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

المهند�س ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)9
وقال المهندس في مؤتمر صحفي عقده أمس:
«إنّ الحشد الشعبي أنهى المهمة التي أوكلت له،
وهي تحرير الكرمة والصقالوية والبو شجل».
وأضاف المهندس أنّ هذه العملية ج ّرت بالتعاون
مع قوات الرد السريع والشرطة االتحادية وطيران
الجيش العراقي ،مشيرا ً في الوقت ذات��ه إلى أنّ
عمليات تحرير مركز الفلوجة أوكلت للقوات األمنية
وجهاز مكافحة اإلرهاب.
وأ ّكد القيادي في الحشد الشعبي أ ّنه تم تحرير
 47قرية ضمن عمليات الفلوجة ،الفتا ً إلى أنّ
المدينة أصبحت محاصرة وانتهى ترابطها مع
المحافظات ،باستثناء الجهة المحاذية لنهر
الفرات.
وأوض��ح نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي:
«كنا نمسك بخط دفاعي يصل إلى حدود  90كم،
اليوم تقلص وأصبحنا نحيط بمدينة الفلوجة
من كل الجهات ،وانتهى ترابطها بكل المحافظات،
وأصبحت محاصرة ،عدا جهتها المحاذية لنهر
الفرات التي من المحتمل أن يتسللوا منها سباحة.
وسيتم تحرير ضفة الفرات خالل األيام المقبلة».
وفي السياق ،ن ّفى قائد عمليات الفلوجة الفريق
الركن عبد ال��وه��اب الساعدي أن يكون التنوع
الطائفي وال��ع��رق��ي بين أب��ن��اء األج��ه��زة األمنية
المشاركة بعملية الفلوجة قد أدى لعرقلة أيّ جزء

من خطط تحرير المدينة.
كما ن ّفى أيضا ً ما يتردد عن وجود خالفات بين
القيادات العسكرية التي تقود العملية ،وتحديدا ً
بين الجيش والحشد الشعبي.
وأ ّكد عبد الوهاب الساعدي أنّ معركة الفلوجة
هي أول معركة يشارك بها جميع العراقيين من
الشمال إلى الجنوب (سنة وشيعة وأكراد) ،مضيفا ً
أنّ أكثر من  10آالف سني يقاتلون تحت إمرة الحشد
الشعبي.
وبشأن التجاوزات التي طفت على السطح مؤخرا ً
من قبل عناصر الحشد الشعبي خالل مرحلة تحرير
المناطق المحيطة بالفلوجة وتطويقها ،اعتبر
الساعدي ً
أن معركة الفلوجة تعد معركة نظيفة
مقارنة بالعمليات العسكرية األخرى ،ذاكرا ً أ ّنه في
كل معركة قد تحدث أخطاء.
وأردف قائالً «في معركتنا ليس بالضرورة أن
يتم تحميل األخطاء للحشد الشعبي ،قد تحدث
أخطاء من الجيش أو من األجهزة األمنية».
هذا واستبعد الساعدي حدوث قصف عشوائي
على مدينة الفلوجة ،مستنكرا ً ات��ه��ام فصائل
وعناصر الحشد بالمسؤولية ع��ن ذل��ك وأيضا ً
بالمسؤولية عن تدمير مساجد سنية بالمناطق
المحيطة بالمدينة ،ملمحا ً إلى قيام تنظيم «داعش»
بذلك إلثارة الفتنة الطائفية .

