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تتمات  /ت�سلية

«حما�س» تنفي �أي تعاون �أمني
مع م�صر في �سيناء
نفت «حماس» ،أي تعاون لها مع السلطات المصرية،
في شأن حفظ األم��ن في سيناء ،ومواجهة «الجماعات
المتشددة».
وقال مشير المصري القيادي في «حماس» ،إن لدى
حركته «استراتيجية واضحة تتمثل في عدم التدخل في
الشأن المصري ،ال سلبا ً أو إيجاباً».
وأضاف« :ما يتم تناقله عبر وسائل اإلعالم عن وجود
تعاون أمني بيننا وبين السلطات المصرية لحفظ األمن
في سيناء ومواجهة الجماعات المتشددة ،عا ٍر عن الصحة
وال أساس له».
وأكمل« :ليس لحماس أي دور أمني أو سياسي ،أو
عسكري في سيناء».

القاهرة :هجمات �إرهابية ت�ستهدف معبد الكرنك ومطار �سيناء

وتابع« :حماس تنأى بنفسها عن التدخل في أي شأن
خ��ارج ح��دود قطاع غ��زة ،وما نفعله هو حفظ أمن غزة،
وضبط الحدود الفلسطينية المصرية هو شأن داخلي،
تقوم به األجهزة األمنية المختصة من منطلق الحرص
على أمن مصر القومي».
وك��ان��ت صحف وم��واق��ع مصرية نقلت ع��ن مصادر
لم تسمها عن وج��ود تعاون أمني بين «حماس» وبين
السلطات المصرية لمكافحة الجماعات المتشددة في
سيناء.
وأص���درت محكمة «األم���ور المستعجلة» المصرية،
السبت الماضي ،ق��رارا ً يقضي بإلغاء حكم صدر في 28
شباط الماضي ،باعتبار حماس «منظمة إرهابية».

المنامة تقمع ( ...تتمة �ص)9

هز انفجار ضخم محيط معبد الكرنك بمحافظة
األقصر جنوب مصر أسفر عن مقتل شخصين وإصابة
واحد ،وقد سبق االنفجار قصف صاروخي على مطار
في شبه جزيرة سيناء لم يسفر عن إصابات.
وفي التفاصيل قال مسؤولون أمنيون ،أمس ،إن
هجوما ً انتحاريا ً استهدف معبد الكرنك بمحافظة
األقصر ،مشيرين إلى أن قوات األمن تصدت للمهاجمين
وفرضت طوقا ً أمنيا ً لتمشيط المنطقة تحسبا ً ألي
انفجار آخر.
وأوض��ح المصدر األمني أن انتحاريا ً فجر نفسه
بالقرب من المعبد األثري باألقصر ،التي يتوافد اليها
ماليين السياح األجانب ،مضيفا ً أن القوات األمنية
تمكنت من تفكيك عبوتين ناسفتين في محيط المعبد.
وف��ي السياق ذات��ه ،نجحت ق��وات الشرطة في
تصفية عنصرين مسلحين في تبادل إلطالق النار،
عقب انفجار قنبلة في ساحة السيارات المجاورة
للمعبد ،كما أصيب ضابط شرطة أثناء االشتباكات
نقل الحقا ً الى المستشفى المحلي.
وأك���د المتحدث ب��اس��م وزارة الصحة حسام
عبدالغفار ،أن انتحاريا ً فجر نفسه وس��ط قوة
تأمين معبد الكرنك باألقصر ،ما أسفر عن إصابة 4
أشخاص.
ي��ذك��ر أن األق��ص��ر ،أه��م ال��م��دن السياحية في
مصر ،شهدت عام  1997هجوما ً داميا ً على معبد
حتشبسوت ،أدى إلى مقتل العشرات من األجانب.

