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تتمات  /ت�سلية
على وقع التقدّ م ( ...تتمة �ص)9

وذكر التقرير أن كيري أخبر الصحافيين ،الجمعة ،بأن
روسيا وإي��ران ،وكالهما حلفاء للدولة السورية ،أخبراه
بأنهما على استعداد للعمل على وق��ف إط�لاق النار في
سورية.
وقال إنه سيعرف «ما إذا كانت هذه األطراف جادة» بعد
اجتماع مجموعة دعم سورية الدولية – والمكونة من 17
بلدا ً بما في ذلك الواليات المتحدة وروسيا – وال��ذي من
المفروض أن ينعقد في ميونيخ األسبوع المقبل.
وقالت ناشطتان سوريتان تعمالن في مجال اإلغاثة ،إنهما
اقتربتا من كيري أثناء حفل استقبال نظم على هامش مؤتمر
المانحين في لندن وأخبرتاه بأنه لم يقم بما فيه الكفاية من
أجل حماية المدنيين السوريين ،فما كان منه إال أن قال لهما
إن عليهما أن تلوما المعارضة.
وقالت إحدى هاتين الناشطتين ،والتي اشترطت أيضا
عدم الكشف عن هويتها« :لقد قال كيري بشكل واضح إن
المعارضة لم ترغب في التفاوض ،ولم ترغب في وقف إطالق
النار ،وأنها أدارت ظهرها وانسحبت».
وأضافت هذه الناشطة أن كيري قال لهما« :ماذا تريدان
مني أن أفعل؟ أن أخ��وض حربا ً ضد روسيا؟ هل ه��ذا ما
تريدانه مني؟».
وأشارت الناشطة الثانية إلى أن أقصى ما بدا كيري على
استعداد لتقديمه هو إن��زال المساعدات جوا ً على البلدات
المحاصرة ،وهو األمر الذي قال إنه ناقشه مع الروس.
على وق��ع التقدم االستراتيجي ال��ذي أح���رزه الجيش
السوري في معارك الريف الشمالي ،تسود حالة من التخبط
ف��ي صفوف المجموعات المسلحة بمختلف تسمياتها،
وصل الى حد تدخل دولي في محاولة لجمع صفوف تلك
المجموعات المنهارة ،بعد حالة الهلع والخوف من تمكن
الجيش وحلفائه من إغالق الحدود مع تركيا ما سيؤدي الى
قطع خطوط إمداد المسلحين من تركيا والتي تعتبر شريانا ً

حيويا ً لهم.
وقد دفع تفاقم هذا الخوف الى تقدم تنظيم «داعش» بطرح
اقتراح ضمن وثيقة سرية ،على المجموعات المسلحة في
الريف الشمالي ،وخاصة غرفة عمليات فتح حلب ،وعلى
رأسهم الجبهة الشامية وتتضمن ه��ذه الوثيقة السرية
بحسب مصادر بنودا ً عدة بهدف تنظيم العالقة بين «داعش»
والفصائل المسلحة األخرى وهي:
 - 1إيقاف إطالق النار بين الطرفين وإيقاف أي اقتحام
من أي طرف لآلخر.
 - 2إطالق سراح جميع األسرى بين الطرفين.
 - 3فتح المعابر بين الطرفين والسماح بمرور جميع
المحروقات والمواد الغذائية.
 - 4عدم جلب أي فصيل لقتال تنظيم «داعش».
 - 5إلزام جميع الفصائل الرافضة لهذا األمر ولهذا االتفاق
من قبل فصائل غرفة عمليات فتح حلب ومنعها من خرقه.
 - 6المدة الموضوعة لالتفاق بين الطرفين تحدد مدتها
بـ 6أشهر وبعد انقضائها ينظر ف��ي مسألة التمديد لها
باالتفاق بين الطرفين.
 - 7نقل الثقل والجهد الحربي إل��ى مقاطعة النظام
وقتاله.
 - 8يتشكل وسيط بين الطرفين لحل أي مشكلة أو تجاوز
م��ن أي ط��رف وضبط س��ري��ان االت��ف��اق عبر ات��ص��ال دوري
بالطرفين عبر الوسيط.
 - 9أي غدر من طرف الفصائل العسكرية باتجاه تنظيم
داعش وكذلك أي هجوم من طرف الفصائل من طريق التحالف
الصليبي يعني إلغاء االتفاق.
 - 10االتفاق ال يخرج على اإلعالم وال ينشر بأي صفحة
رسمية من أي جهة ولكم حرية ذلك يا فصائل غرفة عمليات
فتح حلب بالنشر أو عدم النشر.
 - 11يعطى الفصائل مدة أسبوع لمناقشة األمر واإلجابة

