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

قتلى وجرحى ( ...تتمة �ص)9

للمدينة ،بعد معاركٍ عنيفة مع تنظيم «داع���ش» أدت
لسقوط قتلى وجرحى من عناصر التنظيم.
أم��ا في ري��ف الالذقية ،فلم تتوقف عمليات الجيش
السوري ،بل واصلت الوحدات العسكرية عملياتها وتقدمت
إلى مناطق عين البيضا وتلة رويسة رشو المشرفتين على
طريق الالذقية حلب القديم على بعد كيلومترات قليلة من
ريف إدلب الجنوبي الغربي.
إل��ى ذل��ك ،رفضت جيسي شاهين المتحدثة باسم
المبعوث األممي إلى سورية إمكانية الحديث عن إلغاء
المفاوضات السورية مجددة األمل بإمكانية تحقيق تقدم
قريباً.
وف��ي معرض جوابها على س��ؤال في مؤتمر صحفي
بجنيف ،حول ما سيعنيه عدم توقف القتال الدائر في
سورية قبل نهاية آب الجاري بين األط��راف السورية
المتناحرة ،قالت شاين «ال اعتقد أننا وصلنا إلى ذلك»،
مشير ًة إلى أنها تتمسك باألمل الذي أعرب عنه في األسبوع
الماضي نائب الموفد األممي الخاص بسورية رمزي عز
الدين رمزي خالل موجز صحفي.
ورأت شاهين أنه قد يتم تحقيق بعض التقدم في األيام
القليلة المقبلة وشددت على أهمية الثقة في المفاوضات،
وعلى أن ُت��ش��ارك فيها األط���راف ذات العالقة بجدية.
وأش���ارت إل��ى أنَّ تحقيق ذل��ك يتطلب ب��ذل الجهود من
األطراف اإلقليمية وأن يكون الوضع في البالد مالئما ً من
الناحية اإلنسانية والعسكرية.
بدورهّ ،
كشف المبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي
ميستورا في جلس ِة مشاوراتٍ مغلقة لمجلس األمن أن
الوضع في حلب يجعل استئناف المفاوضات السورية
في جنيف أواخر الشهر الجاري أمرا ً صعباً.

ويأتي كالم المحسيني ليؤكد بأنَّ الثغرة التي فتحتها
الجماعات المسلحة في حلب ال يمكن اعتبارها كسرا ً
للطوق المفروض على هذه الجماعات خصوصا ً وأنَّ هذه
الثغرة ال يتجاوز عرضها الكيلومتر الواحد.
هذا و كان اإلعالم الحربي المركزي التابع لحزب الله في
سورية ،قد أعلن ،أمس ،أنَّ الثغرة التي تمكن المسلحون
من فتحها باتجاه األحياء الشرقية لحلب ،ت َّم اغالقها
بالكامل عبر رصدها باألسلحة األرضية المباشرة من عدة
اتجاهات.
من جه ٍة ثانية استعاد الجيش السوري السيطرة على
تلة الصنوبرات التي كانت الجماعات المسلحة قد سيطرت
عليها عندما تمكنت من الوصول إلى الراموسة.
وبالتزامن تواصلت الغارات المكثفة للجيش السوري
في الجبهتين الجنوبية الغربية والشمالية الغربية
لحلب ،واستهدف سالح الطيران غرفة عمليات للجماعات
المسلحة في بلدة خان طومان حيث تم تدميرها.
كما قتل  20مسلحا ً بعد استهدافهم بغارات مكثفة
خالل محاولتهم التسلل باتجاه ضاحية األسد من الجهة
الغربية .واستهدف سالح الصواريخ المساكن الجنوبية
لمدينة دارة ع��زة المعروفة بأنها مساكن المسلحين
األجانب في هذه المنطقة .وبحسب المعلومات فإن 20
مسلحا ً قتلوا وأصيب  100آخرون من األجانب.
واستهدفت الغارات فجر أم��س ،تحركات الجماعات
المسلحة القادمة من معرة األرتيق وبلدة كفرحمرا في
بداية ريف حلب الشمالي إلى ضهرة عبدربه الواقعة إلى
الشمال الغربي من حلب.
وفي ريف حمص ،فسيطرالجيش السوري على قرى
المشيرفة ورجم الصوان وأم صهريج في الريف الشرقي

