14

السنة السابعة  /اجلمعة  12 /حزيران  / 2015العــدد 1804
Seventh year / Friday / 12 June 2015 / Issue No. 1804
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البحرين :موا�صلة الإحتجاجات المطالبة
بالإفراج عن ال�شيخ �سلمان
تصاعدت االحتجاجات الشعبية في البحرين للمطالبة
باإلفراج عن الشيخ علي سلمان زعيم المعارضة الوطنية،
مع بدء العد التنازلي لجلسة النطق بالحكم في القضية
التي وصفتها جهات حقوقية ومحامون بأنها سياسية
وتفتقر الى المعايير الدولية في المحاكمة العادلة.
وأف��اد موقع الوفاق ان المحتجين الذين خرجوا في
احتجاجات ليالً ونهارا ً كان آخرها عصر أمس في منطقة
المصلى بالعاصمة المنامة ،طالبوا باإلفراج الفوري عن
الشيخ علي سلمان ووقف المحاكمة ألنها تمثل استهدافا ً
لكل شعب البحرين.

ال�سويداء الى جانب ( ...تتمة �ص)9

ورف��ض البحرينيون أي ادان��ة للشيخ علي سلمان،
وقالوا أن ال��ب��راءة هي مصير ه��ذه القضية ألن الجميع
بخاصة السلطة على يقين ببراءة الشيخ علي سلمان من
التهم الباطلة والكيدية التي وجهت له ظلماً.
وكان عدد من النشطاء السياسيين في البحرين أطلقوا
دعوة لجماهير الشعب البحريني للمشاركة باعتصام
أمام السفارة األميركية في العاصمة البحرينية المنامة،
يوم الجمعة المقبل ،كخطوة لفضح النوايا األميركية حيال
الشعب البحريني ومواقفها الداعمة للنظام الخليفي،
بحسب موقع «منامة بوست».

وقال البيان «نقيم هذا الحدث في شكل عام كخطوة مهمة في
طريق توحيد المعارضة السورية على منصة التعددية السلمية،
والذي يتطلب تشكيلها النهائي كما هو متوقع الكثير من الجهود»،
مشيدا ً ب��دور مصر المتصاعد على الساحة العربية لمصلحة
استقرار المنطقة بما في ذلك في سورية وما حولها.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تم اإلعالن في ختام مؤتمر
المعارضين السوريين الصحافي عن اعتماد وثيقتين أساسيتين
هما «مشروع خطة طريق للتسوية السياسية لمصلحة سورية
الديمقراطية» و«الميثاق الوطني».
وف��ي السياق ،أف��اد المكتب الصحافي لألمم المتحدة بأن
المشاورات بشأن تسوية األزمة السورية ،والتي يجريها ستيفان
دي ميستورا في جنيف منذ يوم  5أيار من المتوقع أن تمتد حتى
تموز المقبل.
وذكر بيان للمكتب أن هذه العملية من المتوقع أن تمتد حتى
تموز ،مشيرا ً إلى أن دي ميستورا يأمل في إبالغ األمين العام في

المعار�ضة تطالبه بك�شف محتوى مذكرة التفاهم مع �أميركا

ً
ال�سب�سي :و�صف تون�س ً
ا�ستخفافا
ع�ضوا في «الناتو» يعتبر

المغرب :تفكيك خلية لـ«داع�ش»

أمر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،عشية الهجوم الذي استهدف
معبد الكرنك في مدينة األقصر ،بتكثيف الوجود األمني في المواقع الحيوية
ومن بينها المواقع األثرية.
جاء ذلك خالل اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية لمتابعة تطورات
الهجوم ،وأكد السيسي أن األعمال اآلثمة لن تنال من عزيمة الشعب المصري
أو من عزم الدولة على مكافحة اإلرهاب والتصدي لكافة أشكاله.
وكانت قوات األمن احبطت محاولة تفجير استهدفت حافلة سياحية قرب
معبد الكرنك في محافظة األقصر.
وأوض��ح المصدر األمني أن «ارهابيين حاوال استهداف حافلة سياحية
قرب المعبد (جنوب) ،اال أن الخدمات األمنية تعاملت معهما وتم تبادل
الطالق النار ،فقام أحدهما بتفجير عبوة متفجرة كانت بحوزته ،ما أدى الى
إصابتهما».
وقال المصدر إنه تم نقل االرهابيين الى المستشفى وسط حراسة أمنية
مشددة ،اال أن أحدهما توفي متأثرا ً بإصابته ،مؤكدا ً عدم وقوع أي إصابات
وسط صفوف السائحين.

