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تتمات  /ت�سلية

الفكر الداع�شي ( ...تتمة �ص)9

واليتي ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)9

الشرقية بالحرمان واإلقصاء والمالحقة للناشطين ورجال
الدين ولعل اعتقال الشيخ نمر باقر أمين النمر الشاهد
األوض��ح على تلك الممارسات وهذا ما أكده عالم الدين
السعودي «مح ّمد العنزي» ،ب��أن «سياسة آل سعود
المجرمة تسبّبت بقتل الشعب العراقي والبحريني
واليمني ،حتى أصبحوا هدفا ً مكشوفا ً لداعش واإلرهابيّين
الذين صنعتهم أقالم النظام السعوديّ وأموالهم» مشيرا ً
إلى أنّ «الك ّتاب وعلماء الدين في السعوديّة هم عبيد آلل
سعود ،وليسوا أصحاب مبدأ أو قضيّة».
وتحت الراية والقيم ذاتها وكنوع من المواربة يتم تلميع
«جبهة النصرة» المس ّماة حديثا ً بـ«جيش الفتح» كفصيل
معتدل ينحو قرب جنيف ليكون بديالً سياسيا ً وعسكريا ً
وليكون لورانس ما يسمى الربيع العربي اإلرهابي أبو
محمد الجوالني ممثالً غير حصري لبن الدن والظواهري
متخفيا ً بوشاحه األسود على محطة تنظيم القاعدة التي
كانت وما زالت مطبخا ً دوليا ً لإلرهاب ومتزعميه وقادته
واتجاهاته المتالقية مع كيان العدو والمتعاكسة مع
العروبة واإلسالم والمسيحية واإلنسانية والتي تستحق
جائزة (داع��ش) للقتل والدمار وليجثو القانون الدولي

هو المنتصر في هذه الحرب ،وشدد
ق��ائ�لاً إن «اي����ران تعتبر محاربة
االرهاب في العراق او سورية مفيدة
لمستقبل المنطقة واالنسانية».
وق��ال الريجاني ان اي���ران كانت
وال ت��زال تمد يد العون للدول التي
تتعرض ل�لاره��اب منوها ً ال��ى انه
اج��رى محادثات جيدة مع الجانب
السوري وتم تدارس تعزيز التعاون
بين الجانبين ،وأضاف« :لن ننسى
اب����دا ً ال��دع��م ال���ذي ق��دم��ت��ه س��وري��ة
حكومة وشعبا ً إلي��ران خ�لال فترة
الحرب المفروضة».
من جانبه أع��رب رئيس مجلس
الشعب السوري عن شكره الي��ران
قيادة وحكومة وشعبا ً لمساعدتها
الشعب السوري على صعيد مواجهة
االره��اب ،موضحا ً ان زيارته إيران
تأتي في سياق تحقيق المزيد من
التنسيق بين البلدين.
وأش��ار اللحام الى ان دعم ايران
ل��ل��ش��ع��ب ال���س���وري وك���ذل���ك دول
«البريكس» كان له األثر الطيب في
مساعدة الشعب ال��س��وري في ظل
العقوبات االقتصادية على سورية
ومكافحة االرهاب ،وقال« :العالقات
مع ايران تشكل جدارا ً حائالً لسورية
في مواجهة اإلرهاب» ،الفتا ً الى عدم
وجود ارادة غربية حقيقة لمكافحة
االرهاب.

مك ّبالً تحت أقدام تمثال الحرية األميركية وفي زنزانات
األمم المتحدة ومجلس أمنها الذي ينفث السم والبارود
أمام قلقه من مدافع «داعش» و«جبهة النصرة» ل ُتقصف
تدمر وإدلب وجسر الشغور وأريحا بما يترجم عقد جبهة
النصرة االتفاق األردوغاني السعودي في جولة في نزا ٍل
تمسك مفاتيح خواتيمها اإلستراتيجية في القلمون.
شعارات طائفية ما انفكت الدول اإلقليمية وداعموها
العزف على أوتارها فكانت اإلنطالقة األول��ى لما يسمى
بـ «الجيش الحر» وتاله «النصرة» و«داع��ش» من دون
تناسي تظاهرات درعا وادلب وحمص التي حملت ذات
المعزوفة التكفيرية التي سبق وتم التخطيط لها وفقا ً
ألطروحة المؤرخ برنارد لويس ،الداعية إلع��ادة رسم
خرائط المنطقة خالفا ً لخطوط «سايكس ـ بيكو» ،واعتماد
كأساس
خطوط التماس بين الطوائف واألعراق والمذاهب
ٍ
بديل للحدود الجديدة ،جميعها شعارات تسقط ادعاءات
الثورة العابرة للطوائف ليبقى الثابت الوحيد إحراق
رسائل النار ب��اإلص��رار ف��إن ك��ان للباطل جولة فللحق
جوالت.