الخالف ال�سيا�سي ( ...تتمة �ص)9
وقال طوبال إنه لم يتم بعد التطرق إلى أسماء في الحكومة
الجديدة خالل المشاورات ،مشيرا ً إلى أن َّحِ زبه َقدم لرئيس
الحكومة ال ُمكلف مقترحات تخص وزارة الخارجية وكتاب
الدولة ،كما اقترح التقليص في عدد الوزارات باإلضافة إلى
مقترحات تتعلق بأوليات الحكومة المقبلة حسب إذاعة
«جوهرة أف أم».
من ِجهته ،أ َّكد عبد اللطيف المكي القيادي بحزب حرك ِة
النهضة أنَّ حزبه مع اإلبقاء على وزراء السيادة في حكومة
الحبيب الصيد من منطلق نجاحهم في أداء مهامهم حسب ما
أوردته صحيفة «الشارع المغاربي».
وأوضح المكي أنَّ النهضة ُتفضل تحييد وزارات السيادة
�رب الشقوق التي يعيش على
بما سيجعلها منيعة من ح� ِ
وقعها حزب حركة نداء تونس.
يُذكر أنَّ الشاهد لم يستبعد إمكانية اإلبقاء على وزراء من
حكومة الصيد ضمن فريقه الحكومي المرتقب الذي تنتظره
ملفات أمنية واقتصادية شائكة.
تجدر اإلش��ارة إل��ى أنَّ الرئيس التونسي الباجي قايد
السبسي كان قد كلف رسميا ً يوسف الشاهد ،وزير الشؤون
المحلية في حكوم ِة الحبيب الصيد المقالة ،بتشكي ِل حكوم ٍة
جديدة ق��ادرة على إدارة البالد في المرحلة المقبلة ،وفقا ً

لألجندات المتفق عليها بين األطراف التي شاركت في حوار
قرطاج.
على صعي ٍد آخ��ر ،ق��ال رئيس الهيئة العليا المستقلة
لالنتخابات ،شفيق صرصار ،اإلثنين ،إنَّ موعد  26آذار 2017
المحدد إلجراء االنتخابات البلدية لم يعد قائماً ،جراء التأخير
في المصادقة على قانون االنتخابات واالستفتاء ،الذي أصبح
يُشكل عقب ًة الستكمال المسار االنتخابي ،وفق تعبيره.
وبيَّن صرصار أنَّ الهيئة كانت قد وضعت خارط َة طريق
انطالقا ً من التزا ٍم مفاد ُه أنَّ قانون االنتخابات واالستفتاء
سيكونان جاهزين قبل موعد  4حزيران الماضي ،على أن
تختتم في  22تموز الماضي وينشر ،ليتم االن��ط�لاق في
تسجيل الناخبين بداية من  23تموز الماضي.
بخصوص
وأع��رب عن تخوفِه من فقدان ثق ِة المواطن
ِ
التقدم في مسار االنتقال الديمقراطي ،في ظ ِل «عدم اهتمام
جز ٌء كبير من السياسيين باالنتخابات البلدية وعدم وضعها
ضمن أولوياتهم».
كما اعتبر أنَّ تأخير موعد المصادقة على القانون االنتخابي
أمر «متعمد» ويرجع لعدم جاهزية بعض األحزاب ،على حد
بسبب مسائ ٍل بسيط ٍة
قوله ،موضحا ً أنَّ «هذا القانون ُمعطل
ِ
وليست معقدة ،يمكن االتفاق حولها في بضع سويعات».

