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

إلى ذلك ،أكد مركز التنسيق الروسي في قاعدة
حميميم ،أمس ،أن عدد الجماعات المسلحة التي
أعلنت التزامها بالهدنة في سورية وصل إلى .35
وق��ال المركز ،في بيان ،إن��ه تم التوصل إلى
اتفاق مع  5من قيادات الجماعات المسلحة في
دمشق لوقف إطالق النار .وبالتالي ،وصل عدد
الجماعات المسلحة التي أعلنت التزامها بالهدنة
إلى .35
وأضاف أن االتصاالت ال تزال مستمرة مع قادة
 4جماعات مسلحة ناشطة في محافظات دمشق
ودرعا وحماة.
في المقابل ،أعلن المركز أنه رصد خالل الساعات
الـ  24األخيرة  8خروقات للهدنة في سورية 2 ،في
حماة و 3في كل من حلب وإدلب.
وأكد البيان الصدار عن المركز وجود مؤشرات
لديه تدل على «عزم المجموعات اإلرهابية إحباط
وقف إطالق النار في سورية».
من جهة أخ��رى ،أشار البيان إلى أن الجانب

ال��روس��ي ف��ي مركز حميميم عقد اجتماعا ً عبر
الهاتف مع ممثلين عن مجموعة دعم سورية في
جنيف ،ومركز التنسيق األميركي بعمان ،ووزارة
الدفاع األميركية.
وناقش االجتماع الوضع في مختلف المناطق
السورية ،ومدى االمتثال لشروط وقف العمليات
القتالية ،وك��ذل��ك قضايا ال��ت��ع��اون ف��ي مجال
المساعدات اإلنسانية لسكان سورية.
ميدانياً ،أكدت مصادر عن تقدم الجيش السوريّ
وحلفائه في ريف حمص الشرقي .وأشارت إلى أن
الجيش تحرك من محورين رئيسيّين األول تدمر
والثاني القريتين.
وأضافت المصادر أنّ الجيش السوري وحلفاءه
تم ّكنوا من التقدم سريعا ً من جهة البيارات غرب
تدمر والمثلث ،فيما سيطر الجيش على تلة الساتر
الغربي غرب القريتين ،إضافة إلى نقطتين على
ّ
محور التلول السود بين مهين والقريتين.
وأكدت مصادر عسكرية أنّ القرار اتخذ الستعادة

ارتفاع ح�صيلة ( ...تتمة �ص)9
تدمر والسخنة ،وهي ستكون أولى الخطوات ّ
لفك
الحصار عن طريق دير الزور البريّ .
إلى ذل��ك ،أعلن عشرات المقاتلين من تنظيم
داع��ش ف��ي ري��ف حلب الشمالي انشقاقهم عن
التنظيم نتيجة خالفات داخلية.
محلي من ريف حلب إلى حدوث
وأشار مصد ٌر
ٌ
خ�لاف��ات ب��ي��ن ص��ف��وف «داع����ش» نتيجة ع��دم
صرف المستحقات المالية للمقاتلين إضافة إلى
االضطرابات التي بدت عليهم بعد مقتل الكثيرين
منهم نتيجة الغارات الروسية السورية.
م��ن جهة أخ���رى ،اس ُتشهد تسعة مدنيين
وأصيب عشرات آخ��رون عندما أطلق مسلحون
حي الشيخ مقصود
قذائف مورتر وصواريخ على ّ
في حلب وفق وحدات حماية الشعب.
المتحدث باسم ال��وح��دات أش��ار إل��ى وجود
أربعة أطفال وامرأتين بين الشهداء ،وكثفت جبهة
الحي من ثالث محاور هي
النصرة قصفها على
ّ
دوار الجندول والكاستيلوا وبني زيد.