بين اال�ستعرا�ضية ( ...تتمة �ص)9
على هذا الطرح وعدم الجواب ضمن المدة المحددة يعني
الرفض.
 - 12يمكن فتح أكثر من ثالثة معابر بين الطرفين وبأي
مكان تريده غرفة عمليات فتح حلب.
وبحسب المعلومات ما زالت جماعة «داعش» تنتظر الرد
من غرفة عمليات فتح حلب أو أي تعديل يتم طرحه من
الفصائل مع الوجهاء.
ويأتي ه��ذا الطرح وه��ذه الوثيقة ج��اءت بعد اإلنجاز
العسكري للجيش السوري في ريف حلب الشمالي ،وفــك
الحصار عن بلدتي نبــل والزهراء بريف حلب الشمالــي،
ما جعل أحالم الدول الراعية لتـلك المجموعـات في مهب
الريح ،وه��ذه الريح زادت من ارتفاع وتيرة القلق لدى
جماعــة «داع���ش» ومختـلـف المجموعات ،م��ن إنهــاء
وج��وده��ا بشكل نهائي ف��ي ح��ل��ب ،بعد إن��ه��اء التواصل
الجغرافــي بين مختلف مناطق تمركزها ،ما قلب السحر
على الساحر ،وحول المسلحين الذين كانوا يحاصرون
نبل والزهراء الى مجموعات منهارة ومحاصرة في مختلف
مناطق حلب.
وفي السياق الميداني ،وسعت وحدات من الجيش والقوات
المسلحة العاملة في ريف حلب الشرقي نطاق سيطرتها
في عملياتها على تجمعات إرهابيي تنظيم «داع��ش» بعد
تكبيدهم خسائر في األفراد والعتاد.
وأكدت مصادر ميدانية في تصريح لـ «سانا» أن وحدات من
الجيش بالتعاون مع القوى المؤازرة «نفذت عملية عسكرية
على تجمعات ونقاط تحصن إرهابيي تنظيم «داع��ش»
أحكمت خاللها السيطرة على تلة برلهين االستراتيجية بعد
القضاء على آخر تجمعات إرهابيي داعش فيها».
ويجعل إحكام السيطرة على تلة قرية برلهين ساقطة
ناريا ويمهد إلعادة األمن واالستقرار إلى قريتي السين ورسم
العلم الواقعتين إلى الجنوب والشرق.