تقرير �إخباري
تحذيرات ليبية من حرب
بين الجي�ش وحر�س المن�ش�آت النفطية
أعربت «المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا» عن قلقها
نشوب مواجهاتٍ مسلحة بين الجيش الوطني
من احتما ِل
ِ
الليبي وحرس المنشآت النفطية.
ودعَّ ت المؤسس ُة التابعة لحكوم ِة الوفاق الوطني في
تجنيب المنشآت النفطية
طرابلس األط��راف كاف ًة إلى
ِ
الليبية مزيدا ً من الدمار والخراب ،وإل��ى الحفاظ على
المرافق النفطية في ميناء الزويتينة.
وجاءت دعوة المؤسسة الوطنية للنفط إثر اشتباكات
بين مسلحين تابعين لجهاز حرس المنشآت النفطية
وق��واتٍ من جيش الكرامة ،ال��ذي يقوده الفريق خليفة
حفتر ،ش َّنت هجوما ً على ميناء تصدير النفط بمدينة
الزويتينة ،الواقعة شمال غرب أجدابيا في شرق ليبيا.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن خشيتها البالغة
«بسبب تقارير عن ِ
ص��دا ٍم وشيك بين الجيش الوطني
الليبي وحرس المنشآت النفطية في محيط الزويتينة»،
وطالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع
إلحاق
الله الجانبين باالمتناع عن أيِّ أعما ٍل قد تؤدي إلى
ِ

ً
عويال ( ...تتمة �ص)9
كفاكم

وكان وزير الدفاع ،قد وجه خالل جلسة البرلمان التي
انعقدت في  1آب الستجوابه بتهم ِة الفساد ،اتهامات
مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان وعد ٍد من النواب،
بينهم عالية نصيف وحنان الفتالوي ومحمد الكربولي.
ب��دوره أم��ر رئيس ال���وزراء العراقي حيدر العبادي
بتشكيل لجن ِة تحقيق في األمر ،كما أصدر أمرا ً
بمنع سف ٍر
ِ
وجهّت لهم ُته ٌم خال ِل جلسةِ
مؤقت لكل من ذكر اسمه أو ِ
االستجواب في البرلمان.
وفي  3آب ،أعلن مكتب الجبوري رفع األخير دعوى
قضائية ضد وزير الدفاع ،بتهم ِة «السب والقذف وإهانة
مؤسسات الدولة السيادية» ،منوِّها بأنه ال بد أن يطلع
الشعب على حقيقة «األكاذيب التي بثها العبيدي».
من جه ٍة ثانية ص � ّوت مجلس النواب العراقي على
تأجي ِل استكمال إج��راءات استجواب وزير الدفاع خالد
العبيدي حتى جلسة ُتعقد اإلثنين المقبل بعد مطالب ِة
رئيس لجنة األمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي بتأجيل
البت بسحب الثقة بالعبيدي لحين إنهاء القضاء تحقيقاته
بالموضوع.
تجدر اإلشارة إلى أنّ المدعي العام العراقي كان قد ح ّرك
ّ
الحق العام بحق كل
في الثالث من الشهر الجاري شكوى
من ورد اسمه خالل جلسة استجواب وزير الدفاع خالد
مجلس النواب ،م ّما أدّى الى إنشاء هيئة
العبيدي في
ِ
قضائية تتو ّلى التحقيق في الموضوع المذكور بالتنسيق

