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تتمات  /ت�سلية
الفروف :لإغالق ( ...تتمة �ص)9

ومنذ بدء تنفيذ االتفاق يوم السبت الماضي تبادلت
الحكومة السورية والمعارضة االتهامات بانتهاكه لكن
مراقبين دوليين يقولون إن أعمال العنف تراجعت.
وقال دي ميستورا إنه إذا لم يحدث تقدم بشأن وقف
االقتتال وبشأن وص��ول المساعدات اإلنسانية فقد
تؤجل الجولة التالية من محادثات السالم «قليالً».
وتقرر مبدئيا ً استئناف المحادثات يوم االثنين السابع
من آذار.
وتابع يقول« :القرار بشأن ما إذا كانت ستجرى يوم
االثنين أو بعد ذلك بفترة قصيرة سيتخذ في األيام
القليلة المقبلة بناء على التطورات على األرض».
وأض��اف« :ال نريد أن تكون المناقشات في جنيف
محادثات بشأن انتهاكات لوقف إطالق النار ..نود أن
تتصدى فعليا لجوهر كل شيء».
على صعيد آخر ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن
نشر مزيد من الطائرات بال طيار ومحطتي رادار في
قاعدة حميميم بريف الالذقية.
وأكدت أن منظومة االستطالع التي أنشأها الجيش
ال��روس��ي في سورية تسمح بالرقابة على الوضع
الميداني في سورية بشكل تام.
وجاء في بيان أصدرته ال��وزارة« :من أجل زيادة
فعالية الرقابة على نظام وقف األعمال العدائية في
أراض��ي سورية ،أنشأت القوات المسلحة الروسية

منظومة تسمح برصد التطورات في منطقة النزاع
بالكامل .ومن أجل تكثيف الرقابة ،يتم االعتماد على
طائرات من دون طيار ومجموعات أقمار اصطناعية

«داع�ش» ينتقل ( ...تتمة �ص)9

ووسائل تقنية أخرى لالستطالع».
وأوضحت الوزارة أن الرقابة على المجال الجوي
السوري تنفذ بواسطة ال��رادارات التابعة لمنظومات

عدم وجود قوة عسكرية قادرة على مواجهتها .لذلك يبذل اإلرهابيون جهدهم
من أجل فرض سيطرتهم على الساحل الليبي وموانئ تصدير النفط الخام راس
النوف والسدير وبن جواد ،وطبعا ً على حقول النفط التي يطلق عليها اسم
«الهالل النفطي» الذي يقدر احتياطي نفطه بـ  48مليار برميل.
وحاليا ً تقع مدينتا سرت ودرنة وبعض المناطق القريبة من بنغازي تحت
سيطرة «داعش» وبدأ مسلحوه ينشطون بالقرب من العاصمة طرابلس .لذلك،
ولمنع توسع «داعش» في ليبيا ،بدأت الواليات المتحدة وحلفاؤها شن غارات
جوية على مواقعه منذ خريف السنة الماضية وحتى اآلن.
وحسب مصادر ليبية وغربية ،يعمل عسكريو الواليات المتحدة وأوروبا،
إضافة الى هذه الغارات الجوية على مواقع «داعش» في ليبيا ،على تشكيل
قوات خاصة لمكافحة «داعش» ،حيث تشير صحيفة «تلغراف» البريطانية الى
أن بريطانيا أرسلت سرا ً الى ليبيا مستشارين للعمل مع زمالئهم من الواليات
المتحدة على تدريب قوات ليبية خاصة في مدينة مصراطة.
لذلك ،وألخذ زمام المبادرة من «داعش» ،يصبح تشكيل حكومة وفاق وطني
قادرة على مواجهتها من أولى األولويات في ليبيا.

الدفاع الجوي الروسية المنشورة في حميميم والدفاع
ال��ج��وي ال��س��وري ،وال��ط��ائ��رات االستطالع التابعة
لمجموعة الطائرات الروسية في سورية.
وأوضحت الوزارة أنها أرسلت خالل األيام الثالثة
الماضية إلى سورية  3منظومات استطالع مطورة
مع طائرات بال طيار ،ومحطتي رادار مخصصتين
للكشف عن أهداف صغيرة تسمحان برصد عمليات
قصف بالمدفعية ينفذها إرهابيون.
وم���ن أج���ل ت��ح��دي��د م��واق��ع م��راب��ض ال��راج��م��ات
الصاروخية ومدافع الهاون التي تستخدم من قبل
منتهكي الهدنة ،نشرت القوات المسلحة الروسية
في سورية طاقمين من وسائل االستطالع الميداني
للكشف عن مواقع المدفعية.
يذكر أن وسائل إع�لام قد تناقلت أنباء عن نشر
طائرة استطالع روسية حديثة من طراز «تو-214
إر» في سورية تحمل حزمة من األجهزة اإللكترونية
المتقدمة.
ميدانياً ،أفاد مصدر عسكري لـ «سانا» بأن وحدات
من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات
الدفاع الشعبية قضت على  28إرهابيا ً من تنظيم
«جبهة النصرة» ودمرت لهم عربتين مزودتين برشاش
ومرابض هاون ومدفعية على محور حربنفسه بريف
حماة الجنوبي.

