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توا�صل عدوان ( ...تتمة �ص)9

اقتحام المدينة ( ...تتمة �ص)9
إصابة نحو خمسة وثالثين مدنيا ً بقذائف صاروخية
أطلقها تنظيم داعش.
وقال مصدر محلي إنّ القذائف تحوي مادة الكلور،
فيما لم يكشف بعد عن حجم األضرار المادية التي سببها
قصف «داعش».
وكان قد أفيد بوصول نحو  5آالف من عناصر جهاز
مكافحة األره���اب أم��س ،إل��ى محيط مدينة الفلوجة
للمشاركة في عملية تحريرها .وأضاف أنّ قوات الحشد
الشعبي قطعت  3كيلومترات في تقدمها من السجر
شمال شرق الفلوجة إلى عمق الصقالوية ،مشيرا ً إلى أنّ
األخيرة تقدمت من المحور الجنوبي الشرقي لتلتقي مع
قوات في المحور الشمالي عند السجر.
وتمك ّنت القوات العراقية من إخالء اآلالف من أبناء
الفلوجة عبّر منفذ الكرمة شمال شرق الفلوجة .وكانت
األمم المتحدة قد أعلنت أنّ «داعش» يمنع نحو خمسين
ألف مدني من المغادرة.
وتحدث النازحون عن نقص حاد في المواد الغذائية
وارتفاع كبير في أسعار الغذاء وال سيما األرز والطحين،
وأكدت تقارير حصول حاالت وفاة نتيجة ذلك.

وقال مصدر إنّ القوات العراقية مع الحشد الشعبي
والعشائر أحبطت هجوما ً لداعش أيضا ً في طريق
الحيدان عند الطريق الدولي شمال الفلوجة.
من جهته ،قال القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي
المهندس لشيوخ ووجهاء من قضاء الفلوجة إنّ الواليات
المتحدة تركت العراق يواجه داعش لوحده.
ب���دوره ات� ّه��م الشيخ محمد ال��ه��راط ف��ي حديث مع
«الميادين» السعودية وقطر «بتسهيل دخول «داعش»
إلى العراق وتمويل الجماعات االرهابية» ،وفق ما قال.
وأضاف إنّ هناك سياسيون في األنبار يتلقون أوامرهم
من الخارج وهدفهم تسليم األنبار «لداعش» واسقاط
بغداد.
إل��ى ذل��ك أف��اد مصدر عسكري ع��راق��ي ب��أنّ القوات
العراقية المشتركة ،من الجيش والشرطة االتحادية
ومكتب مكافحة اإلره��اب والحشد العشائري ،تستعد
لدخول مركز مدينة الفلوجة من أربعة محاور خالل
الساعات المقبلة.
هذا وأظهرت مشاهد ع��ددا ً من األنفاق التي حفرها
«داعش» في محيط الفلوجة ،وجنوب نينوى .وأُفيد عن

الفروف وكيري ( ...تتمة �ص)9
واتفق الوزيران على تنشيط العمل مع كل األط��راف
السورية والدول المعنية ،بهدف تحقيق التنفيذ الصارم
لقرارات المجموعة الدولية لدعم سورية وقراري مجلس
األمن الدولي  2254و.2268
جاء ذلك في وقت ش ّرع جيش العدو «االسرائيلي» في
إنشاء وحدة ارتباط مع الجماعات المسلحة في الجوالن
السوري المحتل لتوثيق العالقات معها.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنّ العالقة بين
«اسرئيل» وبعض فصائل «المعارضة» ُتساهم في ضمان
الهدوء على امتداد ال��ح��دود ،وإنّ ه��ذه الوحدة ستعزز
العالقة في مختلف المجاالت كتقديم العالج للمصابين في
ُ
حيث يتلقى عناصر الجماعات المسلحة المعالجة
الحرب
الطبية في المستشفيات «االسرائيلية».
وذكرت اإلذاعة «اإلسرائيلية» أنّ وحدة مشابهة عملت
في لبنان قبل انسحاب «إسرائيل» من الجنوب اللبناني
المحرر ،كانت تنفذ مهام عسكرية متنوعة بالمنطقة بما
في ذلك اإلشراف على «جيش لبنان الجنوبي».
في غضون ذلكّ ،
كشف نائب وزير التعاون اإلقليمي
«اإلسرائيلي» والنائب عن حزب الليكود أيوب قرا ،أ ّنه كان
في سورية إلخراج آخر عائلة يهودية من مدينة حلب.
وتحدث قرا ،خالل وجوده في بئر السبع جنوب فلسطين
المحتلة عن تردده على سورية منذ بداية الحرب هناك،
وقال «الوضع صعب جداً ،و(سورية) في حالة خطيرة
ج��داً ،ال يمكنكم حتى تخيلها  ...إنه عالم مختلف تماما ً