لمى خيرالله

حراك �أوروبي ( ...تتمة �ص)9
وي���رى م��راق��ب��ون أن استقالة بلير ج���اءت م��ؤش��را ً
لحدوث تغيير في التعاطي الغربي في ش��أن الملف
التفاوضي الفلسطيني «اإلسرائيلي» ،حيث دعت وزيرة
خارجية االتحاد االوروبي «فيديريكا موغيريني» كيان
االحتالل «اإلسرائيلي» والفلسطينيين الى استئناف
مفاوضات التسوية معتبرة ان «الوضع على االرض
ال يحتمل» .واننا واهمون اذا اعتقدنا ان لدينا خيار
إب��ق��اء ال��وض��ع على ح��ال��ه» .وق��ال��ت موغيريني «في
غياب أي عملية سياسية ومع إنسداد األفق ال يمكننا
توقع اي ش��يء آخ��ر س��وى مزيد من العنف» .ودعت
أيضا ً المسؤولين الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية
وح��م��اس ال���ى «اط��ل�اق عملية مصالحة وط��ن��ي��ة».
حيث بدأ وزراء الخارجية من دول االتحاد االوروب��ي
بالتوافد الى المنطقة محاولين بث الروح في الدفع لعملية
السالم ،وذلك بعد أكثر من سنة على هجر الراعي االميركي
لطاولة المفاوضات ،ربما يريد االوروبي راعي بديل لكن
البعض يقول انه ال يمتلك العصا الضاغطة والتي تخشاها
«تل ابيب» لتعيد حساباتها بما يحرك النبض في العملية
السياسية.

م�صرع  10بينهم  3م�س�ؤولين بحادثين �أمنيين في باك�ستان
لقي ثالثة مسؤولين حكوميين مصرعهم بانفجار
استهدف صباح أمس سيارة حكومية في مقاطعة
وزيرستان القبلية شمال غربي باكستان ،في حين
أكدت الحكومة عزمها على مواصلة جهودها في
القضاء على اإلرهاب.
وأوضحت مصادر حكومية أن قنبلة مزروعة
على جانب الطريق انفجرت أثناء م��رور سيارة
تقل مسؤولين يعملون ب���اإلدارة الحكومية في
وزيرستان الجنوبية ،ما أدى إلى مقتل ثالثة منهم
وإصابة اثنين آخرين بجروح جرى نقلهما إلى
المستشفى ،مضيفة أن قوات األمن طوقت الموقع
لجمع األدلة.
وندد رئيس ال��وزراء الباكستاني نواز شريف
بمقتل المسؤولين الحكوميين الثالثة ،وأكد في
بيان ص��در عن مكتبه أن األع��م��ال اإلرهابية لن
تقوض عزم الحكومة على مواصلة جهودها في
القضاء على اإلرهاب.
كما لقي  7أشخاص على األقل مصرعهم ،وأصيب
آخرون جراء انفجار رمانة يدوية أثناء احتفال أقيم
في شمال باكستان لمناسبة فوز مرشح محلي
باالنتخابات.
ونقلت قناة «سماء تي في» عن مصدر أمني أن
االنفجار وقع في وقت متأخر وسط جمهور اجتمع
في قرية ق��اري حيدر بدائرة تانك (والي��ة خيبر
باختونخوا) ،وأضاف المصدر أنه من غير الواضح
ما إذا كان ذلك هجوما ً مخططا ً له أو حادثا ً مؤسفاً.

وعلى هامش زي��ارة وزير الخارجية االلماني «فرانك
فالتر شتاينماير» أعلن نتنياهو التزامه بحل الدولتين
مشترطة أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السالح
وأن تعترف بـ «إسرائيل» كدولة يهودية ،ومن جهته أكد
الوزير االلماني أنه تجب دراسة كافة الخيارات للتوصل
الى تسوية مع الفلسطينين ،وعبّر عن دعمه إلقامة دولة
فلسطينية بقوله« :ما زلنا مقتنعين بأن األمن الحقيقي
«إلسرائيل» لن يكون ممكنا ً على األمد الطويل من دون قيام
دولة فلسطينية قابلة للحياة وسلمية».
جاء هذا الحراك االوروبي األخير لملء الفراغ الناجم عن
غياب أي مبادرة للواليات المتحدة في عملية المفاوضات،
حيث تسبب نتنياهو بأزمة كبيرة مع الحليف االميركي اذ
أكد أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية وتعهد بمواصلة
االستيطان.
هذه المتغيرات بالملف الفلسطيني ترسم تساؤالت
يعتبر مراقبون أنها بداية تحول جديد بالملف الفلسطيني
تماشيا ً مع التحوالت الكبرى المقبلة على المنطقة والتي
سيكون الملف الفلسطيني جزءا ً ال يتجزأ منها.

