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

وي��ش��ه��د ري���ف ح��ل��ب الشمالي
المفتوح على ال��ح��دود التركية
تسلّالً كثيفا ً لإلرهابيين األجانب
ل�لان��ض��م��ام إل���ى تنظيم «جبهة
النصرة» اإلره��اب��ي ،إض��اف � ًة إلى
تهريب كميّات كبيرة من األسلحة
المتط ّورة بدعم من نظام أردوغان
السفاح وتمويل من نظام آل سعود
الوهابي.
وأض��اف المصدر ،أنّ «وح��دات
من الجيش ن ّفذت عمليّات تكتيكيّة
ا ّت��س��م��ت ب��ال��د ّق��ة ،وتتناسب مع
طبيعة األعمال القتالية في المدن

للحفاظ على حياة المدنيّين في
أحياء الراشدين أربعة والعامرية
وص�ل�اح ال��دي��ن ف��ي مدينة حلب،
أدّت إلى تدمير بؤر إلرهابيّي تنظيم
«ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة» والتنظيمات
المنضوية تحت زعامته.
دارت اشتباكات بين الجيش
السوري والمجموعات المسلحة
التابعة لغرفة عمليات معركة ما
ُتس ّمى «ر ّد المظالم» ،إث��ر خرق
المسلحين للهدنة ومحاولتهم
ال��ت��ق �دّم ف��ي محيط ب��ل��دة كنسبا
ف��ي ري��ف الالذقية الشمالي ،في

الجي�ش العراقي ( ...تتمة �ص)9

وق��ت ص��ادرت مجموعات الدفاع
الشعبية سيارة بداخلها قواذف
«آر بي ج��ي» وح��ش��وات وقذائف
متن ّوعة في قرية العفينة في ريف
السويداء كانت قادمة من ريف
السويداء الغربي إلى التنظيمات
اإلرهابية المنتشرة في البادية
الشرقية.
وأعلن مصدر عسكري مساء أمس
إحكام السيطرة على النقطة 806٫5
شمال مدينة تدمر بعد القضاء على
إرهاب ّيي «داعش» فيها.
وق���ال المصدر ف��ي تصريح لـ

س��ان��ا :إنّ «وح����دة م��ن الجيش
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ق��وى ال��م��ؤازرة
واصلت أعمالها القتالية شمال
مدينة تدمر وأحكمت سيطرتها
على النقطة  806٫5جنوب غرب
جبل المزار».
وأض��اف المصدر أنّ السيطرة
ت��ح � ّق��ق��ت ب��ع��د ع��م��ل��ي��ة ا ّت��س��م��ت
«بالسرعة وال��د ّق��ة العالية ،وت ّم
خاللها القضاء على العديد من
إرهابيي تنظيم «داع��ش» المد َرج
على الئحة اإلرهاب الدولية وتدمير
أسلحتهم وذخيرتهم».

ال�صومال تطلب الدعم الرو�سي �ضد الإرهاب
ناشد رئيس وزراء الصومال عمر شارماركه في
لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
موسكو تقديم الدعم للقوات العسكرية الصومالية
في مواجهة اإلرهاب.
من جهته ،أكد وزير الخارجية الروسية خالل
اللقاء ال��ذي عقد أمس استعداد روسيا لدراسة

طلب الحكومة الصومالية بشأن دع��م قواتها
األمنية.
وق��ال الف��روف« :نحن نعلم أنكم بحاجة ألن
نولي اهتماما لطلبكم من الجانب الروسي بتقديم
الدعم للقوات الصومالية في حربها ضد اإلرهاب،
وروسيا بصدد دراسة طلب الجانب الصومالي

الصديق والذي يتطابق مع مصلحة واهتمامات
المجتمع الدولي».
ويعاني الصومال منذ عقود من حالة عدم
استقرار في الوضع األمني نتيجة الهجمات التي
تشنها حركات مسلحة في أنحاء البالد ،إضافة
إلى تدهور الوضع االقتصادي.