من جهته أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن المسلحين الذين
هاجموا مدينة بن قردان المحاذية للحدود الليبية كانوا يسعون الى السيطرة
على المنطقة وإعالنها والية جديدة تابعة لهم ،وأن الهجوم كان منظما ً وغير
مسبوق ،داعيا ً أهالي الجنوب التونسي حيث تقع بن قردان إلى التكاتف مع
جهود الجيش واألمن.
وأضاف« :رجال األمن والجيش والديوانة (الجمارك) تغلبوا على الهمجية
التي جاءتنا من سوء الحظ من الجارة ليبيا».وأكد الرئيس التونسي ،أن
سلطات بالده «تبذل قصارى جهدها للقضاء على هذه الجيوب ،ونريد من أبناء
الجنوب أن يكونوا مساندين للدولة كما كانوا من قبل».
وأكد السبسي أن قرار غلق الحدود وفرض حظر التجوال في بن قردان كان
للضرورة ،داعيا ً الجميع إلى االلتزام بحظر التجوال المفروض.
من جهتها ،دعت حركة «النهضة» التونسية المواطنين إلى الخروج في
مسيرات في كل أنحاء البالد ،لتأكيد استعدادهم للدفاع عن بالدهم ،على إثر
أحداث اليوم .وقال رئيس «النهضة» ،راشد الغنوشي ،في مؤتمر صحافي،
عقب اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للحركة ،لتدارس الوضع األمني ،في بن
قردان« ،ندعو إلى رد فعل شعبي وطني عبر مسيرات تحت الراية الوطنية،
لتأكيد االستعداد الدائم للتونسيين للدفاع عن بالدهم إزاء هذا الخطر
العابر للحدود» .وأضاف الغنوشي« :نحث أبناء شعبنا على التبرع بالدم،

على هام�ش وقف( ...تتمة �ص)9

وندعو الى بعث (إنشاء) صندوق وطني يتولى اإلحاطة بعائالت الشهداء
والجرحى».
وأصدرت وزارتا الداخلية والدفاع بيانا ً مشتركا ً جاء فيه «تجرى حاليا ً
مطاردة وتعقب هذه المجموعات من طرف وحدات مشتركة مع تأمين مداخل
المدينة والنقاط الحساسة بها ،وتكثيف الدوريات الجوية بالمنطقة وعلى
مستوى الشريط الحدودي وغلق المعابر الحدودية برأس الجدير والذهيبة-
وازن».
وتسببت المواجهات ،في وسط مدينة بن ق��ردان ،بحالة ذعر بين أهالي
المدينة ،وطالبت وزارة الداخلية سكان المدينة بـ «مالزمة منازلهم والحذر
والهدوء ،واإلبالغ عن أي تحركات ألفراد مشتبه فيهم».
وذك��ر الناطق باسم وزارة الداخلية ،ياسر مصباح ،أن «القوات األمنية
والعسكرية في صدد مطاردة هذه العناصر اإلرهابية» ،فيما ذكرت وسائل إعالم
محلية أن المسلحين استولوا على سيارة إسعاف من مستشفى بن قردان.
وذكرت وكالة أنباء «تونس أفريقيا» الرسمية أن قوات األمن أغلقت مداخل
مدينة بن قردان ومنعت الدخول والخروج منها ،فيما تحلق الطائرات العسكرية
هناك للمساعدة في تعقب مسلحين آخرين .وأضافت الوكالة أن قوات األمن
أغلقت أيضا ً مداخل جزيرة جربة السياحية والتي تبعد حوالى  100كيلومتر
عن بن قردان خشية تسلل مسلحين إليها.

حزب العمال ( ...تتمة �ص)9

والشوارع الرئيسية التي ال تبعد سوى أمتار عن خط التماس األول وهناك
مارسوا ألعابهم « قبل الهدنة كنا نقضي ساعات الليل كلها على أصوات
االشتباكات ورمايات المدفعية الثقيلة عدا عن سقوط قذائف الهاون التي
تستهدف منازل السكان» ،تقول عجوز ثمانينية؛ وتتابع «حالة كانت شبه
يومية منذ سيطرة المسلحين على دوما قبل ثالث سنوات لتأتي الهدنة اليوم
لتفرض حالة من األمن الذي افتقدناه منذ سنوات».
خمس دقائق فقط ،وعليكم مغادرة المكان ،حرصا ً على سالمتكم ..بهذه
الكلمات اختتم الضابط السوري ح��واره مع الصحافيين؛ وعليه غادرنا
المكان..