م�صادرة وهدم( ...تتمة �ص)9
أن هذه هي المرة الثانية خالل أقل من شهر التي يهدم فيها االحتالل منشآت
األهالي ويتركهم في العراء.
في األثناء ،اقتحم مستوطنون ساحات المسجد األقصى من جهة باب
المغاربة.
واعتقلت قوات االحتالل ،أفراد عائلة في بلدة العيسوية في القدس المحتلة،
بينهم طفل لم يتجاوز العامين ،بعد االعتداء عليهم بالضرب .وقال عضو لجنة
المتابعة في العيسوية رائد أبو ريالة ،إن قوات االحتالل دهمت منزل عائلة
طارق درويش ،وسألت عن نجله يوسف ( 17عاماً) ،واعتدت على أفراد العائلة
بالضرب ،قبل اعتقال الوالدين ،وأبنائهما.
وأوضح أبو ريالة أن من بين أفراد العائلة التي تم اعتقالهم أيضاً ،فتى
يبلغ من العمر  16عاماً ،وفتاة عمرها  14عاماً ،إضافة إلى طفل لم يتعد عمره
العامين ،في حين تركوا طفلتين في المنزل ،وتم اقتيادهم واحتجازهم بمركز
اعتقال وتحقيق «المسكوبية» للتحقيق.
كما اعتقلت قوات االحتالل ،الليلة قبل الماضية 27 ،فلسطينيا ً من محافظات
عدة في الضفة تركزت في محافظتي الخليل ونابلس.
في قطاع غزة ،اعتقلت الزوارق الحربية الصهيونية ،تسعة صيادين قبالة
شواطئ بحر السودانية شمال قطاع غزة ،بعد أن فتحت عليهم النار واقتادتهم
إلى جهة غير معلومة.

تحالف العدوان يف�شل مجدداً في ا�ستعادة مدينة الربوعة

واليتي :ال�سعودية دمرت كل �آثار الح�ضارة اليمنية
يعود المبعوث الدولي الخاص باليمن
نهاية األسبوع الحالي إلى المنطقة ،وسط
توقعات بانعقاد جولة جديدة من محادثات
السالم ،مستمدة آمالها من تطورات الملف
السوري.
باستثناء خالفها على وقف الحرب قبل
ال��ذه��اب إل��ى ج��ول��ة ج��دي��دة م��ن محادثات
ال��س�لام ،ف��إن األط���راف اليمنية متفقة على
االلتزام بجدول األعمال ،الذي اقترحته األمم
المتحدة ،ومرجعية قرار مجلس األمن الدولي
رقم  .2216كما أن التطورات على األرض من
شأنها المساعدة على عقد هذه الجولة ،وسط
أجواء أقل تشاؤما من الجوالت السابقة.
وم��ن��ذ أي����ام ،ي��واص��ل ال��ف��ري��ق المساعد
للمبعوث الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ
أحمد عمله في ال��ري��اض ،لوضع ترتيبات
إط�لاق الجولة المقبلة من المحادثات ،مع
توفير ضمانات نجاحها ،عبر التوفيق بين
شروط الجانبين ،للعودة إلى طاولة الحوار،
ومنها اإلف��راج عن المعتقلين ،وهدنة طويلة
األمد.
على صعيد آخر ،قال رئيس مركز الدراسات