الهدنة دخلت يومها التا�سع مع خروقات �سعودية جو ّية وبر ّية

�إيران تدعم المفاو�ضات اليمنية في الكويت
ا ّتهم المتحدث الرسمي باسم
حركة «أن��ص��ار ال��ل��ه» محمد عبد
السالم ،األمم المتحدة بالعجز عن
إدان��ة الطرف ال��ذي ينتهك ا ّتفاق
وقف إطالق النار في اليمن.
وطالب عبد السالم بتثبيت وقف
إط�لاق النار ما دام��ت هناك نيّات
بذلك.
ورأى عبد السالم أنّ هناك دعما ً
من المجتمع الدولي لوقف الحرب
في اليمن ،لكن شيئا ً لن يتغيّر إذا
ل��م تتو ّقف ال��غ��ارات الجوية وال
التحشيد العسكري.
وك���ان رئ��ي��س اللجنة الثورية
ال��ع��ل��ي��ا ف���ي ال��ي��م��ن م��ح��م��د علي
الحوثي أعلن أ ّن��ه ال يمكن القبول
ب��ش��روط وم��ط��ال��ب قبل ال��وص��ول
إل��ى ح��ل سياسي يتبعه تفاهم
على التفاصيل .وق���ال بوضوح
«ح��ض��ورن��ا إل��ى ال��ك��وي��ت يتطلّب

الوقف الكامل «للعدوان» ،وأضاف
«نحاول كل ما في وسعنا إيقاف
آلة القتل والدمار وتغليب الحوار
كمبدأ أساسي نؤمن به أل ّننا نملك
قرارنا».
وك��ان��ت األم��م المتحدة أعلنت
إرج���اء ال��م��ح��ادث��ات اليمنيّة في
الكويت عقب تأجيل الحوثيّين
وحزب المؤتمر الشعبي االنضمام
ل��ل��م��ف��اوض��ات ال��ت��ي ك���ان م��ق�� ّررا ً
انطالقها أول أمس.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن مساعد
وزير الخارجية للشؤون العربية
واألفريقية حسين أميرعبد اللهيان،
ب���أنّ ط��ه��ران ت��دع��م ال��م��ف��اوض��ات
السياسية بين األط��راف اليمنية
ف��ي الكويت للوصول إل��ى ا ّتفاق
سياسي.
ووف��ق��ا ً ل��وك��ال��ة أن��ب��اء اإلذاع���ة
والتلفزيون ،أشار أميرعبد اللهيان

إلى تطورات العام األخير ،وقال :إنّ
صمود الشعب اليمني أمام العدوان
الخارجي وتح ّركات اإلرهابيين
ال��واس��ع��ة ق��د أث��ب��ت ب���أنّ السبيل
الوحيد لحل أزمة اليمن هو الحوار
ّ
التدخل األجنبي.
الوطني وعدم
وأض���اف :أنّ المتوقع أن ُتثمر
جهود مندوب األمين العام لمنظمة
األمم المتحدة في الحل السياسي
ل�لأزم��ة اليمنيّة ب��ال��وص��ول إلى
ّ
المتوخاة من ِقبَل الشعب
النتيجة
اليمني.
ميدان ّياً ،دخلت الهدنة المفترضة
في اليمن يومها التاسع ،والعدوان
السعودي يواصل استباحته سماء
البالد وأرضها بغارات تستهدف
سكان المنازل اآلمنين في مختلف
المحافظات ،آخ��ر خ��روق��ات وقف
إطالق النار كان في مديريّة صرواح
ف��ي محافظة م���أرب ،ح��ي��ث أغ��ار

الطيران المعادي على منزل للشيخ
محمد أبو عين طعميان ،كذلك أغار
الطيران على مديرية نهم التابعة
ً
مستهدفا منزل
لمحافظة صنعاء
الشيخ علي محمد طعميان.
ول����م ت��س��ل��م ك���� ٌل م���ن ال��ج��وف
وصعدة وتعز من نيران المدفعية
الثقيلة ،حيث أفاد مصدر عسكري
لقناة المسيرة اليمنيّة عن مواصلة
ال��ط��ائ��رات المعادية للخروقات
مدفعي طال مناطق متفرقة
بقصف
ّ
ف��ي م��دي��ري��ة الغيل ف��ي ال��ج��وف،
كما واص��ل المرتزقة الخروقات
مستهدفين مواقع الجيش واللجان
في الجحملية في تعز.
وف��ي الضالع ،استهدفت قوات
ال��رئ��ي��س ال��ف��ار عبد رب��ه منصور
هادي منطقة يعيس شماال ً في حين
حلّق الطيران المعادي بكثافة فوق
ٍ
لساعات عدّة.
العاصمة صنعاء

