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تتمات  /ت�سلية
الجعفريّ :
حل الأزمة ( ...تتمة �ص)9

كما اعتبر المكتب التنفيذي للهيئة أن «المعايير الدولية في
ممارسة حق االقتراع واالنتخابات من حياد ونزاهة وشفافية،
وتنافس حقيقي غير متوفرة في س��وري��ة» بحسب تعبير
البيان.
ميدانياً ،حرر الجيش السوري وحلفاؤه عددا ً من المناطق
في ريف حلب الجنوبي الشرقي ،ووسعوا بذلك نطاق تأمينهم
لمحيط بلدة خناصر االستراتيجية.
وح��ررت القوات قرى العطشانة ،وأم ميال ،وجب علي،
والخريبة ،وشريمة ،ورسم عسكر ،وسرياح ،وتلة سيرتيل،
في الجهة الشرقية لخناصر بريف حلب ،وذلك بعد معارك
عنيفة مع جماعة داع��ش وس��ط ح��االت من ال��ف��رار باتجاه
المناطق الشرقية في عمق البادية.
ويأتي ذلك بعد تحرير مرتفعات شبيب ،وق��رى خربيل،
وعكيل ،والقليعة ،وسرده ،في الجهة الشرقية لخناصر أيضا.
وفي ريف حمص الشرقي أيضاً ،حرر الجيش السوري
وحلفاؤه التالل المحيطة بثنية الحيط شمال غرب المحسة.
وفي ريف حمص الجنوبي الشرقي حرر الجيش وحلفاؤه
عددا ً من المناطق وأعادوا خط الغاز إلى العمل.
وكبد الجيش وحلفاؤه جماعة داع��ش اإلرهابية خسائر
كبيرة في األف���راد وال��ع��ت��اد ...وص���ادروا كميات كبيرة من
األسلحة والذخائر والبراميل المعبأة بمواد تستعمل في
التفجيرات.
يأتي ذل��ك في وق��ت تستمر االشتباكات مع داع��ش على
الطريق الواصل بين مدينتي القريتين ،ومهين في الريف
الشرقي لحمص.
وفي السياق ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،أمس ،أن أكثر
من  40مجموعة مسلحة أعلنت انضمامها إلى وقف األعمال
القتالية في سورية منذ سريان اتفاق الهدنة.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع
في سورية ،الفريق سيرغي كورالينكو ،إنه في إط��ار عمل
المركز تم التوصل ،خالل األيام الثالثة األخيرة ،إلى اتفاقات
مع قادة سبع مجموعات مسلحة حول إنهاء القتال.
وأوضح كورالينكو أن الحديث يدور عن مجموعتين قوامهما
نحو  300فرد كانتا تنشطالن في ريف دمشق ،و 5مجموعات

«داع�ش» يق�صف ( ...تتمة �ص)9

تضم حوالى  450مسلحا ً تنشط في محافظة درعا ،مضيفا ً
أن العدد اإلجمالي للمجموعات المسلحة التي أعلنت تمسكها
بوقف األعمال القتالية في سورية بلغ  42مجموعة.
وأضاف أن المركز الروسي يواصل مراقبته لتنفيذ شروط
الهدنة في أري��اف حماة وحمص والالذقية ودمشق وحلب
ودرعا.

المنامة ت�سقط الجن�سيات ق�سر ًا لأ�سباب طائفية و�سيا�سية
جددت جمعية الوفاق البحرينية رفضها سياسة اإلبعاد
القسري وسحب الجنسية التي طالت أكثر من  200مواطن
بحريني.
ووفقا ً لموقع «منامة بوست» ،عبرت الوفاق عن قلقها إزاء
تنفيذ أحكام إبعاد المواطنين المسقطة جنسياتهم قسريا ً عن
وطنهم ،ألسباب طائفية وسياسية رغم عدم استنفادهم جميع
مراحل التقاضي بما يعد إهدارا ً للضمانات القانونية وطعنا ً
للعدالة في هذه المحاكمات.
وش��ددت الوفاق في بيان لها صدر أول من أمس على أن
أحكام وقرارات النفي للمواطنين خارج البالد بمثابة توسيع
لألزمة وفتح لباب المعاناة اإلنسانية بأوسع أبوابه على
المواطنين وعوائلهم ،ألسباب ترتبط بمواقفهم وآرائهم.
وذك��رت أن إبعاد السلطات األس��ت��اذ الجامعي الدكتور
مسعود جهرمي قسريا ً من البالد ،جاء بعد أيام من اإلبعاد