مع هيئة النزاهة.
ميدانياً ،أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى ،أمس ،عن
احتوا ِء أحداث النزاع العشائري في قرية زراعية جنوب
بعقوبة ،فيما أ َّكد مصد ٌر طبي أنَّ الحصيَّلة بلغت  8قتلى
وجرحى بينهم ضابط شرطة.
وق��ال قائد الشرطة اللواء الركن جاسم السعدي في
حديث لـ «السومرية نيوز» ،إنَّ «شرطة ديالى نجحت في
احتواء أحداث قرية شفته ( 2كم جنوب بعقوبة) والتي
نزاع عشائري تطور إلى استخدام األسلحة
نشبت نتجية
ٍ
النارية».
وأض��اف السعدي أنَّ «الموقف هادئ وليس هناك ما
يدعو للقلق» ،مشيرا ً إلى أنَّ «دوريات الشرطة تنتشر داخل
شفته من أج ِل طمأنة األهالي وبعث رسائل تطمين».
ودعا السعدي إلى« :عدم االستماع للشائعات المغرضة
ُ
تحاول خلط األوراق وإفزاع العوائل» ،الفتا ً إلى أ َّنه
التي
«ت � َّم تشكيل لجن ِة تحقيق في مالبسات أح��داث القرية
واإلسراع بمعالجتها وفق األطر القانونية».
�ب آخ��ر ،ق��ال م��ص��د ٌر طبي ف��ي بعقوبة إنَّ :
م��ن ج��ان� ٍ
للنزاع العشائري في شفته بلغت 4
«الحصيل َة النهائي َة
ِ
قتلى و 4جرحى بينهم ضابط شرطة» ،الفتا ً إلى أنَّ « 2من
الجرحى في حال ٍة حرجة للغاية».
َ
وش� ِه��دت قرية شفته مساء اإلثنين نزاعا ً عشائريا ً
سقوطِ
ضحايا.
اسخدمت فيه األسلحة النارية ما أدى إلى

 12غارة ( ...تتمة �ص)9
وأش��ار فكرون إلى أنَّ الضربات استهدفت تمركزات
مسلحي التنظيم وآلياتهم ،وأضاف أنَّ الطائرات قصفت
أيضا ً سيار ٍة مفخخة بالطريق المجاور لمجمع فنادق
سرت للضيافة ،كانت بصدد استهداف قوات «البينان
المرصوص» ،مؤكدا ً تدميرها ومقتل إثنين من عناص ِر
التنظيم ك��ان��وا يستقلونها أحدهما م��ن ذوي البشرة
السمراء.
وذكر فكرون بين األهداف التي قصفها الطيران تمركزات
أخرى للتنظيم بالحي السكني رقم  1وعمارات جامعة
سرت ومصرف الوحدة والمتنزه العائلي.
وك��ان الناطق باسم عمليات «البنيان المرصوص»

العميد محمد الغصري أعلن السبت انتهاء االستعدادات
لحسم المرحلة النهائية من الحرب على تنظيم «داعش»
في مدين ِة سرت ،بعد أيا ٍم من دخو ِل الواليات المتحدة
للمساندة في قتا ِل التنظيم الذي يُسيطر على المدينة منذ
حزيران الماضي.
وقال العميد الغصري إنَّ الضربات الجويَّة األميركية
ض��د أه���داف لتنظيم «داع���ش» ف��ي س��رت لها تأثير
إيجابي كبير على األرض ،الفتا ً إلى أنَّ «نحو  %90من
المدينة أصبح تحت سيطرة البنيان المرصوص»،
وأنَّ مسلحي تنظيم «داعش» محاصرون في مساف ِة
 5كيلومترات.

فعاليات فل�سطينية وعربية ُتطالب بتجريم التطبيع
مع الكيان ال�صهيوني وعزله ً
دوليا
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني باإلنابة
دعَّ ا
ُ
الدكتور أحمد بحر إلى عق ِد جلس ٍة طارئة للمجلس من أج ِل
مناقش ِة مخاط ِر التطبيع مع العدو الصهيوني.
ج��اء ذل��ك خ�لال كلمة ألقاها ف��ي ن��دوة بمدينة غزة
نظمتها «راب��ط��ة علماء فلسطين» بالتعاون مع كتل ِة
«التغيير واإلصالح» البرلمانية تحت عنوان «التطبيع مع
االحتالل ..األضرار والمخاطر» ،حيث طالب «بحر» بالعمل
على إصدار قانون لتجريم هذه التحركات المشبوهة.
ومن جهتهِ ،دعّ ��ا رئيس «مجلس العالقات الدوليّة»
في فلسطين الدكتور باسم نعيم إلى مقاوم ِة هذا االندفاع
فضح جرائمه
باتجاه الكيان الغاصب والعمل على
ِ
وانتهاكاته  ،وص��وال ً إل��ى عزل ِه ونقض «شرعيته» في