في حسم مناطق خرجت من اليد اإلرهابية في الشمال
توجه واشنطن لترتيب
الحلبي ،في ما انعكست ترتيبات ّ
الملفات مع موسكو على تطور العالقة السعودية ـ
التركية التشاركية تزامنا ً مع الدور المتصاعد إليران
بعد رفع العقوبات االقتصادية عنها ،وترسخ المكانة
اإلقليمية والدولية لها ،فمنذ  14تشرين الثاني الماضي
في إنطاليا التركية والسعي يزداد لرأب الصدوع في
العالقة بين الرياض وأنقرة ،بعد ما اتضح تفاعل الدور
الروسي تجاه التدخل التركي ـ السعودي في سورية،
وهو ما جعل صالحيات التمويل للمجموعات اإلرهابية
في سورية تنخفض ،بعد القضاء على طرق ومخازن
ولوجستيات الدعم في األرياف السورية بفعل الغطاء
الجوي ال��روس��ي والتقدم التكتيكي واالستراتيجي
للجيش السوري وحلفائه ال��ذي ي��درس بعمق نقاط
وطرق إضعاف المراكز العصبية للمكونات اإلرهابية
ويستهدفها بدقة.
فالقدرات السعودية باتت مكشوفة وهو ما أوضحته
اليوم الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية «ماريا
زاخ��اروف��ا» تعليقا ً على التدخل البري السعودي في
سورية بأن «السعودية التي لم تنتصر في اليمن ،هل
يمكن لها التدخل في سورية؟ ،فهو دور سعودي مكشوف
بثوبيه العملي والنظري ،وال يحمل في جوانبه إال تنفيذا ً
لقرارات أميركية ترشح من تحت الطاولة ،ويعول عليها
بعض اإلقليم في دور حاسم لخريطة التوازنات ،لكن
سيناريوات التمني بدأت باالنكسار واالنحسار تدريجيا ً
مع تقدم الجيش السوري وحلفائه وتدميره للمواقع
الجيواستراتيجية لإلرهاب الدولي وبدء حلقات تباين
المنطلقات السياسية واإليديولوجية لفرق اإلره��اب
على الساحة السورية والتجاذبات واالتهامات التي
بعضها سبق االن��س��ح��اب��ات ،وت��ض��ارب أه���داف هذه

األسير محمد القيق «وصل إلى مرحلة في غاية الخطورة».
وقال« :إنّ استشهاده محتمل في أي لحظة» .وأضاف قراقع
في تصريح« :إنّ القيق لم يعد قاد ًرا على التنفس أو تناول
المياه ،وهناك تصلب في أعضاء جسمه وهي أعراض خطيرة
وهو معرض للشهادة في أي لحظة».
وأشار قراقع إلى وجود جهود بدأت تبذل خالل الساعات
األخيرة للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة القيق ،متوقعً ا أن
يكون هناك موقف إسرائيلي مختلف وذلك للخطورة البالغة
التي طرأت على صحة القيق».
وأوضح «أنّ االتفاق سيُفصح عنه حال وافق االحتالل»،
مشددًا على «أنّ الوقت ليس لصالح إسرائيل».
وك��ان ج��واد بولس رئيس الوحدة القانونية في نادي
األس��ي��ر ،قد أك � ّد استدعاءه من الجهات األمنية في داخل
االحتالل ،بعد تدهور كبير طرأ على حياة القيق.
وناشد نادي األسير ،في بيان ،وسائل اإلعالم والصحافيين
مجددا ً «توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات» حول قضية
األسير القيق «والحذر من نقل أية معلومات مغلوطة من
شأنها أن تتسبب بأضرار على مستويات القضية».
وت��ده��ورت الحالة الصحية لألسير القيق بشكل كبير
صباح السبت الماضي وفقد ال��ق��درة على ال��ك�لام تماما ً
وتواصلت حالة التعب واإلرهاق والدوخة وصعوبة التنفس
التي يعاني منه بسبب استمرار إضرابه عن الطعام ورفضه
العالج والمدعمات.
وأكدت زوجة األسير فيحاء شلش ،من جهتها ،أنّ الوضع
الصحي لزوجها «يتفاقم مع م��رور الوقت ليصل لدرجة