القسري لعالم الدين الشيخ محمد خجسته ،والمواطن حسين
خير الله ،وبعد أشهر من إبعاد المواطن فرهاد خورشيد،
وقبله عالم الدين الشيخ حسين نجاتي ،باإلضافة إلى قرار
إبعاد المواطنين المسقطة جنسيتهما إبراهيم كريمي وعلي
اسفنديار.
وطالبت بمشروع ح��ل سياسي ج��اد وش��ام��ل للتحول
الديمقراطي الذي يطالب به غالبية شعب البحرين بدال ً من
اللجوء للتضييق على المواطنين بأساليب مختلفة ،بدءا ً
بتبييض السجون والدخول بحوار جاد للخروج بصيغة حل
سياسي يحقق تطلعات شعب البحرين في وطن آمن ومستقر
وديمقراطي.
وعلى صعيد متصل اعتبر ع��دد من سجناء سجن جو
المركزي أن سياسة اإلفالت من العقاب أدت إلى تمادي األجهزة
األمنية في تعذيب السجناء وانتهاك حقوقهم ،وقال السجناء

في رسالة مسربة حصل موقع «منامة بوست» على نسخة
منها ،إن ما نشر في صحيفة البالد بتاريخي  7و  9آذار من
تبرئة الشرطي الذي تجاوز صالحيات عمله تجاه المعتقلين،
لهو دليل على منهج اإلفالت من العقاب المتبع عند السلطة.
وأكدت الرسالة أن «الدرك األردني» بالخصوص قد انغمس
في سياسة القمع داخ��ل السجون ،وذك��رت ع��ددا ً من أسماء
المتورطين في التعذيب ،منها« :الوكيل محمد حسين زكريا
عابد ،والوكيل تيسـير ،ورئيس العرفاء سامر الجبوري ،وبالل
الحمايدة ،والوكيل زهير ،وغيرهم» ومعظمهم قد غادر البالد،
بحسب الرسالة المسربة.
وشدد المعتقلون على أن السجناء الذي عذبوا في أحداث
العاشر من آذار  2015ما زالوا يعانون من شدة القمع وأنواع
التنكيل ،فضالً عن األحكام الجائرة التي شملت العديد من
المحكومين.

وكان العبادي أكد في كلمة أول من أمس ،أن موقفه
ثابت بضمان حق التظاهر السلمي وف��ق السياقات
القانونية وضمن األماكن المحددة من قبل األجهزة
األمنية ،مشيرا ً إلى «أننا قلنا للمتظاهرين منذ البداية
نحن منكم ومعكم في خندق واحد ولسنا في خندقين».
على صعيد آخ��ر ،نفى رئيس لجنة األم��ن والدفاع
في البرلمان العراقي حاكم الزاملي ،أم��س ،التقارير
األميركية عن امتالك تنظيم «داعش» اإلرهابي ألسلحة
كيماوة.
وقال الزاملي في بيان إن اللجنة البرلمانية تابعت
التصريحات األميركية بخصوص إلقاء القبض على
مسؤول الوحدة الخاصة بتصنيع األسلحة الكيماوية
في تنظيم «داع��ش» المدعو سليمان داوود العفاري،
مضيفا ً أنه وبعد التدقيق في المعلومات تبين أنه ال
صحة لها ،مؤكدا ً أن االسم المذكور وهمي وال دليل على
وجوده.
وأفاد حاكم الزاملي بأن نشر أنباء كاذبة إثر الخسائر
التي ُمني بها تنظيم «داعش» هو محاولة لبث الرعب
والخوف في قلوب العراقيين من خالل إشاعة أخبار
مفادها امتالك التنظيم اإلرهابي ألسلحة كيماوية.
وبين رئيس لجنة األم��ن وال��دف��اع البرلمانية أن
«فقاعة» تنظيم «داع��ش» انتهت وال يمكن إحياؤها ال
باألسلحة الكيماوية وال بماكينة الرعب الهوليودية
التي انطلت سابقا ً على القوات العراقية في الموصل،
مشددا ً على أنه ال يمكن تكرار السيناريو بعد االنتصارات
األخيرة وهزيمة التنظيم في العديد من القواطع.
وكان مسؤوالن من كبار االستخبارات العراقية ،قد
أك��دا أول من أم��س ،أن ق��وات خاصة أميركية اعتقلت
مسؤول وحدة األسلحة الكيماوية في تنظيم «داعش»
إثر عملية عسكرية شمال العراق الشهر الماضي.
وقال المسؤوالن إن المقبوض عليه واسمه سليمان
داوود ال��ع��ف��اري ( 50ع��ام �اً) ،ك��ان موظفا ً ف��ي هيئة
التصنيع العسكري المنحلة خالل حكم صدام حسين
ومتخصصا ً في األسلحة الكيماوية والبيولوجية.
وذكر المسؤوالن العراقيان اللذان تحدثا شرط عدم