إلى ذلك ،قال أحد قادة الحشد الشعبي إنّ مقاتليه
يخططون القتحام الفلوجة بمجرد خروج المدنيين
منها ،في تراجع عن تصريحات سابقة قال ممثلو
الحشد فيها إ ّنهم لن يقتحموا الفلوجة وسيتركون
تلك المهمة للجيش العراقي.
وقال هادي العامري قائد منظمة بدر ،أحد أبرز
فصائل الحشد الشعبي «نحن الحشد سوف لن
ندخل الفلوجة ما دام فيها عوائل».
وعند سؤاله عما سيحدث إذا تمكن المدنيون من
الفرار من المدينة الواقعة على بعد  50كيلومتراً،
إلى الغرب من بغداد قال العامري «بالتأكيد سندخل
ونطهر المدينة من شر هذه الغدة السرطانية وال
يمنعنا أحد».
وتحدث العامري للصحفيين أثناء تجوله في
أحد جبهات القتال قرب الفلوجة .وقال األسبوع
الماضي إنّ مسلحي الحشد الشعبي سيشاركون
في عمليات التطويق ويتركون اقتحام المدينة
للجيش.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في
األول من الشهر الجاري ،إنّ الهجوم الذي يهدف إلى
تطهير الفلوجة من «داعش» تباطأ من أجل حماية
المدنيين .وتقول األمم المتحدة إنّ نحو  50ألفا ً
محاصرون في المدينة دون ما يكفي من المياه أو
األغذية أو الرعاية الطبية.

الجامعة العربية ترف�ض ( ...تتمة �ص)9
في غضون ذلك ،أكد مصادر أهلية في حلب ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر
من  40بسبب قصف المسلحين ألحياء الميدان و الحمدانية و الراموسة،
على نحو مكثف ،ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى بين المواطنين عدا
عن الشهداء.
إلى ذلك ،أكدت الخارجية السورية أن استمرار بعض الدول األعضاء
في مجلس األمن ،في منعه من اتخاذ إج��راءات رادعة وفورية وعقابية

بحق الدول واألنظمة الداعمة والممولة لإلرهاب ،يعطي الضوء األخضر
لهذه األنظمة لالستمرار في توجيه أدواتها اإلرهابية للتمادي في إرهابها
وارتكابها المجازر بحق الشعب السوري.
وشددت الخارجية على أن التغاضي عن فتح تركيا لحدودها لتمرير
آالف اإلرهابيين واألسلحة وبعض العسكريين األتراك إلى أطراف حلب
هو السبب الحقيقي للمجازر التي تشهدها المدينة.

ا�ستعادة قاعدة ( ...تتمة �ص)9

ولد ال�شيخ يدين ( ...تتمة �ص)9

يُذكر أنّ اقتراحا أوروبيا سابقاً ،عرض خالل القمة األوروبية األفريقية التي
عقدت بمالطا ،في تشرين الثاني الماضي ،يقضي بإقامة معسكرات إيواء لالجئين
في عدد من الدول ،لكنه قوبل بالرفض من قبل دول القارة السمراء.
في الشأن الميداني ،أعلنت ق��وات «عملية البنيان المرصوص» ،التابعة
للمجلس الرئاسي الليبي ،السيطرة على قاعدة القرضابية ،جنوب شرق مدينة
سرت الليبية ،بعد اشتباكات ضارية مع تنظيم «داعش».
وقال المكتب اإلعالمي للعملية في بيان مقتضب أول أمس ،إن قواته «سيطرت
بالكامل» على قاعدة القرضابية جنوب شرق سرت ،كما بث صورا على صفحته
الرسمية تظهر آلياته داخل القاعدة.
كان المكتب قد أعلن قبل ذلك أنّ قوات «عملية البنيان المرصوص» سيطرت
على بوابة الـ 40جنوبسرت وعلى طريق الرواغة ومحمية بوهادي ،مضيفا ً أنها
تتقدم باتجاه منطقة الغربيات ،وأنّ طائرات مقاتلة تتبعه ش ّنت خمس غارات
جوية استهدفت خاللها تمركزات وآليات لمقاتلي تنظيم «داعش» في محيط قاعدة
القرضابية و مهبط الـ 17جنوب سرت ومحيط بوهادي.
وكانت قوات «البنيان المرصوص» قد سيطرت الجمعة على محمية «العثعث»
القريبة من قاعدة القرضابية ،وقالت إ ّنها بسطت سيطرتها على المحمية وبدأت
عمليات تمشيط واسعة لمالحقة عناصر تنظيم «داعش» في المنطقة.
وفي السياق ،أعلنت قوة المهام الخاصة في جهاز مكافحة اإلره��اب وكتيبة
اإلسناد األمني لجهاز المخابرات العسكرية المواليتان سابقا ً للواء خليفة حفتر
االنضمام لحكومة الوفاق التي تحظى بدعم األمم المتحدة.
وعقد قائدا هاتين القوتين مؤتمرا ً صحفيا ً مشتركا ً في مدينة بنغازي الليبية مع
وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني مهدي البرغثي إلعالن هذه الخطوة.
وكان المبعوث األممي الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر دعّ ا الثالثاء الماضي
جميع القوى المسلحة الليبية ،سواء تلك التابعة للحكومة المعترف بها دولياً ،أو
لحكومة الشرق التي تدعمها قوات حفتر ،إلى «التوحد» للتمكن من التغلب على
مسلحي تنظيم «داعش» اإلرهابي المتمركزين في مدينة سرت الساحلية.