خطيرة ج��دا ً نتيجة استمراره في اإلض���راب عن الطعام
احتجاجا ً على اعتقاله اإلداري».
وقالت في حديث إل��ى إذاع��ة األقصى المحلية« :محمد
قريب من الموت أكثر منه للحياة» .ولفتت إلى أنّ الوقفات
ٌ
التضامنية «العاجلة» التي تمت مع محمد في قطاع غزة
«تمثل مساندة ودعما ً لصموده وإصرارا ً على استمراره في
اإلضراب حتى نيل حريته».
وتابعت« :شعورنا كعائلة بالفخر لمثل هذه الوقفات
التي تأتي في وقت يصارع فيه محمد من أجل نيل حريته،
وهو اآلن في وضع صحي خطير للغاية ،ونرى أنه قريب من
الموت أكثر منه للحياة».
وكان العشرات من الصحافيين والمواطنين ،احتشدوا
أم��ام مق ّر الصليب األحمر في مدينة غ��زة ،احتجاجً ا على
التدهور الخطير الذي طرأ على صحة األسير القيق .وقالت
فصائل المقاومة إنّ «أي مساس بحياة القيق سيكلف
االحتالل ثمنا ً باهظا ً وحينها ال يمكن الصمت على جريمة
اغتياله».
وكانت قوات االحتالل «اإلسرائيلي» ،منعت مساء السبت،
إقامة وقفة تضامنية مع األسير الصحفي محمد القيق في
محيط ب��اب العامود بالقدس المحتلة .وأف���ادت مصادر
محلية ،أنّ قوة من جيش االحتالل انتشرت في محيط باب
العامود لمنع وقفة تضامنية مع األسير الصحافي محمد
القيق .وفي السياق عينه نظم نشطاء من الداخل المحتل
وقفة تضامنية مع األسير القيق في محيط مستشفى العفولة
الذي يرقد فيه األسير.

القاعدة تحكم ( ...تتمة �ص)9
والحقا ً صدر بيان عسكري يمني عن مقتل المئات من قوات
تحالف العدوان السعودي في قلعة ساحل ميدي في محافظة
حجة شمال غربي اليمن.
وأكدت مصادر عسكرية يمنية للعالم أنه تم استدراج الغزاة
الى القلعة التي تم تفخيخها ،ما أدى الى مقتل المئات منهم.
وفي تعز طهرت القوات اليمنية السلسلة الجبلية في منطقة
العمري من المرتزقة بعد تكبيدهم خسائر فادحة في األرواح
والعتاد.
من جهته قال مصدر عسكري يمني بجيزان أن وحدات القناصة
في الجيش واللجان الشعبية قنصت سبعة جنود سعوديين في
صحراء وساحل ميدي باإلضافة إلى جندي غرب منطقة مثعن
وآخر بالمعنق في جيزان.
وأشار المصدر إلى أن عمليات وحدات القناصة في الجيش
واللجان الشعبية كبدت العدو خسائر بشرية كبيرة وخلقت حالة
من الخوف لدى الجنود المتمركزين في مواقع العدو العسكرية.
وكان قد قتل جندي سعودي في عملية قنص نفذتها القوات
اليمنية المشتركة في منطقة جيزان الحدودية مع اليمن ليرتفع عدد
قتلى الجيش السعودي بعمليات القنص إلى  12خالل  24ساعة.

فاديا مطر

تون�س تكمل ( ...تتمة �ص)9

الأ�سير القيق ( ...تتمة �ص)9
األحمر طيلة سبعين يوميا ً من اإلضراب سوى بيان صحفي
واحد .من جانبه ،قال الصحفي شمس شناعة إن الصحفيين
ج��اءوا للوقوف إلى جانب زميلهم الصحفي ال ُمضرب عن
الطعام .وأشار شناعة إلى أن دور الصليب األحمر غير كاف
وهناك الكثير يمكن للصليب األحمر القيام به ،بإرسال طبيب
لمتابعة ملف القيق ومتابعة ذلك إعالميا ً لما له من اثر في
الضغط االعالمي على االحتالل .بدوره ،شدد الصحفي عادل
الزعنون مدير مركز غزة لحرية اإلعالم على ضرورة المتابعة
اليومية ألخبار القيق من قبل الصليب األحمر وممارسته دورا ً
أكبر تجاه قضية تمس الصحفيين والشعب الفلسطيني.
وشدد الزعنون على ضرورة تجاوز منطق اللقاءات الثنائية
بين السجن ووكالئه من جهة وبين إدارة السجن ألن ذلك لن
يفيد القيق باعتباره معتقالً وضعيفاً ،في حين لو مارس هذا
الدور عنه الصليب األحمر سيكون أقوى باعتبارها مؤسسة
دولية .من جانبه ،شدد «مامادو سو» على أن طبيب الصليب
األحمر ي��زور القيق بشكل دائ��م ،وعلى تواصل مستمر مع
عائلته .وقال «نحن قلقون على حياة القيق ،ونأمل أن يكون
هناك حالً سريعا ً لقضية القيق ألن كل يوم يمر يعرض حياته
للخطر».
من جهة أخرى ،أعلن نادي األسير الفلسطيني ،أنّ قضية
األس��ي��ر محمد القيق «تمر بمرحلة حاسمة ودقيقة بعد
التطورات األخيرة التي جرت على الشأن القانوني خالل
اليومين الماضيين ،إضافة إلى وضعه الصحي الذي يزداد
خطورة ساعة بعد ساعة مع استمراره باإلضراب».
وأك ّد عيسى قراقع رئيس هيئة األسرى والمحررين ،أنّ

