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وقال مصدر في الخارجية إنّ االدعاء بأنّ هذا االنتهاك
يأتي ضمن محاربة اإلره��اب ال يستطيع خ��داع أح��د ،ألن
مكافحة اإلره��اب بشكل فعال ومشروع تقتضي التعاون
مع الحكومة السورية الشرعية التي يقاتل جيشها وشعبها
اإلره��اب ،على كل شبر من األرض السورية وقدم الكثير
من التضحيات لتطهير سورية من رجس اإلره��اب ،الذي
بدا واضحا ً اليوم بأنه يشكل تهديدا ً جديا ً للسلم واألمن
واالستقرار الدولي برمته.
واتهم المصدر ال��دول المنخرطة بأنها شكلت وال تزال
داعما ً أساسيا ً لإلرهاب منذ اندالع األزمة في سورية وأعاقت
دائما ً أيّ جهد دولي جاد لوضع حد لهذا الوباء وخاصة
لجهة إسباغ الشرعية على بعض المجموعات اإلرهابية
عبر وصفها باالعتدال والتي ال تختلف في نهجها وتفكيرها
وعقيدتها عن «داعش والنصرة».
وأك���دت الخارجية تمسك الشعب ال��س��وري بسيادة
واستقالل سورية ووحدة أراضيها ،داعية «الدول المعتدية
للصحوة من أحالم اليقظة والتخلي عن أوهامها وعقليتها
االستعمارية» ألن عصر االنتداب والوصاية زال إلى غير
رجعة.
على صعيد متصل ن ّفت وزارة الدفاع األلمانية وجود
ق��وات خاصة ألمانية في شمال سورية ،مشيرة إلى أنّ

مثل تلك المزاعم المتكررة الصادرة عن الحكومة السورية
خاطئة.
وق��ال متحدث باسم ال���وزارة «ال توجد ق��وات خاصة
ألمانية في سورية .إنه اتهام خاطئ .ال صحة لنبأ وجود
القوات الخاصة في سورية ،وفقا ً إلف��ادة وكالة رويترز
لألنباء».
ميدانياً ،أكد مصدر في غرفة عمليات الجيش السوري
و حلفاءه في مدينة حلب ،أنّ الخسائر الكبيرة في األرواح
والعتاد التي تكبدتها المجموعات اإلرهابية المسلحة ومقتل
العشرات من المعتدين في الهجوم الفاشل ال��ذي شنته
«جبهة النصرة» و»جيش الفتح» والفصائل المتحالفة
معها بعد ظهر أمس على محور خلصة  -زيتان في ريف
حلب الجنوبي ،يؤكد جهوزية الجيش العربي السوري
وحلفاؤه لصد وإفشال اي اعتداء.
وأضاف المصدر أنّ هذه المجموعات تستغل الهدنة
المعلنة وتنتهكها بشكل دائ��م ومستمر ،م��ؤك��دا ً أنّ
ريف حلب الجنوبي سيبقى صامدا ً بوجه االعتداءات
واالدع��اءات الكاذبة ،ولن تنفعهم في تغيير المعطيات
الميدانية ،وسيبقى الريف الجنوبي شاهدا ً على اإلساءة
الكبيرة التي نفذتها الجماعات اإلرهابية بحق الشعب
السوري االبي.

اال�ستخبارات تعمل ( ...تتمة �ص)9
وأض��اف المحالوي ،أنّ «عملية التطهير ج��اءت بعد
قتل  40عنصرا ً من التنظيم بواسطة القطعات األرضية
وطيران التحالف والقوة الجوية والمروحية للجيش
وتكبد التنظيم خسائر مادية وبشرية» ،الفتا ً إلى أن
«المنطقة أصبحت تحت سيطرة القوات األمنية».
وك��ان مصدر أمني في محافظة األن��ب��ار أف��اد ،اليوم
األربعاء ،بأنّ عناصر تنظيم «داعش» تمكنوا من التسلل
إلى منطقتي زنكورة والبوريشة شمال الرمادي.
وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي،
إنّ الهجمات التي يقوم بها التنظيم شمال الرمادي هي
للتعويض عن خسارته بالمعارك الدائرة في الفلوجة
ولتخفيف الضغط عن مقاتليه هناك.
وأكد مصدر أمني في األنبار ،في وقت الحق أنّ القوات
األمنية شرعت بعملية عسكرية لتطهير المنطقتين.
وأفاد مصدر بأنّ جهاز مكافحة اإلرهاب يواصل القتال
الستكمال تحرير ما تبقى من حي الشهداء األولى واجتياز
شارع  60داخل الفلوجة.
وك��ان��ت ال��ق��وات العراقية المشتركة ق��د استعادت
السيطرة على سدّة وناظم الهيتاوين ،في مشروع الثرثار
باتجاه نهر الفرات جنوب شرق الفلوجة ،بحسب ما أفاد