االستراتيجية بمجمع تشخيص مصلحة
النظام في إي��ران ،إن السعودية دم��رت كل
آثار الحضارة اليمنية ،معتبرا ً أنه ال يوجد
في عامة الجزيرة العربية ما يضاهي عمق
الحضارة اليمنية.
وبحسب وكالة «ف��ارس» ،قال علي أكبر
والي��ت��ي ف��ي ملتقى الجمهورية اإلسالمية
اإلي���ران���ي���ة« :ل��ق��د اس��ت��ه��دف األم��ي��رك��ي��ون
والغربيون من الناحية الثقافية مناطق كانت
من المراكز المهم لنشوء الحضارة اإلسالمية،
حيث عملوا على انتشار الجماعات المتطرفة
في هذه المناطق ولقد شاهدنا ماذا فعلوا في
العراق وسورية واليمن؟».
ولفت الى أنه ال يوجد في عامة الجزيرة
العربية مكان يضاهي عمق حضارة اليمن،
وق���د ق��ام��ت ال��س��ع��ودي��ة ب��ق��ص��ف ك��ل آث��ار
الحضارة اليمنية ...أنهم ومن أجل مواجهة
أمواج الصحوة اإلسالمية ذات البعد الثقافي
يمارسون أعمال مضادة للثقافة ويكرسون
التطرف لرسم صورة مشوهة عن اإلسالم.
ميدانياً ،ش ّنت طائرات التحالف السعودي
أم��س سلسلة غ��ارات على منطقة العند في

الواليات المتحدة تحذر رعاياها
من ال�سفر �إلى تركيا
حذرت الواليات المتحدة األميركية رعاياها من السفر إلى
تركيا وخاصة إلى جنوب شرق البالد بعد تزايد الهجمات فيها
مشيرة إلى تنامي التهديدات من قبل مجموعات دولية ومحلية.
وش��ه��دت تركيا ع��م��وم�ا ً وم��ن��اط��ق ج��ن��وب شرقها تحديدا ً
اضطرابات أمنية متصاعدة على خلفية العمليات اإلرهابية
التي وقعت في أنقرة مؤخرا ً والعمليات العسكرية التي يقوم
بها نظام رجب أردوغان في محافظات عدة والتي أدت إلى مقتل
وجرح العشرات من المواطنين األتراك الرافضين لسياساته.
ونصحت وزارة الخارجية األميركية المواطنين األميركيين
بالحذر أثناء زيارة المواقع السياحية والمباني الحكومية أو
مقرات الشرطة والسلطات المحلية األخرى إلى جانب االنتباه
م��ن خطر الخطف وخ��اص��ة ف��ي الجنوب الشرقي والمناطق
القريبة من الحدود السورية داعية إلى االبتعاد عن التجمعات
الجماهيرية ومضاعفة الحذر عند زي��ارة المعالم السياحية
المكتظة بالناس.
وبحسب الكثير من السياسيين والمحللين األت��راك فإن ما
تشهده تركيا من تصاعد في العمليات اإلرهابية يأتي نتيجة
للسياسات التي اتبعها نظام أردوغان في دعم وتمويل وتسليح
التنظيمات اإلرهابية في سورية وجعل تركيا ممرا ً لعبور آالف
اإلرهابيين إليها األمر الذي بدأ يرتد عليها من خالل العديد من
العمليات اإلرهابية التي باتت تستهدفها.

مديرية سحار الحدودية بصعدة شمال البالد،
في المقابل ،قصف الجيش اليمني بالصواريخ
تج ّمعات لقوات الرئيس المستقيل عبد ربه
منصور ه���ادي والتحالف ال��س��ع��ودي في
معسكر صحنِ الجن بمأرب.
وكان قد قتل وأصيب  24يمنيا ً جراء قصف
لطيران النظام السعودي أمس على محافظة
صنعاء.
وذكر مصدر صحي لوكالة سبأ اليمنية« :أن
أربعة مدنيين استشهدوا وأصيب  20بجروح
كحصيلة أولية في غ��ارة لطيران العدوان
السعودي استهدفتهم بمنطقة بني يوسف في
مديرية الحيمة الداخلية في صنعاء».
كما استهدف طيران العدوان السعودي
معسكر العرقوب بمديرية خ��والن الطيال
بمحافظة صنعاء أيضاً.
وقصف طيران العدوان السعودي مدينة
حرض في محافظة حجة ومدينة ذباب في
محافظة تعز ومديرية باقم ومناطق إبرق
والمخروق والقمع والصوح في مديرية كتاف
بمحافظة صعدة شمال اليمن.
من جهة أخرى لقي عدد من مرتزقة العدوان

هروب جماعي( ...تتمة �ص)9

وأش��ار المصدر إل��ى أن ع��ددا ً من الجنود
السعوديين قتلوا وج��رح ع��دد آخ��ر أثناء
العملية ،فيما تم تكبيد القوات السعودية
خسائر مادية كبيرة في عتاده العسكري
والياته ..الفتا ً إلى أن الزحف كان مسنودا
بغطاء جوي ومدفعي مكثف.
وذك����ر ال��م��ص��در أن منطقتي ال��خ��وب��ة
الشمالية وجبل ال���دود بجيزان تعرضتا
لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف
من موقع جحفان والغاوية ،باإلضافة إلى
قصف صاروخي سعودي استهدف المخروق
والشرفة بنجران.