المجموعات على األرض التي يسيطرون عليها وهو ما
بدأ يرفع الحرج عن بعض األطراف الدولية من تقليص
الدعم المالي واللوجستي لهذه التنظيمات ،وضغطها
على الحلفاء اإلقليميين للجم اندفاعاتهم وبدء سلسلة
تقديم التنازالت ،وهو ما أظهرته التطورات الروسية في
تغيير موازين القوة على األرض السورية ،وبدء تأهيل
ونسج نظام عالمي مشارك في الحرب على اإلرهاب،
خصوصا ً بعد التموضع اإليراني الجديد كالعب إقليمي
ودول��ي قادر على إيقاف الساعة البيولوجية لملفات
نزاع المنطقة التي تشعلها األيدي الغربية ،ويرمي بثقل
سياسي وعسكري يحمل في جعبته تغييرا ً لتوازن
القوى في سورية.
فالسياسة الغربية البراغماتية لم تنجح في دعم
أعمدة اإلرهاب مع طمأنة الحلفاء ،ولم تستطع التستر
بنفسها عن صور األقمار الروسية والتي استطاعت
إظهار القوة الروسية الحليفة للجيش السوري كقوة
جذب االنتباه الدولي لمسافة أقرب إلى الرؤية السورية
عن طريق رب��ط العسكرة والسياسة بمركز الدولة
السورية ،وهو ما جعل مالمح حلف جديد بين الرياض
وأنقرة يطفو على السطح ،خصوصا ً بعد إسقاط المقاتلة
الروسية في تشرين الثاني الماضي ف��وق الحدود
السورية ـ التركية ،وتغيير أولويات القوى الغربية،
وهو ما سيفرز مواقف تحدد اصطفافات قد تجد نفسها
في قلب العاصفة والعودة في صناديق خشبية إلى
مساقط رؤوسها ،كما وعد الوزير المعلم أول من أمس،
فهل األجواء االستعراضية س ُترضي من يقف بين الجو
الملتهب ونار التقدم العسكري السوري؟ أم أن القوى
الحليفة نفسها تتخبط في جوانب متعارضة منها..؟

وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن العملية جاءت بالتزامن
مع قصف مدفعي على مواقع سعودية في جحفان والمجروب
وقصف صاروخي استهدف مجمع وع�لان العسكري وهروب
الجنود باآلليات.
وفي الداخل دمرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية
عربة من طراز برادلي تابعة لقوات العدوان السعودي ومرتزقته
شرق محافظة الجوف شمال اليمن.
ويأتي ذلك ردا ً على مواصلة طيران العدوان السعودي قصف
مناطق متفرقة في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات مأرب
والحوف وتعز ،ما أدى الى خسائر مادية كبيرة.
في األثناء تتواصل غارات العدوان حيث استهدفت غارتين
مناطق سكنية بمدينة ص��رواح في م��أرب وث�لاث غ��ارات على
مديرية الغيل بمحافظة الجوف.
وطالت الغارات السعودية منطقة أملح وجبل المدفون وفرضة
نهم ومنطقة النهدين بمحافظة صنعاء ،فيما استهدفت قاعدة
العند جنوب البالد بأربع غارات.
من جهة أخرى ،سيطر تنظيم «القاعدة» على مقر الشرطة في
زنجبار جنوبي اليمن ،بعد سيطرته على مدن جنوبية عدة،على