الكشف عن اسميهما ،أن العفاري يترأس وحدة األسلحة
الكيماوية وتطويرها في التنظيم اإلرهابي ،وتم القبض
عليه قرب مدينة تلعفر التي تخضع لسيطرة التنظيم
شمال غرب العراق قرب الحدود السورية.
وفي السياق ،ذكرت وسائل إعالم أن طائرات أميركية
ضربت مواقع أسلحة كيماوية خاصة بتنظيم داعش
ق��رب الموصل شمال ال��ع��راق ،بهدف إض��ع��اف ق��درة
التنظيم على استخدام غاز الخردل.
وكان قد أصيب العشرات من أهالي طوز خورماتو
جنوب كركوك بحاالت اختناق وجروح نتيجة قصف
بعشرات صواريخ الكاتيوشا المحلية الصنع والمرجح
أنها تحمل غازات سامة.
ميدانياً ،أكد قائد ميداني في قوات البيشمركة لقمان
كلي قصف «داعش» أمس قضاء سنجار بـ  50صاروخا ً
كيماوياً.
من جهته ،أعلن المتحدث باسم جهاز مكافحة اإلرهاب
العراقي صباح النعمان ،أمس تحرير بلدة زنكورة في
ضواحي الرمادي من تنظيم «داعش» ،والتي أجلي منها
أكثر من  10آالف مدني.
وق��ال صباح النعمان إن جهاز مكافحة اإلره��اب
والجيش العراقي تمكنا خالل عملية عسكرية سريعة
من تحرير منطقة الزنكورة وأجلوا  7600عائلة تضم
حوالى عشرة آالف شخص نقلوا إلى أماكن آمنة.
وأش��ار المتحدث باسم جهاز مكافحة اإلره��اب إلى
أن العملية أسفرت عن مقتل  80عنصرا ً من تنظيم
«داع���ش» ،والقبض على  56مسلحا ً حلقوا لحاهم
وحاولوا االختباء بين العائالت.
جدير بالذكر أن القوات العراقية بقيادة جهاز مكافحة
اإلره��اب تمكنت من تحرير مدينة الرمادي كبرى مدن
محافظة األنبار ،لكن القرى والمدن المجاورة لها التزال
في يد التنظيم اإلرهابي.
وتبعد بلدة زنكورة حوالى  125كم من العاصمة
بغداد على طريق هيت الواقعة على مجرى نهر الفرات
شمال الرمادي ،وتعتبر أحد معاقل التنظيم الرئيسة في
األنبار ،وهيت هي مرمى القوات العراقية المقبل.

التقى نائب الرئي�س ( ...تتمة �ص)9
من جهته قال نتنياهو إن «هناك
ف��رص��ا ً س��ان��ح��ة ح��ال��ي �ا ً لتعزيز
العالقات بين «إسرائيل» وال��دول
ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ع��ت��دل��ة» ،ع��ل��ى حد
وصفه.
وهاجم نتنياهو الرئيس عباس
لعدم إدانته مقتل أميركي في عملية
طعن .ودع��ا كل المجتمع الدولي

لالتحاد في الحرب ضد اإلرهاب.
وف����ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه ،أع��ل��ن
وزي���ر الخارجية الفرنسي جان
م��ارك إرول���ت أن العالم عليه أن
يتحرك سريعا ً لنزع فتيل األزم��ة
الفلسطينية «اإلسرائيلية» قبل أن
ينفجر الوضع ،مشيرا ً إلى أن «الحل
الوحيد هو حل الدولتين».