م�ست�شار ال�سي�سي ينفي الم�صالحة مع «الإخوان»

«البنيان المر�صو�ص» ( ...تتمة �ص)9

به مصدر.
من جهتها ،أعلنت قيادة عمليات األنبار في القوات
العراقية انطالق عملية عسكرية لتحرير منطقة الحصي
جنوب الفلوجة ،بالتزامن مع نجاح القوات العراقية
المشتركة في تأمين خروج  15ألف مدني من المدينة.
وف��ي الموصل ،أعلنت ال��ق��وات العراقية استعادة
السيطرة على بلدة ناصر جنوب الموصل بعد اشتباكات
عنيفة مع مسلّحي «داعش».
تجدر اإلشارة إلى أنّ هذه البلدة قد تح ّررت قبل فترة
لكنّ «داع��ش» ع��اد ودخ��ل إليها عبر االن��ف��اق ،وأظهرت
المشاهد الواردة المعارك التي خاضتها القوات العراقية
الدولي.
الستعادة البلدة بالتزامن مع غارات للتحالف
ّ
بالتوازي ،استهدف سالح الجو العراقي معمالً لتصنيع
العبوات الناسفة وتفخيخ اآلليات لمسلحي «داعش» في
قضاء الحويجة بمحافظة كركوك ،ما أسفر عن تدميره
ومقتل وإصابة عدد منهم.
ف��ي ال��س��ي��اق ،أعلنت ق��ي��ادة الحشد الشعبي «أنّ
استخبارات الحشد تعمل على التأكد من صحة التقارير
التي تتحدث عن إصابة أو مقتل زعيم تنظيم «داعش»
المدعو أبو بكر البغدادي».

كما يتوقع أن يتبنى االتحاد األوروبي صيغة جديدة لمواجهة تدفق ألوف الالجئين
عبر الشواطئ الليبية باتجاه أوروبا بعدما سمح مجلس األمن الدولي لمهمة «صوفيا»
البحرية بمصادرة وإتالف القوارب التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين.
ميدانياً ،قال المركز اإلعالمي لعملية «البنيان المرصوص» أمس ،إنّ القوات تواصل
تعزيز تمركزها حول مدينة سرت ،وتحاصر عناصر «داعش» في مساحة ال تتعدى
 15كلم.
وذكر المصدر «لقد تصدت قواتنا لمحاوالت عناصر تنظيم (داع��ش) الوصول
لميناء سرت ،وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد و األرواح».
وعن االشتباكات في محور الغربيات ،أفاد المركز ،بأنّ قوات «البنيان المرصوص»
التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبية ،تصدت لهجوم ش ّنه عناصر التنظيم
استخدموا فيه مدافع الهاون ودبابة ،بدعم من قناصة متمركزين فوق المباني
العالية ،وأفشلت محاولة تقدمهم.
وح��ول المحور الشرقي ن� ّوه المركز إلى استمرار قصف مواقع تمركز التنظيم
بالمدفعية الثقيلة في محيط قاعة (واغادوغو) للمؤتمرات والتي يوجد فيها مركز
قيادة التنظيم ،كما واصل الطيران طلعاته الجوية ،فيما تواصل سرية الهندسة
العسكرية عملها في تأمين وتمشيط المناطق المسيطر عليها من األلغام وبقايا
المتفجرات.
وتسعى قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي إلى استعادة
سرت من تنظيم «داعش» الذي يسيطر عليها منذ حزيران .2015