كنان اليوسف

الخليج و«�إ�سرائيل»( ...تتمة �ص)9
من البيان؛ فها هو رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي
الذي يحاول من خالل خطاباته أن يظهر أن بالده تتبع دبلوماسية تنأى
بالبالد عن التخندق في محاور إقليمية أو دولية ،وأن القائمين اليوم على
الدبلوماسية متمسكون بالثوابت وعدم االنحياز ،يقدم على تصريح يرفع
من خالله االلتباس وينفي أن تكون تونس قد اصطفت خلف أحد المحاور
وأن تونس ستظل وفية لنهجها الدبلوماسي الذي استمر عقودا ً طويلة،
حيث دعا وزير الخارجية إلى إصالح الخطأ الذي وقعت فيه تونس حول
القرار ضد حزب الله وتحميل من اتخذ القرار المسؤولية على ذلك.
القرار الذي صدر من مجلس التعاون الخليجي ومن وزراء داخلية
العرب إلرضاء السعودية التي تأتي في مقدمة المتآمرين على أي نظام
أو جيش عربي يريد قتال «إسرائيل» واستعادة الكرامة العربية ،حسب
تأكيدات أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في السادس من آذار،
والتي تتبع سياسة خارجية بصورة غريزية وتعتمد في سياستها على
ثالث دعامات :اإلسالم الذي استخدمته لبث الفتنة الطائفية ،والنفط،
والعالم العربي .وترى الرياض نفسها زعيمة لكل ركيزة من هذه الركائز
وتحاول جاهدة الحفاظ على هذا ال��دور المزيّف ال��ذي كان سببا ً في
تشكيل القلق األكبر في العالم العربي من المملكة التي أصبحت محبطة
بشكل متزايد من الحزب ،حسب ما أكدت شبكة بلومبرج األميركية،
والتي لم تكن يوما ً في خندق المقاومة..
يؤكد الخبراء على أن القرار السعودي جاء بمثابة بالغ كيدي نتيجة
فشل السعودية في ملفات المنطقة ونتيجة للقاء سابق جمع بين مدير
عام وزارة الخارجية الصهيونية المرشح دوري غولد بالمستشار
الكبير السابق للحكومة السعودية أن��ور عشقي في  5حزيران عام
 2015في واشنطن ،حيث ب��دأت السعودية السعي لجني ثمار هذا
اللقاء بمحاربة حزب الله سياسيا ً واجتماعيا ً بعدما فشلوا عسكريا ً
من أجل وأد قلعة من قالع المقاومة في المنطقة ،فهذا التصنيف كان
هدية مجانية لـ «إسرائيل» وقد رأينا حالة الفرح في دولة االحتالل
الصهيوني والتصريحات المرحبة بالقرار على لسان مسؤوليها،
حيث وصفته زعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني باألمر المهم والدقيق،
ووصفت صحيفة معاريف القرار بأنه إنجاز كبير لتل أبيب ،وقالت
القناة الصهيونية األولى إن العالم يقترب بمواقفه ضد حزب الله من
الموقف «اإلسرائيلي».
فرغم شدة توتر األوضاع بشكل غير مسبوق في الساحة العربية ومع
محاوالت بعض الدول لملمة األمور لتجنب المزيد من التفكك والتفتيت
للمنطقة ال��ذي ال يستفيد منه س��وى العدو الصهيوني يأتي غضب
السعودية ليص ّم أذانها ويطمس أعينها عن المخاطر المحدقة بالمنطقة
العربية وتص ّر على تصعيد الموقف في كل من سورية واليمن وأخيرا ً
لبنان ،برغم محاوالت بعض الساسة اللبنانيين استجداء العطف
السعودي من خالل الخطابات الرنانة التي أشاروا بها إلى العالقات
القوية بين بيروت والمملكة فلم تجد نفعا ً مع المملكة التي تسير في
نهجها الذي رسمته مع العدو الصهيوني مستهدفة حزب الله الذي
يعتبر أحد مكونات المجتمع اللبناني ليعم الضرر على لبنان بأكمله.

