،سو.
عموديا:
 ) 1بوانس ايرس ،يا  ) 2يلدز،

ن��س��ن��اس  ) 3ن��ي��س��ان ،ري��ت��ا ) 4
عتبها ،دست ،ام  ) 5نار ،لينا ،ابا 6
) يرهن ،جاملت  ) 7ان ،بال ،راالي
 ) 8توت عنخ امون  ) 9اوس ،جال،
مس  ) 10ام��ا ،واترلو  ) 11بادن
بادن ،مت  ) 12امة ،يس ،تالين.

 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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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).