ن ّفى الشيخ أسامة األزهري عضو مجلس النواب المصري ،مشاركته في إجراء مصالحات لشباب اإلخوان
في السجون المصرية.
وقال مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية في بيان رسمي ،إنّ محاضراته داخل
السجون دورية ومتكررة وليست األولى وتأتي في إطار التعاون الدائم ،بين وزارة الداخلية والمؤسسات
الدينية من أجل حث السجناء على االنضباط واإلصالح.
وأضاف « :إن اللقاءات جاءت بمناسبة دخول رمضان إلعادة تأهيل النفس وجدانيا ً ومعرفيا ً وأخالقياً،
مشيرا ً إلى أنّ هناك مؤسسات وهيئات أخرى دعته إللقاء عدة محاضرات تثقيفية حول االستعداد للشهر
الكريم».
من جهة أخرى ،وافقت لجنة الثقافة واإلعالم بمجلس النواب على مقترح مشروع بتعديل قانون تنظيم
الصحافة لحين صدور قانون تنظيم الصحافة واإلعالم.
وقال النائب مصطفى بكري مقدم القانون إ ّنه قام بحملة توقيعات وصلت إلى 324توقيعاً ،للتقدم
بمشروع يقضي بتغيير المادة  68من قانون  96لسنة  96الخاص بتنظيم الصحافة.
ويهدف القانون إلعطاء رئيس الجمهورية المصرية صالحية إصدار تشكيل جديد للمجلس األعلى
للصحافة ،وإمكانية ممارسة مهامه في التغييرات الصحافية ،بعد أن انتهت مدة العديد من رؤساء مجالس
اإلدارات في يناير الماضي.
من جانبه قال مؤنس زهيري الكاتب الصحافي بمؤسسة أخبار اليوم «إنّ إصدار هذا القانون يعني تحمل
البرلمان مسؤوليته الوطنية كاملة إزاء تصحيح وتغيير وضع الصحافة والذي بلغ حدا ً من التردي المهني
واإلداري غير مسبوق ولم يحدث من قبل في مهنة تاريخها ألكثر من  200عام مضت.

مواجهة «�أممية» حامية بين فنزويال والمغرب
رايت�س فير�ست :ا�صالحات البحرين و ّلت وانتهت
ب�سبب البولي�ساريو
قلق اميركي عميق �إزاء تعليق ن�شاط جمعية الوفاق!

من إعالء صوته.
وفي تصريحات نقلتها وكالة «إفي» اإلسبانية ،اعتبر هالل
أن المندوب الفنزويلي يريد أن يفعل في األمم المتحدة «ما
يفعلونه في كاراكاس» ،إذ «تطبق فنزويال معايير دكتاتورية،
كالتي يفرضها رئيسها».
واعتبر هالل كذلك ،أن راميريث «يتبنى موقفا إديولوجيا»
لدى معالجة قضية «الصحراء المغربية» ،يتعارض مع
«الالئحة الداخلية» للجنة ،فيما وصف راميريث من جهته
موقف المندوب المغربي بـ»المخجل» ،مؤكدا ً أنه بممارساته
هذه ،إنما «يعبر عن احتقار السبل الدبلوماسية والتعددية»
المرعية في العرف الدبلوماسي.

وقعت مواجهة دبلوماسية في مقر األم��م المتحدة ،بين
مندوبي المغرب وفنزويال على خلفية دعم األخيرة لقضية
البوليساريو ،أثناء جلسة لبحث مشكلة الصحراء الغربية.
وعلى خلفية الجدل الذي احتدم في الجلسة ،قرر المندوب
الفنزويلي رافائيل راميريث ،رئيس لجنة األمم المتحدة إلنهاء
االستعمار ،فض االجتماع ،الذي عقد قبل يوم من موعده بناء
على طلب من المغرب.
وات��ه��م السفير الفنزويلي نظيره المغربي عمر ه�لال،
بالسعي لـ»إفساد» االجتماع ،في حين شجب األخير تصرف
نظيره الفنزويلي بشدة ،واتهمه بمحاولة فرض موقفه على
اللجنة و»تغيير القواعد» المرعية ،بقفل الميكروفون وحرمانه