الطريق الساحلية بين المكال معقله في الجنوب الشرقي،
وزنجبار.
وسيطر التنظيم على مقر الشرطة في زنجبار من دون أي
مقاومة من القوات الموالية للحكومة ،حيث ف ّرت األخيرة من
عاصمة محافظة أبين.
كما سيطر التنظيم على مبان حكومية أخرى في زنجبار لمدة
أسابيع ،كما انتشر بشكل كبير في بلدة جعار القريبة.
وفي وقت سابق من األسبوع سيطر التنظيم على بلدة عزان في
محافظة شبوة المجاورة ،كما سيطر على بلدتي شقرة وأهوار ما
منحه سيطرة كاملة على الطريق الساحلية بين المكال معقله في
الجنوب الشرقي وزنجبار.
وذكرت مصادر أن توفيق بلعيدي شقيق جالل بلعيدي الذي قتل
في غارة شنتها طائرة أميركية من دون طيار الخميس الماضي،
عين «أميرا ً لزنجبار» في تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب.
جدير بالذكر أن تنظيم «القاعدة» استفاد من النزاع الدائر في
اليمن بين القوات الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي
والحوثيين ،ال سيما في أعقاب بدء التحالف بقيادة السعودية
عملياته في نهاية مارس ،لتعزيز نفوذه في جنوب اليمن.

وق��ال الحرشاني« :نعلن اليوم انتهاء الحاجز
ال��ح��دودي ال��ذي سيمكننا من تشديد الخناق على
اإلرهابيين .وسنبدأ في األشهر القليلة المقبلة إنشاء
منظومة مراقبة إلكترونية».
وتشتمل الحواجز خندقا ً وحاجزا ً ترابيا ً يمتد من
رأس الجدير إلى الذهبية في جنوب البالد.
وتكافح ت��ون��س ،التي تعرضت ال��ع��ام الماضي
لهجمات متشددين قتل خاللها عشرات السياح لكبح
خطر الجماعات المتشددة وتضييق الخناق عليها
خاصة وأن آالف التونسيين يقاتلون في صفوف
تنظيم داعش في ليبيا وسورية ويشكلون خطرا ً حال

عودتهم إلى بالدهم.
وأض��اف الحرشاني« :هناك آالف التونسيين في
داع��ش في ليبيا وكثير منهم جاء إلى ليبيا مع بدء
هجمات قوية في سورية ضد داعش» ،مشيرا ً إلى أنهم
يمثلون خطرا ً وأن تونس «جاهزة للتصدي لهم عبر
تعزيز منظومتها الحدودية».
وأشار الوزير التونسي إلى أن األلمان واألميركيين
وأص��دق��اء آخرين تعهدوا مساعدة تونس في هذا
الموضوع ،لكنه ق��ال إن مجيء مدربين عسكريين
لتونس خالل بضعة أشهر لن يتضمن أي تدخل في
السيادة الوطنية التي وصفها بـ»الخط األحمر».