الجي�ش والمقاومة ( ...تتمة �ص)9

السلطات البحرينية منذ  28من كانون االول من العام
الماضي.
ورفع المتضامنون شعارات وصورا ً تطالب بالحرية
للشيخ سلمان ،مطالبين سلطات المنامة باإلفراج الفوري
عنه وإسقاط التهم الموجهة ضده.
كما أطلق عدد من النشطاء السياسيين في البحرين
دعوة لجماهير الشعب البحريني للمشاركة باعتصام أمام
السفارة األميركية في العاصمة البحرينية المنامة ،غدا ً
الجمعة ،كخطوة لفضح النوايا األميركية حيال الشعب
البحريني ومواقفها الداعمة للنظام الخليفي ،بحسب موقع
«منامة بوست».

أما في منطقة المصلى نظم االهالي وقفة تضامنية
مع المعتقلين منددين باستمرار المداهمات واالعتقاالت،
وطالبوا باإلفراج عنهم وفي مقدمهم الشيخ سلمان ،وفي
المقابل قمع النظام التظاهرات السلمية برصاص الشوزن
والقنابل الغازية السامة.
وفي السياق ،دعت قوى المعارضة البحرينية إلى
تنظيم وقفة تضامنية مع الشيخ علي سلمان أمس ،في
مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» في منطقة
أم الحصم.
وعبر العديد من النشطاء والحقوقيين من جميع أنحاء
العالم ،عن تضامنهم مع الشيخ سلمان ،ال��ذي تعتقله

أن دعم ايران لسورية في محاربتها اإلره��اب قائم على
نظرة استراتيجية.
وقال إن دعم ايران لسورية في مواجهة االرهاب م ْبن ِّي
على رؤي��ة استراتيجية ال تكتيكية .وأض��اف المسؤول
االيراني أن الرئيس األس��د له دو ٌر مه ٌم لضمان الوحدة
الوطنية في سورية وفي مواجهة االرهاب.
وشدد في تصريح له أمس على أن «الجيش والشعب
السوري وجهّا ضربة قوية ل�لإره��اب» ،مجددا ً التأكيد
على عدم حدوث أي تغيير في سياسة إيران «الصحيحة
الداعمة لسورية».
من جانب آخ��ر ،أش��ار عبد اللهيان إلى وج��وب تبني
«المعارضة المستقلة الحل السياسي والحوار الوطني
الشامل في سورية».
ميدانياً ،تابع الجيش السوري والمقاومة تقدمهما في
جرود الجراجير (القلمون) وسط اشتباكات عنيفة مع
مسلحي «جبهة النصرة» ،ما أدى إلى مقتل العشرات منهم
وتدمير  3آليات محملة برشاشات ثقيلة وجرافة .وسيطر
الجيش السوري والمقاومة على شعبة الطمسة وشعبة
وادي األحمر وقرنة وادي األحمر في ج��رود الجراجير
ويسيطران بالنار على رأس الكوش وبداية وادي القادومي
وسط حاالت فرار وتخوين بين المسلحين.
وكانت وحدات الجيش بالتعاون مع المقاومة اللبنانية
أحكمت أول من أمس سيطرتها على قرنة شعبة شرف

تركيا والحل ( ...تتمة �ص)9
ع��ززت تركيا دوره��ا في الحلف وساعدت األوروبيين
وسهلت غزو افغانستان وقامت بإرسال قوات تركية،
وبعد انطالق ما يسمى بالربيع العربي وتدخل «الناتو»
في ليبيا ق��ررت تركيا المساهمة ،وشاركت بغواصات
وسفن حربية ،فتزايدت اهمية الدور التركي في الحلف
الذي هو ناتج من توافق المصالح التركية االستراتيجية
مع مصالح ال��دول االعضاء االخ��رى ،وه��ذا ما صرح به
مسؤول ش��ؤون الدفاع والتخطيط في «الناتو» سابقا ً
حسين ديري اوز.
وم��ع تصاعد االح����داث ال��درام��ات��ي��ك��ي��ة ف��ي الشرق
االوس���ط وش��م��ال افريقيا جعلت ه��ذه االح���داث ال��دور
التركي االردوغاني االقليمي يتصاعد ويجعل منها حليفا ً
استراتيجيا ً في «الناتو» ،وكذلك حليفا ً لدول الخليج منها
قطر والسعودية التي بنت تحالفاتها مع تركيا اردوغان،
على رغم التاريخ الطويل من المنافسة على النفوذ في
العالم االسالمي بين البلدين ،وسارت المملكة على خطى
أردوغ��ان ودخلت بتحالف مصلحي مع حزب «العدالة
والتنمية» بهدف التنسيق لقلب المشهد العسكري في
سورية ،األمر الذي هدأ الكثير من الخالفات بين تركيا
والسعودية ،وهذا ما أكده مدير مركز دراس��ات الشرق
االوسط بجامعة اوكالهوما جوشوا النديس.
وي��ؤك��د المراقبون على ان خ��س��ارة ح��زب العدالة
والتنمية في االنتخابات التي جرت في  7حزيران والتي
حطمت حلم تركيا اردوغان ستؤدي الى اهتزاز وانهيار

