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تتمات  /ت�سلية
دم�شق ت�ستنكر ( ...تتمة �ص)9

إن ال��والي��ات المتحدة وروسيا،
بصفتهما الرئيسين المشاركين
لمجموعة عمل وق��ف إط�لاق النار
وب��ال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ب��ق��ي��ة أع��ض��اء
مجموعة عمل وق��ف إط�ل�اق النار
التابعة للمجموعة الدولية لدعم
سورية ،على استعداد لوضع آليات
فعالة لتعزيز وم��راق��ب��ة االمتثال
لوقف إط�لاق النار من قبل كل من
ال���ق���وات ال��ح��ك��وم��ي��ة للجمهورية
العربية السورية والقوى األخرى
الداعمة لها ،ومجموعات المعارضة
المسلحة.
ولتحقيق هذا الهدف وتعزيز وقف
فعّ ال ومستدام لألعمال العدائية،
ستقوم روسيا االتحادية والواليات
المتحدة ب��إن��ش��اء خ��ط ات��ص��االت
ساخن ،حسب الضرورة واالقتضاء،
وفريق عمل لتبادل المعلومات ذات
الصلة بعد أن تكون الهدنة قد دخلت
حيز التنفيذ.
وعند معالجة حاالت عدم االمتثال،
يجب القيام بالجهود الممكنة كافة
لتعزيز التواصل بين جميع األطراف
بغية استعادة االمتثال ونزع فتيل
التوترات على وجه السرعة ،ويجب
استنفاد الوسائل غير القسرية كلما
أمكن ذلك قبل اللجوء إلى استخدام
القوة .وستقوم الواليات المتحدة
وروسيا بصفتهما رئيسين مشاركين
لمجموعة عمل وق��ف إط�لاق النار
التابعة للمجموعة الدولية لدعم
س��وري��ة ب��ص��ي��اغ��ة ه���ذه اآلل��ي��ات
اإلضافية واإلج����راءات التنفيذية
المعيارية التي قد تكون ضرورية
لتنفيذ هذه المهام.
إن ال��والي��ات المتحدة وروسيا
االت��ح��ادي��ة ت���دع���وان م��ع �ا ً جميع
األطراف السورية ،والدول اإلقليمية
واآلخرين في المجتمع الدولي إلى
دعم الوقف الفوري للعنف وإراق��ة
ال��دم��اء ف��ي س��وري��ة وللمساهمة
بتنفيذ س��ري��ع وف���ع���ال ون��اج��ح
لعملية االن��ت��ق��ال السياسي التي
تيسرها األمم المتحدة ،طبقا ً لقرار

مجلس األم���ن ال��دول��ي ذي ال��رق��م
 ،2254وبيان المجموعة الدولية
لدعم سورية الصادر في الـ 11من
شباط ،وتصريحات فيينا الصادرة
عن المجموعة الدولية لدعم سورية
في عام  ،2015وبيان جنيف لعام
.2012

شروط الهدنة

تسري الهدنة في عموم البالد على
أي طرف مشترك حاليا ً في عمليات
قتالية ،عسكرية أو شبه عسكرية،
ض��د أي��ة أط���راف أخ��رى باستثناء
«تنظيم داعش» و «جبهة النصرة»،
وأي منظمات إرهابية أخرى يحددها
مجلس األمن الدولي.
مسؤوليات المعارضة السورية
المسلحة مبينة في الفقرة  1أدناه.
وم��س��ؤول��ي��ات ال��ق��وات المسلحة
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة
السورية ،وجميع القوى الداعمة لـ أو
المرتبطة بالقوات المسلحة التابعة
للجمهورية العربية السورية مبينة
في الفقرة  2أدناه.
 .1للمشاركة في الهدنة\وقف
األعمال العدائية ،ستؤكد مجموعات
المعارضة المسلحة – للواليات
ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة أو لروسيا
االتحادية اللتين ستشهدان على
هذه التأكيدات لبعضهما البعض
بصفتهما الرئيسين المشاركين
للمجموعة الدولية لدعم سورية
في موعد ال يتعدّى الساعة 12:00
(بتوقيت دمشق) من يوم الـ 26من
شباط  – 2016التزامها وقبولها
بالشروط التالية:
• التنفيذ الكامل لقرار مجلس
األم��ن ذي ال��رق��م  ،2254ال��ذي تم
اع��ت��م��اده ب��اإلج��م��اع ف��ي الـ 18من
ك��ان��ون األول  ،2015بما ف��ي ذلك
االس��ت��ع��داد للمشاركة ف��ي عملية
تيسرها
المفاوضات السياسية التي ّ
األمم المتحدة.
• وق��ف الهجمات ب��أي ن��وع من