وقال الجبوري :إن النواب المعتصمين استقبلوا
االثنين ،وف��د رئيس الجمهورية برئاسة خالد
شواني وقحطان الجبوري ،مبينا ً أن «النواب أبلغوا
الوفد رفضهم القاطع لمبادرة رئيس الجمهورية ألن
فيها عودة إلى الوراء وتشكيكا بجلسة يوم  14من
الشهر الحالي وتخالف القانون».
واض��اف الجبوري :أن «ال��ن��واب المعتصمين
قدموا مبادرة منصفة وواقعية وقانونية تشمل
جملة من األم��ور التي يجب أن تنصب في جلسة
مجلس النواب» ،مشيرا ً إلى أن «هذه المبادرة هي
قانونية وتتضمن أن يتم حضور رئيس البرلمان
ونائبيه أي هيئة رئاسة البرلمان السابقة بصفة
نواب ،ويجلسون مع النواب وال يحق لهم اعتالء
المنصة أو إلقاء كلمة».
وك��ان الرئيس العراقي ف��ؤاد معصوم قد دعا
إلى جلسة برلمانية طارئة أمس .وانتدبت رئاسة
الجمهورية الناطق باسمها خالد شواني إليصال
مبادرة معصوم إلى النواب المعتصمين.
وتتضمن المبادرة إفساح المجال في جلسة
نيابية استثنائية ،ألن ي��ق��دم ال��رئ��ي��س سليم
الجبوري وجهة نظره بما ج��رى ووجهة نظره
لتجاوز االزمة.
ووف��ق ال��م��ص��در ،ف��إن هيئة رئ��اس��ة البرلمان
ستستمر في ممارسة أعمالها وفقا ً للدستور ،في
حال عدم الموافقة على االقالة.
وك��ان مكتب رئيس البرلمان العراقي سليم
الجبوري الذي أقاله النواب المعتصمون بمجلس
النواب أعلن أن الرئيس ونائبيه اعتذروا عن إدارة

مهام جلسة المجلس ،فيما أشار إلى أن الجبوري
سيحضر الجلسة بقلب مفتوح واستعدا ٍد كامل
لإلجابة عن أي استفسارات بشأن األزمة.
وقال المكتب في بيان حسب السومرية نيوز:
إن «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبيه
همام حمودي وآرام شيخ محمد يعتذرون القيام
بمهامهم بشأن إدارة جلسة اليوم» ،مبينا ً أنه «بنا ًء
على المادة  11من النظام الداخلي لمجلس النواب،
فللمجلس اختيار من سيقوم ب��إدارة الجلسة من
السادة النواب».
وأضاف المكتب أن «الجبوري سيحضر الجلسة
بقلب مفتوح واس��ت��ع��دا ٍد كامل لإلجابة ع��ن أي
استفسارات بشأن األزمة» ،موضحا َ أن «الجبوري
ليس لديه أي خطوط حمر على ما سيطرح داخل
الجلسة ،ألن األهم هو استمرار جهود اإلصالح تحت
قبة برلمان واحد يضم ممثلي الشعب المتطلع إلى
دولة أساسها الدستور والقانون».
يذكر أن ال��ن��واب المعتصمين ق��دم��وا مبادرة
لحلحلة األزم��ة داخ��ل مجلس النواب تتضمن أن
يتم حضور رئيس البرلمان ونائبيه بصفة نواب
ويجلسون مع النواب وال يحق لهم اعتالء المنصة
أو إلقاء كلمة ،ليتم بعدها اختيار رئيس من بين
الحاضرين إلدارة الجلسة.
م��ي��دان��ي�اً ،أحبطت ال��ق��وات العراقية هجوما ً
لمسلحي تنظيم «داع��ش» في منطقة البو ذياب
ما أسفر عن مقتل عدد من مسلحي التنظيم .كما
أعلنت القوات العراقية تحرير طريق البو عيثة
الفراج بمحافظة األنبار وقتل معاون «أمير» منطقة

الصبيحات والكرمة لدى تنظيم داعش في منطقة
المعمل العراقي الواقع في مدخل منطقة الصبيحات
التابعة لناحية الكرمة في مدينة الفلوجة خالل
كمين لقوات الحشد الشعبي ،باالضافة الى  3من
مسلحي التنظيم يرتدون أحزمة ناسفة ،وتم تدمير
نفق لهم قرب ناحية كبيسة غرب االنبار ،بينما ُقتل
وأُصيب عدد آخر جراء تدمير عدد من آلياتهم إثر
استهداف القوات العراقية لتجمعاتهم في مناطق
الكرمة والبو شجل وناظم التقسيم بمحافظة
األنبار.
وفي صالح الدينُ ،قتل وأُصيب عدد من مسلحي
تنظيم «داع���ش» خ�لال اشتباكات بين القوات
العراقية والتنظيم في قرية مطيبيجة شمال شرق
ناحية الضلوعية جنوب تكريت بمحافظة صالح
الدين.
أما في كركوك ،فقد دارت اشتباكات مساء يوم
أمس بين قوات الحشد الشعبي ومسلحي تنظيم
«داعش» في «قاطع بشير تل أحمد» جنوب كركوك،
أسفرت عن مقتل وجرح عدد من مسلحي التنظيم
وتفجير  3سيارات مفخخة لهم.
في نينوى ،أعلن مسؤول إعالم االتحاد الوطني
الكردستاني ف��ي الموصل غياس س��ورج��ي عن
تحرير قوات البيشمركة والحشد الوطني قريتي
«نوران» و»باريمان» التابعتين لناحية بعشيقة
شمال شرق الموصل ،في وقت ألقى سالح الجو
العراقي منشورات تدعو المواطنين إلى االستعداد
لتحرير الموصل وتؤكد أن القوات العراقية قريبة
منهم.