وتعمل األمم المتحدة على إطالق ألف أسير من الجانبين قبل حلول شهر
رمضان المبارك ،وقد تسلمت قائمتين من الطرفين لهذا الغرض.
وبحسب مصدر :إن وفد الرياض رفع إلى األمم المتحدة قائمة تضم 2630
قال أنهم معتقلين لدى طرف صنعاء ،غير أ ّنه رفض االعتراف بأكثر من 137
معتقالً لديه.
وطالب المصدر األمم المتحدة بالترتيب لخطوات عملية لإلفراج عن المعتقلين
وإن في الحد األدنى ،مؤكدا ً على استعداد الوفد الوطني لعملية التبادل ،وقال:
إن تحديد الرقم النهائي في مرمى وفد الرياض.
ميدانياً :استشهد وجرح عدد من المدنيين جراء مواصلة تحالف العدوان
السعودي خرق وقف إطالق النار في عدد من المحافظات اليمنية.
وأ ّكد مصدر عسكري أنّ طفلين استشهدا على يد قوات هادي بعد اعتقالهما
في حي الخياطين بتعز .وجرح ثالثة مدنيين بينهم طفل جراء استهداف منازل
المواطنين في حي سوفتيل بالمدفعية.
هذا فيما أصيبت سيدة وابنتها ج��راء سقوط قذيفة ه��اون على منزلهم،
باإلضافة إلى تضرر عدد من المنازل في قصف عشوائي على حي الجحملية
السكني بمديرية صالة .واستهدف تحالف العدوان أيضا ً مديرية المتون في
الجوف باألسلحة المتوسطة ،وقصفوا مناطق متفرقة في مديرية صرواح
بمأرب بالصواريخ والمدفعية.
وفي السياق ،أفادت مصادر أنّ قبائل الصبيحة في لحج سيطرت على مطار
عدن بعد مواجهات عنيفة مع مجموعة متشددة مسلحة.
المصادر اش��ارت إل��ى أنّ المواجهات اندلعت على خلفية إقصاء أبناء
المحافظات الجنوبية غير المنتمين إلى محافظة الضالع مسقط رأس محافظ
ومدير أمن عدن.
وأضافت المصادر أنّ المواجهات الحالية ُتعد مقدمة لحرب مناطقية
وتصفيات قد تشهدها عدن في حال عجز الرئيس عبد ربه منصور هادي
والسلطات المحلية عن معالجة األمر.