ورأى أن «األهم وعي الشعب التونسي بأنّ الدولة دائما ً
عند حسن ظنه» ،وقال« :ال أحد يزايد علينا في الوطنية».
وتم توقيع مذكرة التفاهم للتعاون طويل المدى بين
تونس والواليات المتحدة ،بحضور كل من محسن مرزوق
مستشار رئيس الجمهورية التونسي ووزير الخارجية
األميركي جون كيري ،على هامش زيارة الرئيس التونسي
الباجي قايد السبسي إلى واشنطن أيار الماضي ،وتنص
المذكرة على اعتبار تونس حليفا ً استراتيجيا ً للواليات
المتحدة خارج عضوية حلف شمال األطلسي (ناتو).
وطالبت مجموعة من األحزاب التونسية منها الجبهة
الشعبية (يساري) ومنظمات منها «االئتالف التونسي
لمقاومة الصهيونية وتجريم ال ّتطبيع» (غير حكومية)
بتونس وغيرها بكشف محتوى مذكرة التفاهم التي
وقعتها تونس مع الواليات المتحدة لكافة التونسيين
ومناقشتها في مجلس نواب الشعب (البرلمان).

السبسي أمس،
قال الرئيس التونسي ،الباجي قائد ّ
إن اعتبار ب�لاده ق��د انضمت إل��ى حلف «ال��ن��ات��و» على
خلفية توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين الواليات المتحدة
األميركية تقضي بمنحها صفة حليف خارج الناتو« ،ناتج
عن جهل واستخفاف بالموضوع».
جاء ذلك خالل كلمة ألقاها الرئيس التونسي ،خالل
افتتاحه ملتقى حول «االستشراف والتخطيط االستراتيجي
في تونس ودور المعهد التونسي للدراسات االستراتيجية
(حكومي)» بالعاصمة تونس وال��ذي تتواصل أعماله
ليومين.
وأوض��ح السبسي أن اعتبار ب�لاده قد انضمت إلى
حلف «الناتو» من قبل  7تنظيمات حقوقية وإعالمية
(لم يسمها) ،على خلفية توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين
الواليات المتحدة األميركية تقضي بمنحها صفة حليف
خارج الناتو« ،ناتج عن جهل واستخفاف بالموضوع».

شكل مقتضب بشأن آرائه حول طرق تقديم المساعدة ألطراف
النزاع السوري في التوصل إلى حل سياسي.
وفي ما يتعلق بنتائج المناقشات خالل خمسة أسابيع ،أعرب
المبعوث األممي عن «أمله الخالص والثقة في أن األسلحة ستصمت
في سورية في يوم من األيام» .وأشار إلى أنه من الضروري أن يجد
السوريون حالً سياسيا ً شامالً ،باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق
طموحات الشعب السوري وإنهاء النزاع باألفق طويلة األمد.
هذا وأجرى دي ميستورا ونائبه رمزي عز الدين رمزي لقاءات
مع ممثلين عن كل من الحكومة السورية و«االئتالف المعارض»
وكذلك  39مجموعة اجتماعية مدنية وسياسية سورية ،كما عقدا
محادثات مع ممثلين عن الدول المعنية ،بما فيها الدول األعضاء
في مجلس األم��ن الدولي ودول المنطقة ،إضافة إل��ى ع��دد من
المنظمات اإلقليمية.
ميدانياً ،ص � ّد الجيش ال��س��وري وال��ق��وات الرديفة هجوما ً
للمسلحين على مطار الثعلة العسكري في ريف السويداء ،وأكدّت

ال�سي�سي ي�أمر بتكثيف الحماية
في المواقع الحيوية والأثرية

تمكنت السلطات المغربية من
تفكيك خلية تابعة لـ«داعش» كانت
تخطط الختطاف وتصفية سياح
واغ��ت��ي��ال م��س��ؤول��ي��ن عسكريين
بحسب وزارة الداخلية المغربية.
وأعلنت ال���وزارة في بيان لها،
أم���س ،ع��ن إل��ق��اء القبض على 7
أش��خ��اص بمدينة ب��رك��ان ش��رق
المغرب.
وأوض��ح البيان أن��ه «ف��ي إطار
ال��ت��ص��دي للتهديدات اإلره��اب��ي��ة
تمكن المكتب المركزي لألبحاث
القضائية من تفكيك هذه الخلية
التي تنشط بمدينة بركان وتتكون
م��ن  7ع��ن��اص��ر أع��ل��ن��وا بيعتهم
للخليفة ال��م��زع��وم ل��م��ا يسمى
بالدولة اإلسالمية».

