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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9
وأضافت الصحيفة ،أن المسؤولين األميركيين
وسعوا نقاشاتهم باتجاه توسيع قدرات القوات
األميركية الخاصة في البالد واستقدام المزيد من
األميركيين للمعارك المقبلة.
ميدانياً ،قتل  75عنصرا من «داعش» بقصف
جوي استهدف تجمعا للتنظيم ونفقا طوله  2كم
جنوب مدينة الموصل.
وب��ح��س��ب «ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز» ،ف��ق��د قالت
قيادة عمليات تحرير نينوى في بيان اليوم
الخميس :إن «طيران التحالف الدولي وجه،
اليوم الخميس ،ضربة جوية دمر خاللها نفقا
لتنظيم «داعش» اإلرهابي طوله 2كم بالكامل،
وهو يربط قرية موزاين بقرية النصر في جنوب
الموصل» ،مشيرة ال��ى ان «القصف اسفر عن
مقتل  40إرهابيا في النفق الذي كان يستخدم
لنقل السيارات المفخخة وغاز الكلور».
واضافت القيادة ،أن «طيران التحالف وجه

ضربة اخرى في قرية مهانة جنوب الموصل،
وق��ت��ل  35إره��اب��ي��ا بينهم  12م��ن جنسيات
عربية».
كما اعلنت قيادة عمليات تحرير محافظة
نينوى ،اليوم الخميس ،عن مقتل  30عنصرا من
تنظيم «داعش» بقصف جوي لطيران التحالف
الدولي لمعمل ،صواريخ وغ��ازات سامة ،تابع
للتنظيم بناحية القيارة جنوب الموصل.
وق��ال��ت ق��ي��ادة عمليات تحرير نينوى :إنه
«بناء على معلومات استخبارية دقيقة من قبل
استخبارات عمليات تحرير نينوى تمكن التحالف
الدولي من توجيه ضربة جوية استهدفت معمل
ص��واري��خ وغ��از الكلور وم���واد سامة لتنظيم
«داع��ش» في قرية صعيوية التابعة لناحية
القيارة في جنوب الموصل».
واضافت القيادة ،ان «القصف ادى الى تدمير
المعمل بالكامل وحدوث هزة أرضية ،مع قتل 30

إرهابيا».
يُذكر أن خلية اإلع�لام الحربي أعلنت ،في
 24آذار  ،2016عن انطالق الصفحة األولى من
عملية تحرير محافظة نينوى بتحرير مجموعة
من القرى ورفع العلم العراقي فوقها.
وفي السياق ،قال قائد الفرقة العراقية الـ،7
نومان عبد نجم ،إن عملية تحرير قبيسة في
األنبار امتازت بدقة التخطيط والتنفيذ بوقت
قياسي قصير وبمساندة فعالة م��ن طيران
التحالف الدولي والجيش العراقي.
وذك��ر عبد نجم في مقابلة حصرية مع قناة
 RTأن السالح األكثر استخداما من قبل عناصر
تنظيم «داع����ش» خ�لال عملية التحرير هو
المفخخات والعبوات الناسفة ،مشيرا إلى أنه
تم نزع  1093عبوة ناسفة مزروعة خالل تقدم
الجيش إلى قبيسة التي كانت تشكل عائقا في
تقدم القوات العسكرية.

