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تتمات  /ت�سلية
ارتفاع عدد قتلى ( ...تتمة �ص)9

وتابع التقرير أن «مئات المباني» أصيبت ،وسجل
وجود آثار أكثر من  210قذائف أصابت المدينة ،وجرى
جمع ه��ذه المعلومات م��ن  28شخصا ً بين ضحايا
وشهود.
ومن بين المباني التي دمرت  6منازل سكنية ومدرسة غير
مأهولة ومركز ثقافي و 5أسواق ومحطة بنزين .وفي إحدى
عمليات القصف هذه في السادس من أيار قتل  27شخصا ً من
أسرة واحدة بينهم  17طفالً.
وأسفرت الغارات على منازل عن  51قتيالً جميعهم من
المدنيين حسب ما جاء في تقرير «هيومن رايتس ووتش»
التي أرسلت محققين اثنين إلى المكان في أيار الماضي.
وأكد التقرير أن «هذه الغارات ليست فقط غير شرعية
ألنها ال تستهدف على ما يبدو أي موقع عسكري ،بل أيضا ً
ألنها تزيد صعوبة أوضاع المدنيين الذين يفتقرون إلى
الغذاء والماء والوقود».
وطلبت المنظمة من التحالف العربي فتح تحقيق في
رسالة إلى الرياض بقيت من دون جواب.
وف��ي السياق ،طالبت منظمات وشبكات وتحالفات
حقوقية عربية بوقف ف��وري للعدوان السعودي على
اليمن .وأش��ارت المنظمات في بيان لها إلى أن القصف
المتواصل منذ تسعين يوما ً استهدف البشر والحجر
وأسقط عددا ً كبيرا ً من المدنيين بينهم نساء وأطفال ،ودمر
المواقع األثرية.

وا�شنطن ال ترى ( ...تتمة �ص)9

وحذر البيان من الحالة االنسانية الخطرة في اليمن من
جراء الحصار الجوي والبحري وفقدان األدوية والمشتقات
النفطية وانهيار االقتصاد وانقطاع المياه.
وش���ددت المنظمات الحقوقية على ض���رورة تدخل
األم��م المتحدة إلج��راء ح��وار وطني يحفظ سيادة اليمن
من أي تدخل خارجي .ودعا البيان الى تبني موقف يلزم
السعودية وقف العدوان ودفع تكاليف إع��ادة إعمار ما
أحدثته من دمار.
من جهة أخرى ،ارتفع عدد قتلى القصف الحوثي الذي
استهدف حيا ً سكنيا ً في عدن جنوب اليمن إلى  31قتيالً
وأكثر من  100جريح ،حسبما أعلن عنه مسؤول بوزارة
الصحة في عدن .وأكد المسؤول أن  3نساء وطفلين اثنين
من بين القتلى.
وكانت وكالة «فرانس برس» أشارت سابقا ً إلى مقتل
حوالى  20مدنيا ً وإصابة  41آخرين بجروح ،إثر إطالق
الحوثيين  15قذيفة كاتيوشا على حي المنصور في عدن
ثاني مدن اليمن والتي تشهد معارك عنيفة بين المتمردين
والقوات الحكومية.
وذكر شهود عيان أن أول الصواريخ أطلق على شارع
مزدحم في عدن قبيل اإلمساك ،وبعد ذلك تم قصف الحي
في شكل متقطع.
وأفادت مصادر طبية أن العديد من الجرحى في حالة
حرجة.

ع�شرات ال�شهداء ( ...تتمة �ص)9
أعلنت حالة الطوارئ القصوى مع استمرار االشتباكات
العنيفة ف��ي مدينة الشيخ زوي��د ومحيطها .وق��ال
مصدر طبي إنه جرى استدعاء األطقم الطبية وتوفير
أكياس الدم والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات
المحافظة بخاصة مستشفى العريش ال��ع��ام ،كما
رفعت درجة االستعداد بإسعاف شمال سيناء.
هذا وتحدثت مصادر طبية عن وص��ول  30جثة
على األق��ل ،بينها جثث لعسكريين إلى المستشفى
العسكري في العريش.
وفي السياق ،كان  3إرهابيين قد لقوا مصرعهم
م��س��اء ال��ث�لاث��اء ب��ان��ف��ج��ار س��ي��ارة مفخخة ك��ان��وا
يستقلونها ق��رب مركز أمني ف��ي مدينة  6أكتوبر
بالقاهرة .وأوضحت مصادر أمنية أن عبوة ناسفة
انفجرت في شكل مفاجئ قبل أن يتمكن اإلرهابيون
من تنفيذ مخططهم.
يذكر أن الحادث وقع بعد ساعات من قرار وزير
الداخلية المصري مجدي عبدالغفار برفع الحالة
األمنية إل��ى الدرجة «ج» ،تحسبا ً لوقوع عمليات
إره��اب��ي��ة ،وذل��ك غ��داة تفجير ش��رق ال��ق��اه��رة ،راح
ضحيته النائب العام في مصر هشام بركات.