األسلحة ،بما في ذلك الصواريخ،
وم���داف���ع ال���ه���اون ،وال��ص��واري��خ
ال��م��وج��ه��ة ال��م��ض��ادة ل��ل��دب��اب��ات،
ض��د ال���ق���وات المسلحة التابعة
للجمهورية العربية السورية ،وأي
قوات مرتبطة بها.
• التوقف عن كسب أو السعي إلى
أراض من األط���راف األخ��رى
كسب
ٍ
المشاركة بوقف إطالق النار.
• السماح للمنظمات اإلنسانية
بوصول سريع وآمن ودون عراقيل
في جميع أنحاء المناطق الواقعة
تحت سيطرتها العملياتية والسماح
فورا ً بوصول المساعدات اإلنسانية
إلى كل من يحتاجها.
• االستخدام المتناسب للقوة (أي
ما ال يزيد عما هو مطلوب للتصدي
لتهديد مباشر) إذا وعندما يكون
الرد في حالة دفاع عن النفس.
 .2سيتم م��راع��اة االل��ت��زام��ات
المذكورة أعاله من قبل مجموعات
المعارضة بعد أن تؤكد القوات
المسلحة ال��ت��اب��ع��ة للجمهورية
العربية السورية ،وجميع القوات
ال��داع��م��ة أو ال��م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ق��وات
المسلحة ال��ت��اب��ع��ة للجمهورية
العربية السورية ،لروسيا االتحادية
بصفتها رئيسا ً مشاركا ً للمجموعة
الدولية لدعم سورية ،في موعد ال
يتعدى الساعة  ( 12:00بتوقيت
دمشق) من يوم الـ 26من شباط/
فبراير ،2016 ،التزامها وقبولها
بالشروط التالية:
• التنفيذ الكامل لقرار مجلس
األم��ن ذي ال��رق��م  ،2254ال��ذي تم
اع��ت��م��اده ب��اإلج��م��اع ف��ي الـ 18من
ك��ان��ون األول  ،2015بما ف��ي ذلك
االس��ت��ع��داد للمشاركة ف��ي عملية
تيسرها
المفاوضات السياسة التي ّ
األمم المتحدة.
• وق��ف الهجمات ب��أي ن��وع من
األس��ل��ح��ة ،ب��م��ا ف��ي ذل���ك القصف
ال��ج��وي م��ن ق��ب��ل ال��ق��وة ال��ج��وي��ة
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��م��ه��وري��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال���س���وري���ة وال����ق����وات ال��ج��وي��ة

الجي�ش الليبي ( ...تتمة �ص)9
وقال الخرطوش إن الجيش تمكن من قطع اإلم��دادات
المقبلة إلى الجماعات المسلحة غرب بنغازي تماما ً بعد
سيطرته على ميناء المريسة ،مضيفا ً أن ثالثة جنود و15
مسلحا ً قتلوا في اشتباكات األحد.
وتمثل السيطرة على ميناء المريسة انتصارا ً كبيرا ً
للجيش ،بحسب مراقبين ،حيث أن الجماعات المسلحة
تتلقى إمدادات األسلحة من خالل الميناء.
وكانت وسائل إعالم األحد أف��ادت بأن قاربا كان يقل
مسلحين من تنظيم «داعش» تعرض لضربة جوية قرب
مدينة صبراتة الليبية.