ناديا شحادة

وكان بايدن اعتبر في مقابلة مع صحيفة إماراتية ،أن «الحل السياسي هو
الطريق الوحيد لوضع حد للعنف في سورية».
وقال لصحيفة «ذا ناشونال» الصادرة باإلنكليزية« ،بقدر ما هو أمر صعب،
علينا أن نواصل السعي للوصول الى تسوية سياسية».
و»نعمل حاليا ً إلعادة نظام الرئيس السوري بشار األسد والمعارضة الى
طاولة المفاوضات .ألنه في نهاية المطاف ،لم يتغير الهدف .الحل السياسي بين
األطراف (المتنازعة) هو الطريق الوحيد إلنهاء العنف ومنح الشعب السوري
الفرصة إلعادة بناء بلده».
وتأتي تصريحات بايدن قبل أيام من جولة جديدة من المفاوضات مرتقبة
هذا األسبوع في سويسرا ،بين دمشق والمعارضة ،بعد تعليق جولة مفاوضات
الشهر الماضي من دون نتيجة تذكر.
وأعلنت «معارضة الرياض» أمس موافقتها على المشاركة في الجولة
الجديدة التي تضغط القوى الكبرى وخصوصا ً الواليات المتحدة وروسيا
إلنجاحها .وتعقد المفاوضات بموجب قرار لمجلس األمن الدولي ينص أيضا ً
على وقف إلطالق النار.
ويضغط خصوم سورية في السعودية وقطر وتركيا وأميركا والغرب
باتجاه إزاحة الرئيس األسد عن الحكم منذ خمس سنوات استخدموا خاللها
جميع الوسائل المتاحة من تسليح اإلرهابيين وإرسال التكفيريين وتشكيل
«داعش» الذي مارس أبشع أنواع الوحشية ضد كل من عارضه الى التهديد
بإرسال قوات برية وأحيانا ً التدخل المباشر «القصف التركي لألراضي السورية
وإسقاط المقاتلة الروسية ،إضافة لالستهداف الصهيوني لمواقع ومخازن
أسلحة للجيش السوري واغتيال بعض قادة المقاومة اللبنانية الموجودة على

اإلراضي السورية».
على صعيد آخر ،فاجأ حزب العمال الكردستاني الوسط السياسي والعسكري
العراقي استعداده للمشاركة في تحرير الموصل .وقال القيادي في حزب العمال
الكردستاني عكيد كالري بأن  4آالف من مقاتلي الحزب يستعدون لخوض
معركة تحرير مدينة الموصل ،مؤكدا ً أن مشاركة الحزب ستكون عامل توازن
في المدينة.
وقال كالري إن أربعة آالف مقاتل من قوات حزب العمال الكردستاني ستشارك
في عملية تحرير الموصل ،وأضاف أن القوات الحكومة العراقية والبيشمركة ال
تستطيع تحرير الموصل بمفردها ،بسبب واقعها االجتماعي ،ومكوناتها الدينية
والمذهبية .وحذر كالري من أن مشاركة تركيا في عملية تحرير الموصل قد تثير
مشكالت بين مكونات المدينة ،مشيرا ً إلى أن مشاركة حزبه ستكون عامل توازن
في المدينة ،إلبعادها عن الحساسيات الطائفية والقومية .وأضاف أن حزب
العمال مستعد للتنسيق مع األطراف كافة بشأن عملية تحرير الموصل ،الفتا ً
إلى أنه يتواصل مع العشائر ووجهاء المنطقة للتنسيق والتعاون معهم.
وقد تزامن إعالن الحزب عن جاهزيته للمشاركة في تحرير نينوى مع إعالن
المبعوث األميركي الخاص بريت ماكورك أن معركة تحرير الموصل بدأت
بقطع الطريق بين الرقة والموصل .وصرح ماغيرك ،في  10شباط  ،2016بأن
عملية تحرير مدينة الموصل قد بدأت بالفعل ،مبينا ً أن التحالف الدولي يجرى
مشاورات للتنسيق مع قوات البيشمركة وقوات من أبناء العشائر ،لإلعداد الجيد
للهجوم على «داعش» في الموصل.
وقد سبق أن صاحب هذا اإلعالن المفاجئ من الحزب الكردستاني موجة
من المواقف المتضاربة حول معركة تحرير نينوى ،واألطراف المشاركة فيها.