العدو يرفع جاهزيته

في االثناء ،أعلن جيش العدو حالة التأهب القصوى
على طول الحدود المصرية – «اإلسرائيلية» ،بعد ظهر
أمس .وذكر موقع «والال» اإلخباري «اإلسرائيلي» أن
الجيش نشر ق��وات إضافية على طول الحدود مع
شبه جزيرة سيناء ،كما أن آليات ثقيلة وع��ددا ً من
الدبابات تمركزت عند معبر «نيتسانا» الحدودي مع
مصر .وكانت أغلقت «إسرائيل» صباح أمس معبر
«كرم أبو سالم» بين الكيان الصهيوني وقطاع غزة
ومعبر «نيتسانا» البري بين مصر وغزة.

سماع دوي انفجارين في رفح

وق��ال��ت م��ص��ادر أمنية وش��ه��ود إن��ه سمع دوي
انفجارين في مدينة رف��ح المصرية الواقعة على
الحدود مع قطاع غزة .ولم يتضح على الفور سبب
االنفجارين.

إعالن حالة الطوارئ

وكانت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء

عبا�س �أقاله من �أمانة �سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

عبد ربه يرف�ض قرار �إعفائه
أع��ل��ن ي��اس��ر ع��ب��د رب���ه رفضه
قرار إعفائه من منصبه كأمين سر
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية .وذل��ك ردا ً على قرار
اللجنة  -خ�لال اج��ت��م��اع أج��ري
الليلة قبل الماضية برئاسة رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس
 إقالة عبد ربه من منصبه فيها.وأوضح عبد ربه أن عباس ال يملك
صالحية إقالته من منصبه ،مؤكدا ً
أن هذا من شأن اللجنة التنفيذية
ب��ك��ام��ل أع��ض��ائ��ه��ا ،وأن منصبه
ليس وظيفة ،وهو منتخب من قبل
األعضاء كما الرئيس منتخب.
ك��م��ا ات��ه��م ع��ب��د رب���ه ال��رئ��ي��س
الفلسطيني ب��أن��ه أف���رغ منصب
أم��ي��ن ال��س��ر واللجنة التنفيذية
من مضمونيهما وأن أي��ة خالفات
سياسية واخ��ت�لاف ف��ي وجهات
النظر ال يبرر أية إجراءات عقابية.
ول��ف��ت إل��ى أن��ه م��وج��ود خ��ارج
األراض�����ي الفلسطينية للعالج
وأنه لم يبلغ بالقرار وإنما وصله
عبر وسائل اإلع�لام وأن��ه في حال
أرادت اللجنة التنفيذية إعفاءه

حرائق �صور ( ...تتمة �ص)9

الى ذلك ،قال نائب المتحدث باسم األمم المتحدة فرحان
حق أن المبعوث األممي المتحدة لسورية ستيفان دي
ميستورا سيقدم االثنين المقبل تقريرا ً عن مهمته إلى األمم
المتحدة.
وأضاف حق أمس أن دي ميستورا سيلتقي مع مسؤولين
بما فيهم األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في مرحلة
أولى ثم يتوجه إلى مجلس األمن في مرحلة ثانية ،مشيرا ً إلى
أنه سيقدم التوصيات في شأن سبل المضي قدما ً في ضوء ما
توصل إليه في المشاورات مع األطراف السورية.
وكان المبعوث األممي قد التقى مع ممثلين عن الحكومة
السورية وتحالف المعارضة وعدد كبير من ممثلي وسفراء
دول المنطقة المدعوين ،بما في ذلك إيران والمملكة العربية
السعودية ،علما ً أن ستيفان دي ميستورا التقى في منتصف
شهر حزيران بالرئيس السوري بشار األسد.
من جهته ،دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون،
مجلس األمن الدولي للتحرك لوضع حد لدوامة العنف الدائر
في سورية ،وق��ال« :إن��ه من العار علينا جميعا ً بعد ثالث