ولم تؤكد أي جهة تنفيذ هذه الغارات .وكانت القوات
الجوية األميركية قد أغارت الجمعة الماضي على معاقل
تنظيم «داع���ش» ف��ي صبراتة التي تقع على بعد 70
كيلومترا ً من طرابلس العاصمة .وأسفرت الغارات عن
مقتل  50شخصاً ،من بينهم موظفا السفارة الصربية في
طرابلس واللذان تم اختطافهما في تشرين الثاني عام
.2015
يذكر أن البنتاغون ،أكد الغارات وقال إنها استهدفت
أحد المسلحين التونسيين ويدعى نصر الدين شوشان،
المشتبه بارتكابه عمليات إرهابية في تونس.

وزارة ال�صحة ( ...تتمة �ص)9
وقتل  46إرهابيا ً من داعش وإلحاق خسائر مادية وبشرية
كبيرة بهم».
يذكر أن قوة من الفرقة العاشرة بالجيش وبمساندة
مقاتلي العشائر تمكنت خالل اليوميين الماضيين من
تحرير منطقة الحامضية وف��رض كامل السيطرة على
الطريق الدولي السريع شرق الرمادي.
على صعيد آخر ،أعلنت وزارة الصحة العراقية العثور
على المواد المشعة المفقودة بالتعاون مع السلطات في
الزبير والبصرة .وأكدت أن المواد لم تتلف وال مخاوف
بشأن السالمة.
وكانت المواد المشعة «عالية الخطورة» سرقت من
منشأة «ويذرفورد» األميركية للتخزين بالقرب من مدينة
البصرة جنوب ال��ع��راق ،وه��ي م��واد تستخدم الختبار
األنابيب في الحقول النفطية.
وقالت منشأة «ويذرفورد» في بيان إنها «غير مسؤولة
وال تتحمل أي تبعات قانونية لما ح��دث ألنها ال تملك
المصادر أو تشغلها أو تسيطر عليها وال المخزن الذي
سرقت منه».

وتأتي هذه التصريحات ردا ً على مطالبة محافظ نينوى
السابق اثيل النجيفي بعدم إشراك الحشد الشعبي في
تحرير الموصل.
يذكر أن مدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى في
شمال العراق ،تخضع لسيطرة جماعة «داعش» اإلرهابية
منذ العاشر من حزيران/يونيو  ،2014إذ تعاني من أزمة
أمنية وإنسانية كبيرة نتيجة سعي الجماعة إل��ى فرض
رؤيتها المتطرفة بقوة على جميع نواحي الحياة في المدينة.
م��ن جهة أخ���رى ،قتل  46عنصرا ً م��ن أف���راد تنظيم
«داعش» خالل ص ّد هجوم للتنظيم على الطريق الدولي
السريع شرق الرمادي ،حسبما أعلن قائد عمليات األنبار
اللواء الركن إسماعيل المحالوي ،أمس.
ووفق المحالوي شن تنظيم «داع��ش» ،صباح أمس،
هجوما ً على مقر عسكري تابع للفرقة العاشرة في منطقة
الحامضية على الطريق الدولي السريع شرق الرمادي
منطلقا ً من منطقة البوعبيد شرقي الحامضية.
وقال المحالوي إن «قوة من الفرقة العاشرة بالجيش
وبمساندة طيران التحالف الدولي تمكنت من صد الهجوم

الفضائية الروسية ،ضد مجموعات
المعارضة المسلحة (بحسب ما
سيؤكد للواليات المتحدة أو لروسيا
االتحادية من قبل األطراف المشاركة
في الهدنة).
• التوقف عن كسب أو السعي
أراض من األطراف األخرى
إلى كسب
ٍ
المشاركة في وقف إطالق النار.
• السماح للمنظمات اإلنسانية
بوصول سريع وآمن ودون عراقيل
في جميع أنحاء المناطق الواقعة
تحت سيطرتها العملياتية والسماح
فورا ً بوصول المساعدات اإلنسانية
إلى كل من يحتاجها.
• االستخدام المتناسب للقوة (أي
ما ال يزيد عما هو مطلوب للتصدي
لتهديد مباشر) إذا وعندما يكون
الرد في حالة دفاع عن النفس.
إن روسيا االتحادية وال��والي��ات
المتحدة ،بصفتهما رئيسين مشاركين
للمجموعة ال��دول��ي��ة لدعم سورية
ولمجموعة عمل وق��ف إط�لاق النار
التابعة للمجموعة الدولية لدعم
سورية ،مستعدتان للعمل معا ً من
أجل ضمان التواصل الفعال ووضع
اإلج�����راءات ال�لازم��ة لمنع تعرض