بشرى الفروي

�أربعون �شهيداً ( ...تتمة �ص)9
وأعلنت وزارة ال��دف��اع العراقية
أن القوات المشتركة وبغطاء جوي
تمكنت م��ن ت��ح��ري��ر م��ن��اط��ق ع��دة
جنوب غربي س��ام��راء وص���وال ً الى
شمال النباعي ،ف��ي حين واصلت
ق��وات مشتركة تقدمها ف��ي محيط
بحيرة الثرثار وباتجاه شمال مدينة
الرمادي مركز محافظة االنبار.
هذا وأعلنت قوات الحشد الشعبي
اع��ت��ق��ال 17عنصرا ً م���ن جماعة
«داعش» وتدمير  4آليات تابعة لها
غرب قضاء سامراء.
وذكر بيان للحشد أن القوة نجحت
في هذه العملية بعد قيامها بااللتفاف
على خطوط الجماعة االرهابية.

وفي هذا السياق سيطرت قوات
الحشد الشعبي على منطقة الرفيعات
شمال صالح الدين واعتقلت  5من
مسلحي «داع�����ش» ،فيما أش���ارت
إل��ى تدمير نحو  50س��ي��ارة تابعة
للجماعة خ�لال إح��ب��اط هجوم لها
شرق الصينية.
وفي السياق األمني ،أف��اد مصدر
أم��ن��ي ف��ي محافظة االن��ب��ار ،أم��س،
بأن العشرات من عناصر الشرطة
االتحادية سقطوا بين قتيل وجريح
بتفجير انتحاري استهدف مقرا ً تابعا ً
لهم شمال الفلوجة.
وقال المصدر لـ «السومرية نيوز»،
إن «انتحاريا ً يقود مدرعة مفخخة

تون�س :مطالبات �شعبية للحكومة بك�شف حجم مخزون الطاقة
أث��ارت إشاعات عن وج��ود احتياطات كبيرة من النفط
في تونس على إثر اكتشافات نفطية موجة احتجاجات
واسعة لمطالبة الحكومة بتأميم الثروات النفطية ،وفتح
ملفات الطاقة ومراجعة العقود ،وسط اتهامات للحكومات
السابقة بتبديد ثروات البالد ،وإعطاء تسهيالت غير عادلة
لمصلحة شركات أجنبية.
وخرج المئات من التونسيين في تونس العاصمة وفي
جنوبها في مسيرات ،رفعت فيها شعارات «أين البترول»
تطالب حكومة رئيس الوزراء الحبيب الصيد ،بفتح ملفات
الفساد في قطاع الطاقة.
وتأتي المسيرات ،استجابة لحملة واسعة أطلقت على
مواقع التواصل االجتماعي تحت شعار «أين البترول» وهي
الحملة التي انطلقت إثر اإلعالن عن اكتشافات نفطية ،وقد

غ ّذتها إشاعات تؤكد العثور على احتياطات كبيرة تكتمت
عليها الحكومات السابقة.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالشفافية في إدارة
الثروة النفطية من قبيل «قضيتنا ثروة نفطية» و»وينو
(أي���ن) ال��ب��ت��رول وي��ن��و الملح ،وي��ن��و ال��غ��از» و»ال��ث��روات
الطبيعية ملك للشعب التونسي ،حسب الدستور».
وي��ن��ص ال��ف��ص��ل  13م��ن ال��دس��ت��ور ال��ت��ون��س��ي ع��ل��ى أن
«الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي ،تمارس الدولة
السيادة عليها باسمه ،وأن عقود االستثمار المتعلقة بها
ُتعرض على اللجنة المختصة في مجلس نواب الشعب،
كما ُتعرض االتفاقات التي تبرم في شأنها على البرلمان
للموافقة».
وطالبت حشود غاضبة في مسيرتين نظمتا مساء أول

من أمس في كل من محافظة تطاوين جنوب شرقي تونس،
وف��ي مدينة جرجيس في محافظة مدنين جنوب البالد،
بمراجعة عقود النفط التي أبرمتها الحكومات السابقة،
فيما وجهت معظم االتهامات إلى آخر حكومة انتقالية قادها
مهدي جمعة ،بتبديد ثروة البالد النفطية والتساهل فيها
مع شركات أجنبية.
ودع��ا المحتجون أيضاً ،الحكومة الحالية ،إلى كشف
الحقائق ح��ول حجم احتياطات تونس م��ن النفط ،كما
شددوا على ضرورة فتح ملفات قطاع الطاقة ،حيث يعتقد
على نطاق واسع وجود فساد مالي وإداري.
لكن المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية (إيتاب)،
وه��ي مؤسسة حكومية ،نفت صحة ما يشاع عن وجود
احتياطات ضخمة من البترول في تونس.