المحافل العالمية.
كما أ َّكد النائب عن «حماس» الدكتور يونس األسطل
نوع من
«أنَّ الحك ُم الشرعي للتطبيع هو التحريم ،وأيّ
ٍ
العالقات مع األعداء يُعتبر من الكبائر ومفاسده ال ُتقتصر
على القضية الفلسطينية فحسب».
أما رئيس «منتدى البرلمانيين اإلسالميين» الدكتور
ناصر الصانع ،فشدد خالل كلم ٍة له عبر الفيديو كونفرانس
على رفض كل أشكال التطبيع مع «إسرائيل» ،الف ًتا إلى أنه
ال مجال لهكذا عالقات مع من يغتصب األرض العربية
والمقدسات اإلسالمية ،والمطلوب اليوم هو حشد كل
الطاقات من أجل تعزيز مقاطعة الكيان المعتدي على كافة
األصعدة».

الضرر بالبني ِة األساسية بما في ذلك استخدام المنشآت
كدروع.
وكان جهاز حرس المنشآت النفطية قد وقع الشهر
الماضي اتفاقا ً مع حكومة الوفاق الوطني إلعادة فتح
ميناء الزويتينة وميناءين آخرين يسيطر عليهما؛ وذلك
تحت إش��راف المؤسسة الوطنية للنفط ،وه��و ما ت َّم
بالفعل.
لكن المؤسسة الوطنية للنفط أعربت عن مخاوف
من ِ
تلف مخزون النفط ال��ذي تحتفظ به داخ��ل ميناء
الزويتينة ،وطالبت بمنحِ ها فرص ًة للتدخ ِل عبر ممراتٍ
آمنة لنق ِل النفط المخزن إلى مكانٍ آمن قبل أيّ مواجه ٍة
بين الطرفين.
ويعارض الجيش الليبي بقياد ِة الفريق حفتر سيطرة
حكومة الوفاق الوطني وح��رس المنشآت على حقو ِل
النفط في المنطقة .وسبق أن هدد باستهداف شاحنات
ترخيص من الحكومة
نقل النفط التي ال تحصل على
ٍ
شرق البالد.
الموازية في
ِ

