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تتمات  /ت�سلية
حقوق الإن�سان ( ...تتمة �ص)9

وف��ي ال��س��ي��اق ،استعاد الجيش ال��س��وري وحلفاؤه
السيطرة على مجموعة التالل الحاكمة من الجهة الشمالية
والغربية لحقل شاعر للغاز ،وتالل طه وكرار وكربال وماجد
في ريف حمص الشرقي ،كما سيطر الجيش السوري على
مفرق عقيربات غرب حقل شاعر.
كذلك قصفت الطائرات السورية نقاطا ً لداعش في تل
العواميد شمال غرب حقل شاعر ،وبات الجيش على بعد
خمسة كيلومترات جنوب الحقل ،فيما تجري العمليات
الحالية من المحورين الجنوبي والغربي.
المجموعات المسلحة استهدفت بالقذائف الصاروخية
مدينة عفرين ومحيطها بريف حلب الشمالي الغربي.
ٌ
اشتباكات عنيف ٌة بين الجماعات المسلحة
كما ت��دور
و»قوات سوريا الديمقراطية» في محيط مدينةاعزاز بريف
حلب الشمالي.
كما أعلنت تنسيقيات المسلحين عن اشتباكات بين
مسلحي الجبهة الشامية وتنظيم داعش في محيط بلدة
تاللين بريف حلب الشمالي.
وك��ان قتل  27مسلحا بقصف شنته ق��وات التحالف
الدولي على أهداف لتنظيم «داعش» شمالي محافظة حلب
السورية.
وأضافت المصادر أن خمسة مواقع دفاعية محصنة
وموقعان لتخزين األسلحة دمرت ،كما قتل  27مسلحا ً في
مناطق تبعد عن الحدود التركية السورية أقل من عشرة

انتحاري ي�ستهدف ( ...تتمة �ص)9

كيلومترات منها مناطق شيخ ريح وتل خشن وبراغيدة.
على صعيد آخر ،أعلن ممثل المركز الروسي لتنسيق
الهدنة في سورية المقدم سيرغي إستومين ،أن العسكريين
الروس قدموا  3أطنان من المساعدات اإلنسانية لمدرسة
داخلية لفتيات من عائالت شهداء القوات المسلحة السورية
تقع في دمشق.
وق��ال إستومين« ،اليوم أحضرنا كمساهمة إنسانية
حوالي  3أطنان من المواد الغذائية ،بما في ذلك الهدايا
لألطفال والطرود الغذائية الفردية».
ب��دوره��ا ،قالت المديرة العامة لهيئة م��دارس أبناء
الشهداء شهيرة فلوح ،إن «الشعب السوري يقدر عاليا ً دعم
روسيا لسورية في محاربة اإلرهاب الدولي ،وسعيها إلى
استقرار الوضع اإلنساني في البالد» ،وأكدت أن المساعدات
اإلنسانية ،ما هي إال رمز عظيم للصداقة الروسية السورية.
من جهة أخرى ،أشارت اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان
إلى أن المجموعات المسلحة في سورية التي تقاتل الجيش
السوري ،تنفذ أعمال انتقام وخروقا ً إنسانية خطرة.
اللجنة رأت أن م��ا يحصل ف��ي س��وري��ة أث��ن��اء دخ��ول
المجموعات المسلحة إلى القرى والبلدات وآخرها قرية
ال��زارة من قتل وتنكيل باألبرياء يتنافى واتفاق جنيف،
كاشفة عن بدء اإلعداد لمسودة قانونية سترفع الى الجهات
األممية وإلى الدول المعنية ذات التأثير في اتخاذ القرارات
القضائية.

اجتماع دولي ( ...تتمة �ص)9
وكانت األمم المتحدة فرضت حصارا ً على ليبيا إلبقاء
األسلحة الفتاكة بعيدا ً عن اإلرهابيين والميليشيات
المتناحرة التي تتنافس على السلطة.
وك��ان اجتماع حصل في العاصمة النمساوية فيينا
أمس ،ضم دوال ً أوروبية والواليات المتحدة والجوار الليبي
لبحث األوضاع في ليبيا.