األطراف المشاركة في الهدنة لهجوم
من قبل القوات المسلحة الروسية،
والتحالف ال���ذي ت��ق��وده ال��والي��ات
المتحدة ضد تنظيم داعش ،واألطراف
األخرى المشاركة في الهدنة.
كما تتعهد جميع األطراف بالعمل
على اإلف��راج المبكر عن المعتقلين،
وخصوصا ً النساء واألطفال.
يمكن ألي ط��رف توجيه انتباه
م��ج��م��وع��ة ال��ع��م��ل إل���ى ح���دوث أو
احتمال حدوث خرق للهدنة ،إما من
خالل مكتب مبعوث األمم المتحدة
الخاص إل��ى سورية ( ) OSEأو
عبر الرئيسين المشاركين .سيضع
مكتب المبعوث األم��م��ي ()OSE
والرئيسان المشاركان ترتيبات
ل��ل��ت��واص��ل م��ع بعضهما البعض
ومع األط��راف ،وسيقومان باإلعالم
بشكل عام عن الكيفية التي يمكن
من خاللها ألي طرف توجيه انتباه
مجموعة العمل إلى الخروقات .تؤكد
الواليات المتحدة وروسيا االتحادية
بصفتهما الرئيسين المشاركين بأن
تتم مراقبة الهدنة /وقف األعمال
العدائية بطريقة حيادية وشفافة
وتحت تغطية إعالمية واسعة.

تطورات الميدان السوري

م��ي��دان��ي�اً ،أك��د م��ص��در عسكري
س���وري أم���س اس��ت��ع��ادة الجيش
س��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى ط��ري��ق ح��ل��ب -
خ��ن��اص��ر ،ب��ع��د أن ش���ن تنظيم
«داعش» ليال هجوما ً على الطريق
ما تسبب بانقطاعه.
وأضاف المصدر أنه رغم استعادة
السيطرة على الطريق ،لكنه ال يزال
مقطوعا ،مع استمرار المعارك شمال
مدينةخناصر،حيثقديتمكنمسلحو
التنظيم من استهداف الطريق.
وأشار إلى أن اإلرهابيين تمكنوا
خ�لال سيطرتهم م��ن زرع األلغام
على الطريق ،موضحا ً أن خبراء في
الجيش بدأوا بإزالة األلغام هناك.
وكانت مصادر أف��ادت في وقت
سابق أن التنظيم شن هجوما ً عنيفا ً
على ن��ق��اط تفتيشية أمنية عدة
للجيش السوري على طريق حلب
خناصر م��ن محورين :األول عند
الحمامات جنوبي خناصر بـ 15
كم والثاني قرب قرية رسم النفل
شمالي خناصر.
وبنتيجة الهجوم سيطر «داعش»
على ث�لاث ن��ق��اط ،إال أن الجيش