هو وك ّل من يقف معه .وهو االنعطاف األكثر استغرابا ً في مسار العملية السياسية
بعد االحتالل.
هؤالء القادة الذين جعلوا عتاة قادة اإلرهاب يتجولون في مراكز صنع القرار في
العراق ،وتدخل بذلك ما تشاء من لوازم تتطلبها حربهم االرهابية في العراق .فكانت
مصادر االعمال اإلرهابية في البلد تخرج من رحم السلطة في العراق حتى أعلنها
جهارة عدد من النواب إضافة لما ت ّم كشفه من وثائق تخص نائب الرئيس العراقي
السابق طارق الهاشمي الذين يعيش اآلن في عاصمة االرهاب العربي (الدوحة)
بعد أن هرب من أحكام اإلعدام المتعددة التي صدرت بحقه كعقاب لما قام به هو
وزمرته اإلرهابية في بغداد وباقي مناطق العراق.
هؤالء القادة الذين فاحت رائحة فسادهم وأغلقت األنوف من نجاستها حتى
تصارعوا وفضحوا بعضهم اآلخر تحت قبة البرلمان العراقي ليكونوا عنوانا ً
للفضائح والفساد وتبادل االتهامات والتسقيط.
هؤالء القادة الذين تخابروا مع دول رعت وربت وأدامت اإلرهاب وجعلته حليفا ً
شرعيا ً لتحقيق مطالبها ،وما تسعى إليه من تنفيذ مؤامرات ومشاريع مشبوهة في
المنطقة وجعلت جيوش هذه الدول العسكرية واإلعالمية والدبلوماسية وسفاراتها
مقرا ً للتخطيط والتنفيذ لما يرومون اليه ،كما هو الحال مع تركيا التي أدخلت
وحداتها العسكرية إلى الموصل باتفاق وطلب من عائلة النجيفي ووزير الدفاع
الممثل الشرعي لهم في الحكومة العراقية.
هؤالء القادة الذين تحالفوا مع الفصائل االرهابية في سورية على اختالفها
وسرقوا المال من خزائن العراق ليدعموا االره��اب في سورية عسكريا ً وماليا ً
وسياسيا ً وإعالميا ً باعتبارهم جزءا ً وذيالً وأداة من أدوات من محور الشر المعادي
والساعي إلسقاط الدولة السورية.
هؤالء القادة فعلوا كل هذا وأكثر من مشاريع خبيثة ال لشيء سوى ألنهم اداة
رخيصة بيد واشنطن ومَن معها ومَن يسير في قاربها الممتلئ بدعاة الشر والتدمير
في المنطقة.
هؤالء القادة ختموا أفعالهم مسكا ً باجتماع أخير قبل أيام مع السفير األميركي
في العراق ليخرجوا بعد ذلك رافضين مشاركة الحشد الشعبي في عمليات تحرير
ولي
الموصل المرتقبة ،ومطالبين من سيدهم السفير الذي ترأس اللقاء باعتباره َّ
نعمتهم ومدبر أمورهم ومصدر األوامر لهم ليناشدوه ممارسة الضغط على رئيس
ال��وزراء العراقي لمنع مشاركة الحشد في هذه العملية تحت الذرائع القديمة
المتجددة نفسها عند اقتراب كل عملية تحرير .فمن صالح الدين وديالى والرمادي
وصوال ً للفلوجة ،كل هذه العمليات رافقتها حمالت تشويه وتضليل ورفض لمشاركة
الحشد الشعبي وقبول بمشاركة الواليات المتحدة وحلفها المشؤوم الشكلي الراعي
لإلرهاب وغير المحارب له ،كما يدعون فهل من المنطق أن يصبح األجنبي صديقا ً
والمحلي عدواً ،يا قادة الصدفة ،أم أن مشاريعكم تستدعي ذلك؟
هل الحشد الشعبي المحرر معظم المناطق والمحافظ عليها بعد تحريرها قد
سبى النساء وسرق األموال وهدم المناطق ،كما فعلها «الثوار» الذين دعمتموهم
سابقاً؟؟
هل الحشد الشعبي وقادته قد أعلنوا رسمهم الحدود بالدم بعد المئات من الشهداء
الذين سقطوا ،كما فعلها حليفكم مسعود البرزاني ،ورغم ذلك لم تعلنوا رفضكم
مشاركة قواته الكردية في أي عملية ولم تنتقدوا أو تستهجنوا هدم القرى واالنتهاكات
العديدة التي قاموا بها والتهجير المنظم للعوائل المحيطة باإلقليم الكردي؟؟
هل للحشد قرار او سالح أو مشاريع خارج اطار الدولة أم أن رئيس الوزراء وقادة
جميع الفصائل المنضوية تحت لواء الحشد يكذبون ،بالرغم من أنهم اعلنوا واكدوا مرارا
وتكرارا بأن الحشد يتحرك بأوامر رئيس الوزراء ويقف بأوامره .وما حصل في صالح
الدين والفلوجة من التزام صارم بأوامر رئيس الوزراء بالرغم من االعتراض عليها؟؟
وضحى بكل ما
هل رد الجميل يكون هكذا لمن قدّم الدماء وبذل األنفس واألموال
ّ
لتعج بكم مالهي
يملك ليحرر األراضي التي كنتم والة عليها وتركتموها وهربتم
ّ
اوروبا وفنادقها أم انكم تمثلون وتقفون في المحور الذي يحاربه الحشد الشعبي،
وهذا هو األرجح؟؟
في المجمل ،فإن للحشد قادة وهم من يق ّرر متى واين وكيف ستكون مشاركة
الحشد في أي معركة مقبلة بالتشاور مع القائد العام ولستم أنتم وال سيدكم
األميركي من يقرر ذلك ،ألن كالمكم يمثل وجهة نظر داعش ويخدم مصالحها سواء
علمتم أم ال ،وأن الحشد كما كان سيبقى فصيالً مجاهدا ً مقاوما ً منتصرا ً أينما ح ّل
وارتحل ،لذلك فقيمة كالمكم أقل من الحبر الذي كتب به.