بايدن يعرب �أمام «جي �ستريت»
عن خيبة �أمل من �سيا�سة الحكومة ال�صهيونية
اع��ت��رف نائب الرئيس األميركي ج��ون بايدن
«بخيبة أم��ل شديدة» من الحكومة الصهيونية،
وبأن «التوسع المنهجي للمستوطنات اليهودية
يأخذ «إسرائيل» نحو واقع الدولة الواحدة الخطير
في االتجاه الخاطئ».
وف��ي كلمة ل��ه أم���ام مجموعة الضغط «جي
ستريت» قال بايدن« :إن الواليات المتحدة ال تزال

تلتزم بواجب دفع «إسرائيل» نحو حل الدولتين
إلنهاء الصراع بين «اإلسرائيليين» والفلسطينيين،
وهو الحل الضامن المطلق ألمن الدولتين».
وأوضح نائب الرئيس األميركي أن اجتماعاته
األخيرة مع رئيس ال���وزراء الصهيوني بنيامين
نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،
جعلته يشعر بخيبة أمل إزاء آفاق السالم في الوقت

الراهن ،وأن ال وجود إلرادة سياسية بينهما للمضي
قدما ً في مفاوضات السالم ،مضيفا ً أن «الجهود التي
بذلتها السلطة الفلسطينية لالنضمام إلى المحكمة
الجنائية الدولية كانت مجرد خطوات مضرة تبعدنا
أكثر عن مسار السالم» بحسب تعبيره .وحذر من
«أن المضي في هذا االتجاه سيعني دوامة ال تنتهي
من الصراع واالنتقام».

ت�أجيل الت�صويت على منح الثقة لحكومة ال�سراج

هاموند :لن نر�سل قوات قتالية �إلى ليبيا
نفى وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند
أمس ،عزم بالده على إرس��ال قوات إلى ليبيا،
وذل��ك ردا منه على تقارير إعالمية أف��ادت بأن
قوات خاصة بريطانية تنشط هناك بالفعل.
وقال هاموند أمام البرلمان البريطاني لدى
عودته من زيارة لليبيا واجتماعه هناك بحكومة
الوفاق الوطني في طرابلس« :أرى بوضوح
أنه ال توجد رغبة في ليبيا لوجود قوات قتالية
أجنبية على األرض».
وأض��اف هاموند« :ال نتوقع أي طلبات من
حكومة ال��وف��اق الوطني إلرس���ال ق��وات برية
قتالية لمواجهة داعش أو أي جماعات مسلحة
أخرى ،وال نعتزم إرسال قوات لمثل هذا الدور».
وك��ان هاموند وص��ل إل��ى العاصمة الليبية
طرابلس االثنين في زي��ارة غير معلنة لتقديم
دعم أوروب��ي إضافي لحكومة الوفاق الوطني
الليبية.
وقال هاموند خالل الزيارة إن المجتمع الدولي
جاهز لدعم القوات الليبية وتقديم المساعدة
التقنية والتدريبية لها ،مؤكدا نية بالده منح
ليبيا مبلغ  10ماليين جنيه استرليني في إطار
«دعم تقني للحكومة (الليبية) في هذه الفترة».
من جهة أخرى ،أخفق البرلمان الليبي المعترف
به دوليا أول أمس في عقد جلسة للتصويت على
منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز
وأجل الجلسة حتى إشعار آخر.
السراجّ ،
وأفاد نواب بأن عددا كبيرا من النواب حضر

إلى مقر البرلمان في طبرق شرق ليبيا لكنهم
اكتفوا بإجراء م��ش��اورات فقط ،بعد أن حالت
«الخالفات» حول حكومة الوفاق بينهم دون
انعقاد الجلسة.
وأك��د عضو مجلس ال��ن��واب صالح فحيمة
أن النواب المؤيدين لحكومة الوفاق الوطني
والمعارضين لها توصلوا إلى ما أسماه «مخارج
قانونية وحلوال مرضية ألزمة أسبقية التصويت