ب��م��واد ش��دي��دة االن��ف��ج��ار انفجرت،
أمس ،مستهدفة مقر الفرقة الثالثة
للشرطة االتحادية في منطقة الثرثار
شمال مدينة الفلوجة ،ما ادى الى
استشهاد  40واصابة العشرات من
عناصر الشرطة» .وأضاف المصدر
الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ،أن
«القوات االمنية نقلت المصابين الى
مستشفى قريب وجثث القتلى الى
دائرة الطب العدلي».
في المقابل قتل أربعة انتحاريين
ل��دى محاولتهم استهداف القوات
االمنية العراقية في محيط جامعة
األنبار جنوب الرمادي وفق ما أفاد
به مراسلنا.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع العراقية
أن ق��وات النخبة سيطرت على ثكن
لـ«داعش» في حقول العجيل شرق
تكريت بعد هجوم شنه العشرات من
أفراد هذه القوات ،ما أدى إلى مقتل
ستة من مسلحي «داعش».
على صعيد آخر ،حذر ممثل منظمة
األمم المتحدة للطفولة في العراق من
قريب من
أن الوضع االنساني هناك
ٌ
الكارثة وأن المنظمة بأمس الحاجة
ال���ى م����وارد اض��اف��ي��ة ك��ي ت��واص��ل
التدخل.
المتحدث كشف أن المنظمة بصدد
إط�لاق ن��داء لجمع تبرعات بقيمة
خمسمئة مليون دوالر بهدف تلبية
احتياجاتها اإلغاثية في العراق حيث
يحتاج نحو ثمانية ماليين شخص
إلى مساعدة انسانية عاجلة بينهم
نحو ثالثة ماليين ف��روا من ديارهم
منذ عام.
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{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الف ليلة وليلة  ) 2ماسينا،
يمامة  ) 3رمان ،هماليا  ) 4تانوا،
هد  ) 5الي ،ارنب ،ناي  ) 6لينين،
ي��ام��ان  ) 7ق��م ،رب��ا ،در ،س��ر ) 8

يانس ،نانسي  ) 9س س ،ماتم،
يراع  ) 10وهاد ،رهنتم  ) 11االم،
ميتم ،اوس  ) 12ايام ،لعبنا.
عموديا:
 ) 1ام��رؤ القيس ،اي  ) 2الم،
ليماسول  ) 3فساتين ،هما ) 4

لينا ،يرسما  ) 5ين ،نانب ،ادما 6
) الهور ،انت ،يم  ) 7ماني ،امرت
 ) 8وي��ل ،ب��ادن ،همل  ) 9لماه،
مرسين  ) 10يايدنا ،يرتاب ) 11
لما ،انس ،امون  ) 12ةة ،لي ،ربع،
سا.

 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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San Andreas
فيلم تشويق بطولة الكسندرا
داداريو اخراج براد بايتون .مدة
ال �ع��رض  114دق �ي �ق��ة،ABC( .
الس س��ال�ي�ن��اس ،اب� ��راج ،سينما
س� �ي� �ت ��ي ،اس� � �ب � ��اس ،س �ي �ن �م��ال،
غاالكسي).
Maggie
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب��ط��ول��ة ارن ��ول ��د
ش� ��وازي � �ن � �غ� ��ر اخ� � � � ��راج ه� �ن ��ري
ه ��وب� �س ��ون .م � ��دة ال � �ع� ��رض 95
دق�ي�ق��ة ،ABC ( .اب� ��راج ،سيتي
ك��وم��ب��ل��ك��س ،ف� ��وك� ��س ،سينما
سيتي).
Tomorrowland
ف�ي�ل�م�ت�ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ج ��ورج
كلوني من اخراج براد بيرد .مدة
ال �ع��رض  130دق �ي �ق��ة،ABC( .
الس س��ال�ي�ن��اس ،اب� ��راج ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Dany Collins
فيلم كوميدي بطولة ميليسا
ب� �ي� �ن ��وي� �س ��ت م � ��ن ارخ � � � ��اج دان
ف��وغ �ي �ل �م��ان .م ��دة ال �ع��رض 106
دق��ائ��ق ،ABC( .سينماسيتي،
سينمال ،فوكس ،اسباس).
Poltergeist
ف� �ي� �ل ��م رع � � ��ب ب � �ط� ��ول� ��ة س� ��ام
روك��وي��ل م��ن اخ��راج غيل كينان.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
الس س��ال �ي �ن��اس ،سينماسيتي،
سينمال ،فوكس).
Survivor
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة ميال
ج��وف��وف�ي��ش م��ن اخ ��راج جايمس
ماك تيغو .مدة العرض  96دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
كونكورد ،غاالكسي ،فوكس).