السعودي مصرعهم وأصيب آخرون في قصف
صاروخي للجيش اليمني استهدف تجمعا ً
لهم جنوب مدينة ذباب بمحافظة تعز.
وفي السياق فشل الجيش السعودي مجددا ً
في استعادة مدينة الربوعة التي يسيطر عليها
الجيش اليمني واللجان الشعبية بعسير منذ
شهور رغم محاوالته المتواصلة.
وأف��ادت وكالة األنباء اليمنية (سبأ) عن
مصدر عسكري بعسير أن وحدات من أبطال
الجيش واللجان الشعبية تصدت لزحف كبير
نفذه جيش العدوان السعودي على مدينة
الربوعة بعسير محاوال ً استعادتها.

بريطانيا تر�سل فريق تدريب ع�سكري للم�ساعدة في �ضبط حدودها

وبالسيطرة على جزيرة سامراء والمناطق المحيطة بها تكون القوات
العراقية قد تمكنت من قطع خطوط امداد المسلحين الرئيسية بين الرمادي
والموصل وصوال ً الى ناظم الثرثار وضرب الخاصرة الرخوة للمسلحين تمهيدا ً
لعملية تحرير الموصل.
وفي السياق ،حذرت سفارة الواليات المتحدة في بغداد مواطنيها وطلبت
منهم االستعداد لمغادرة البالد في حال وقوع بما وصفته بالكارثة إذا انهار أكبر
سد لتوليد الكهرباء قرب مدينة الموصل.
وأف��اد موقع «بي بي سي» أن السفارة وصفت في رسالتها ح��دوث هذا
«بالخطير وغير المسبوق».
وكانت أعمال الصيانة في السد قد توقفت عام  2014بعد أن سيطر مسلحو
جماعة «داعش» على المدينة.
ويحاول المسؤولون العراقيون التقليل من خطورة الموقف ،لكن واشنطن
حثت مواطنيها على وضع خطط طوارئ لمواجهة الموقف.
وحذرت الرسالة األمنية األميركية من أن انهيار السد يمكن أن يؤدي إلى
موت مليون ونصف المليون شخص ممن يعيشون على ضفاف نهر دجلة ،كما
ستغمر المياه مدينة الموصل ،أكبر مدن شمال العراق ،بارتفاع  21مترا ً خالل
ساعات من انهيار السد.
ويقول مسؤولون إن سكان الموصل وتكريت سيضطرون إلى التحرك لمسافة
 6كيلومترات بعيدا ً عن النهر للوصول إلى مناطق آمنة.
وقد تغمر المياه مدنا ً أخ��رى على امتداد نهر دجلة مثل سامراء وبغداد
بمستويات كبيرة ولكنها أقل؛ وذلك خالل ما بين  24و 72ساعة.
وأفادت الرسالة األمنية «ليس لدينا معلومات محددة تشير إلى متى يمكن
أن يحدث التصدع لكن توخيا ً لمزيد من الحرص نريد أن نؤكد على أن اإلجالء
السريع هو أفضل وسيلة تكفل النجاة لمئات األلوف من األشخاص».
وقال رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي األحد الماضي إن إج��راءات
احترازية تتخذ لكنه وصف احتماالت انهيار السد بأنها ضئيلة للغاية.

الأمن التون�سي يق�ضي على � 4إرهابيين و�سط البالد
أعلنت وزارة الداخلية التونسية ،أن قوات األمن قتلت 4
«إرهابيين» خالل مواجهات وسط البالد.
وقالت ال��وزارة في بيان صدر في ساعة متأخرة من
االثنين« :تمكنت وحدات الحرس الوطني المختصة في
مكافحة من القضاء على  4إرهابيين في منطقة عين جفاة
الواقعة بين منطقتي سبيطلة التابعة لمحافظة القصرين
(غرب البالد) وجلمة التابعة لمحافظة سيدي بوزيد
(وسط البالد)».
ولم يقدم البيان معلومات عن القتلى األربعة ،بينما
ال ت��زال عمليات التمشيط متواصلة بدعم من وحدات
الجيش ،وفقا ً للداخلية.
وفي السياق ،أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون
أمام البرلمان ،أن بالده أرسلت فريق تدريب من نحو
 20جنديا ً إلى تونس للمساعدة على الحد من دخول
األشخاص بشكل غير قانوني عبر الحدود مع ليبيا.
وقال وزير الدفاع أمام البرلمان البريطاني إن «فريق
التدريب من نحو  20جنديا من كتيبة المشاة الرابعة
يتحرك اآلن إلى تونس للمساعدة على مواجهة الحركة
غير القانونية عبر الحدود من ليبيا في إطار دعم السلطات
التونسية».