مقتل قيادي في ميلي�شيات العدوان في الجبارة...
ال�سعودية تمنع �سفينة م�ساعدات من دخول اليمن
سيطر الجيش اليمني واللجان اللشعبية على عدة مواقع بمنطقة ُثعبات
بعد مواجهات عنيفة مع قوات الرئيس المستقيل هادي والتحالف السعودي
في ثعبات والجحملية شرق مدينة تعز.
بالتزامن تتواصل المواجهات العنيفة بين قوات الرئيس هادي والتحالف من
جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى بمديرية جبل حبشي عند
المدخل الجنوبي لمدينة تعز ،فيما ش ّنت طائرات التحالف السعودي سلسلة
غارات جوية على منطقة الفاقع بمديرية الوازعية جنوب غرب تعز.
كما جددت مقاتالت التحالف السعودي استهداف محطة المخا الكهربائية
بمديرية المخا الساحلية على البحر األحمر غرب تعز وسط البالد.
أما في مأرب ،فتدور مواجهات عنيفة بين قوات الجيش واللجان من جهة
وقوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف من جهة بمديرية العبدية الواقعة
بين محافظتي البيضاء ومأرب أسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين.
وكان قتل أحد أبرز قيادات الميليشيات المؤيدة للعدوان السعودي في
مواجهات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة الضالع بجنوب
البالد.
وأقرت وسائل اإلعالم التابعة للعدوان السعودي بمقتل المدعو عبد اللطيف
قحيف وخمسة من مرافقيه في منطقة الجبارة بين محافظتي الضالع وإب.
وشهدت مناطق الضالع الحدودية مع محافظة إب تقدما ً واسعا ً لقوات
الجيش اليمني واللجان الشعبية ،في حين تكبّد المسلحون المؤيدون للعدوان
السعودي خسائر فادحة في األرواح والعتاد.
وجدد طيران العدوان السعودي استهدافه لمدينة براقش األثرية بمديرية
مجزر بمحافظة مأرب ،حيث شن طيران العدوان غارتين على المدينة ،محدثا ً
دمارا ً كبيرا ً في السور القديم والمقبرة الحميرية التابعة للمدينة.
ويأتي ذلك في سياق التدمير المنظم والممنهج لخريطة اآلث��ار والمواقع
التاريخية في اليمن ،والتي تنم عن حقد دفين لدى النظام السعودي إزاء تاريخ
اليمن وحضارته ،كما أنها تعد انتهاكا ً صارخا ً لالتفاقيات الدولية وتحديا ً
للنداءات العالمية بتجنيب مواقع التراث اإلنساني أي استهداف عسكري