من جهته أ ّك��د األمين العام للجامعة العربية
نبيل العربي في كلمتة أمام االجتماع الوزاري ،الذي
دعت إليه فرنسا إلطالق مبادرتها من أجل السالم
في الشرق األوس��ط وال��ذي افتتح أعماله الرئيس
الفرنسي فرانسوا هوالند في باريس ،أ ّكد أنّ الهدف
الذي يتوجب على المؤتمر الدولي للسالم أن يسعي
إلنجازه هو التوصل الى تسوية إلنهاء النزاع وليس
االستمرار في ادارته من خالل إطالق جولة جديدة من

جوالت المفاوضات غير المجدية المستمرة طوال 25
عاما ً الماضية.
من جهة أخرى ،أ ّكدت جامعة الدول العربية في
بيان أول أمس ،رفضها إدخال أيّة تعديالت على بنود
ما أسمتها مبادرة السالم العربية التي أقرتها القمة
العربية في بيروت عام .2002
وأ ّكد العربي على رفض الجانب العربي إدخال
أ ّي��ة تعديالت على بنود مبادرة السالم العربية،

كما رفض أيضا ً المحاوالت اإلسرائيلية الرامية إلى
التالعب بترتيب األولويات والشروط وااللتزامات،
التي حددتها هذه المبادرة من أجل إنهاء النزاع
وإقامة السالم العادل والدائم والشامل في المنطقة.
وأ ّك��دت األمانة العامة للجامعة مطالبة األمين
العام نبيل العربي ،ضرورة اضطالع المجتمع الدولي
بمسؤولياته إلنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية
المحتلة عام .1967

ال�شرطة البحرينية ُت�شهّر بالمعتقلين ال�سيا�سيين
نشر عناصر أمن مدنيون في البحرين صورا ً
لهم على وسائل التواصل االجتماعي ،مع مطلوبين
أمنيين على ذ ّم��ة قضايا سياسية زعمت وزارة
الداخلية إنها ألقت القبض عليهم أول أمس السبت،
في عرض البحر لحظة كانوا يه ّمون بالفرار إلى
خارج البالد.
وبحسب «مرآة البحرين» أظهرت إحدى الصور
عنصرا ً أمنيا ً مدنيا ً في وضعية االستعداد اللتقاط

ص��ورة تذكارية ل��ه وه��و يبتسم للكاميرا فيما
ّ
صف من المعتقلين وهم مكبّلو األيدي
ظهر خلفه
لحظة تصويرهم من قبل شرطي يرتدي زيّ وزارة
الداخلية.
وو ّزع عناصر الشرطة ص��وره��م بكثرة على
وسائل التواصل االجتماعي والتي أظهرت المقبوض
عليهم في وضعيات مختلفة بقصد التشهير بهم في
الوقت الذي اكتفت فيه وزارة الداخلية بنشر صور

شخصية لهم.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت عن
«إحباط محاولة تهريب  8مطلوبين سياسيين من
المحكوم عليهم باستخدام طراد كان متجها ً إلى
إيران» ،على حد زعمها.
وأضافت بأنّ «سفن خفر السواحل رصدت الطراد
في شمال البحرين وبعد امتناعه عن الوقوف تم
مطاردته وتطويقه والسيطرة عليه».