ال��س��وري ،قطع الطريق الدولية
واستقدم التعزيزات العسكرية
الستعادة النقاط التي خسرها.
وطريق خناصر هي مسلك موقت
يعبر ريف حلب وصوال ً إلى السلمية
ف��ي ح��م��اة ،وي��ص��ل ش��م��ال ال��ب�لاد
بالداخل وال��س��اح��ل ،وق��د أحكمت
القوات السورية سيطرتها عليه بعد
معركة شرسة الصيف الماضي.
على صعيد آخ��ر ،أك��دت سورية
أن اس��ت��م��رار صمت مجلس األم��ن
عن إدان��ة األعمال اإلرهابية التي
تستهدف س��وري��ة ي��وج��ه رسالة
لإلرهابيين وداعميهم ومموليهم
لالستمرار في اعتداءاتهم.
وق���ال���ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
والمغتربين في رسالتين إلى األمين
العام لألمم المتحدة ورئيس مجلس
األمن الدولي تلقت «سانا» نسخة
منهما ال��ي��وم إن تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي قام أول من أمس بتفجير
س��ي��ارة م��ن ن��وع تويوتا مفخخة
بكميات كبيرة من المواد شديدة
االنفجار ف��ي س��وق شعبي مكتظ
بالسكان في مدينة السيدة زينب
أعقبه تفجيران تمثل األول بتفجير

جرة غاز والثاني بقيام انتحاري
بتفجير نفسه بأحزمة ناسفة في
ج��م��وع المدنيين ال��ذي��ن تجمعوا
إلسعاف جرحى التفجير األول...
وأسفرت هذه التفجيرات اإلرهابية
ال��ث�لاث��ة ع��ن اس��ت��ش��ه��اد ع��ش��رات
المواطنين وجرح المئات معظمهم
م��ن األط��ف��ال وال��ن��س��اء والشيوخ.
بعضهم يرقد في المشافي في حالة
خ��ط��رة .كما تسببت االن��ف��ج��ارات
بإلحاق أض��رار مادية فادحة في
الممتلكات والبنى التحتية في
المكان.
وفي السياق ،ارتفعت حصيلة
التفجيرات التي هزت حي السيدة
زينب في ري��ف دمشق ،إل��ى 120
ش��ه��ي��داً .كما ارت��ف��ع ع��دد شهداء
التفجير اإلره��اب��ي ال��م��زدوج في
شارع الستين وسط مدينة حمص
إل��ى أكثر من  50شهيدا ً وعشرات
الجرحى.
وقد القت التفجيرات اإلرهابية
إدانة دولية ،ودانت وزارة الخارجية
الروسية التفجيرات بشدة ،معتبرة
تلك الهجمات البشعة محاولة
لنسف التسوية السياسية.

تعليق الرحالت ( ...تتمة �ص)9
وبيّن الحوثي أن «النظام السعودي الجائر الذي جعل من
نفسه أداة بيد قوى الشر تحارب به المنطقة ومصالح شعوبنا،
لذا نحن بحاجة إلى ثقافة الشهادة ألنها الثقافة التي تعتز بها
األمة وتصمد بها األمة ،ومحنة األمة هي محنة كبيرة هي نتاج
هيمنة قوى الشر وعلى رأسها أميركا ،وه��ذا الواقع هو نتاج
قصور لسنوات طويلة ،وهو ما جعل قوى الشر تعيث في األرض
فساداً».
ولفت بالقول« :هناك من الناس مهما كنت منصفا ً وودي �ا ً
ومحسنا ً وناصحا ً وعادالً ،إنما يزداد قسوة على استهدافك ،تقول
له أنا أخوك في اإلس�لام وشريكك في اإلنسانية تعال نتحاور
ونتفاهم ،يجيبك بأعتى أنواع األسلحة ليقتل األطفال والنساء،
وهذا اإلجرام ال يمكن أن يواجه سوى بلغة التصدي والمواجهة».
وأوضح الحوثي« :الطغاة والجائرون والمفسدون في األرض
بنزعتهم الشريرة بحقدهم بطغيانهم بسلوكهم اإلج��رام��ي
يرتكبون الظلم والسطوة محاولة في تركيع وإذالل الناس ،فيما
يحقق مصالحهم غير المشروعة ،ويحاولون أن يكبلوا المجتمع
بقيود اإلذالل ليخضع لهم لينحني لهم».
وأضاف« :شعبنا اليوم وهو يواجه قوى الشر المتكالبة عليه