الوزير الأميركي ( ...تتمة �ص)9

وصد الجيش السوري أمس ووحدات حماية
الشعب ه��ج��وم�ا ً للعصابات االره��اب��ي��ة على
الشيخ مقصود في حلب واستشهد  5عناصر
من «الوحدات» و ُقتل عدد من جبهة «النصرة»
والفصائل المتحالفة معها خ�لال االشتباكات
بينهما.
وك��ان��ت المعارك المندلعة ف��ي حلب بدأها
ال��ج��ي��ش ال��س��وري بقصف ن���اري م��رك��ز على
تجمعات المسلحين ونقاط انتشارهم الخلفية
وذلك ردا ً على خروقهم المستمرة لوقف العمليات
العسكرية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتالتها
ال��ج��وي��ة قصفت م��واق��ع لجبهة ال��ن��ص��رة في
ريف حلب ،وأحبطت هجوما ً لها في المنطقة.
كما أحبطت هجوما ً لداعش على مطار ضمير
العسكري في ريف دمشق.
وأف��اد مصدر في حلب ب��أنّ الجيش السوريّ
وحلفاءه يواصلون استهداف مواقع المسلحين
في أري��اف حلب وإدل��ب .يأتي ذلك فيما توالى
وصول التعزيزات العسكرية للجيش وحلفائه
إلى المكان حيث تمركزت عشرات القطع العسكرية

المؤ ّللة في الجبهة في ظل غطاء مروحي.
كما واص��ل س�لاح الجو في الجيش العربي
ال��س��وري طلعاته على تجمعات وتحصينات
إرهابيي تنظيم «داع���ش» ال��م��درج على قائمة
اإلره��اب الدولية في دير الزور والرقة ،وكبدهم
خسائر في األفراد والعتاد الحربي.
وأف��اد مصدر عسكري في تصريح لـ«سانا»
بأن الطيران الحربي السوري «دمر آليات بعضها
مزود برشاشات ،كما دمر مق َّرين إلرهابيي تنظيم
داع��ش في قري َتي المريعية والجفرة بالريف
الشرقي لدير الزور».
من جهة أخرى ،اختطفت مجموعات إرهابية
تابعة لتنظيم «داعش» اإلرهابي أكثر من 344
من عمال ومقاولي شركة إسمنت البادية شركة
مساهمة مغفلة شمال شرق أبو الشامات في ريف
دمشق.
وذكر مصدر في وزارة الصناعة أن «ال��وزارة
قامت باالتصال مع إدارة الشركة لالستفسار عن
وضع العمال المخطوفين حيث أفادت بأن أكثر
من  344من عمال الشركة والعمال المقاولين
لديها تم خطفهم من قبل تنظيم داعش».

ولفت المصدر إلى أن «الشركة أخبرت الوزارة
بأنها لم تتمكن حتى اآلن من التواصل مع أي
من المخطوفين» مؤكدا أن ال���وزارة «ستتابع
ات��ص��االت��ه��ا م��ع ال��ش��رك��ة وال��ج��ه��ات المعنية
لالستعالم عن مصير العمال وبذل ما تستطيع
من جهود لتحريرهم».
وافاد مصدر ،ان  344عامالً ُقطع االتصال بهم
منذ مساء أول أمس ،وجميعهم مدنيون وفنيون.
واكد مسؤول في الشركة ،ان االتصال انقطع
مع عشرات العمال في معمل اسمنت البادية
منذ االثنين الماضي ،فيما اشار المرصد السوري
المعا ِرض ال��ى معلومات عن خطفهم من قبل
«داعش» واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
وكان هؤالء يتناوبون على الدوام في المعمل
اسبوعا بأسبوع ،اي اسبوع عمل داخل المعمل
واس��ب��وع عطلة ،والمعمل مجهز بشكل كامل
بمنامة ومطاعم وما الى ذلك.
وشركة بادية االسمنت هي شركة خاصة
وليست حكومية ،وبالتالي ف��إن موظفيها هم
من موظفي القطاع الخاص وليسوا موظفين
حكوميين أو لهم ارتباطات مع الدولة.