مصطفى حكمت العراقي

تنظيم القاعدة ( ...تتمة �ص)9
ول َّفت المصدر إلى أنَّ طيران العدوان استهدف أيضا ً
بخمس غارات جسر الهاملي
ِ
ومنطقة ورزان ومدرسة الهاملي في مديرية موزع الساحلية ،ما أدى إلى أضرا ٍر
كبيرة في المباني والطرق الرابطة بين المديريات الغربية الساحلية في المحافظة،
فيما استهدف بسبع غارات منطقة العمري بمدينة ُذباب الساحلية.
وبيّن أنَّ طيران العدوان عاود شن غاراته على المناطق السكنية في الضواحي
الشرقية لمدينة تعز مستهدفا ً بثالثِ غاراتٍ منطقة الجند.
المناطق السكنية ومرافق
وأدان المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف
ِ
البني ِة التحتية على مرأى ومسم ٍع من العالم.
وطالب المصد ُر األمم المتحدة ومجلس األمن والمنظمات الدولية واإلنسانية
بحق المدنيين
إلى القيام بمسؤوليتها اتجاه العدوان الهمجي وجرائمه الوحشية
ِ
ومرافق البنية التحتية.
إلى ذلك ،انسحبت عناصر تابعة لتنظيم القاعدة من إحدى مدن محافظة شبوة
جنوب اليمن بعد غارات ن ّفذها طيران التحالف العربي بقيادة السعودية.
ٌ
مسؤول أمني طلب بعد ِم كشفِ اسمه لمصد ٍر إعالمي ،انسحب تنظيم
وقال
القاعدة من مدينة عزان (ثاني كبرى مدن شبوة) بعد أربع غارات للتحالف العربي
استهدفت تجمعاتهم في المدينة األحد الماضي.
كما أضاف المسؤول بأنّ االشتباكات في منطقة يافع بلحج جنوب اليمن ،أدت
إلى مقت ِل ثالثة عناص ٍر من القاعدة على األقل.
وق��ال شهود عيان إنَّ «الجهاديين ب��دأوا عند منتصف الليل باالنسحاب في
مركباتهم وآلياتهم العسكرية ،وأنَّ عزان أصبحت خاليَّة من تنظيم القاعدة ،وأنَّ
مناطق تقع إلى الشما ِل من المدينة».
عناصر ِه انسحبوا في اتجاه
ٍ
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1مهندس فرنسي راحل إخترع نظام التلفزيون الملون
سيكام
2 .2بلدة لبنانية ،أظهر
3 .3شفق على ،رجاء ،منازل
4 .4مدينة كندية ،وشى
5 .5مدينة فرنسية ،بلدة لبنانية
6 .6حرف نصب ،أعركها بيدي وأفركها ،نجيع
7 .7ص�����ارع ،م���ن ت�لام��ي��ذ ال��م��س��ي��ح ح���� ّل م��ح��ل ي��ه��وذا
األسخريوطي
8 .8يواكب ،أحبني
9 .9أعيقي الحركة ،يراهنا على
1010يكرها ويبتعدا عن ،حرف جر ،حل
1111متشابهان ،يسر ،البيرق
1212رقد ،يصلح البناء ،سعل