وعلى رأسها أميركا و«إسرئيل» ومن يدور في فلكهم من األعراب
وعلى رأسهم النظام السعودي الذي جعل من نفسه يدا ً بيد أعداء
األمة ،يحتاج لثقافة الدفاع والجهاد واالستشهاد» ،مشيرا ً إلى أن
«المجتمع الذي يتمتع بهذا المستوى العالي من التضحية يتمكن
من كسر جبروت الظالمين ،وهو غير مالم على التصدي لهؤالء
الظلمة».
وتابع« :الصراع بين الخير والشر يتجسد ما بين من ينتمي
للخير وبين من ينتمي للشر والله سبحانه وتعالى وثقها منذ
بداية خلقه للبشر ،ووضح لإلنسان السبل التي تتجه به للشر»،
وقال إن «الشهيد هو الذي يقف موقف الحق وليس الذي يقتل الى
جنب المعتدي وجنود بالك ووتر».
وأشار السيد الحوثي الى أن المجرمين يبيدون قرية بكاملها
وال يبالون بذلك ،وتقع المسؤولية والالئمة على الذين يظلمون
الناس وال شرعية حتى لمجلس األمن عندما يشرعن للظالمين
والمجرمين ،وال ذرة شرف في خدمة أميركا و«إسرائيل».
إلى ذلك ،أعلن مصدر مسؤول في مطار عدن الدولي أنه ستعلق
الرحالت الجوية في المطار ،ابتداء من أمس وذلك بعد
جميع
ْ
صدور قرار رسمي بإغالق المطار حتى إشعار آخر.

وأوضح المصدر أن قرار إغالق المطار صدر عن قيادة التحالف
السعودي ف��ي ع��دن ،وق��د اتخذ كخطوة اح��ت��رازي��ة لمواجهة
التهديدات األمنية.
رحالتها
وأصدرت الخطوط الجوية اليمنية تعميما ً بتعليق ْ
إلى عدن وتحويلها الى مطار سيئون في محافظة حضرموت.
وفي عدن اغتال مسلحون مجهولون العميد عبد ربه حسين
أمام منزله.
العميد هو قائد فرقة المشاة الخامسة ْ
عشرة والمنتشرة في
محافظة أبينْ غرب عدن والتي يسيطر تنظيم القاعدة على مناطق
منها.
من جهته ،أكد شاهد عيان أن المسلحين أطلقوا النار على اللواء
المقرب من الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ،عند خروجه
من منزلة بمرافقة سائقه ،ما أسفر عن مقتل اللواء والسائق.
وبحسب مراقبين ،شهدت محافظة عدن اغتياالت عدة وجرائم
اختطاف وغيرها ،رغم اإلجراءات األمنية المشددة داخل المحافظة
التي تقع تحت سيطرة الجيش اليمني الحكومي الموالي للرئيس
عبد ربه منصور هادي.

العراق :حكومة ( ...تتمة �ص)9

موريتانيا تحت�ضن ( ...تتمة �ص)9
وكشفت مصادر عربية مطلعة أن لقاء وزير الخارجية المغربي صالح الدين
مزوار في الخامس عشر من شباط الحالي مع األمين العام للجامعة العربية د.
نبيل العربي شهد مراجعة دقيقة للقرارات التي كان من المقرر أن تخرج من القمة
لكنها شهدت أيضا ًَ خالفا ً قوياً.
وأوضحت المصادر أن الخالف كان بسبب رؤية المغرب لسيناريو ترغب في
إخراجه للقمة لم ينسجم مع رؤى دول عربية أخرى في ما يتعلق ببعض قضايا
العمل العربي محل الخالف ،خاصة في سورية وليبيا ،وقد أبلغ األمين العام
للجامعة الجانب المغربي بأن دوال ً رئيسية لن توافق على مقترحاته ،وهو ما أبلغ
به الوزير العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي قرر بعد ذلك إلغاء استضافة
القمة لألسباب التي ذكرت في بيان المغرب.
أعلن األمين العام لجامعة العربية د.نبيل العربي أن األمانة العامة للجامعة
العربية تتنظر ردا ً كتابيا ً من الجمهورية اإلسالمية الموريتانية بشأن موقفها
الرسمي من استضافة القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين بعد اعتذار
المملكة المغربية عن عدم استضافة هذه القمة .ورفض العربي التعليق على سؤال
عما إذا كان يعد أن اعتذار المغرب عن عدم استضافة القمة مفاجئا ً أو متوقعاً.