تون�س :الق�ضاء على م�س ّلح وفرار �آخر بوادر �أزمة جزائرية فرن�سية
ب�سبب «وثائق بنما»
قرب الحدود الجزائرية
أفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها ،أمس بأنه تم القضاء على عنصر
إرهابي في منطقة ساقية سيدي يوسف الحدودية مع الجزائر.
وورد في البيان أن العملية جرت مساء األربعاء إثر كمين نصب إلرهابيين اثنين
كانا على متن دراجة نارية وجرى إطالق النار عليهما ،وأسفرت العملية عن قتل
أحدهما فيما نجح المسلح الثاني بالفرار رغم إصابته بطلق ناري .وأوضحت
الداخلية أنه كان بحوزة اإلرهابيين سالح «كالشينكوف» وحقيبتان تحتويان
على موا َّد متفجر ٍة إضافة إلى العديد من المعدات األخرى لصناعة المتفجرات.
يشار إلى أن القوات التونسية أعلنت األربعاء الكشف عن خلية إرهابية
بمحافظة زغوان (شمال العاصمة تونس).
وأكدت الداخلية في بيان لها أن هذه الخلية مؤلفة من  5عناصر بايعوا تنظيم
«داعش» وحجزت لديهم قذيفة حربية من مخلفات الحرب العالمية الثانية.
تجدر اإلش��ارة إلى أن الجيش التونسي يواصل منذ ثالث سنوات محاصرة
الجماعات اإلرهابية ،التي تتحصن بسلسلة جبال الشعانبي ،في الوسط الغربي
بتونس.

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفير فرنسا ،لتبلغه استياءها من «الحملة
الصحافية المعادية» للجزائر في وسائل اإلعالم الفرنسية على خلفية «وثائق
بنما».
وأف��ادت وكالة األنباء الجزائرية بأن وزي��ر الخارجية رمطان لعمامرة قدم
«احتجاجا شديد اللهجة لسفير فرنسا برنار إيمييه ،الذي استدعي إلى مقر وزارة
الخارجية في أعقاب حملة صحافية معادية للجزائر ومؤسساتها ،لدى وسائل
إعالم فرنسية مختلفة.
وورد في بيان لوزارة الخارجية أن السيد لعمامرة أبرز أن هذه الحملة التي
وصفها ب��ذات النوايا السيئة والمضللة ،والتي ال يمكن إطالقا تبريرها بحرية
الصحافة ،قد بلغت أوجها من خالل مناورات قذف موجهة عن قصد ضد مؤسسة
الرئاسة الجزائرية.
وأكد وزير الخارجية في بيان أنه من الواجب األخالقي والسياسي بأن تعرب
السلطات الفرنسية المختصة صراحة عن استنكارها لهذه الحملة التي ال تتالئم مع
مستوى العالقات الجزائرية الفرنسية.
بوادر هذه األزمة الدبلوماسية بين البلدين جاءت على خلفية تقرير إعالمي
نشرته صحيفة «لوموند» التي حصلت على «وثائق بنما» وذكرت أن وزير الصناعة
الجزائري عبد السالم بوشوارب الذي تسلم منصبه الوزاري في أيار  ،2014يملك
شركة في بنما هي «روي��ال أرايفل ك��ورب» ،أنشئت في نيسان  2015من خالل
خدمات شركة تنشط في تسجيل شركات «أوفشور».
وكانت مهمة الشركة ،بحسب الوثائق ،إدارة محفظة من األصول العقارية بقيمة
 700ألف يورو مملوكة حاليا من قبل وزير الصناعة الجزائري ،حسب ما ورد في
التقرير.
تجدر اإلشارة إلى أن مصطلح «وثائق بنما» أطلق على مجموعة من الوثائق قيل
إنها تعود لشركة «موساك فونسيكا» البنمية والتي سربت إلى العلن ،واعتبرت
وسائل اإلعالم هذه التسريبات األكبر في العالم ،فهي تتضمن ما يربو على 11.5
مليون وثيقة ،تظهر قيام عدد من نجوم السياسة ،والفن ،والرياضة ،بإيداع أموالهم
في مالذات مصرفية آمنة عبر شركة «موساك فونسيكا».