عندما تعبر من إسرائيل إلى لبنان أو سورية ،ترى الفرق».
وردا ً على سؤال حول سفره بشكل سري إلى سورية
السنة الماضية أجاب قرا «لن أتحدث عن ذلك ،بعد أن
إلي السفر إلى حلب إلنقاذ آخر عائلة (هناك) ،لم ولن
ُنسب ّ
أنكر أو أؤكد هذا».
ورغ��م ذل��ك تحدث ق��را ع��ن حلب ق��ائ�لاً «حلب اليوم
مهجورة ..اليوم عندما تدخلها ،لن تعرف أنك في حلب..
فهي ال تذكرك بأيّ شيء من حلب» القديمة ،مضيفا ً أ ّنها
«كانت تحتضن أكثر من  20ألف يهودي عاشوا في المدينة
في وئام وسالم مع الدروز وغيرهم من األقليات».
وفي سياق متصل ،أف��اد نشطاء ب��أنّ أكثر من  6آالف
مدني نزحوا من ريف حلب الشمالي غالبيتهم من مدينة
مارع ،التي يحاول تنظيم «داعش» اقتحامها ،بعد سماح
«ق��وات سوريا الديموقراطية» لهم بالمرور من مناطق
سيطرتها.
وأك��د النشطاء أمس أنّ غالبية النازحين من النساء
واألطفال ،تمكنوا الفرار من مناطق في ريف حلب الشمالي
التي سيطر عليها التنظيم في اليومين األخيرين ،أو يحاول
اقتحامها وتحديدا ً مدينة م��ارع وقرية الشيخ عيسى
المجاورة.
ووصل النازحون إلى مناطق في ريفي حلب الغربي
وال��ش��م��ال��ي ال��غ��رب��ي ،ت��ح��ت س��ي��ط��رة «ق����وات س��وري��ا
الديموقراطية» بعدما سمحت لهم بالمرور من مارع إلى
الشيخ عيسى باتجاه تل رفعت وعفرين.

الإمارات والبحرين تم ِّوالن «طالبان»
و«المال من�صور» زار دبي  18مرة!
ّ
كشف وكالة «بلومبرغ» األميركية
أنّ زعيم حركة «طالبان أفغانستان»
ال��م��ق��ت��ول ،ال��م�لا «اخ��ت��ر منصور»
أج��رى ،على م��دار السنوات العشر
الماضية ،سفريات خارجية عديدة
عبر باكستان ،مستخدما ً جواز سفر
باكستاني ،يحمل اسما ً مستعاراً.
ولفتت الوكالة األميركية ،نقالً عن
مصدر أمني أفغاني ،والمتحدث باسم
حركة «طالبان» ،إل��ى أنّ سفريات
«منصور» الخارجية شملت البحرين،
ف��ض�لاً ع��ن  18زي���ارة إل��ى دب��ي من
أجل جمع أموال للعمليات المسلحة
التي تنفذها حركته في أفغانستان،
ُمسلطة الضوء على مدى األريحيّة،
ال��ت��ي تتمتع بها الجماعة ،والتي
جعلتها قادرة على التحرك في أنحاء
المنطقة ..و«م��ن��ص��ور» على الئحة
األمم المتحدة لحظر الطيران منذ عام
.2001
وقال «ذبيح الله مجاهد» ،المتحدث
الرسمي باسم حركة «طالبان» ،عبر
الهاتف لوكالة «بلومبرغ» ،إنّ المال