وشارك في االجتماع ،الذي يبحث إعادة االستقرار في
ليبيا ،وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا وبعض دول
االتحاد األوروبي ،إضافة إلى الصين والواليات المتحدة
األميركية؛ فيما يترأس االجتماع رئيس حكومة الوفاق
الوطني فايز السراج ووزي��را خارجيتي إيطاليا باولو
جينتيلوني والواليات المتحدة جون كيري.

الخارجية الإيرانية تدعو
لمواجهة الكيان ال�صهيوني وجرائمه
دعت الخارجية اإليرانية لتفعيل المواجهة الموحدة
ضد الكيان الصهيوني ورفض الممارسات الال قانونية
والال إنسانية ،التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني بما
فيها توسيع االستيطان.
وأكدت الخارجية االيرانية في بيان أصدرته بالذكرى
الـ  68لنكبة الشعب الفلسطيني ،دعم إي��ران للتضامن
والمصالحة الوطنية بين الفلسطينيين في المواجهة
الموحدة ضد الكيان الصهيوني داعية إلى مواجهة عالمية
لمؤامرات هذا الكيان ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت الخارجية االيرانية« :إنّ االستمرار في احتالل
أرض فلسطين وإع��دام الفلسطينيين االب��ري��اء وتهويد
القدس وانتهاك حرمة المسجد األقصى وتوسيع وبناء
المستوطنات وتهويد الضفة الغربية واستمرار الحصار

الغاشم على قطاع غزة هي من جملة الجرائم التي ما
زال يمارسها الكيان الصهيوني بشدة مستغال األوضاع
اإلقليمية الراهنة».
ولفتت الخارجية اإليرانية إلى أن محاوالت الكيان
الصهيوني الرامية لتهميش القضية الفلسطينية ومنح
اإلمتيازات لهذا الكيان المحتل أدت إلى زي��ادة صالفته
وتسببت بمخاوف عميقة لدى الفلسطينيين واألحرار في
العالم بشأن مصير القدس وحقوق الشعب الفلسطيني
المشروعة.
وأشارت الخارجية اإليرانية في بيانها إلى أن انتفاضة
الجيل الفلسطيني الجديد وتمسكه بالمقاومة ،ناتجة عن
إيمان هذا الشعب بإفالس المفاوضات لذلك قرر االعتماد
على قدراته الذاتية في تحقيق أهدافه الوطنية.

وت��ع��د ه��ذه العملية األول���ى من
نوعها بعد تحرير التحالف العربي
للمدينة من عناصر تنظيم «القاعدة»
عبر حملة عسكرية ال زالت قائمة منذ
أكثر من أسبوعين.
«أنصار الله» دانت التفجير ورأت
فيه شاهدا ً على االنفالت األمني.
وكانت مواقع إماراتية تناقلت
بيانا ً أصدره ما يسمى بفرع تنظيم
«القاعدة» في اليمن ،أنصار الشريعة،
يهدد فيه اإلمارات بـ»االنتقام» ،بعد
الخسارة التي تع ّرض لها في مدينة
المكال االستراتيجية.
وب��ح��س��ب ه���ذه ال��م��واق��ع ،ف��إن
التنظيم نشر بيانا ً على صحيفته
«المسرى» التي تتولى نشر أخباره
في اليمن ،هدد فيه اإلمارات بالقول:
«على نفسها جنت براقش» وفق ما
ذكره «عربي .»21
وأورد البيان في العدد األخير الذي
أص��در التنظيم« :بعد أكثر من عام
من دخول أنصار الشريعة المدينة،
وتقديم الخدمات ،وبناء المشاريع،
وبناء نموذج إداري ناجح» ،سارع
التحالف بمقدمته اإلمارات «إلى غزو
المكال ،ومحاربة القاعدة».
وتوعد في بيانه اإلمارات برد فعل
لم يكشف تفاصيلها أو طبيعتها،
موضحا ً أنه «انسحب منها لتفويت
الفرصة على العدو» ،ومهددا ً بالثأر.
وفي وقت سابق ،أعلن ضابط كبير
أنّ ميليشيات الرئيس اليمني المستقيل
عبد ربه منصور هادي ،اعتقلت نحو
 250ع��ن��ص��را ف��ي «ال��ق��اع��دة» منذ
استعادتها مدينة المكال ،التي كان
يسيطر عليها التنظيم منذ عام ،بعد
هجوم شنته بدعم من القوات الخاصة
اإلم��ارات��ي��ة ،ال��ت��ي تشكل ج���زءا ً من
التحالف بقيادة السعودية.
وكان اإلعالم الرسمي في اإلمارات
احتفل بما اسماه «االنتصار» على
القاعدة.