بين منح الثقة وتعديل اإلع�ل�ان الدستوري
وتعديل المادة الثامنة».
وك���ان ع��ض��و ف��ي مجلس ال��ن��واب أك���د ،في
تصريحات سابقة ،أن بعض النواب يحاولون
تعطيل انعقاد الجلسة رغ��م تحقق النصاب
القانوني ،وقال إن نائبين أغلقا قاعة المجلس
وسحبا سجل توقيعات الحضور بقصد منع
الجلسة من االنعقاد.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1خليج في تركيا جنوب البوسفور
2 .2قلب ،خاصم بشدة ،حرف أبجدي مخفف
3 .3أوتيالت ،مدينة بلجيكية
4 .4وجهة نظر ،يأسف
5 .5لطخناه بالعار ،نجيء
6 .6للنفي ،حرف نصب ،أداة إحدى الحواس
7 .7من أشهر مراكز التزلج في سويسرا ،ح��رف أبجدي
مخفف
8 .8يبسط ،دولة آسيوية
9 .9توافقنا الرأي ،مدينة أميركية
1010سعل ،أعطاه مثل ما أخذ منه ،من أنواع األتربة
1111دعمتنا ،الدر
1212تراب الذهب ،حصل على ،تردد صوته في صدر

1 .1من أكبر شعراء الفرس ،ركيزة
2 .2دولة عربية ،إختبرت
3 .3جزيرة أوروبية ،حيوان قطبي
4 .4يرافق البرق ،رقد ،يقطع
5 .5زوجة سنحاريب بن سرجون الملك اآلشوري ،ضمير
6 .6حرف نصب ،خالف ليلُ ،نتهم
7 .7شديد الخصومة ،دولة آسيوية
8 .8سالم ،من أنواع السمك ،من المطيبات
9 .9هدمت ،الذي يحب محادثة النساء لغير شر في نفسه
1010بحر يتفرع من المتجمد الشمالي ،طاغية روماني
1111قنوط ،نهب
1212خالف آخر ،مدينة إيطالية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،832946715 ،154728693
،681394572 ،967153428
،295617384 ،473285169
،746839251 ،318562947
529471836

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1دي���ر ال��م��خ��ل��ص ،ب��ي ) 2
اوس��ت��ا ،لينارس  ) 3رر ،رنمي،
دلتا  ) 4اك��را ،الجيد  ) 5سبات،
ردمنا  ) 6س��رت ،لميت ،امن ) 7

ليمون ،الكمت  ) 8دهمنا ،حد ) 9
مرساال ،ادينه  ) 10وتد ،قربان 11
) لما ،اوان ،مات  ) 12بانياس،
ينادم.
عموديا:
 ) 1دار السالم ،،لب  ) 2يورك،

ري ،روما  ) 3رس ،رستم دستان
 ) 4اتراب ،وهاد  ) 5الن ،النمل 6
) مأتم ،ناقوس  ) 7خليل ،يال ،را
 ) 8لي ،جرتا ،ابني  ) 9صنديد،
كندا  ) 10الدمام ،ينما  ) 11برت،
نمتحن ،اد  ) 12يسأمان ،دهنتم.

 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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The Jungle Book
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة نيل
سيتهي من اخراج جون فافريو.
مدة العرض  105دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس ،سينمال).
Criminal
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة غ��ال
غ� � � � ��اودوت م� ��ن اخ � � � ��راج اري� ��ل
ف� ��روم� ��ن .م � ��دة ال � �ع� ��رض 113
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).
Welcome to Lebanon
ف �ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة وس��ام
ص �ب��اغ م��ن اخ� ��راج س�ي��ف شيخ
نجيب .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سيتس
كومبلكس ،سينما سيتي).
The Boss
فيلم كوميدي بطولة ميليسا
م� ��اك ك���ارث���ي م���ن اخ � � ��راج بين
ف� ��ال � �ك� ��ون .م� � ��دة ال�� �ع� ��رض 99
دق� �ي� �ق ��ة ،ABC( .ك ��ون� �ك ��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
The Squad
فيلم درام��ا بطولة جين رينو
م��ن اخ ��راج بينجامين روتشر.
م��دة العرض  92قيقة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
غاالكسي ،فوكس).
Demolition
ف��ي��ل��م درام� � � ��ا ب� �ط ��ول ��ة ج ��اك
جيلينهال من اخراج جين مارك.
مدة العرض  100دقيقة( .سينما
سيتي ،ABC ،فوكس ،سينمال،
سيتي كومبلكس).