�سورية :بين الحكومة ( ...تتمة �ص)9

ووادي خشيعة في القلمون بعد القضاء على تجمعات
اإلرهابيين في شكل كامل في جرود بلدات عسال الورد
والجبة ورأس المعرة وجرود بلدة فليطة.
وفي ريف دمشق الجنوبي الغربي دمرت وحدات من
الجيش والقوات المسلحة أوك��ارا ً وب��ؤرا ً لتنظيم «جبهة
النصرة» المدرج على الئحة اإلرهاب الدولية .كما قضت
وحدات الجيش والقوات المسلحة على العديد من أفراد
التنظيمات اإلرهابية التكفيرية ودمرت لهم آليات وخطوط
إمداد مع نظام أردوغان السفاح في ريف حلب الشمالي.
وفي ريف درعا دمر الطيران الحربي أوكارا ً وتجمعات
إلرهابيي «جبهة النصرة» والتنظيمات التكفيرية المرتبطة
بالعدو «اإلسرائيلي».
وذك��ر مصدر عسكري لـ «سانا» أن «س�لاح الجو في
الجيش العربي ال��س��وري ش��ن غ���ارات على تجمعات
التنظيمات اإلرهابية التكفيرية في محيط بلدة الحراك
بريف درعا الشمالي الشرقي ما أسفر عن مقتل العشرات
من أفرادها وتدمير آلياتهم».
من جهته ،أطل وزير العدل السوري نجم األحمد على
شاشة المنار بعد ظهر أم��س داح��ض�ا ً اإلش��اع��ات التي
تحدثت عن خطفه بعملية امنية في دمشق ،وقال األحمد
إن «القنوات االعالمية المضللة شريكة في سفك الدم
السوري وال نعير اهتماما ً للشائعات».

المؤتمر ،ومن بينهم الرئيس السابق لـ «االئتالف» أحمد الجربا أصروا على
أن يتضمن البيان الختامي فقرة ترفض أي دور للرئيس األسد في الترتيبات
المستقبلية لسورية ،وأن عدم تضمين النص على ذلك صراحة في ختام
المؤتمر سيدفعهم لالنسحاب قبل صدور البيان الختامي ،على أرضية داعميها
السعودي والقطري بواجهته المصرية ،وذلك بحسب مصادر إعالمية.
المعارضة السورية التي لطالما رفضت أي مبادرة من الحكومة السورية
تتضمن حالًّ تفاوضيا ً بالدعوة إلى الحوار ،مدعيّة أن الوقت قد تأخر للقبول،
تعود اليوم بالدعوة للحوار لوقف العمليات العسكرية متناسية هتافاتها
السابقة «ال للحوار» بعدما فشلت كل أساليبها لتحقيق أي هدف يذكر على
األرض السورية سوى مزيد استجرار «داع��ش» و«النصرة» إلى الداخل
السوري ،ومزيد من القتل والدمار وحبر ممزوج بالدماء خطته األروق��ة
السياسية واالجتماعات الدبلوماسية بمساندتها ما يسمى المعارضة
السورية ،ال سيما أن المؤتمر المنعقد في أحد فنادق العاصمة المصرية
القاهرة أثار العديد من الشبهات والتساؤالت حول الهدف الحقيقي من وراء
انعقاده في ظل غياب معظم الكيانات السورية المعارضة البارزة ،ومنع
التلفزيون الرسمي السوري من تغطية فعاليات المؤتمر ،الذي أخرجته قوات
األمن المصرية بالقوة من قاعة االجتماعات ،قبل انتهاء الجلسة التحضيرية
للمؤتمر.
مجريات األح��داث التي شهدتها األروق��ة المصرية وتحوالت المنطقة
الدراماتيكية تدفع لطرح السؤال هل تقبل الحكومة السورية بالحوار ووقف
حربها مع «النصرة» و«داعش»؟ أم تقول ال للحوار فات الميعاد؟