من بينها إصرار «الحشد الشعبي» على المشاركة في المعركة ،وإعالن رئيس
الوزراء حيدر العبادي عن مشاركته.
ميدانياً ،أعلنت خلية اإلع�لام الحربي ،أمس ،مقتل  50عنصرا ً من جماعة
«داعش» اإلرهابية وتدمير  4مقرات و 4معامل للتفخيخ ومدافع مقاومة للطائرات
بقصف لطائرات  F16العراقية ،في الحويجة جنوب غربي كركوك.
وقالت الخلية في بيان بحسب «السومرية نيوز» ،إن «طائرات  F16العراقية،
واستنادا ً لمعلومات مديرية االستخبارات واألم��ن ومديرية االستخبارات
العسكرية ،وجهت ضربة جوية أسفرت عن تدمير  4مقرات لعناصر داعش
اإلرهابي و 4معامل للتفخيخ ومدافع مقاومة للطائرات في الحويجة 55( ،كم
جنوب غربي كركوك)» .وأضافت الخلية كما «قتلت أكثر من  50إرهابيا ً قسم
منهم من القوقاز متهيئين لعمليات إرهابية انتحارية».
الى ذلك أعلن قائد عمليات األنبار اللواء الركن إسماعيل المحالوي ،االثنين،
مقتل  10من عناصر جماعة «داعش» اإلرهابية بقصف جوي شرق الرمادي.
وقال المحالوي إن «الطيران الحربي للتحالف الدولي وبالتنسيق مع قوات
الجيش قصف ،اليوم ،مفرزة هاون تابعة لتنظيم «داعش» في منطقة البوعبيد
شرق الرمادي ،على الطريق الدولي السريع».
وأض��اف المحالوي أن «القصف أسفر عن مقتل  10من عناصر من داعش
وتدمير مفرزة الهاون وإلحاق خسائر مادية في صفوف التنظيم».
كما أعلن قائد عمليات األنبار ،عن تدمير ثالث عجالت للتنظيم اإلرهابي بينها
مفخخة شرق الرمادي.
وتشهد مناطق جزيرة الخالدية ومنها منطقتي البوعبيد والبوبالي عمليات
عسكرية الستعادة السيطرة عليها وطرد تنظيم «داعش» منها.
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مباشر أو غير مباشر.
كما أغارت طائرات العدوان السعودي على منازل سكنية في مديرية الوازعية
بمحافظة تعز وسط اليمن ،ما أسفر عن سقوط شهيدين على األقل من المدنيين
وعدد من الجرحى.
في غضون ذلك ،استهدف العدوان بغارتين أحياء في مديرية «صالة» شرقي
مدينة تعز ،ما أدى إلى تضرر عشرات المنازل.
وأوض��ح مصدر يمني أن طائرات العدوان السعودي حلقت بكثافة فوق
المحافظة بعد ساعات من دحر الجيش اليمني واللجان الشعبية ميليشيات
العدوان السعودي من األحياء الشرقية للمدينة.
واغتال مسلحون مجهولون ناشطا ً في الحراك الجنوبي بمدينة المكال
بمحافظة حضرموت بجنوب اليمن.
وقالت مصادر محلية إن علي محمد باقروان ،اغتيل برصاص مسلحين في
شارع الستين غرب مدينة المكال التي ترزح تحت سيطرة الجماعات التكفيرية.
وتأتي عملية االغتيال هذه ضمن انفالت أمني كبير تشهده المحافظات
الجنوبية منذ سيطرة قوى العدوان السعودي عليها ،حيث بات مسلسل العنف
وعمليات االغتيال هو المشهد اليومي األبرز.
في السياق ،أعلن المتحدث الرسمي باسم األمين العام لألمم المتحدة
فرحان حق أن السعودية تواصل منع سفينة المساعدات التابعة لبرنامج
الغذاء العالمي «مينبورت سيدار» ،من التوجه إلى ميناءي الحديدة وعدن بع َد
أسبوعين من احتجازها غير الشرعي في ميناء جيزان.
وأض��اف أن األم��م المتحدة قدّمت معلوماتٍ
مفصل ًة عن طبيعة أجهزة
َّ
االتصاالت التي تنقلها وهي تنتظر اإلفراج عن السفينة.
من جانبه أوضح مدي ُر مكتب تنسيق المعونات اإلنسانية التابع لألمم
المتحدة جون غينغ ،أن األ ُ َم � َم المتحدة كانت قد أبلغت السعودي َة تفاصي َل
شحنة السفينة قبل إبحارها ،ومع ذلك جرى احتجازها ،مشددا ً على أن األم َم
المتحدة ال تقبل أيَّة شروط على تقديم المساعدات من أح ٍد مهما بلغت الحاجة
لتلك المساعدات.

طبيعية وإيجابية مع أشقائنا في مصر» .وتابع« :وال مصلحة لنا أبدا ً في تخريب هذه
الجهود ،ولهذا نرفض رفضا ً باتا ً توظيف اسم الحركة في الشأن الداخلي المصري».
ونفى البردويل وجود أي معتقل فلسطيني ،ينتمي الى حركة حماس من األشخاص
الذين ظهروا على شاشات التلفزة المصرية.
وأكد أن الشخصيات المصرية التي ظهرت كمتهمين ،لم يسبق لهم الدخول إلى غزة
في أي يوم من األيام ،ولم يكن لهم أي عالقة من بعيد أو قريب بحماس أو بالقسام.
ودع��ا البردويل السلطات المصرية إلى ما أسماه «مراجعة تصريحات وزير
الداخلية» .وأعرب عن أمله في عدم تأثير هذه «األجواء التوتيرية» ،على «عمق العالقة
بين الشعبين الفلسطيني والمصري».