ودعا ائتالف شباب ثورة  14فبراير في البحرين
جماهير الشعب ،للمشاركة ،في مسيرة مركزية
منددة بالدور األميركي التآمري ضد شعب البحرين،
والمتواطئ مع نظامَي آل سعود وآل خليفة ،وذلك
تحت شعار «كيري ..زيارتك مرفوضة».
وبحسب «منامة بوست» ،كانت القوى الثوريّة
المعارضة ،قد أص��درت بيانا أخيرا ،أك��دت فيه
رفضها التام لزيارة وزي��ر الخارجية األميركي

جون كيري إلى البحرين ،معتبرة أن السياسة
األميركية الزاعمة خدمة ث��ورة شعب البحرين
وحراكه ،هي سياسة مخادعة ،وكاذبة ،وعدائية،
إذ انكشفت ادعاءات اإلدارة األميركية ،واستهتارها
بحقوق اإلنسان ،وتطلعات الشعب نحو الحرية
والعدالة وإنهاء الفساد ،حين دعمت دخول القوات
السعودية الغازية للبحرين لسحق التظاهرات
السلمية.

وتشهد البحرين حراكا شعبيا منذ عام 2011
يطالب بالتحول ال��ى نظام ديمقراطي شامل،
حيث يواجه النظام البحريني هذا الحراك بشتى
ان���واع االس��ال��ي��ب القمعية ال��ت��ي راح ضحيتها
عشرات الشهداء من المحتجين ،كما يقبع رموز
المعارضة في سجون النظام البحريني .ايضا
اسقطت السلطات البحرينية الجنسية عن عشرات
المعارضين وتم ترحيلهم قسرا من بالدهم.

منظمة حقوقية :قنابل �أميركية قتلت  97مدني ًا في �سوق �شعبية

هادي :لقاء الكويت ل�صنع �سالم دائم لم�ستقبل اليمن
اعلن الناطق الرسمي باسم حركة انصار الله محمد عبد السالم ان الحركة
تسلمت من االمم المتحدة مسودة اتفاق وقف إطالق النار ،وسلمت مالحظاتها
على تلك المسودة لالمم المتحدة.
وأكد عبد السالم في تصريح مقتضب نشره قبل قليل على صفحته على موقع
التواصل االجتماعي فيسبوك ،ان النقاش ما زال جاريا على مسودة وقف اطالق
النار ولم تتم الموافقة النهائية عليها بعد.
وكان الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي قال إن «وفد حكومته
ذاهب إلى مفاوضات الكويت المقررة في الثامن عشر من نيسان الجاري».
جاء ذلك خالل لقائه في الرياض مساعدة وزير الخارجية األميركي لشؤون
الشرق األدنى آن باترسون ،وسفير الواليات المتحدة األميركية لدى اليمن ماثيو
تولر.
وأوضح هادي أن لقاء الكويت هو «من أجل صنع السالم الدائم الذي يؤسس
لبناء مستقبل اليمن» ،الفتا إلى «حرصه على إيقاف الحرب» ،على ح ّد تعبيره.
ميدانياً ،شن طيران العدوان السعودي غارات عدة على مناطق في مديريتي
نهم وسنحان بالعاصمة صنعاء ما ادى الى تضرر عدد من المنازل والممتلكات،
فيما استهدفت الطائرت السعودية منازل المواطنين في مديرية الغيل في
محافظة الجوف ملحقة اضرارا كبيرة.
وشن العدوان السعودي غارات عدة على مناطق متفرقة في مديرية صرواح
في محافظة مأرب ،واستهدف األحياء السكنية في منطقة االحيوق بمديرية
الوازعية وتبة سوفتيل بتعز ما اسفر عن تضرر عدد من المنازل.
كما قصفت الطائرات السعودية منطقة العبيسة في مديرية كشر الواقعة بين
محافظتي حجة وعمران ،فيما شن أكثر من  21غارة جوية على مناطق متفرقة
من مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة.
وألحق القصف اض��رارا ً كبيرة بمحالت المواطنين وممتلكاتهم إضافة إلى
اضرار بالغة بمنازل المواطنين في تلك المناطق ،بحسب مصدر محلي.
صاروخ قاهر الباليستي
من جانبها ،أطلقت القوات اليمنية المشتركة صاروخا باليستيا من نوع قاهر
واحد ،على تجمع مرتزقة العدوان السعودي في معسكر الدفاع في محافظة
مأرب.
واكد مصدر عسكري ،ان الصاروخ الباليستي هو الثاني خالل  24ساعة
الماضية وقد حقق اهدافه بدقة عالية.
ولفت المصدر الى ان القوة الصاروخية استهدفت تجمعا آلليات مرتزقة
السعودية في منطقة الحازمية في مديرية الصومعة في محافظة البيضاء ما
ادى الى مقتل عدد منهم وتدمير آليات عسكرية.
واكد المصدر ان عملية السيطرة على موقع الشبكة المطل على باب المندب
ادت الى مقتل عدد كبير من المرتزقة.
على صعيد آخر ،أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن التحالف بقيادة
السعودية استخدم قنابل زودته بها واشنطن في الغارات التي شنها الشهر
الماضي على سوق في اليمن وأسفرت عن مقتل  97مدنيا.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق اإلنسان ،أمس ،إن ضربتين جويتين
على سوق مزدحم في قرية مستباء قد تكونان قتلتا أيضا نحو عشرة متمردين
حوثيين ،معتبرة أن «الهجمات غير القانونية المتعمدة أو المستهترة مثل هذه