«النه�ضة» ت�ؤيد مبادرة ال�سب�سي بت�شكيل حكومة وحدة وطنية
أعربت حركة النهضة التونسية عن تأييدها مبادرة الرئيس
التونسي الباجي قايد السبسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
واعتبرت أ ّنها تعد امتدادا ً لخيار التوافق الوطني ،ومنسجمة
م��ع المنهجية التشاركية م��ع مختلف األط���راف السياسية
واالجتماعية.
ودعت حركة النهضة إلى إدارة حوار حول المبادرة لبلورة
تفاصيلها ،بما يساهم في الحفاظ على االستقرار السياسي
واالجتماعي ،ويسمح بمواجهة التحديات األمنية واالقتصادية
واالجتماعية التي تواجه البالد.
وأعلن االتحاد العام التونسي للشغل أمس الجمعة رفضه
المشاركة في أي حكومة معربا ً عن دعمه للمبادرة ،فيما أ ّكد
رئيس الحكومة الحبيب الصيد استعداده لمغادرة منصبه إذا
اقتضت مصلحة البالد ذلك.
وكان السبسي ،قد قدم ،الخميس الماضي ،مقترح مبادرة من
أجل حكومة وحدة وطنية ،تشارك فيها أحزاب ونقابات ،تكون
أولويتها الحرب على «اإلرهاب» والفساد وترسيخ الديمقراطية.
أمنياً ،انتشرت وح��دات من الجيش واألم��ن التونسي عند
الحدود الفاصلة بين بلدتي القلعة ودوز في والية قبلي جنوب
تونس لمنع تجدد أعمال عنف.
وكانت مواجهات قبلية قد اندلعت بين أهالي المنطقتين بعد
حادث مروري ،وأدت إلى مقتل شخص تدخلت على أثرها قوات
األمن لفض المواجهات.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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العصيان
8 .8عائلة ،إتهمه ،حرف نصب
9 .9ضمير ،عمران
1010والية أميركية ،للنداء
1111مدينة في األرجنتين ،بلدة لبنانية
1212زرع ،مص ّور ،أزال الوسخ بالمكنسة
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،548269137 ،637418529
،451926873 ،912735648
،789351264 ،263847951
،395684712 ،826173495
174592386

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1لويس براي ،ابن  ) 2وا ،باب
المندب  ) 3س��ت��ات ،ام ،يهال ) 4
اردها ،راما  ) 5نلم ،نأكل ،ربع ) 6
جون بول ،امتن  ) 7تأبط شرا ،دل

 ) 8سامر ،رنينا  ) 9تأنسي ،جيران
 ) 10سر ،ترقد ،لبست  ) 11فارسا،
يساير  ) 12نبت ،بانا ،لدي.
عموديا:
 ) 1ل��وس انجلس ،سفن ) 2
واترلو ،ات��راب  ) 3ادمنتما ،رت 4

) سبته ،بارنتس  ) 5ب��ا ،ان��وب،
سراب  ) 6ربا ،الطريق  ) 7اامرك،
شن ،دين  ) 8يل ،االري��ج ،سا ) 9
ميم ،مانيال  ) 10ان��ه��ارت ،اربيل
 ) 11بدل ،بند ،اسرد  ) 12نبايع،
النت.

 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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Me Before You
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة س��ام
ك�ل�اف� �ل� �ي ��ن م � ��ن اخ�� � � ��راج تيا
ش� � � � � � ��اروك .م� � � ��دة ال � �ع� ��رض
 110دق��ائ��ق ،ABC( .الس
س��ال�ي�ن��اس ،دي��ون��ز ،اسباس،
سينمال ،فوكس).
Nina
ف �ي �ل��م درام � ��ا ب �ط��ول��ة زوي
س��ال��دان��ا م��ن اخ� ��راج سينثيا
م� � � ��ورت .م � ��دة ال � �ع� ��رض 90
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
امبير).
Lost in the Sun
ف� �ي� �ل���م ت � �ش� ��وي� ��ق ب� �ط ��ول ��ة
ج� ��وش دوه ��ام ��ل م ��ن اخ� ��راج
ت�ي��ري نيلسون .م��دة العرض
 95دق��ي��ق��ة ،ABC( .الس
ساليناس).
تلتت
فيلم كوميدي بطولة طوني
عيسى من اخ��راج كريستيان
اب� ��و ع� �ن ��ي( .س �ي �ن �م��ا سيتي،
اسباس ،سينمال).
The Nice Guys
فيلم كوميدي بطولة روسل
ك��رو م��ن اخ ��راج ش��اي��ن بالك.
م� ��دة ال� �ع ��رض  116دقيقة.
( ،ABCك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
سينمال).
Money Monster
فيلم تشويق بطولة جورج
ك��ل��ون��ي م���ن اخ� � ��راج ج���ودي
ف ��وس� �ت ��ر .م� ��دة ال� �ع���رض 98
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
ديونز ،فوكس ،سينمال).