1 .1خامس الخلفاء العباسيين
2 .2كبر وتطور ،ضمير منفصل ،عاصمة أوروبية
3 .3بلدة لبنانية ،عاصمة أوكرانيا
4 .4أنت (باألجنبية) ،يحادث ليالً ،غزال
5 .5جارية غنت للرشيد ،ليل ونهار (بالجمع)
6 .6نوتة موسيقية ،الموصل بين الساعد والعضد ،غير
مطبوخ
7 .7ممر في فرنسا بجبال األلب البحرية ،خالف قعد
8 .8إله ،حزنهم ،حلم
9 .9إله العاصفة عند األكديين ،إلهة الحب المصرية ،أداة
جزم
1010عزمنا على األمر ،يحامي عن
1111ناعم الملمس ،للنفي
1212جوهر ،أحد الوالدين ،يغفر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،596328174 ،437195286
،315842769 ،821764593
،279653418 ،648917352
،753489621 ،964271835
182536947

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1االدرياتيك  ) 2ليماسول،
راهن  ) 3دميم ،كاسينو  ) 4وو،
املدان ،تو  ) 5منحنا ،يراع ) 6
ليما ،رأي  ) 7نانبها ،يأسر ) 8

يلو ،النفس  ) 9كاتب ،فلوريدا
 ) 10ام ،نسأم ،التي  ) 11نيسان،
سحرت  ) 12نون ،يهد ،ملك.
عموديا:
 ) 1الدومينيكان  ) 2ليمون،
االمين  ) 3ام��ي ،حانوت ،سو 4

) دام��ان ،بنان  ) 5رس ،مالها،
سن  ) 6يوكل ،يالفا  ) 7االديم،
نلمسه  ) 8س��اراي��ف��و ،ح��د ) 9
يرينا ،اس��رار  ) 10ك��ان ،عرس،
يلتم  ) 11هوت ،ارادت  ) 12دن،
وني ،يايدك.

 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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Suicide Squad
فيلم دراما بطولة ويل سميث.
مدة العرض  130دقيقة،ABC( .
السساليناس،سيتيكومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس ،سينمال).
Viral
ف��ي��ل��م رع����ب ب��ط��ول��ة صوفي
ب��ل�اك دي��ل��ي��ا م���ن اخ�����راج هنري
جوست واري���ل ستشلمان .مدة
ال���ع���رض  85دق��ي��ق��ة،ABC( .
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
Ice Age: Collision
Course
فيلم تصويري بولة ستيفاني
بيتريز من اخراج مايك تورمير.
مدة العرض  94دقيقة،ABC( .
ك���ون���ك���ورد ،س��ي��ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
Mike and Dave Need
Wedding Dates
فيلمكوميديبطولةزاكافرون
من اخ��راج جايك سيزمانسكي.
مدة العرض  98دقيقة،ABC( .
س���ي���ت���ي ك���وم���ب���ل���ك���س ،دي����ون����ز،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
Nerve
ف��ي��ل��ك ت���ش���وي���ق ب���ط���ول���ة ام���ا
روب����رت����س م����ن اخ�������راج هنري
ج���وس���ت .م����دة ال���ع���رض (الس
س��ال��ي��ن��اس ،ABC ،سينمال،
امبير ،فوكس ،سينما سيتي).
Star Trek Beyond
فيلم ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة كريس
باين م��ن اخ���راج جوستين لين.
مدة العرض  120دقيقة،ABC( .
السساليناس،سيتيكومبلكس،
سينمال ،سينما سيتي).