توجيه ضربة مباشرة أوقعت فيهم خسائر فادحة حيث
قتل  16إرهابيا ً فيما أصيب أكثر من  11آخرين».
وكانت القوات العراقية دمرت أول من أمس أوكارا ً
عدة إلرهابيي تنظيم «داعش» في منطقة ناظم التقسيم
بمحافظة األنبار كما قضت على  23إرهابيا ً في سالسل
حمرين بمحافظة صالح الدين.
وف���ي محافظة ك��رك��وك ق���ال م��ص��در ف��ي مديرية
االستخبارات العسكرية العراقية إن «س�لاح الجو
قصف مواقع لتنظيم داعش اإلرهابي في ناحية الرياض
وأط��راف قضاء الحويجة مستهدفا ً ثالثة مستودعات
لتخزين األسلحة فضالً عن ع��دد من نقاط التفتيش
ووحدات تكتيكية ومركز تدريب وتجنيد إرهابيين».
وأوض���ح ال��م��ص��در أن «ال��ق��ص��ف أس��ف��ر ع��ن تدمير
المستودعات ومركز التدريب وال��وح��دات التكتيكية
تدميرا ً كامالً وسقوط العديد من اإلرهابيين بين قتيل
وجريح» مشيرا ً إلى أن الجيش العراقي نفذ غارات هي
األعنف على معاقل تنظيم «داعش» اإلرهابي في مناطق
الكرمة والخالدية والسجارية والحوز وسط مدينة

وأض���اف أن «ع��ن��اص��ر الخلية
اإلرهابية انخرطوا في تدريب شبه
عسكري مكثف في إحدى المناطق
الجبلية قرب مدينة بركان ،وكانوا
يخططون الستهداف رج��ال األمن
بهدف االستيالء على أسلحتهم
واستعمالها في اغتيال مسؤولين
عسكريين».
وأش���ار ال��ب��ي��ان إل��ى أن��ه سيتم
تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة
فور انتهاء البحث الذي يجري تحت
إشراف النيابة العامة المختصة.
وتعلن السلطات المغربية من
وق��ت ال��ى آخ��ر ع��ن توقيف خاليا
إرهابية ،تضم مغاربة وأجانب،
بناء على تحريات األمن ،ومصالح
االس��ت��خ��ب��ارات الداخلية ،بعدها

ي��ح��ال ال��م��وق��وف��ون إل��ى القضاء،
وغالبا ً ما يحاكمون وف��ق قانون
مكافحة اإلرهاب.
يذكر أن وزارة الداخلية المغربية
قد أعلنت منتصف الشهر الماضي
تفكيكها شبكة إرهابية في كل من
مدينة العيون في الصحراء الغربية
وال��دار البيضاء وبوجنيبة ،عملت
على استقطاب وإرس��ال متطوعين
مغاربة للقتال في صفوف تنظيم
«داعش» في سورية والعراق.
ووف��ق آخ��ر اإلح��ص��اءات ،يوجد
 1354مغربيا ً يقاتلون في صفوف
ج��م��اع��ات م��س��ل��ح��ة ف���ي س��وري��ة
وال��ع��راق اعتقل منهم  220لدى
ع��ودت��ه��م إل��ى ال��ب�لاد وق��ت��ل 286
منهم.

�أوباما يمهد لتحالف ( ...تتمة �ص)9

«البي�شمركة» تحرر ( ...تتمة �ص)9
الرمادي ما أدى إلى قتل العشرات من مجرمي التنظيم
وتدمير معداتهم الحربية وآلياتهم.
وأعلن قائد الشرطة االتحادية العراقية الفريق رائد
جودت في بيان إن «لواء المغاوير الثاني التابع للشرطة
االتحادية تمكن من قتل تسعة عناصر من التنظيم
االرهابي ودمر له سيارتين من نوع بيك آب ودراجة
نارية في شبكة افخاخ نصبتها كتيبة المتفجرات في
قاطع عمليات الرمادي».
من جهة أخرى ،أكد الخبير األمني عراقي محمد محي
أن التهديدات والتفجيرات األخيرة في بغداد وبعض
المحافظات العراقية نفذتها قوى استخباراتية أجنبية
في العراق بمساعدة الخاليا اإلرهابية النائمة لزعزعة
األمن وتنفيذ مخططات معينة ،مشيرا ً إلى أن السيارات
المفخخة التي تم ضبطها في كربالء وبغداد كانت وراءها
قوى استخباراتية دولية ونفذتها الخاليا النائمة.
وفي جريمة جديدة أقدم تنظيم «داعش» اإلرهابي
على إعدام عشرين ضابطا ً في مديرية شرطة نينوى
بينهم رتب متفرقة في ناحية القيارة جنوب الموصل.