ليبيا :مقتل  3عنا�صر �أمن قرب م�صراتة وغارات على �سرت

تقرير �إخباري
ت�سريب وثائق
�آالف المجندين بـ «داع�ش»

قاهر  1يك ّبد ...
(تتمة �ص)9
ميدانياً ،استهدف الجيش اليمني واللجان
الشعبية بصاروخ باليستي من نوع قاهر 1
تجمعا ً للعدوان السعودي ومليشيا المستقيل
هادي واإلصالح في معسكر تداوين وكبّدوهم
خسائر كبيرة في األرواح والعتاد في محافظة
م��أرب ،كما تمكنوا من تدمير دبابة لمليشيا
المستقيل ه��ادي ،ما أدّى إلى مصرع طاقمها
بالكامل في مديرية ك��رش بمحافظة لحج،
وقصفوا تجمعا ً لمليشيا ه��ادي واإلص�لاح
جنوب مدينة ذباب بمحافظة تعز بصلية من
صواريخ الكاتيوشا.
وشهدت محافظة صنعاء  11غارة لطيران
العدوان السعودي توزعت بـ 3غ��ارات على
منطقة الفريجة ،ما أدى ال��ى ح��دوث أض��رار
بالغة في مراعي األغنام بمديرية أرحب وبـ8
غارات على مناطق بران وملح والفرضة ما أدى
إلى حدوث أضرار بالغة في منازل المواطنين
وممتلكاتهم واألراضي الزراعية.
ب��دوره��ا ،تعرضت محافظة م���أرب ل��ـ 9
غارات لطيران العدوان على عدد من المناطق
في مديرية ص��رواح ،باإلضافة الى عشرات
ال��غ��ارات التي استهدفت م��ن��ازل المدنيين
ومنشآت مدنية في محافظات تعز وصعدة
والجوف وحجة الحديدة وشبوة مع تركز
القصف على عدد من المناطق في مديرية رازح
بمحافظة صعدة.

جدد البيت األبيض استعداد الجيش األميركي لتوجيه ضربات
جديدة إل��ى أه��داف تابعة لإلرهابيين في ليبيا ،في ح��ال اقتضت
الضرورة ذلك.
وجاء هذا التأكيد خالل مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم البيت
األبيض جوش إرنست الثالثاء الماضي ،بعد أن طلب منه الصحافيون
التعليق على ما تناقلته صحيفة «نيويورك تايمز» حول خطة وضعها
البنتاغون إلجراء عملية أميركية متكاملة ضد إرهابيي «داعش» في
ليبيا.
وقال إرنست ردا ً على أسئلة الصحافيين« :إنني لن أتحدث بشكل
مفصل عن التوصيات التي يتلقاها القائد العام من القيادة العسكرية».
لكنه أعاد إلى األذهان أن الجيش األميركي وجه مؤخرا ً ضربتين كبيرتين
إلى أراضي ليبيا ،استهدفا قادة بارزين في تنظيم «داعش» .وتابع أن
الرئيس باراك أوباما يوافق على توجيه مثل هذه الضربات «بال تردد».
إلى ذلك ،أعلن مصدر عسكري ليبي مقتل  3من عناصر األمن في هجوم
مسلح على نقطة تفتيش قرب مدينة مصراتة ليبية.
وقال المصدر إن المسلحين انسحبوا من نقطة تفتيش ،على الطريق
بين مصراتة وسرت ،بعد هجومهم وإن الوضع تحت السيطرة.
من جهة أخرى شنت طائرات حربية غارات جوية على ثالثة مواقع
مختلفة في سرت ،التي يسيطر عليها موالون لتنظيم «داعش» ،أحدها
قرب محطة المياه وبالقرب من مجمع وسط المدينة.
وأسفرت إحدى الغارات ،وفق مصادر ،عن مقتل ثالثة أطفال وإصابة
أمهم.
ويعتقد أن الطائرات الحربية انطلقت من مصراتة ،ولم يصدر تأكيد
فوري من مسؤولين في المدينة.
وشنت قوات مصراتة مؤخرا ً غارات جوية على سرت.