وك��ش��ف ال��ب��ن��ت��اغ��ون أن���ه ق��ام
ب��دور رئيس في هذه المعركة التي
قدمها اإلع�لام اإلم��ارات��ي على أنها
معركة إم��ارات��ي��ة ب��ص��ورة رئيسة،
وه��و م��ا انتقدته م��واق��ع معارضة
ف��ي اإلم����ارات ،ذك���رت أن مثل هذه
الخطوة تعد «تورطا في حرب مع
التنظيم» ،و»يجعل اإلمارات عرضة
للهجمات».
وتشهد مدن جنوب اليمن بما فيها
المكال ،منذ تموز الماضي ،اقتتاال ً
وهجمات متقابلة بين المجموعات
المتطرفة الموالية للسعودية وفي
مقدمتها «ال��ق��اع��دة» و»داع����ش»
وجماعة الرئيس المستقيل عبدربه

منصور هادي ..هجمات يكون أبناء
الشعب اليمني هم الضحية جرائها
وطال بعضها ضباطا ورجال أعمال
وق��ض��اة وم��س��ؤول��ي��ن حكوميين،
أبرزهم محافظ عدن السابق جعفر
محمد سعد ال��ذي ت��م اغتياله في
السادس من كانون األول .2015
أم���ا ف��ي ت��ع��ز ف��ق��د أع��ل��ن��ت لجنة
التهدئة والتنسيق لوقف إطالق النار
عن فتح المنفذ الغربي لمدينة تعز
لتسهيل عمليات التنقل للمواطنين
وال���س���ي���ارات ،وإت���اح���ة ال��دخ��ول
والخروج من وإلى المدينة.
ونقلت وك��ال��ة األن��ب��اء الرسمية
ف��ي صنعاء ع��ن عضو لجنة وقف

إط�لاق النار العقيد محمد عبدالله
نائف قوله ً
إن «هذه الخطوة جاءت
بنا ًء على االتفاق الذي أشرفت عليه
لجنة التهدئة المحلية بتعز الرامية
إلى فتح المداخل الغربية والشرقية
للمدينة ،وفتح منافذها ووضع نقاط
خارجها».
وأشار نائف إلى أن هناك عوائق
تقف أمام اللجنة في تعز تتمثل بعدم
وجود التواصل المستمر مع الطرف
اآلخ��ر في اللجنة ،والمتمثل بطرف
ق���وات ال��رئ��ي��س ه���ادي المسنودة
بالتحالف ال��س��ع��ودي ،معبرا ً عن
أمله ف��ي أن يتم االت��ف��اق واختيار
المكان المناسب للقاء أعضاء اللجنة

بالكامل بما يساهم في التوصل إلى
تفاهمات لخدمة أبناء محافظة تعز
وتثبيت االستقرار واألمن فيها ،وفق
ما قال.
وأك��دت مصادر مطلعة ،وصول
ت��ع��زي��زات عسكرية كبيرة لقوات
الرئيس ه��ادي إلى معسكر تداوين
ش���رق م��دي��ن��ة م���أرب ش��م��ال ش��رق
اليمن.
ي��أت��ي ذل��ك فيما واص��ل��ت ق��وات
الرئيس ه��ادي قصفها الصاروخي
وال��م��دف��ع��ي ،ع��ل��ى م��ن��اط��ق مبدعة
وال���م���دارج وب��ن��ي ب���ارق بمديرية
ِنهْم شمال شرق العاصمة اليمنية
صنعاء.