ق��ال��ت منظمة ه��ي��وم��ن راي��ت��س فيرست
األميركية إنّ تعليق السلطات لعمل جمعية
الوفاق ،الجماعة الرئيسة في البحرين ،هو
جزء من «حملة جديدة مثيرة للقلق من قبل
الحكومة تهدف القضاء على ما تبقى من
معارضة في البالد».
وبحسب «مرآة البحرين» قال بريان دولي
المدير في المنظمة إنّ «حكومة البحرين تبدو
أنها مصممة على قتل كل سبل المعارضة
السلمية ،وه��ذا مسار خطير ،ومن المرجح
أن يؤدى إلى تأجيج التطرف وتعميق عدم
االستقرار السياسي في البحرين».
وأضاف« :البحرين قد استهدفت القيادات
السياسية وال��م��ع��ارض��ة ،والشخصيات
الحقوقية ال��ب��ارزة في األسابيع الماضية،
وتحركها ال��ي��وم ه��و إع�لان رسمي وضخم
على أنّ أية آمال لإلصالح السياسية قد و ّلت
وانتهت».
إلى ذلك ،أعربت وزارة الخارجية األميركية
أول أمس عن قلقها بشأن قرار البحرين تعليق
نشاط جمعية ال��وف��اق المعارضة وح ّثت
السلطات البحرينية على مراجعة قرارها.
وحسب موقع م��رآة البحرين ،ق��ال جون
كيربي المتحدث باسم الخارجية األميركية
في إفادة صحفية« :نشعر بقلق شديد بشأن

التحرك المقلق لحكومة البحرين بحل جمعية
الوفاق السياسية المعارضة».
وك���ان ال��م��ح��ك��م��ة اإلداري�����ة البحرينية
ق��ض��ت ال��ث�لاث��اء ،بتعليق ن��ش��اط جمعية
الوفاق الوطني اإلسالمية كبرى الجمعيات
ال��م��ع��ارض��ة وإغ�ل�اق م��ق��رات��ه��ا ،وذل���ك بعد
ساعتين من رفع دعوى من قبل وزير العدل
البحريني خالد بن علي آل خليفة.
وتواجه السلطات الخليفية في البحرين
انتفاضة جماهيرية سلمية منذ  2011عجزت
ك��ل االساليب القمعية ف��ي اخ��م��اده��ا ،رغم
االستعانة بقوات عسكرية سعودية وأخرى
من اإلم��ارات وال��درك األردن��ي والمرتزقة من
جنوب آسيا.
وفي السياق ،ندد ائتالف شباب ثورة 14
فبراير في البحرين في بيان أص��دره مساء
أم��س الثالثاء ،قيام السلطات البحرينية
بغلق مقار جمعية الوفاق وح��ل جمعيتي
الرسالة والتوعية االسالميتين.
وج��اء ف��ي بيان االئ��ت�لاف :صعّ د الكيان
الخليفي من حملته القمعيّة االستبداديّة
ّ
ّ
بحق
الجديدة  -التي بدأها بتغليظ الحكم
سماحة الشيخ علي سلمان  -عبر إص��دار
قرارات ظالمة من خالل قضائه الفاسد ،قضت
بغلق جميع مقار جمعية الوفاق ،والتحفظ

على جميع حساباتها وأم��وال��ه��ا الثابتة
والمنقولة ،وتعليق نشاطها ،ليتبع ذلك
ص��دور ق��رار يقضي بح ّل جمعيتي الرسالة
والتوع ّية اإلسالم ّيتين.
وك���ان م��ل��ك ال��ب��ح��ري��ن ،ح��م��د ب��ن عيسى
آل خليفة ،عبّر عن دعمه ل�لإج��راءات التي
اتخذتها الحكومة ضد جمعية الوفاق الوطني
اإلسالمية المعارضة ،وذلك بتجميد نشاطها