�إ�صابة  3جنود ( ...تتمة �ص)9
إل��ى ذل��ك ،أك��د وزي��ر ال��م��وارد المائية العراقي محسن
الشمري أن الخطر المحدق بسد الموصل ال يتجاوز الـ»1
باأللف» ،موضحا ً أن الحل هو بناء سد جديد أو إقامة جدار
دعم خرساني عميق.
وقال الشمري خالل حديثه لقناة «السومرية» الفضائية،
إن «الزوبعة التي أثيرت بشأن سد الموصل ليست جديدة
بل تعود إلى عام  ،»2007مضيفا ً أن «آخر تقرير وزاري
بشأن سد الموصل يبعث على الطمأنينة».
وأشار إلى أن الخطر المحدق بسد الموصل هو  1باأللف،
ونسبة الخطورة موجودة في كل سدود العالم بما فيها
السد العالي في مصر وسد دوك��ان في العراق ،متابعا ً
أن «إزالة الخطر المحدق بالسد تكمن بحلين دائمين إما
بإنشاء سد جديد أو إقامة جدار كونكريتي ساند وينزل إلى
األعماق التي ال تذوب في التربة وهي بحسب تقدير الخبراء
من  150إلى  200متر».
وكانت شركة إيطالية ُمنحت عقدا ً للقيام بإصالحات
عاجلة في السد الذي لحقت به عيوب هيكلية منذ بنائه في
الثمانينات ويتطلب حقنا ً مستمرا ً باألسمنت للحفاظ على
سالمة بنائه .
وق��ال الوزير العراقي إن «عمليات حقن سد الموصل
مستمرة من قبل كوادر الوزارة بشكل يومي» ،موضحا ً أن
«عمليات الحقن تكلف يوميا ً  6-5أطنان من مادة اإلسمنت
بكلفة مالية تصل إلى سبعة مليارات دينار» أي حوالى
ستة ماليين دوالر.
يذكر أن الجيش األميركي حذر سابقا ًَ من أن انهيار السد
الكهرومائي والواقع قرب األراضي التي يسيطر عليها تنظيم
«داعش» في شمال العراق ستكون له عواقب كارثية.
ميدانياً ،قتل  44عنصرا ً من «داعش» ودمرت  7سيارات
مفخخة يقودها انتحاريون أمس شمال مدينة الرمادي.
وقال قائد عمليات األنبار اللواء الركن إسماعيل المحالوي
إن «قطعات عسكرية من الفرقة العاشرة في الجيش العراق
وبمساندة مقاتلي العشائر بالحشد وبالتنسيق مع طيران

التحالف الدولي تمكنت خالل الـ  24ساعة الماضية من
صد هجمات متفرقة لتنظيم داعش عند القاطع الشمالي
لمدينة الرمادي».
وأضاف المحالوي« :الحصيلة النهائية لصد الهجمات
بلغت  44قتيالً من تنظيم داعش ،كما دمرت سبع عربات
مفخخة يقودها انتحاريون».
وك��ان المحالوي أع��ل��ن ،السبت ص��د هجوم لتنظيم
«داع��ش» على مقر الفرقة العاشرة شمال الرمادي بعد
تدمير ثالث سيارات مفخخة ومقتل العشرات من عناصر
التنظيم.
وفي السياق األمني ،ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية
أول من أمس أن ثالثة من أفراد القوات البريطانية الخاصة
أصيبوا ف��ي اشتباكات م��ع مسلحين تابعين لتنظيم
«داعش» في العراق.
ولم تقدم الصحيفة أي تفاصيل عن مصادرها ،فيما
رفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق على عمليات
القوات الخاصة.
وأش���ارت الصحيفة إل��ى أن المصابين م��ن وحدتي
«أس .إيه .أس» و «أس .بي .أس» وأنهم كانوا يشاركون
في دوري��ة لقوات خاصة حليفة مؤلفة من  25ف��ردا ً في
شمال العراق عندما تعرضوا إلطالق نار من  30مسلحا ً
من «داع��ش» كانوا في سيارات رباعية الدفع مصفحة
مسروقة من الجيش العراقي.
وذكر التقرير أن مقاتلي «داعش» الذين أطلقوا النار ُقتلوا
جميعا ً عندما ردت القوات الخاصة بإطالق نيران األسلحة
وطلبت شن ضربة جوية ،مضيفة أن الجنود البريطانيين
الثالثة أصيبوا بشظايا وتلقوا عالجا ً على الفور قبل نقلهم
جوا ً في طائرة هليكوبتر.
وت��ش��ارك بريطانيا ف��ي ض��رب��ات جوية على مناطق
خاضعة لسيطرة «داع��ش» في العراق وسورية ،وتقول
إن قواتها الموجودة في العراق تقوم بتدريب قوات األمن
العراقية.
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1دولة أفريقية ،قبّل
2 .2دفن البنت وهي حية ،مرفأ في قبرص
ّ 3 .3
نظمنا ،سالم ،طريقة
4 .4أريد الشيء ،غلى القدر ،منازل
5 .5متشابهان ،ملك آشور
6 .6من أنواع القرود ،آسفا ً
7 .7أبعدونا عن العمل ،ظهر من بعيد
8 .8خاصتي ،أول اغادير ،عائلة
9 .9العنق ،فلوس ،متشابهان
1010ضمير متصل ،مطار في باريس ،وبّخ
1111سلسلة جبال شمال المجر ،طلب فعل األمر
1212نأسر ،ينمو ،حرف عطف