وا�شنطن ت�شير ( ...تتمة �ص)9

تقرير �إخباري

وكان بريت ماكغورك مبعوث الرئيس األميركي باراك أوباما في التحالف
الدولي ،قد أعلن ضد تنظيم داعش من عمان أنّ عملية عزل وحصار التنظيم
المتطرف في الموصل العراقية قد بدأت.
وقال ماكغورك في مؤتمر صحافي« :حملة عزل وسحق وحصار تنظيم داعش
في الموصل قد بدأت ،ونحن نشن غارات دقيقة في الموصل كل يوم ،ولدينا
معلومات كثيرة من الناس داخل المدينة حول المسلحين وما يفعلونه هناك».
وتعد معركة الموصل األصعب ضد المسلحين نظرا ً لمساحتها الكبيرة
وبعدها عن العاصمة واتصالها بطرق إمداد معقدة وكثيرة بمعاقلهم في
سورية.
وأوضح ماكغورك أنّ التحالف «يحرز تقدماّ اآلن ضد داعش» ،مشيرا ً إلى
أنّ «هناك ضغطا ً كبيرا ً مستمرا ً ومتزامنا على التنظيم» ،مؤكدا أن «داعش كما
يسمونه يتقلص ،وهو اآلن في موقف دفاعي ،مناطق نفوذه تتقلص ولهذا عاد
إلى التفجيرات االنتحارية ضد المدنيين».
وأوضح المبعوث الدولي أن نحو  60ألفا عادوا إلى الرمادي بعد تحريرها
من سيطرة التنظيم ،مشيرا ً إلى أن التحالف سينفق  50مليون دوالر لتنظيف
المدينة من األلغام والقنابل التي تركها خلفه.
وأعلنت بغداد أواخر كانون األول استعادة السيطرة على مدينة الرمادي
من قبضة المسلحين.
إلى ذلك ،اعلن القيادي في الحشد الشعبي عدي الخدران ،عن افشال ما
وصفها بـ «اكبر مؤامرة» لضرب استقرار قضاء الخالص شمال بعقوبة من
قبل جماعة «داعش» االرهابية ،مؤكدا ً أن «المؤامرة» كشفت عن مسار سري
لنقل المتفجرات والعبوات من صالح الدين باتجاه ديالى.
وقال الخدران لـ «السومرية نيوز» ،إن «معلومات استخبارية دقيقة قادت
قوة قتالية من الحشد الشعبي ومفارز من الشرطة الى ضبط مخبأ سري
للعتاد والمتفجرات والعبوات الناسفة ،على ضفاف نهر دجلة من جهة قرية
الدوجمة 25( ،كم شمال بعقوبة)».
وأضاف الخدران ،أن «المخبأ كان معدا ً الستخدامه في ضرب األهداف
المدنية داخل قضاء الخالص ومحيطه من قبل تنظيم داعش ،الذي يعتمد
على الخاليا النائمة في بعض القرى والقصبات من أجل تنفيذ جرائمه بحق
المناطق األمنة».
وتابع :إن «ضبط المخبأ كشف عن مسار سري لنقل المتفجرات والعبوات
الناسفة يبدأ من منطقة البيشكان في صالح الدين التي التزال تحوي جيوب
لداعش ،ومن ثم باتجاه بساتين منطقة البو حشمة وبعدها يتم عبور نهر
دجلة باتجاه محيط قرية الدوجمة قبل أن يتم نقلها إلى مناطق داخل ديالى
خاصة الخالص لقتل األبرياء».