سنوات منذ اعتماد بيان جنيف لحل الصراع الكارثي في 
سورية أن تتواصل معاناة الشعب السوري في االنحدار
إلى مستويات جديدة ،حيث لقي أكثر من  220ألف شخص
مصرعهم».
ميدانياً ،بعد كر وف��ر ومواجهات عنيفة ،تمكن مقاتلو
وح��دات حماية الشعب الكردية من طرد عناصر «داعش»
الذين توغلوا في أح��د أحياء مدينة تل أبيض السورية
الحدودية مع تركيا.
وحسب نشطاء ،فقد طرد األكراد عناصر «داعش» أمس،
من أحد أحياء تل أبيض الذين كانوا قد سيطروا عليه الثالثاء،
بعد معارك قتل فيها نحو  30مقاتالً كرديا ً و 4عناصر من
التنظيم اإلرهابي.
وفي السياق ،سيطر الجيش السوري مدعوما ً بالقوات
الرديفة في شكل كامل على حي غويران بجزأيه الغربي
والشرقي ،بعد عمليات مكثفة ودقيقة اسفرت عن مقتل
العديد من مسلحي «داعش» غالبيتهم من جنسيات أجنبية
ومصادرة كميات من األسلحة والذخيرة المتنوعة.

قي�صر الكرملين ( ...تتمة �ص)9
زي���ادة ضغوطه على روس��ي��ا ،للحصول على مكاسب
جيوسياسية في أوكرانيا وغيرها من مناطق النزاع
ليشك ّل االنقالب الغربي دليالً دامغا ً على وجود مشروع
متكامل الستهدافها ،فباغتت روسيا الغرب كله وفاجأته
واستخباراته بخطة جاهزة انتهت خالل أسبوعين بضم
شبه جزيرة القرم وإعالنها جزءا ً نهائيا ً من روسيا.
أما في سورية أحكم الصقر الروسي السيطرة وبدون
سابق إنذا ٍر وكال ٍم سياسي أو إعالمي صدر بيانٌ روسي
حمل إنذارا ً بوضع المراصد والدفاعات الروسية بتصرف
سورية إذا حدث العدوان ،ف��زودت سورية بكل السالح
ال�لازم عندما استقدمت أميركا أساطيلها الى المتوسط
بغية الحرب على سورية محذر ًة إياها من مل ّمة الحرب،

قاسمة ظهرها بفيتو راس��خ في عمق األرض ومسقطة
صاروخين أميركيين وجهتهما واشنطن صوب الساحل
السوري ضاربا ً التعنت األميركي الذي راهن على موقف
روسي شبيه بالموقف الليبي.
بعيدا ً من المراهنات السياسية والتعامل بمبدأ ردود
األفعال الذي تنتهجه دول كبرى وعريقة في السياسة
تتفرد روسيا بسياسة البرود والهدوء وانتظار اللحظة
المناسبة القتناص فرصة االنقضاض على خصمها فالدب
الروسي سرعان ما يتحول صقرا ً جارحا ً حالما تحين
الفرصة ويسنح الوقت.

لمى خير الله

من منصبه ،فيجب أن يكون ذلك
باجتماع ع��ام وي��ت��م اإلع�ل�ان عن
اإلقالة في شكل واضح.
م���ن ج��ه��ت��ه��م ام��ت��ن��ع أع��ض��اء
اللجنة التنفيذية للمنظمة عن
توضيح أسباب إعفاء عبد ربه.
واكتفوا بالتأكيد أن ال��ق��رار جاء
في إط��ار تطوير وتوزيع المهمات