وإغالق مقارها.
وخ�ل�ال استقباله وف���دا ً م��ن المحافظة
الشمالية «الثالثاء» ،نقالً عن «مرآة البحرين»،
قال حمد إنّ ما قامت به الحكومة من إجراءات
حول بعض ما أسماها الجمعيات المخالفة
للقانون يهدف إلى مزيد من األمن واالستقرار
لما فيه مصلحة الوطن والمواطن على حد
زعمه.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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1 .1نبيل روم��ان��ي ت��آم��ر ع��ل��ى مجلس الشيوخ هاجمه
شيشرون بخطابات شهيرة ،للنداء
2 .2نعم (باألجنبية) ،من الطيور (بالجمع) ،الضعف
3 .3عطاء ،فتى يوناني أسطوري عشق صورته المنعكسة
في الماء
4 .4عاصمة مالطة ،الفرح
5 .5در ،حيوان خرافي ،بيت
6 .6من األشجار ،أسف ،للنداء
7 .7يلومنا ،أقرضت المال
8 .8إقتصدا ،دولة إسالمية
9 .9ال يباح به ،نهدمه ونسويه باألرض ،تهذيب
1010يجاري بالحديث ،طعم الحنظل
1111يقطع ،أذ ّلت ،مناص
1212أدوات حادة تستعمل للحياكة ،يتركان دون عناية

1 .1فيلسوف صيني أسس مذهبا ً أدبيا ً يدعو إلى حياة
عائلية وإجتماعية مثالية ،من كانت أسنانهم صغيرة
ومتالصقة
2 .2قصر ،خبيث منكر
3 .3مؤسسة مدينة قرطاجة ،مملكة عربية قديمة
4 .4يص ّرح ،أقمنا بالمكان
5 .5خاصتي ،ترجع عن المعصية ،منازل
6 .6من األنبياء ،نطلب منه فعل األمر
7 .7جهل األمر ،شهر مصري ،للتفسير
8 .8دعم ،قماره على
9 .9رئيس آلهة أوغاريت،بسطا ،ضرب باليد
1010من المخلوقات البحرية ،يرقد
1111أنت (باألجنبية) ،صوت حزين ،م ّرنا
1212أبكي ،خالف أرتاح ،وعاء كبير
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،873421596 ،495683172
،749536821 ،216795483
،681247935 ،532918764
،364859217 ،158372649
927164358

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1خ����وان ف���رن���ان���دس ) 2
اسبانيا ،رم��ال  ) 3ل��ت ،سلمناه،
هن  ) 4دام��ان ،سكنتم  ) 5بنس،
دليل ،سنا  ) 6ندبناه ،نسوان 7

) حي ،يفارق  ) 8ال ،رسبا ،قاتل
 ) 9ودعوا ،تفتنك  ) 10انديانا ،ان
 ) 11يال ،اهاتف  ) 12دهمنا ،دن،
لبس.
عموديا:
 ) 1خالد بن الوليد  ) 2وست

اند ،اد ،اه  ) 3اب ،مسبح ،عالم 4
) ناسا ،نيرون  ) 5فنلندا ،سادال 6
) ريم ،لهيب ،يم  ) 7نانسي ،فاتا 8
) اكلنا ،فنان  ) 9نرهن ،سرقتاه 10
) دم ،تسوقان ،ال  ) 11ساهمنا،
تكاتب  ) 12لن ،انال ،نفس.

 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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Welcome to me
فيلمكوميديبطولةويسبينتلي
من اخراج شيرا بيفان .مدة العرض
 87دقيقة ،ABC( .فوكس).
Me Before You
فيلم درام��ا بطولة سام كالفلين
م� ��ن اخ� � � ��راج ت��ي��ا ش � � � ��اروك .م��دة
العرض  110دقائق ،ABC( .الس
ساليناس،ديونز،اسباس،سينمال،
فوكس).
Nina
فيلم درام��ا بطولة زوي سالدانا
م��ن اخ � ��راج سينثيا م � ��ورت .مدة
العرض  90دقيقة ،ABC( .سينما
سيتي،امبير).
Lost in the Sun
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ج��وش
دوهامل من اخراج تيري نيلسون.
م��دة ال�ع��رض  95دقيقة،ABC( .
السساليناس).
تلتت
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة طوني
عيسى م��ن اخ ��راج كريستيان ابو
ع �ن��ي( .س�ي�ن�م��ا س �ي �ت��ي ،اس �ب��اس،
سينمال).
The Nice Guys
فيلم كوميدي بطولة روسل كرو
من اخراج شاين بالك .مدة العرض
 116دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس س��ال �ي �ن��اس ،سينما سيتي،
سينمال).
Money Monster
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ج ��ورج
كلوني من اخ��راج ج��ودي فوستر.
م��دة ال�ع��رض  98دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس ،سينمال).