«منصور» ،الذي ُقتل في غارة أميركية
لطائرة بدون طيار 21 ،أيار الجاري،
استخدم جواز سفر باكستاني لزيارة
دولة اإلمارات.
وأض�����اف :أنّ «م��ن��ص��ور» «عقد
اج��ت��م��اع��ات م��ع رج���ال أع��م��ال من

أفغانستان وم��ن دول إسالمية (لم
ي��ح��دده��ا) ف��ي اإلم�����ارات ،تضمنت
م��ن��اق��ش��ة ح��رب��ن��ا ال��م��ق��دس��ة في
أفغانستان ،وجمع األموال لعمليات
طالبان في أفغانستان المحتلة من
الغرب».

بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف
على منفذ حرض الحدودي وصحراء
م��ي��دي .وام��ت��دت غ���ارات التحالف
إلى معسكر اللواء  25ميكا ومزارع
الجَ ر بمديرية ع ْبس في حجة غريي
اليمن.
وف���ي ع��م��ران ج����ددت ط��ائ��رات
التحالف السعودي ش��نّ غاراتها
على معسكر لواء العمالقة بمديرية
س � ْف��ي��ان ،بسلسلة غ���ارات
ح���رف ُ
عنيفة بعد يوم واحد من استهداف
المعسكر ذاته بنحو  50غارة جوية
شمال المحافظة أقصى شمال اليمن.
وق��ص��ف ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي
بالقنابل الضوئية وال��ص��واري��خ
والمدفعية الثقيلة ،جبل هيالن
ومنطقة المطار وم��زارع المواطنين
في مديرية صرواح بمحافظة مأرب
اليمنية.
وج��رح العديد من
وفي تعز ُقتل ُ
قوات هادي بينهم القائد الميداني
ال��ش��ي��خ ب��اع��ش األغ���ب���ري ،خ�لال
مواجهات مع قوات الجيش واللجان
الشعبية ،في منطقة ظهوره.
وقصفت قوات هادي بالمدفعية
واألس��ل��ح��ة ال��رش��اش��ة على مواقع
الجيش واللجان الشعبية ،في جبلي
الشبكة والمدرب بمديرية الوا ِزعية
جنوب غرب تعز.
في المقابل تصدت القوات اليمنية
المشتركة لمحاوالت ق��وات هادي
ال��ت��ق��دم ب��ات��ج��اه مديريتي الغيل
والمتون في محافظة الجوف.
بموازاة ذلك تتواصل المواجهات
المتقطعة بين قوات هادي المسنودة
بالتحالف ال��س��ع��ودي م��ن جهة،
وقوات الجيش واللجان الشعبية من
جهة أخرى ،في منطقة الضباب عند
المدخل الجنوبي لمدينة ومنطقتي

الجحملية وثعبات عند األط��راف
الشرقية لمدينة تعز جنوب اليمن.
وفي محافظة مأرب شهدت مديرية
حَ ��ري��ب القراميش قصفا ً مدفعيا ً
متبادل بين الطرفين ،بالتزامن مع
تحليق ُمكثف لطائرات التحالف
السعودي على المناطق الغربية في
المحافظة شمال شرق اليمن.
أما في محافظة الضالع فقد سيطر
عناصر تنظيم القاعدة على عدد من
ُ
حيث سيطر على
المباني الحكومية،
محكمة قعْ ْطبة وادارة األم��ن ودار
النصر والضيافة في مديرية قعْ ْطبة