فاديا مطر

�أ�سبوع حا�سم ( ...تتمة �ص)9

من دون الم�سا�س بالحريات العامة

ال�صيد :نقاوم الإرهاب في �إطار الد�ستور التون�سي
قال رئيس الحكومة التونسية «الحبيب الصيد» ،أمس،
إن حكومته تحارب اإلرهاب في إطار ما يمليه الدستور،
ومن دون المساس بالحريات العامة في البالد.
وأضاف رئيس الحكومة ،في تصريحات أدلى بها خالل
زيارة أجراها لجزيرة جربة السياحية (جنوب) ،أن قوات
األمن التونسية «تبذل جهودا ً كبيرة ،وإن تلك الجهود يجب
أن تلقى دعم الدولة ،من خالل مجموعة من اإلجراءات التي
تم اتخاذها وسيشرع في تطبيقها ،اعتبارا ً من اليوم» ،من
دون أن يوضح تلك اإلجراءات.
واعترف الصيد أن الحكومة «غير ق��ادرة على توفير
عناصر أمنية لحماية جميع الفنادق في تونس ،والتي
يبلغ عددها  690فندقاً ،منها ما يزيد على  100فندق ،في
المنطقة السياحية بجربة ،إال أن الحكومة ستوفر أعدادا ً
إضافية من رجال األمن للمناطق السياحية ،وكذلك دعم
الحرس البحري بـ  150عنصرا ً إضافياً».
وحول احتمال تعرض المنطقة السياحية في جزيرة
جربة الع��ت��داءات إرهابية مماثلة لما حصل قبل أيام
بسوسة ،قال الصيد« :يجب علينا أن نكون على أهبة

االستعداد دائماً ،للتدخل في أسرع وقت ممكن ،من أجل
تفادي جميع األخطار المحتملة».
أما حول تأمين الشريط الحدودي بين تونس وليبيا،
أ ّكد رئيس الحكومة أن الجيش التونسي شرع في إنجاز
حواجز على طول الحدود ،بين معبر «رأس جدير» (يبعد
قرابة  150كلم على جزيرة جربة) ومعبر «ذهيبة وازن»
(أقصى جنوب شرقي ت��ون��س) ،لتأمين أم��ن ومراقبة
المناطق الحدودية».
وتعيش تونس على وقع إرهاصات ح��ادث إرهابي،
اعتبر األكثر دموية في تاريخ البالد ،بعد أن شن مسلح،
يدعى «سيف الرزقي» ،الجمعة الماضية هجوما ً مسلحاً،
وقتل  38سائحا ً أجنبيا ً معظمهم بريطانيون ،على
شاطئ تابع لفندق «أمبيريال مرحبا» ،بمنطقة القنطاوي
الساحلية في محافظة سوسة شرق البالد.
وتعتبر السياحة من أعمدة االقتصاد التونسي إذ يعمل
بها قرابة  400ألف شخص ،وتساهم بنسبة  7في المئة
من الناتج المحلي اإلجمالي وتحقق بين  18و 20في المئة
من عائدات تونس السنوية من العمالت األجنبية.

«داع�ش» يهدد ب�إ�سقاط «حما�س» في قطاع غزة

والصالحيات في نطاق اللجنة.
وأكدت مصادر مطلعة أن خالفات
ن��ش��ب��ت ب��ي��ن ع��ب��د رب���ه م��ن جهة
وعباس وع��دد من أعضاء اللجنة
من جهة ثانية ،في ش��أن قضايا
ع��دة منذ أكثر م��ن ع��ام وتفاقمت
هذه الخالفات خالل األشهر القليلة
الماضية.