مصادر عسكرية أن المطار لم يسقط وأن االشتباكات على بعد
كيلومتر منه.
وأضافت المصادر ان مجموعات من اهالي الثعلة والسويداء
تدافع إلى جانب الجيش عن المطار ،الذي يتعرض لهجوم عنيف
من المسلحين ،حيث أسفرت االشتباكات المستمرة عن مقتل أكثر
من  122من المسلحين وتدمير عشرات اآلليات المحملة برشاشات
ثقيلة.
كما استهدف الجيش المسلحين في قرى ام ولد والكرك الشرقي
ورخ��م في ريف درع��ا المجاورة للمطار ،ما أسفر عن مقتل 32
مسلحا ً وتدمير عدد من اآلليات العسكرية.
هذا واستعاد الجيش السوري قرية وحقول نفط جزل في ريف
حمص في شكل كامل ،بعد استقدام تعزيزات إلى المكان الستعادة
القرية واآلبار التي تنتج نحو عشرة آالف برميل نفط يومياً ،بعد
سيطرة تنظيم «داعش» اإلرهابي على مساحات واسعة من آبار
جزل النفطية شمال غرب تدمر ،شرق محافظة حمص.

وق��ال مصدر في اللجنة األمنية بمجلس محافظة
نينوى أن «تنظيم داع��ش اإلره��اب��ي أق��دم على إع��دام
عشرين ضابطا ً رميا ً بالرصاص أمام المواطنين في
ناحية القيارة جنوب الموصل كانوا معتقلين في
سجونه منذ سيطرة التنظيم اإلرهابي على الموصل في
العاشر من حزيران الماضي».
وف��ي السياق ،تمكنت ق��وات البيشمركة أم��س من
تحرير قرية ومجمع سكني من قبضة عناصر «داعش».
وصرح مصدر من قوات البيشمركة بأن القوات نفذت
عملية أمنية واسعة في مناطق جنوب غربي كركوك
تمكنت خاللها من تحرير قرية وسطانة ومجمع أبو نور
السكني ،من قبضة تنظيم «داعش» ،مبينا ً أن العملية
نفذت بمساندة التحالف الدولي.
وقد أسفر الهجوم حسب المصدر ذات��ه عن سقوط
العديد من القتلى والجرحى وهروب العديد من مسلحي
«داعش» ،علما ً أن طيران التحالف الدولي قصف مساء
أول من أمس ثالثة مستودعات لتخزين األسلحة ومركزا ً
للتجنيد تابعا ً لـ«داعش» جنوب غربي المحافظة.

أوباما الذي سعى الى خلق ميليشيات في منطقة الشرق االوسط
تخدم السياسة االميركية والمصالح االميركية ،صرح عقب لقائه مع
رئيس الوزراء العراقي في  18نيسان من العام الحالي ان االنتصار
على االرهابيين لن يحصل غدا ً مكررا ً ما سبق أن أعلنته وزارة الدفاع
االميركية ان المعركة مع تنظيم «داع��ش» تحتاج َ
لنفس طويل،
ويفسر المحللون هذه التصريحات االميركية بأنها رد انفعالي يكشف
ذريعة سياسية إلخفاء النوايا المبيته والرهانات الشبه حتمية
والحقيقية الموجودة لدى الواليات المتحدة وقد اتضح ذلك جليا ً من
خالل اعتمادها على سياسة الغموض االستراتيجي الذي تجسده
المراوغات السياسية وصراع األجندة والتي تنعكس بصورة مباشرة
على سير العمل في محاربة «داعش» في العراق ،فالواليات المتحدة
ال تريد خسارة العراق وتعتبره ملفا ً مهما ً في سياستها الخارجية ،لذا
تسعى الى ترسيخ وجودها في العراق عبر كسب العشائر ،وزعزعة
الدولة المركزية ،فبعد سقوط مدينة الرمادي ألقت الواليات المتحدة
االميركية بجزء من المسؤولية على الجيش العراقي والحكومة
العراقية ولمحت الى ان جهود المصالحة الوطنية تحتاج الى المزيد
من الجهد ،واتهمت الحشد الشعبي بممارسة انتهاكات تستهدف
المدنيين الس ّنة ،فتلك التصريحات ليست مجرد أقاويل انما يراد