شمال المحافظة جنوب اليمن.
وعلى صعيد ُمتصل ذكرت مجلة
فورين بوليسي أنّ البيت األبيض
أوقف توريد القنابل العنقودية إلى
ال��س��ع��ودي��ة ،على خلفية الضجة
العالمية بسبب ال��م��ج��ازر التي
ارتكبها تحالف العدوان السعودي
بحق المدنيين في اليمن.
ونقلت المجلة ع��ن مسؤولين
أميركيين قولهم إنّ ال��ق��رار اتخذ
نتيجة قلق واشنطن من ارتفاع عدد
الضحايا المدنيين في اليمن بسبب
القصف الجوي السعودي ،مشيرة

إل��ى أنّ واشنطن ب��اع��ت للرياض
قنابل عنقودي ًة بماليين الدوالرات.
وك��ان��ت منظمة هيومن رايتس
ووتش قد اتهمت التحالف السعودي
ب��ق��ص��ف ال��م��ن��اط��ق ال��س��ك��ن��ي��ة في
اليمن بقنابل عنقودية أميركية
وبريطانية.
على صعيد آخ��ر ،كشف رئيس
اللجنة الثورية العليا ف��ي اليمن
محمد علي الحوثي أنّ سفراء لدول
كبرى ش��ددوا على ض��رورة إبعاد
الرئيس المستقيل عبد ربه منصور
هادي من المشهد السياسي ،ملوحا ً

قوات بريطانية في ليبيا..
ومجل�س العموم ي�سائل كاميرون!
ّ
كشفت مصادر عسكرية في عملية
«ال��ب��ن��ي��ان ال��م��رص��وص» إنّ ق��وات
خاصة من بريطانيا ،ن ّفذت عمليات
على األرض ضد «داعش» لمساعدة
وحدة عسكرية ليبية.
ونقلت صحيفة «تايمز» البريطانية
ع��ن شهود عيان قولهم ،إنّ ق��وات
بريطانية خ��اص��ة ق��دم��ت مساعدة
عسكرية ،لوقف تقدم مسلحين من
التنظيم اإلرهابي في مدينة مصراتة
غرب ليبيا .وهو ما أكده قائد ميداني
في الجيش التابع لحكومة الوفاق.
وفور نشر هذه المعلومات ،طلب
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في
مجلس العموم البريطاني اللورد
كريسبن بالنت توضيحا ً من رئيس
ال��ح��ك��وم��ة دي��ف��ي��د ك��ام��ي��رون ح��ول
الدور الحقيقي ،الذي تلعبه القوات
البريطانية الخاصة في ليبيا.
وق��ال بالنت في حديث إل��ى «بي
بي سي» إ ّنه من غير المفاجئ وجود
ق��وات بريطانية خاصة تعمل في
ليبيا؛ مشيرا ً إلى تسريبات نشرت
مؤخرا ً لحديث لملك األردن عبد الله
الثاني مع ن��واب أميركيين ،أبلغهم
فيه أنّ ق��وات بريطانية وفرنسية
خ��اص��ة تنفذ مهمات عسكرية في
ليبيا بشكل سري.
و ُي��ط��ال��ب ال��ب��رل��م��ان البريطاني
رئيس الوزراء بتوضيح سبب وجود
القوات البريطانية في ليبيا ،واألدوار
التي تلعبها هناك؛ داعيا إلى تزويد

البرلمان باستراتيجية الحكومة
ف��ي ه��ذا البلد المضطرب ،لضمان
محاسبتها بشكل م�لائ��م ،على حد
تعبيره.
وف��ي حين تنفي الحكومة وجود
قوات عسكرية بريطانية على األرض
في ليبيا ،تتواتر األنباء عن وجود
وحدة خاصة في ليبيا منذ أكثر من
عام ،بدأت ُتساعد مقاتلين تابعين
لحكومة الوفاق الوطني في الحرب
على تنظيم «داعش».