في  29حزيران المنصرم بأن هناك «مخاوف بشأن التحديات اللوجستية
المتعلقة بإقامة أي نوع من المنطقة العازلة ،مشيرا ً الى أنها قضية معقدة
لدينا مخاوف في شأنها» وهذا ما يندرج تحت التحديد لخيارات الحرب
المحصورة تركيا ً قبل تبلور صورة الحكومة التركية الجديدة التي غيرت
معادالتها انتخابات  7حزيران الماضي وخسارة القدرة البرلمانية لحزب
العدالة والتنمية خصوصا ً بعد تحذيرات رئيس حزب الشعب الجمهوري
المعارض كيليتشدارأوغلو عبر صحيفة «حرييت» التركية في  30حزيران
المنصرم من محاوالت أردوغانية لشن عدوان عسكري على سورية يجلب
الدمار للبلدين منوها ً ألى الثمن الباهظ تركياً ،ومشددا ً على أن حزب «العدالة
والتنمية» لم يتمكن من قراءة التوازنات الدولية منذ البداية ،وهذا يدل على
مخاوف حقيقية تركية داخلية من أن أي تدخل عسكري في سورية سيعني
أن هناك ق��رارا ً أميركيا ً قد أتخذ يقضي بإجراء بلبلة في تركيا يتخطى في
مستوياته إنهاء إسطورة البلد المستقر وإدامة الفوضى التي ال تنهي لسنوات
طويلة ،وهو تحذير حقيقي من ما تنذر به السياسة الخارجية التركية من
خطر على السياسة الداخلية ،فتركيا التي تسعى إلى تغير ديمغرافي للشمال
السوري اوضحتها تصريحات سابقة كثيرة حول الملف السوري بإعالن
متكرر لالستعداد إلى تدخل عسكري في سورية كما نقلت صحيفة «ميليت»
التركية في  30نيسان الماضي عن كالم تركي للتدخل في سورية لربطه
بانتخابات  7حزيران الماضي وكانت قد سبقتها تصريحات للبرلمان التركي
من تدخالت عسكرية في سورية في  2تشرين األول  2014وتصريحات داوود
أغلو في  23حزيران عام  2014لجهة إمكانية عسكرية تركية للتدخل في
سورية ترافقت مع تصريحات إلردوغ��ان في  25أيلول  2014عن امكانية
تدخل عسكري في سورية ،فهذا وبمجمله في هذا الوقت يبرز أن ج ّل ما
تستطيعه الحكومة التركية هو دعم االرهاب الداعشي واحتواء فقاعات اإلعالم
التي كان إحداها ما سمي بـ«اإلئتالف» ليندرج هذا الكالم في سياق سكولوجيا
عقالنية عثمانية ما زالت تحتفظ بحلم السيطرة من طريق «الفوبيا» والميديا
اإلعالمية التي ربما تحسن المظهر السياسي المحلي واإلقليمي على وقع ما
كان يمكن أن يكون مضادا ً للتأثير العسكري اإليراني المتنامي في العراق
والمزعج تركياً ،باإلضافة للمشهد السوري الذي يتعافى والذي أزاح أعداد
كبيرة من أرهابيي «النصرة» التركية في القلمون ،األمر الذي أحرق ذكريات
وصور وأحالم المشاهد العثمانية في رأس أردوغان الذي سيرى قريبا ً صور
حرائق احالمه حقيقة أمامه.

هددت جماعة «داعش» بجعل قطاع غزة واحدا ً من
مناطق نفوذها في الشرق األوسط ،متهمة حركة حماس
الحاكمة في القطاع بأنها «غير جادة بما يكفي» بشأن
تطبيق الشريعة.
جاء ذلك في تسجيل فيديو صدر أول من أمس ،من
معقل ل��ـ»داع��ش» في سورية بثه ما يسمى بالمكتب
اإلعالمي في «والية حلب».
والتسجيل بعنوان «رس��ال��ة إل��ى أهلنا ف��ي بيت
المقدس» ،ك ّفر فيه عناصر غزيّون من التنظيم ،حركة
حماس ،واصفينها بـ«صحوات الردة» ،وفق قولهم.
وأعرب أبو قتادة الفلسطيني ،أحد أبناء قطاع غزة الذين
انضموا لتنظيم «داعش» في حلب ،عن سعادته الغامرة
كونه من «جنود الخالفة» ،ودعا جميع «الموحدين في
غزة بااللتحاق بركب المجاهدين ،واالنضمام إلى دولة
الخالفة» بحسب تعبيره.

واتهم أبو قتادة ،حركة «حماس» بـ«التدرج نحو
الكفر ،وابتدأت بهدم مسجد ابن تيمية ،وهي حركة ال
تسعى الى تحكيم الشريعة».
وأوض��ح أبو ع��زام الغزاوي ب��دوره ،أن «الجهاد في
سبيل الله ،ليس هو لتحرير أرض ،بل لتحكيم شريعة
الله ،وإعالء كلمة الله لتكون هي العليا» ،متهما ً حركة
«حماس» بالقتال لـ»الحمية فقط ،وال يح ّكمون شرع
الله ،وهم يربون جنودهم وأبناءهم على الوالء للعلم
الذي لو وجدته لدسته اآلن ،ألنه يك ّرس لحدود سايكس
بيكو».
وأض��اف أبو ع��زام ال��غ��زاوي« :رسالة إلى طواغيت
ح��م��اس ،أن��ت��م ف��ي حساباتنا ال ش���يء ،أن��ت��م وفتح
والعلمانيون جميعهم ال نعدّكم شيئاً ،وب��إذن الله
سنقتلع دولة اليهود من جذورها ،أنتم زبد يذهب مع
زحفنا ،وبإذن الله ستحكم غزة بالشريعة رغما ً عنكم».