تسويقها لضرب الدولة العراقية وكسب العشائر حيث أمر الرئيس
أوباما بنشر ما يصل الى  450عسكريا ً اضافيا ً الى العراق وانشاء
قاعدة تدريب جديدة في محافظة االنبار ،وجاء في تصريح صادر
من البيت األبيض على انه من اجل تحسين قدرات وكفاءة شركائنا
على االرض أجاز الرئيس نشر  450عسكريا ً اضافيا ً لتدريب قوات
االمن العراقية وتقديم المشورة ،وان أوباما أمر بتسليم عتاد ومواد
اساسية للقوات العراقية بمن في ذلك ق��وات البيشمركة الكردية
ومقاتلي العشائر السنية.
ويؤكد المراقبون انه مع غياب استراتيجية واضحة لمحاربة
التنظيم ،وم��ا يجري في سورية وال��ع��راق من علميات فر وك��ر في
قتال التنظيم واعادة التوازنات تعني رغبة أميركا في االستفادة من
األوضاع الحالية لفترة أطول فبعد تثبيت وجودها في العراق ستحول
حربها الى سورية تمهيدا ً لرسم تحالفات النصرة و«داعش» كواجهة
موحدة ضد الدولة السورية والسبب في ذلك اكمال ما ترغب به
الواليات المتحدة االميركية في رؤيتها للمنطقة من شرق اوسط جديد
يتناسب وطريقة االدارة الجديدة التي جاء بها أوباما الى العالم.

ناديا شحادة

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1ملك ليبيا  1951خلعته ثورة 1969
2 .2عاصمة أميركية ،خالف حار ،أحد الوالدين
3 .3دكاكين ،قبيح المظهر
4 .4أحصل على (مجزومة) ،قطنا ،لوم
5 .5مدينة في جنوب باكستان
6 .6محيا األثر ،مثيل ،نهر في سيبيريا
7 .7أشترع ،مرفأ في الهند ،قطع
8 .8مدينة سومرية في العراق ،شعب من زن��وج أفريقيا
الغربية
9 .9أديب وصحافي لبناني راحل من رواد القصة العصرية
له «أشباح القرية»
1010من األطراف ،لدغته
1111يأنس ،حبه ،نبسط
1212قرع الجرس ،يهدم البناء ،يسجن

1 .1سور مشهور بين الصين ومنغوليا
2 .2قروض ،صخر كبير (عامية سريانية) ،حرف نصب
3 .3عالم فيزيائي لبناني راحل لقب بأصغر عالم في جيله
على مستوى الكون
4 .4يصوت من األلم ،للنداء ،مادة قاتلة ،حرف جر
5 .5يقفل ،عائلة رسام وأديب إسباني راحل
6 .6إخترعنا ،حواجز
7 .7للنفي ،جالسهم على الشراب ،نجيع
8 .8بناء تحت األرض ،أتناوله
9 .9أسف ،من الطيور
1010ينقل المرض إلى شخص آخر ،أدركنا بحاسة السمع
1111ضجرت ،خبر ،تلمس
1212بحر ،فتيات ،أسفك الدم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،962517483 ،734928651
،891753246
،158634972
،346281597
،275469138
،613845729
،429376815
587192364

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1دار السالم ،دم  ) 2الجوف،
ان ،نير  ) 3ود ،التب ،االخ  ) 4داخل،
سترا ،اا  ) 5انديانا ،ماتم  ) 6لوع،
مالستروم  ) 7اب��ن��وس ،يبكي ) 8

افحمنا ،حنا  ) 9طاهر ،هالل  ) 10اد،
نارفيك ،ها  ) 11كرواتيا ،ملول ) 12
يسر ،مدرسات.
عموديا:
 ) 1داود االنطاكي  ) 2الدانوب،
ادرس  ) 3رج ،خ��دع��ن��اه ،ور ) 4

اورلي ،وفرنا  ) 5لفت ،امسح ،اتم 6
) بسنا ،مدريد  ) 7ال ،تالين ،فار ) 8
انار ،سباهي  ) 9المتك ،لكما  ) 10نا،
اريحا ،لت  ) 11ديخاتو ،نلهو ) 12
مر ،اممنا ،الم.

 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).