«نداء تون�س» يرمم كتلته
داخل البرلمان
أعلن رئيس حركة نداء تونس رضا بالحاج
استقالته من منصبه ،ودخل المكتب السياسي
ل �ح��زب االت��ح��اد ال��وط �ن��ي ال �ح��ر ،أح ��د أح ��زاب
االئ �ت�لاف التونسي ال�ح��اك��م ،ف��ي حالة انعقاد
مستمرة الت �خ��اذ ق ��رار م�ن��اس��ب ،ع�ل��ى خلفية
انضمام ثالثة من نوابه المستقيلين من كتلته
البرلمانية إل��ى كتلة ال��ن��داء ،وبينما رجحت
مصادر إعالمية انسحابه من االئتالف ،قالت
المكلفة باإلعالم بالحزب يسرى ميلي إن اآلراء
متباينة بين التعليق أو االنسحاب كلياً.
وذك� ��رت م �ص��ادر مطلعة أن رئ �ي��س حركة
النهضة راشد الغنوشي دخل على الخط .ليقوم
ب��دور الوسيط بين قيادتي الحزبين .بعد أن
استفحل الخالف بينهما ،وأن الرئيس الباجي
قايد السبسي ال��ذي ي��رأس شرفيا ً حركة نداء
تونس سيجتمع خالل األيام المقبلة مع رئيس
االتحاد الوطني الحر سليم الرياحي ،للبحث
عن حل لألزمة القائمة.
وكانت تقارير إعالمية تحدثت عن إمكانية
ان �س �ح��اب ح ��زب االت� �ح ��اد ال��وط �ن��ي ال �ح��ر من

االئ �ت�لاف ال��رب��اع��ي ال�ح��اك��م ال ��ذي ي �ق��وده نداء
تونس ،في حين رجحت مصادر برلمانية أن
يرتفع ع��دد ن��واب االت �ح��اد الملتحقين بالنداء
خالل األي��ام المقبلة ،وهو ترجيح يتزامن مع
تصريحات من داخل كتلة نداء تونس أشارت
إلى أن هناك اتجاها ً إلى التحاق  16نائبا ً بالكتلة،
مما سيعيدها إلى المرتبة األولى داخل مجلس
نواب الشعب (البرلمان) التي كانت خسرتها،
بعد أن ان�ش��ق عنها  27ن��ائ�ب�اً ،شكلوا الكتلة
«ال �ح��رة» ال� ��ذراع البرلمانية لحركة مشروع
تونس التي يتزعمها القيادي السابق في نداء
تونس محسن م��رزوق ،ما جعل كتلة النهضة
تتصدر المشهد البرلماني بـ 69نائباً.
وم��ن المنتظر أن ي�ع�ل��ن ،غ ��دا ً ال �ث�لاث��اء ،عن
ارت �ف��اع ع��دد ن ��واب كتلة ن ��داء ت��ون��س إل��ى 60
نائباً ،بعد التحاق النائب علي ب��األخ��وة الذي
انسحب من كتلة االتحاد الوطني الحر ،وطلب
االلتحاق بكتلة النداء ،سيرا ً على خطى زمالئه
يوسف الجويني ورضا الزغندي ونور الدين
بن عاشور.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مرفأ في غرب الواليات المتحدة ،من الحيوانات
2 .2أراسل ،وديناه
3 .3جميع ،أعلى قمة في أثيوبيا
4 .4بركان مشتعل في إيطاليا ،غلى القدر ،من الفاكهة
الصيفية
5 .5أفني ،حيوان قطبي ،إسم موصول
6 .6من لوازم الحطاب ،أقرضا المال ،مدخل
7 .7هوان ،رطبا بالماء ،جزيرة بريطانية
8 .8يصون ،سهام ،عائلة
9 .9ضمير ،ينتسب إلى إحدى المخلوقات
1010ضمير منفصل ،إقتربت من
1111فنان عربي ،خالف تكثر
1212خالف نقص ،من الزهور العطرة ،يصلحا البناء