تشكل جرائم حرب».
وتزامنت اتهامات هيومن رايتس ووتش مع زيارة جديدة لوزير الخارجية
األميركي جون كيري إلى الخليج حيث يفترض أن يبحث الملف اليمني.
واوضحت المنظمة أنها أجرت تحقيقات ميدانية في  28آذار ووجدت في
السوق بقايا قنبلة «جي بي يو »-31موجهة باألقمار االصطناعية تتكون من
قنبلة «ام كيه  »84تزن  907كيلوغرامات وفرتها واشنطن ،ومزودة بمجموعة
توجيه عبر األقمار االصطناعية (ذخائر الهجوم المباشر المشترك) مصدرها
أميركي أيضا.
وأشارت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ،إلى أنها قارنت معلوماتها
مع نتائج توصلت إليها مجموعة من الصحافيين العاملين في التلفزيون
البريطاني «آي تي في» التقطوا صورا ومشهد فيديو لبقايا قنبلة «ام كيه »84
ومجموعة التوجيه باألقمار االصطناعية.
وق��ال��ت الباحثة ف��ي قسم ال��ط��وارئ ف��ي هيومن راي��ت��س ووت��ش بريانكا
موتابارثي« :استخدمت األسلحة التي قدمتها الواليات المتحدة في واحدة من
الهجمات األكثر دموية ضد المدنيين في حرب اليمن منذ عام ،ما يوضح بشكل
مأساوي لماذا ينبغي على الدول إيقاف بيع األسلحة الى السعودية».
ونشرت األمم المتحدة حصيلة أكبر لضحايا الضربات الجوية في مستباء
في  15آذار .ولفت القائم بأعمال الممثل المقيم لمنظمة األمم المتحدة للطفولة
(يونيسيف) في اليمن ميرتشل ريالنو إلى أن « 119شخصا قتلوا وأصيب 47
آخرون» ،موضحا أن هناك  22طفال بين القتلى.
وتصاعدت حدة الحرب في اليمن في آذار من العام الماضي عندما بدأ تحالف
عسكري عربي بقيادة السعودية حملة جوية ضد الحوثيين الذين يسيطرون
على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من البالد.
ويفترض أن يدخل اتفاق لوقف النار حيز التنفيذ منتصف ليل األحد االثنين،
على أن تتبعه في  18نيسان مفاوضات سالم في الكويت.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1من شهداء الحزب السوري القومي اإلجتماعي
2 .2مدينة فرنسية ،أزال الوسخ بالمكنسة ،يحصل على
3 .3البوليس السياسي السري في ألمانيا النازية - 1945
 ،1936عائلة ،خاصتك
4 .4أهلكناه ،أوطان
5 .5يطلب فعل األمر ،رأس إصبعها
6 .6حرف نصب ،بلدة لبنانية
خصصت من
7 .7أكبر سلسلة جبال في أوروب���ا ،بيتّ ،
الشيء
8 .8والدتي ،شريفات
9 .9يمسني ،جزيرة بريطانية
1010تهيأ للحملة في الحرب ،وضعت شيئا ً مقابل المال،
سنور
1111إتهمتم ،مدينة بلجيكية
1212إكتمل األمر ،مذنب شهير ،يوافق الرأي