قالت صحيفة «غ��اردي��ان» البريطانية إن المخابرات األلمانية
حصلت على وثائق سرية للغاية لتنظيم الدولة تضم هويات  22ألف
مجند من  51بلداً ،من بينهم  16بريطانيا ً وأربعة أميركيين وستة
كنديين ،فضالً عن مجندين من فرنسا وألمانيا.
ويعتقد أن الوثائق أتت من معبر حدودي إلى سورية ،وهي عبارة
عن استبيان لكل مجند جديد يضم  23س��ؤاالً ،منها االسم وتاريخ
الميالد ومحله والبلد ورقم الهاتف والتعليم وفصيلة الدم.
وأكد وزير الداخلية األلماني توماس دي مايتسيره صحة الوثائق،
وأنها يمكن أن تسهل تسريع التحقيقات وتوضيحها أكثر ،وتشديد
عقوبات السجن للعائدين من سورية والعراق .وق��ال إن الوثائق
ستساعد في توضيح «الهياكل األساسية لهذه المنظمة اإلرهابية».
ومن بين األسئلة التي تضمنها االستبيان :االستفسار عن أي خبرة
سابقة للمجند الجديد في الجهاد ،وما إذا كانوا مستعدين ألن يكونوا
مفجرين انتحاريين.
وكانت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية وزعمت الثالثاء الماضي
أنها حصلت أيضا ً على نسخ مما يبدو أنها الوثائق نفسها ،وقالت إنها
ُسربت عبر ذاكرة تخزين محمولة (فالش) سرقها منشق سابق في
ما يسمى بـ «الجيش الحر» من شرطة األمن الداخلي للتنظيم .يشار
إلى أن الوثائق التي في حوزة السلطات األلمانية كانت قد ُجمعت في
نهاية عام  ،2013وهي مكتوبة بالعربية ومختومة بشعار التنظيم.

ودعا إرولت في مؤتمر صحافي
مشترك مع نظيره المصري سامح
شكري في القاهرة العالم إلى «دعم
المبادرة الفرنسية».
وش��دد شكري على أن القاهرة
تفاعلت على نحو إيجابي لتخرج
ال���م���ب���ادرة ال��ف��رن��س��ي��ة إل���ى حيز
الوجود.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1أديب فرنسي وروائي كبير راحل إمتاز بالواقعية
2 .2مدينة بلجيكية ،خالف إستقبلتك
3 .3أحالمها ،مدينة مصرية
4 .4يشك باألمر ،إسم عدد من سالطين العثمانيين
وجه الحملة من كل صوب ،نعتمد على ،ذاهب من مكان
ّ 5 .5
الى آخر
6 .6أسف ،راسله
7 .7يحصل على ،من المخلوقات
8 .8من كبار اآللهة عند المصريين ،جمهورية تقع جنوب
القوقاس
صب
9 .9يجمع عن االرض ،قصدت المكانّ ،
1010سيد القوم ،تدرب ،من القديسات
1111قاعداً ،مصيف لبناني
1212يقرأ ،خيال ،مناص

1 .1إحدى قمم هماليا في التبت ،ه ّزي بقوة
2 .2للندبة ،من أنواع الشجر ،مصيف لبناني
3 .3سيدات ،نوتة موسيقية ،متشابهان
4 .4تصلحان البناء ،بحيرة مالحة وسط التبت
5 .5اإلختراع ،إسم موصول
6 .6من الحبوب ،مرفأ في جنوب السويد
7 .7تركت دون عناية ،يهبا
8 .8أطول أنهر فرنسا ،ظهرت من بعيد ،طعم الحنظل
9 .9حب ،ضعي شيئا ً مقابل المال ،من األطراف
1010مصيف لبناني ،قديس وناسك قاسى اإلضطهاد أيام
ديوقليتيانس
ّ 1111
نظم ،ف ّكا ،من لوازم الطالب
1212عاصمة أفغانستان ،سرقا

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،298736541 ،316854792
،785123964 ،574219836
،162497358 ،943685127
،629371485 ،451968273
837542619

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1دوم��ة الجندل  ) 2ب��دو،
لحد ،نبدل  ) 3زناديق ،يلم ) 4
االردن ،اتبعي  ) 5ليما ،السد ) 6
ينبها ،امريكا  ) 7باي ،ليماسول

 ) 8ارقدوا ،ملل  ) 9نس ،ليمريك،
نب  ) 10نا ،رينوسا  ) 11سري
لنكا ،بنها  ) 12در ،يمقتان.
عموديا:
 ) 1دب��را ليبانوس  ) 2ود،
لينارس ،رد  ) 3موزامبيق ،نير

 ) 4ن��راه ،دالل  ) 5االد ،ال��وي،
ني  ) 6لحدنا ،يامركم  ) 7جدي،
الم ،رياق  ) 8قاسم امين  ) 9دن،
ت��درس ،كوبا  ) 10لبيب ،يوم،
س��ن��ن  ) 11دل���ع ،كللناه ) 12
المينا ،لب ،اي.

 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).