1 .1بحيرة كندية في أونتاريو
2 .2ف ّوضت ،زيارة األماكن المقدسة ،حرف أبجدي مخفف
3 .3حرف أبجدي مخفف ،بشر ،عاصمة أوروبية
4 .4رفاق السن ،أول بيارق
5 .5خبر ،يرشد ،نأنس
6 .6شجر معمر ،من الحشرات
7 .7كفرت ،قضيا ليلتهما
8 .8مملكة عربية قديمة ،مرفأ في الهند ،نوتة موسيقية
9 .9يتناول الشراب ،الحاجز
1010مدينة فيتنامية ،من الحبوب ،ضمير منفصل
1111دولة أميركية ،أخذ الثأر
1212خاصته ،مدينة إيطالية ،للنفي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،251468927 ،864729351
،583217694 ،279351846
،796584213 ،412936785
138695472ن ،645872139
927143568

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ي��وس��ف ب��ك ك���رم ،ن��ي ) 2
أجبر ،دواليب  ) 3قد ،أبار ،وريد
 ) 4وأدنا ،يألف  ) 5تنس ،كمال،
ع��ام  ) 6تبوك ،ب��راغ  ) 7ليون،

إي��اب ،دا  ) 8حجر النسر ،أرس
 ) 9م��د ،دب ،إدل��ب  ) 10أقاتل،
وديع  ) 11يمن ،ساهراً ،أد ) 12
يسرهم ،يرممه.
عموديا:
 ) 1ياقوت الحموي  ) 2وجدان،

يجد ،مي  ) 3سب ،دستور ،أنس 4
) فران ،بنادق  ) 5باكو ،لباسه 6
) كدا ،مكان ،تام  ) 7كوريا ،يسأله
 ) 8را ،البارد ،ري  ) 9ملول ،رب،
لوار  ) 10يرفعا ،ابد  ) 11نبي،
اغدر ،يام  ) 12دهم ،اساعده.

 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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زنقة ستات
فيلم كوميدي بطولة حسن
رعد من اخراج هشام مجد .مدة
ال �ع��رض  100دق�ي�ق��ة( .أب ��راج،
س �ي �ت��ي ك��وم �ب �ل �ك��س ،ف��وك��س،
كونكورد ،غاالكسي).
The Age of Adaline
فيلم دراما بطولة هاريسون
ف� ��ورد م ��ن اخ � ��راج ل ��ي ت��والن��د
ك ��ري� �غ ��ر .م � ��دة ال� �ع���رض 110
دق� ��ائ� ��ق ،ABC( .س �ي �ن �م��ال،
فوكس).
Beyond the Reach
ف �ي �ل��م رع���ب ب �ط��ول��ة ميشال
دوغ� � � � �ل� � � ��اس م � � � ��ن اخ� � � � � ��راج
ج � � ��ان ب ��اب� �ت� �س� �ي ��ت ل� �ي ��ون� �ت ��ي.
م � � ��دة ال� � �ع � ��رض  95دق� �ي� �ق ��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س�ي�ن�م��ال ،فوكس،
غاالكسي).
to 7 5
فيلم كوميدي بطولة انطون
ي��ات �ش �ي��ن م ��ن اخ�� ��راج فيكتور
ليفين .مدة العرض  95دقيقة.
(س�ي�ن�م��ال ،ABC ،غاالكسي،
الس ساليناس).
Home
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
واخ � ��راج ج �ي��م ب ��ارس ��ون .مدة
العرض  100دقيقة( .كونكورد،
فوكس ،غاالكسي).
Last Knights
فيلم تشويق بطولة كليف أون
من اخراج كازواكي كيريا .مدة
ال�ع��رض  115دقيقة،ABC( .
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