لمى خيرالله

�شتاينماير يحث ( ...تتمة �ص)9

التحالف الثالثي التركي السعودي القطري الذي يقف
حاليا ً وراء ما يسمى بـ «الربيع العربي» ويسعى ليقدم
نفسه لالميركيين والدول االوروبية بأنه هو القائد للعالم
العربي ،فهذه الخسارة لم تحطم حلم الرئيس التركي
فقط انما الحلم الخليجي ايضا ً وباتت دول الخليج تشعر
بالقلق والذعر من نتائج تلك االنتخابات التي أدت الى
هزيمة اردوغان رأس الحربة لهذا التحالف.
فخسارة حزب «العدالة والتنمية» سيكون لها بعد
استراتيجي يفتح الباب للنظر الى مستقبل السياسة
الخارجية ،فالحزب لم يعد يحكم بنفسه ،بالتالي لن
يرسم السياسيات الداخلية والخارجية بمفرده ،فأي
حزب سوف يأتلف مع «العدالة والتنمية» سيكون له رأيه
في ما يتعلق بالسياسة الخارجية وبالذات في ما يخص
الملف السوري ،حيث توقع خبراء في الشأن السياسي
التركي ان تدفع المعارضة اردوغان الى تغيير سياساته
الخارجية وان الملف السوري سيكون من أكثر الملفات
التي ستنعكس نتائج االنتخابات عليها بخاصة في ما
يتعلق بالتوقف عن دعم انقرة لإلرهابيين ،حيث طالبت
بعض هذه االح��زاب ومنها حزب «الشعب الجمهوري»
وكذلك حزب «الحركة القومية» حكومة اردوغان بوقف
دعم الجماعات المسلحة التي تقاتل الجيش السوري
وباغالق الحدود امام تدفق االرهابيين الى سورية.

ناديا شحادة

هجمات عنيفة ...
(تتمة �ص)9

وانعقد في برلين أمس اجتماع لبحث األزمة
الليبية بدعوة من شتاينماير ،شارك فيه مبعوث
األمم المتحدة الخاص إلى ليبيا بيرناردينو ليون
ومفوضو الشؤون الليبية للدول الخمس دائمة
العضوية في مجلس األمن ونحو عشرين ممثالً
من ليبيا.
وه��دف االجتماع إل��ى المساعدة في تشكيل
حكومة وحدة وطنية في ليبيا ،كان ليون قدّم
راب��ع مقترح لها لألطراف الليبية في الجولة
الخامسة من الحوار المنعقدة في الصخيرات
بالمغرب.
وش��ارك وفد من مجلس النواب المعترف به
دوليا ً في اجتماع برلين ،خالفا ً ألنباء سابقة
تحدثت عن رف��ض المجلس مقترح المبعوث
األممي في مسودته الرابعة ومنع وفده من التوجه
إلى ألمانيا للمشاركة في حوار بهذا الشأن.
وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب مسودة
مشروع تشكيل حكومة وحدة وطنية التي قدّمها
المبعوث األممي برناردينو ليون ،وبخاصة
ما ورد فيها في شأن تشكيل مجلس الدولة من
 120عضوا ً يختار  90منهم من المؤتمر الوطني
المنتهية والي��ت��ه ،ومنحه سلطات تشريعية
وتنفيذية تحد من صالحيات مجلس النواب
والحكومة.