1 .1قرية سورية ،مرفأ في األردن
2 .2مدينة فرنسية ،أصابع ،نجيع
3 .3أخذ بالثأر ،من الحمضيات
4 .4رفاق السن ،شتمته
5 .5مقيّد ،متشابهان ،إسم موصول
6 .6قائد قرطاجي قاوم هنيبعل
7 .7نعم (باألجنبية) ،يحب نفسه ،غمي وحزني
8 .8ترك دون عناية ،نهر في سيبيريا
9 .9مدينة فرنسية ،لدغا ،تتبع
1010عملة آسيوية ،تجنبتم ،للنداء
1111المذل ،أشيّد البناء
1212يضربا بقبضة اليد ،دولة عربية

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،589413276 ،461297538
،824579163 ،372685914
،137862496 ،695341782
،756934821 ،213758649
948126357

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سمعان الشيخ  ) 2مي،
بال ،نالوت  ) 3اليونان ،مدحه 4
) راق ،برلين ،يم  ) 5جنون ،جم،
ايدا  ) 6بومدين ،انس  ) 7المتين،

برم  ) 8لب ،يرسماه  ) 9الكينا،
ان��ال  ) 10اليمن ،ف��ال ،ني ) 11
مين ،القريب  ) 12ادما ،سنونو.
عموديا:
 ) 1س��م��ار ج��ب��ي��ل ،ام���ل ) 2
ميالنو ،بالي  ) 3يقوما ،لينا ) 4

ابو ،ندللكم  ) 5نانب ،يم ،ينام
 ) 6االرجنتين ،ال  ) 7نلم ،يرافق
 ) 8شن ،انس ،ارس  ) 9يامنان،
مالين  ) 10خلد ،يسبان ،بو 11
) وح��ي��د ،ره��ان  ) 12اتهماهم،
ليدو.

 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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Misconduct
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة ج��وش
دوه��ام��ل م��ن إخ� ��راج شينتارو
شيموساوا .م��دة العرض 106
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
ساليناس ،غاالكسي).
Cloverfield Lane 10
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة م ��اري
اليزابت وينستيد من اخراج دان
تراشتينبيرغ .مدة العرض 105
دقائق ،ABC( .كونكورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Queen of the Desert
فيلم درام� ��ا ب�ط��ول��ة جايمس
ف ��ران� �ك ��و م� ��ن اخ�� � ��راج وي ��رم ��ر
ه� �ي ��رزوغ .م ��دة ال��ع��رض 128
دقيقة( .سينمال ،سينما سيتي،
.)ABC
Bingo
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة زينة
مكي من اخ��راج ايلي ف حبيب.
مدة العرض  90دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
ديونز ،فوكس ،سينمال).
Batman V Superman
فيلم تشويق من اخ��راج زاك
سنيدر .مدة العرض  151دقيقة.
( ،ABCك���ون� �ك���ورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
My Big Fat Greek
Wedding 2
ف �ي �ل��م ك��وم��ي��دي ب �ط��ول��ة نيا
ف� ��اردال� ��وس م ��ن اخ � ��راج كيرك
ج���ون���س .م � ��دة ال� �ع���رض 100
دق��ي��ق��ة ،ABC( .ك��ون��ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