ب��أنّ هناك تطورا ً نوعيا ً وذاتيا ً في
الصناعات الدفاعية اليمنية ال يمكن
الكشف عنه االن.
ال��ع��دوان ل��م يحقق إال ال��خ��راب
والدمار
وق���ال محمد علي الحوثي «إن
ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي ح��ق��ق ع��دة
خطوات في اليمن ،منها دعم اإلرهاب
وت��وس��ع��ه ف��ي��ه ،وك��ذل��ك استطاع
تحقيق الدمار والخراب في الوطن،
من تدمير البنية التحتية وقتل الكثير
من المدنيين ،وهذه هي االنجازات
التي حققها».

تقرير �إخباري
ع�شرات الكويتيين
يبايعون «داع�ش»

م��ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال ق��ائ��د ال��ق��وات
الليبية ف��ي م��ص��رات��ه محمد دره،
إنّ وح��دات��ه تعمل بالتنسيق مع
ال��ق��وات البريطانية واألم��ي��رك��ي��ة،
وت��ح��ظ��ى بمساعدتها ف��ي مهمات
قتالية مشابهة لتلك ،التي نفذتها
القوات البريطانية ،عندما قصفت
شاحنتين محملتين بالمتفجرات،
كانتا تستهدفان قوات ليبية تابعة
لحكومة الوفاق بالقرب من مدينة
مصراتة.

كشف تقرير إخباري أنّ العشرات من الكويتيين يقاتلون في
صفوف تنظيم «داعش» في العراق والشام.
ونقلت صحيفة «ال��رأي» الكويتية عن مصادر تكفيرية قولها،
إنه يوجد موكالن سريّان ألخذ بيعة الكويتيين الذين يرغبون في
االنضمام لزعيم «داعش» أبي بكر البغدادي.
ويسرد تقرير الصحيفة الخطوات التي يمر بها الكويتيون حتى
الوصول إلى الرقة «عاصمة الخالفة الداعشية» ،الفتا ً إلى أنّ محافظة
الجهراء هي أكثر المناطق المصدرة للدواعش في الكويت ،بينما دخل
معها على خط التصدير المناطق الحضرية أيضا.
وأشار التقرير إلى ما يقوم به المنسق وهو الشخص المسؤول عن
إدخال المقاتلين للمنطقة التي يتم فيها القتال ،الفتا ً إلى أنّ عام 2014
شهد أكبر تدفق للكويتيين لـ»داعش» ،فيما تراجع العدد في العامين
التاليين.
وروى التقرير قصة مواطن كويتي ،أش��ار إليه بـ (م.ش) ذهب
للقتال مع «داعش» لكنه هرب في نهاية المطاف ،وعاد للكويت وقام
بحلق لحيته ،مقتنعا ً في نهاية رحلته تلك بأنّ «داعش» أبعد ما يكون
عن اإلسالم.
وفيما يتعلق بمناصب الكويتيين في «داعش» ،قال التقرير إنّ عددًا
من المهام أوكلت للكويتيين ولم يكونوا مجرد جنود عاديين ،مبيّنا ً أنّ
«بعضهم تولى مناصب في التنظيم ،منهم من تولى منصب الوالي
ومنهم من كان مسؤوال ً شرعياً ،ومنهم من كان مسؤوال ً إعالمياً».
وع ّما إذا كان هناك «دواعش» كويتيون قابلوا زعيم التنظيم أبو بكر
البغدادي ،أوضح التقرير أ ّنه «بالتأكيد ،فالبغدادي شخصية حقيقية
والتقته شخصيات كويتية وغير كويتية».
ونقل التقرير عن أمين سر مركز الوسطية التابع لوزارة األوقاف
عبد الله الشريكة أنّ «المركز استقبل عددا ً من األهالي الذين يشكون
في أن أبناءهم أو أقاربهم يحملون الفكر الداعشي» ،الفتا ً إلى أنّ الكثير
من المناصحات نجحت في هذا الصدد».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1كاتب أميركي راحل له «لمن تقرع األجراس»
2 .2عندنا ،من األلوان (باألجنبية) ،عاصفة بحرية
3 .3قاعدة بولينيزيا الفرنسية ،من الفاكهة الصيفية
4 .4من المحرمات ،مخدتي
5 .5مدينة ليبية ،إح��س��ان ،اإلل��ه القمر ل��دى السومريين
واآلشوريين
6 .6مقياس مساحة ،عائلة ،خالف حار
7 .7أطول أنهر فرنسا ،يقطع ،من حركات الموج
8 .8توعدنا ،مؤسس مذهب المانوية القائل بمبدأين :الخير
والشر النور والظالم
9 .9سفك الدم ،مدينة بلجيكية
1010عمران ،حب ،قصدت المكان
1111يضع السم ،تصورانه
1212ترقدي ،أرض مرتفعة قليالً ،للتفسير