وت��رى الكتل السياسية أن تجربتها السابقة منح
التفويض لرئيس ال��وزراء لم تكن إيجابية ،ال سيما
باستمراره في التعيين للمراكز العليا بالوكالة كما كان
األمر في زمن المالكي ،كما لم يلمس الشارع إصالحات
حقيقية ،وبقيت «حيتان الفساد» التي تحدث عنها
العبادي ،تصول وتجول ،فضالً عن االنهيار األمني
وتغ ّول الميليشيات.
ووفق النائبة عن التحالف الكردستاني إال طالباني،
أنّ كتلتها وبعض الكتل السياسية صارحت العبادي
بعدم إمكانية منحه تفويضا ً إلج��راء تغيير وزاري،
مضيفة« :لم نلمس آليات العبادي لمواجهة األزمة
المالية».
وتشير طالباني إل��ى أنّ «ط��رح العبادي خيارين
بشأن التغيير الحكومي أحدهما العودة إلى حكومة
المحاصصة أو منحه تفويضا ً من البرلمان إلج��راء

تغيير وزاري جاء مفاجئاً» ،مردفة« :أننا في بعض
الكتل كنا صريحين معه بعدم إمكانية منحه تفويضا ً
كامالً لتغيير الوزارة».
وكشف القيادي في ائتالف الوطنية عبد الكريم
عبطان ،عن تفاصيل مبادرة إصالحية قدمها إلى رئيس
الوزراء حيدر العبادي ،داعيا ً الكتل السياسية إلى عدم
المشاركة في الحكومة الجديدة إلفساح المجال للعبادي
لتشكيل حكومة تتألف من التكنوقراط والمستقلين.
وأض��اف أن المبادرة تتضمن التعاقد مع شركات
عالمية السترداد األموال المهربة ،وإنهاء ملف التعيين
ب��ال��وك��ال��ة ،وتحقيق ال��ت��وازن ف��ي جميع مناصب
ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ،وبسط سيادة
ال��دول��ة وحصر ال��س�لاح بيدها ،واإلس���راع ف��ي إق��رار
القوانين ،ووضع خطة متكاملة إلعادة النازحين إلى
مناطقهم المحررة.

م�صر :قتيل و�سبعة جرحى بتفجير �إرهابي في العري�ش
أعلنت مصادر طبية مصرية مقتل شخص وإصابة  7آخرين
خمسة منهم بحال خطيرة جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة
مساء أمس في شارع البحر بالعريش شمال سيناء.
ونقل موقع «بوابة األهرام» عن المصادر قولها إن طالبا ً جامعيا ً
يبلغ من العمر  18سنة «لفظ أنفاسه األخيرة بمستشفى العريش
العام» إثر إصابته في التفجير.

وأشارت المصادر الطبية الى أنه جار إجراء عمليات جراحية
لخمسة من المصابين لخطورة حالتهم التي تراوحت بين كسور
وجروح نتيجة الشظايا.
من جانبها بدأت قوات الشرطة المصرية بتمشيط المناطق
المحيطة بحثا ً عن عبوات ناسفة أخرى ولضبط المتورطين في
الحادث.

وتنفذ تنظيمات إرهابية تكفيرية اع��ت��داءات مستمرة ضد
المدنيين والجيش والقوات األمنية المصرية في سيناء فى حين
يخوض الجيش المصري عمليات مركزة ضد بؤر تلك التنظيمات
وحقق خالل الفترة الماضية نجاحات عدة عبر استهداف أوكارها
وعمليات المداهمة التي أسفرت عن مقتل واعتقال العشرات من
أفراد اإلرهابيين.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1إله الخصب والجمال واإلنبعاث عند الفينيقيين ،نهر في
أوروبا الغربية
2 .2مصيف لبناني ،ظرف مكان
3 .3ضياء ،مرفأ في جنوب أوستراليا
4 .4متشابهان ،أدعم ،جئت
5 .5عاصمة أوروبية ،أدري باألمر ،والد (بالعامية)
6 .6أشتمه ،مرفأ في نيوزيلندا
7 .7ف ّوضاه ،مرفأ ليبي
8 .8نوتة موسيقية ،برزت ،للتفسير
9 .9يشي ،البارع
1010يخاصم بشدة ،قنوط
1111قليل الوجد ،جمهورية روسية
1212ندربه ،إستمر األمر