لتشهد الرمادي واطرافها اشتباكات
هي االعنف ال تزال مستمر ًة.
واعتمد «داع��ش» أسلوبا ً جديداً،
وه��و تكثيف الهجمات االنتحارية
في ضرب االط��واق األمنية لمناطق
تقع تحت سيطرة الدولة العراقية ما
يستوجب ردا ً من القوات المسلحة في
أسرع وقت ،وليس بأسلوب استرداد
األرض ،وانما باإلعتماد على ضرب
التنظيم ب�� ّرا ً وقطع خطوط ام��داده
جوا ً في االنبار واطراف صالح الدين
شمال العاصمة العراقية بغداد،
فهجمات التنظيم في االنبار قد ال تعني
بالضرورة ان��ه يريد احتالل ارض�ا ً
فيها بقدْر ما يريده من ارض ومصفاة
ونفط تنتجه بيجي شمال تكريت.
وفي الموصل ،قتل تنظيم «داعش»
أك��ث��ر م���ن م��ئ��ة وث�لاث��ي��ن شخصا ً
غالبيتهم من المنتسبين إلى القوات
األم��ن��ي��ة داخ���ل معسكر ال��غ��زالن��ي
جنوب الموصل كان قد اختطفهم في
أوقات سابقة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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2 .2نهر في اوروبا الوسطى والشرقية ،اتعلم
3 .3ه ّز بقوة ،اظهرنا له خالف ما نخفيه ،ورك
4 .4مطار في باريس ،اقتصدنا
5 .5ص ّرت ،ازيل االثر ،اكمل العمل
6 .6قبّلنا ،عاصمة اوروبية
7 .7للنفي ،مدينة ف��ي الصين على البحر االص��ف��ر ،من
القوارض
8 .8اض���اء ،اس��م اط��ل��ق على ف��رس��ان ال��ب��اب العالي من
المرتزقة
9 .9عتبت عليك ،ضربا بقبضة اليد
1010ضمير متصل ،مدينة فلسطينيةّ ،
دق وفتّ
1111احدى قمم القوقاس ،نلعب
1212طعم الحنظل ،جعلنا االم�لاك الخاصة ملكا للدولة،
وجع
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،251893764 ،498761235
،186247593 ،673524189
،739685421 ،524319678
،817432956 ،965178342
342956817

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ذات الصواري  ) 2وجدان،
رسامين  ) 3يمدحكم ،درب ) 4
لبن ،ن ن ،عا  ) 5الدومينكان ) 6
رن ،ارن��و ،بم  ) 7نانسي ،لين،

اس  ) 8يبكي ،اي��ن��اري  ) 9نو،
وكليه ،سمم  ) 10ليما ،ربرب
 ) 11ايد ،ما ،ناتال  ) 12يدللنا،
ماي.
عموديا:
 ) 1ذو القرنين ،اي  ) 2اج،

نابولي  ) 3تدينا ،نك ،يدي ) 4
اام ،السيوم  ) 5لندندري ،كامل 6
) حنون ،ال ،ال  ) 7ورك ،موليير 8
) اسمعي ،ينهبنا  ) 9را ،انبنا ،را
 ) 10يمد ،كم ،رسبتم  ) 11يرما،
ايم ،اا  ) 12جنب ،نيس ،مالي.

 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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Insidious: Chapter 3
فيلم رع��ب ب�ط��ول��ة ديرموت
مولروني من اخراج ليغ وانيل.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك ��ون� �ك ��ورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Spy
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة روز
بيرن من اخ��راج بول فيغ .مدة
ال�ع��رض  120دقيقة،ABC( .
اب��راج ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Woman In Gold
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب��ط��ول��ة راي���ن
ري �ن��ول��دز م��ن اخ� ��راج سيمون
ك��وري �ت��س .م ��دة ال �ع��رض 100
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
ابراج).
San Andreas
فيلم تشويق بطولة الكسندرا
داداريو اخراج براد بايتون .مدة
ال�ع��رض  114دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،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
دقيقة ،ABC ( .اب��راج ،سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،ف ��وك ��س ،سينما
سيتي).
Tomorrowland
فيلمتشويق ب�ط��ول��ة ج��ورج
كلوني من اخراج براد بيرد .مدة
ال�ع��رض  130دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب��راج ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