1 .1خليج في تركيا جنوب البوسفور
2 .2جواب ،أعلى قمة في باناماّ ،
لطخت بالعار
3 .3دولة آسيوية ،إله الشر في ديانة زاردشت
4 .4إشترعا ،خالف صادر
5 .5سرير الميت (منسوب إليه) ،كتبتم
6 .6نعم (باألجنبية) ،نهر في سيبيريا ،سقي
7 .7مشكك باألمر ،بحيرة شاطئية على األطلسي في البرازيل
تعرف ببحيرة البط
8 .8غير مطبوخ ،م ّرنت ،هدمت البناء
9 .9خانت العهد ،فاقد الزوجة ،للتعريف
1010قمار ،وقت وحين
1111ضمير منفصل ،يتع ّود على ،بقرة برية
1212من األنبياء ،أقرضت المال
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،271853496 ،859416372
،436921857 ،364297518
،987365241 ،125784963
،618542739 ،593178624
742639185

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1دوم��ة الجندل  ) 2وج��د،
ليفركوزن  ) 3يدنسان ،سترا ) 4
تا ،امالي ،يرس  ) 5انامل ،وسما 6
) سردنا ،زنده  ) 7زنا ،ابريق ،عم

 ) 8سبنا ،انام  ) 9هدير ،ليماسول
 ) 10اه ،دنيبر ،رأي  ) 11ومأتم،
دهان  ) 12يمسحا ،ناما.
عموديا:
 ) 1دويت ايزنهاور  ) 2وجدان،
ده��م  ) 3م��دن ،اس��اس��ي ،اي ) 4

سامر ،بردتم  ) 5االملدان ،نمس
 ) 6لينا ،نبالي  ) 7جف ،لوار،
ي��ب��دأ  ) 8ن��رس��ي��س ،ي��ام��ره ) 9
دكت ،مزقنا  ) 10لوريان ،اسرنا
 ) 11زار ،دعموا  ) 12جن ،ساهم،
ليما.

 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 Nice Guys
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة روسل
كرو من اخ��راج شاين ب�لاك .مدة
ال �ع��رض  116دق �ي �ق��ة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال).
Money Monster
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ج��ورج
كلوني من اخراج جودي فوستر.
مدة العرض  98دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس ،سينمال).
Warcraft
فيلم تشويق بطولة ترافيس
فيميل من اخراج دونكان جونس.
مدة العرض  123دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
Search Party
فيلم كوميدي بطولة أدام بالي
من اخ��راج سكوت ارمسترونغ.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
كونكورد ،غاالكسي ،فوكس).
Our Kind of Traitor
فيلم رعب بطولة داميان لويس
م��ن اخ� ��راج س��وزان��ا واي� ��ت .مدة
ال �ع��رض  107دق �ي �ق��ة،ABC( .
س�ي�ن�م��ا س�ي�ت��ي ،ف��وك��س ،سينما
سيتي).
X-Men: Apocalypse
فيلم تشويق بطولة جايمس
م ��اك ��اف ��وري م ��ن اخ� � ��راج ب��راي��ن
س �ي �ن �ج��ر .م � ��دة ال � �ع� ��رض 144
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س �ل �ي �ن��اس ،س �ي �ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
غاالكسي).