1 .1مدينة في الجزائر
2 .2مدينة بلجيكية ،يلمس الشيء
3 .3أصبغ الجلد وأزي��ل ما به من رطوبة ،حرف أبجدي
مخفف ،أحد الوالدين
4 .4نعاهد ،يجيء
5 .5أول يالعب ،مرفأ برازيلي على األطلسي
6 .6خاصتي ،أخادع ،وجهة نظر
7 .7نداعب ،نرجو
8 .8إستمر االمر ،إقترب من ،عودة
9 .9دعموا ،عائلة ،طعم الحنظل
1010ولد الناقة ،يعدد محاسنه للميت ،مقياس مساحة
1111جزيرة إيطالية ،مدينة بلجيكية
1212جبل مشتعل ،يظهر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،358642791 ،492781365
،985316472 ،176953248
،621574983 ،734829156
،519438627 ،863297514
247165839

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ف��ي��ل��م��ون وب��وق��ي��س ) 2
اوت���اوا ،اد ،نا  ) 3سامر ،ميدان
 ) 4كل ،دينار ،يمر  ) 5ويغان،
دت��روي��ت  ) 6ان��اس��ب ،بنت ) 7

يمن ،يرهنا ،را  ) 8دوري ،انجال
 ) 9اليد ،الم  ) 10مي ،عاند ،بالد
 ) 11امل ،مكلالت  ) 12البراكين،
ال.
عموديا:
 ) 1فاسكو دي غاما  ) 2يوالي،

ليما  ) 3ل��ت��م ،غ��ان��دي ،ل ل ) 4
ماردان ،ودع  ) 5وو ،يناير ،امر 6
) نامن ،سري لنكا  ) 7يادبه ،ادلك
 ) 8بادرت ،نام ،لي  ) 9ودا ،ربان،
بان  ) 10نيون ،جبلت  ) 11ين،
ميترا  ) 12سافرت ،الجدول.

 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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Cash Flow 2
فيلم درام ��ا ب�ط��ول��ة كارلوس
عازار اخراج سامي كوجان .مدة
ال �ع��رض  100دق�ي�ق��ة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،ديونز ،فوكس).
The Boy
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة ل��وري��ن
كوهين م��ن إخ ��راج ول�ي��ام برنت
ب �ي��ل .م ��دة ال �ع��رض  98دقيقة.
( ،ABCالس ساليناسن سينما
سيتي ،اسباس ،فوكس)
Sisters
ف �ي��م ك ��وم� �ي ��دي ب �ط��ول��ة أم��ي
بوهلير من اخراج جاسون مور.
مدة العرض  118دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس ،غاالكسي).
Alvin and the
Chipmunks
فيلم تصويري بطولة جاسون
ل��ي م��ن اخ ��راج وال��ت بيكر .مدة
ال� �ع ��رض  92دق �ي �ق��ة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي)
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 ،س�ي�ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).
The Boy
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة ل��وري��ن
كوهين من اخ��راج ووليام برنت
ب �ي��ل .م ��دة ال �ع��رض  98دقيقة.
( ،ABCدي � ��ون � ��ز ،اس � �ب� ��اس،
فوكس ،ينماسيتي ،اسباس).