بمنع المفتشين تفتيش المواقع العسكرية إضافة إلى إصرار مرشد الثورة
اإلم��ام علي خامنئي ع��دم السماح بتفتيش المواقع العسكرية االيرانية
واستجواب العلماء النوويين كما أكد ض��رورة إلغاء كافة أشكال الحظر
الغربي فورا ً عند توقيع االتفاق النووي النهائي بما فيه االقتصادي والمالي
والمصرفي سواء ما يتعلق بمجلس األمن او الكونغرس االميركي أو اإلدارة
األميركية.
لكن الغرب يصر على ذلك للتأكد من أن إيران لم تستخدم هذه المنشآت
لتجارب نووية أو في محاولة إلنتاج القنبلة بينما تعتبرها طهران حجة
للتجسس على النظام العسكري اإليراني ،لكن هذه العقدة قد تجد تسوية من
خالل اقتراح حل وسط يقوم على أساس السماح للمفتشين الدوليين بزيارة
مواقع عسكرية ولكن من دون التفتيش أو أخذ عينات بحسب ما أعلن العديد
من المصادر التي تشارك في المفاوضات.
أما قضية رفع العقوبات التي تطالب إيران برفعها بالكامل بعد توقيع
االتفاق فورا ً بينما يصر الغرب على رفعها بالتدريج بحجة الخوف من أن
تقوم إي��ران بخرق بنود هذا االتفاق ،لكن إحدى الصحف األميركية ونقالً
عن مصادر إيرانية أفادت بأنه ت ّم وضع خطة عمل من أجل ح ّل مسألة رفع
العقوبات وه��ذه الخطة مقسمة إل��ى ث�لاث مراحل وأوضحت أن المرحلة
األولى ،وهي «تبني االتفاق» وتصبح فاعلة عند التوصل إلى االتفاق النهائي
أما المرحلة الثانية «تفعيل االتفاق» فهي موافقة القوى السياسية الداخلية
التابعة لمختلف األط��راف على االتفاق ،وقد أضيفت هذه المرحلة ،نتيجة
لسماح واشنطن للكونغرس بمراجعة االتفاق والتصويت عليه ،وفترة هذه
المرحلة مرتبطة بتاريخ التوصل إلى االتفاق ،فإذا ما توصل الطرفان إليه
قبل  10تموز تكون فترة مراجعة الكونغرس ثالثين يوما ً إضافة إلى  22يوما ً
للموافقة أو رفض االتفاق ،والستعمال الرئيس الفيتو إذا ما احتاج لذلك وإذا
ما فشل الطرفان في التوصل إلى االتفاق ،قبل  10تموز فإن فترة المراجعة
الممنوحة للكونغرس سترتفع إلى  60يوماً.
اخيرا ً المفاوضات ح��ول الملف النووي االي��ران��ي دخلت مرحلة دقيقة
للتوصل الى اتفاق تاريخي بشأن هذا الملف والذي سيحمل مفتاحا ً لحل
العديد من األزم��ات التي يمر بها الشرق األوس��ط وعلى رأسها األزمتان
السورية واليمنية.