1 .1شاعر بغدادي من أعظم شعراء الدولة العباسية ،غير
مطبوخ
2 .2قصر ،دولة أفريقية
3 .3في العود ،حرف أبجدي ،مكان كل شيء فيه أصله
ومركزه
4 .4ضمير متصل ،من المخلوقات ،أصلح البناء
يمس ،كذب
ّ 5 .5
6 .6أهدلناه (للستار) ،المذهب
7 .7يتقن العمل ،نكمل العمل ،للتأوه
8 .8كبير آلة السومريين ،خاصتنا ،أهدم البناء
9 .9مدينة فلسطينية ،حب
1010وضعت شيئا ً مقابل المال ،ولد الناقة ،من القديسات
1111عملة آسيوية ،يقضيا ليلتهما ،ذكر األفعى
1212مدينة فرنسية ،يحفرا البئر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،379456812 ،621983457
،468137529 ،854712693
،735249168 ،192568374
،587321946 ،943675281
216894735

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 )1اي��داه��و ف��ول��ز  ) 2ل��ن��دن،
هال ،ايل  ) 3بد ،يتب ،وج��دان 4
) حمانا ،ال��ب ،س س  ) 5يهمال،
ادرب  ) 6ابو ،رام الله  ) 7لياليه،

ن���ام  ) 8ع��ان��د ،ات��م��ت��ا  ) 9ر ر،
يريفان ،ين  ) 10بقرها ،تنساق
 ) 11يهد ،مالي ،سلم  ) 12اتراب،
المدن.
عموديا:
 ) 1البحر العربي  ) 2يندم،

بيارقها  ) 3د د ،اي��وان ،ردت ) 4
انينه ،لديه  ) 5تأمري ،راما ) 6
وهب ،الهاي ،اب  ) 7فا ،اام ،تفتل
 ) 8ولول ،المانيا  ) 9جبال ،تنس
 ) 10زاد ،دلنا ،اسم  ) 11ياسرها،
يقلد  ) 12النسب ،مين ،من.

 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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Deadpool
فيلم تشويق بطولة مورينا
بلكارين م��ن اخ ��راج تيم ميلر.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  106دق ��ائ ��ق.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س ��ال� �ي� �ن ��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
فوكس).
!Snowtime
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
انجيال غالوبي من اخ��راج جين
فرانويس بايلوت .مدة العرض
 80دق �ي �ق��ة ،ABC( .سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
فوكس).
The Idol
فيلم كوميدي بطولة توفيق
ب��ره�م��وم م��ن اخ ��راج ه��ان��ي ابو
اسعد .مدة العرض  100دقيقة.
(سينما سيتي ،ديونز ،فوكس،
سينما سيتي).
The Finest Hours
فيلم دراما بطولة كريس باين
من اخراج كريغ غيليسبي .مدة
ال�ع��رض  117دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،فوكس).
Get Squirrely
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم�� �ي� ��دي ب� �ط ��ول ��ة
فيكتوريا جاستيس من اخراج
روس ف�ي�ن��وك��ور .م��دة العرض
 85دق �ي �ق��ة( .س �ي �ن �م��ا سيتي،
 ،ABCسينمال).
The Choice
ف��ي��ل��م روم� ��ان � �س� ��ي ب �ط��ول��ة
ال�ك�س�ن��درا داداري� ��و م��ن اخ��راج
روس كاتز .م��دة العرض 100
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
سينماسيتي ،امبير ،فوكس)