وستشمل عمليات التدريب ،وفقا ً لبيان المسؤول
البريطاني ،تطبيقات عملية وحصصا نظرية من شأنها أن
تساعد التونسيين على ضمان حراسة أفضل لحدودهم
البرية.
وتشهد ليبيا اضطرابات منذ اإلطاحة بالزعيم

الراحل معمر القذافي في .2011
واستغلت جماعات متطرفة من بينها تنظيم «الدولة
اإلسالمية» حالة الفوضى وأثارت مخاوف من استخدام
المتطرفين ساحل ليبيا للتسلل إلى أوروبا وشن هجمات
فيها.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6

أفقياً:

عمودياً:

1 .1لقب إشتهر به بالط السلطان العثماني ومن ثم مق ّر
الصدر األعظم 1718
2 .2دولة عربية ،من جزر سيكالد اليونانية
3 .3عسل ،خالف كفر ،ضجر
4 .4للندبة ،وبّخ ،عاصمة أوروبية
5 .5عدّدت محاسن الميت ،أداة جزم ،يصوت من األلم
6 .6مدينة في الجزائر
7 .7والية في جنوب غرب الهند ،أوقعونا بالحيرة
8 .8أتممنا العمل ،لمسا
9 .9للتفسير ،أحد الوالدين ،عودته
ّ 1010
تلطخ بالعار ،خالف اإلنس ،ضعف
1111متشابهان ،أسرق ،جامعة أميركية شهيرة
1212أهتم باألمر ،خبر ،من األطراف

1 .1منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ،قرأ
2 .2شبه جزيرة في كندا ،مدينة سورية
3 .3من األلوان ،جبال مشتعلة
4 .4متشابهان ،أتوجع ،إستفسر من
5 .5إصبع ،بلدة لبنانية ،نوتة موسيقية
6 .6يصل إلى ،سهام
7 .7عتب ،داعبا وهزال ،يصنع من الحليب
8 .8أحالمي ،إضطرم
9 .9أدعم ،جمهورية تقع جنوب القوقاس
1010خاصتي ،مدينة في المكسيك
1111يلقيا ،مدينة إيطالية
1212الحياة الحاضرة ،ضمير منفصل
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8
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،178423659 ،594618237
،243157896 ،362579418
،659834172 ،781962345
،916385724 ،437296581
825741963

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1مارك توين ،علك  ) 2اس،
ب��دادون ،مس  ) 3ساتير ،ايار 4
) يمن ،باناما  ) 5فاتنات ،بتلون
 ) 6مانيال  ) 7نريد ،ناربون 8

) ت��ي ،ري���اق ،دن��ي��ا  ) 9رن��م��اه،
تمن ،وي  ) 10اول ،دلها ،انو 11
) لسانها ،الم  ) 12اك��د ،مديح،
فن.
عموديا:
 ) 1ماسيف سنترال  ) 2اساما،

رينوسا  ) 3تنتمي ،مالك  ) 4كبي،
نادرا ،ند  ) 5تدربان ،يهده  ) 6وا،
اتينا ،الم  ) 7يدين ،القته  ) 8نو،
ابار ،مالي  ) 9نامت ،بدن ،اح 10
) يألفون ،ام  ) 11لما ،نيون ) 12
كسرونا ،ايوان.

 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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Room
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب� �ط ��ول ��ة ب ��ري
الرس� � � ��ون م� ��ن اخ� � � ��راج ليني
ابراهمسون .مدة العرض 119
دقيقة ،ABC( .فوكس ،سينما
سيتي).
Zoolander 2
فيلم كوميدي بطولة أوليفيا
م��ون م��ن اخ ��راج ب�ي��ن ستيلير.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس).
Spy Squad
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
بريت ارفين من اخ��راج رزوب
زومبي .مدة العرض  76دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Deadpool
فيلم تشويق بطولة مورينا
بلكارين من اخراج تيم ميلر .مدة
ال�ع��رض  106دق��ائ��ق،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما 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).