الأردن� :سكان �إربد رف�ضوا دفن قتلى
خلية �إرهابية في مدينتهم
أفادت وسائل إعالم أردنية برفض مواطنين ،في محافظة إربد ،السماح لذوي
 7قتلى ينتمون لخلية ترتبط بتنظيم «داعش» ،كانوا قد قتلوا في عملية أمنية،
بدفنهم في مقابر المحافظة .وتفاوض السلطات األردنية أهالي  7قرى أردنية ،في
محافظة إربد ،من أجل السماح لذوي القتلى بدفنهم في مناطق سكناهم ،معلنة أنها
ما زالت تحتفظ بجثث القتلى لحين التوصل الى تفاهم مع أهالي المنطقة.
ومن الجدير بالذكر أن القوات األمنية كانت قد حذرت ذوي القتلى من الصالة
عليهم في المساجد وفتح بيوت العزاء.
واعتبر مواطنون هذه التحذيرات غير كافية وأنها ال تعالج قضية مكان الدفن،
مشيرين إلى رفضهم «دفن جثث اإلرهابيين في أراضيهم ومقابرهم».
من جانبه ،أكد سعد شهاب ،محافظ إربد ،أنه ينوي عقد اجتماعات عدة للتباحث
في قضية رفض سكان المحافظة دفن جثث الخلية في مقابر المحافظة ،موضحا ً
أنه سيتم اإلعالن عن القرار رسميا ً حال التوافق عليه.
وقال إن «اعتبارات اجتماعية وقضائية ،طرأت على قضية تسلم جثث الذين
قتلوا بالعملية األمنية األخيرة لذويهم» .وكانت المخابرات األردنية أكدت تصفية
 7مسلحين ومقتل نقيب خالل عملية أمنية نفذتها في إربد.
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1روائي وقاص وصحافي فلسطيني راحل
2 .2متشابهان ،عائلة ،سنوات
3 .3أواجه ،مدينة مصرية ،بسط
4 .4أعظم شعراء إيطاليا ومن رجاالت األدب العالمي
5 .5للتعريف ،رجاء ،رتلنا
6 .6حفر في األرض يوضع فيها مواد متفجرة ،نباشر العمل
7 .7جبل بركاني في أرمينيا التركية على ح��دود إي��ران،
دعمت
8 .8أعلمت باألمر ،عودة ،أحد الوالدين
9 .9إنحتوا القلم ،مدينة إيرانية
1010شاهدت ،يأسفان
1111مدينة مصرية ،عتبت علينا
1212لطخوها بالعار ،يحيد عن

1 .1مدينة مكسيكية
2 .2مصيف لبناني ،حيوان مفترس
3 .3حرف نصب ،قرية يونانية
4 .4عددتا محاسن الميتّ ،
نظم ،ركيزة
5 .5إبتلعنا الطعام ،مدينة أميركية
6 .6ضمير متصل ،مصيف لبناني
7 .7من التوابل ،ناقشا
8 .8بركان مشتعل في كوستاريكا ،إسم موصول
9 .9سيدات ،بيارقي
1010عملة آسيوية ،من الفاكهة الصيفية ،ضمير منفصل
1111خالف يسار ،منزل ،غير مطبوخ
1212فقرة ،أخفي األمر ،حصل على
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،943872516 ،128365794
،671238459 ،567491832
،259714683 ،834956271
،382147965 ،416589327
795623148

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1باتون روج ،انا  ) 2حمانا،
ي��راف��ق��ه  ) 3رس���م ،م��ان��ي�لا ) 4
التي ،داريا  ) 5لملم ،اية ،قال ) 6
تايبه ،اكل  ) 7لن ،زاهدات ،فا ) 8

مولون ،رينو  ) 9ينبسا ،اديم 10
) ت��ام ،النيف ،مي  ) 11سورنا،
بستان  ) 12ادنس ،حوت ،لما.
عموديا:
 ) 1بحر الظلمات  ) 2امس،
ن��و ،اس��د  ) 3تامللت ،ليمون 4

) ون ،ام���ازون ،رس  ) 5نامت،
يأنبان  ) 6ايابه ،سالح  ) 7وين،
يهدران  ) 8جريدة ،اي ،يبت ) 9
اال ،اتنافس  ) 10افارقك ،و ،تل
 ) 11نق ،يألف ،يمام  ) 12اهمال،
المينا.

 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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Trumbo
ف �ي �ل��م درام � ��ا ب �ط��ول��ة ب��راي��ن
ك��ران �س �ت��ون م ��ن إخ � ��راج ج��اي
روش .م�� ��دة ال � �ع� ��رض 124
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
فوكس).
London Has Fallen
فيلم تشويق بطولة جيرارد
بوتلر من اخراج باباك ناجافي.
مدة العرض  99دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،ديونز ،فوكس).
Zootopia
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
ج�ن�ي�ف�ي��ر غ ��ودوي ��ن م��ن اخ ��راج
ب��اي��رون ه� ��وارد .م��دة العرض
 108دقيقة( .الس ساليناس،
 ،ABCسينما سيتي ،فوكس).
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).