توفيق المحمود

مقتل � 13إرهابي ًا ( ...تتمة �ص)9
وأعلنت قيادة عمليات بغداد عن مقتل عدد من إرهابيي «داعش» وتدمير عدد
من التحصينات واآلليات للتنظيم ،وتفكيك عدد من عبوات ناسفة خالل عمليات
«فجر الكرمة» الجارية في قضاء الكرمة.
ه��ذا ،وأعلنت قيادة الشرطة االتحادية عن مقتل  13إرهابيا ً من تنظيم
«داعش» وتدمير  4آليات لهم باشتباكات مسلحة في قاطع الحبانية شرق
الرمادي .وينفذ الجيش العراقي بمساندة متطوعي العشائر عملية عسكرية
ضد إرهابيي «داعش» في منطقة الفحيالت شرق الفلوجة ،كما يشن عملية
أخرى يستهدف فيها التنظيم في منطقة الهيتاوين جنوب الفلوجة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1شاعر فرنسي راحل مال إلى رؤية الحقيقة من خالل
األحالم إشتهر بترجمة «فاوست» 1828
2 .2عاصمة والية أميركية
3 .3طريقة ،حفرا البئر ،وضعوا السم
4 .4أخفزعا ،زرع ،مملكة عربية قديمة
5 .5والية أميركية ،اول نلعب
6 .6من أسماء االسد ،يحرك الطائر جناحيه ،صنوبر
7 .7الخبر ،يرجو
8 .8ثغر ،مدينة كولومبية ،ركيزة
9 .9جزيرة إيطالية ،لطخنا بالعار
1010قتال ،ألبستيها االكليل
1111من الكواكب ،أثق بالشخص
1212بلدة لبنانية ،حيوان بحجم القط ،عبأ

1 .1فلكي أندلسي إشبيلي صحح بعض آراء بطليمس
وأثبت أن المريخ والزهرة أقرب إلى االرض منهما الى
الشمس
2 .2مدينة سعودية ،هيا ،وجهة نظر
3 .3جواب ،مدينة ألمانية ،مدينة لبنانية
4 .4دولة إسالمية ،مدينة سويسرية ،إسم موصول
5 .5من األطراف ،مدينة تركية
6 .6جارية غنت للرشيد ،مدينة بلجيكية
7 .7للندبة ،جزيرة كندية في المتجمد الشمالي ،لطم
8 .8تكلمتن مكثرات النفي في حديثهن ،وافقت الرأي
9 .9مصيف لبناني ،دولة أوروبية
1010أموال ،حرف عطف ،نبال
1111عودتنا ،أصابع
1212لحس ،دولة أوروبية ،ضمير متصل
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،439165278 ،218347569
،894523617 ،576289341
،153876492 ،627491835
،945618723 ،782934156
361752984

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 )1سيغريد داوندست  )2نرمه،
سال ،الم  )3اد ،يا ،مالكم  )4كعب
بن زهير ،را  )5يامان ،ناهل )6
يمد ،ديون  )7فارقتا ،انافس )8

رن ،ايمان ،دام  )9ينب ،الكويت
 )10صالح الدين  )11واو ،نير،
يسأم  )12لمس ،بن ،بتر.
عموديا:
 )1س��ن��اك ري���ف���ر ،ص����ور )2
يردع ،مانيال  )3غم ،بيدر ،ناول

 )4رهيبا ،قابح  )5انملتي ،انس
 )6دس ،زا ،أم��ال��ي  )7المهند،
الدرب  )8والي ،يانكي  )9ارنون،
وني  )10دلك ،ان��ادي ،سب )11
سامره ،فاتنات  )12تم ،الجسم،
يمر.

 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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Entourage
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة مارك
وال �ب��رغ م��ن اخ ��راج دوغ الين.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  105دق �ي �ق��ة.
 ،0ABCامبير ،فوكس ،سينما
سيتي).

Love and Mercy
فيلم درام ��ا ب�ط��ول��ة اليزابت
ب��ان �ك��س وج���ون ك��وس��اك .مدة
العرض  120دقيقةز (،ABC
سينما سيتي ،امبيرن سينمال،
سينما سيتي).
Cut Bank
ف� �ي� �ل ��م رع� � ��ب ب� �ط ��ول ��ة الي ��م
ه �ي �م �س��ورث م ��ن اخ�� ��راج م��ات
شاكمان .مدة العرض  93دقيقة
( ،ABCغاالكسي).

Spy
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال �ع��رض  120دق�ي�ق��ة( .اب ��راج،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
ديونز ،امبير).

The Unbeatables
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
غ� �ب ��ري ��ال ال� �م� �ي ��رن م ��ن اخ� ��راج
جان ج��وس .مدة العرض 106
دقائق( .سينما سيتي ،ديونز،
ابراج ،فوكس ،سينمال).

Son of a Gun
فيلم تشويق بطولة اليسيا
ف�ي�ك��ان��در م��ن اخ� ��راج خولياس
اف � �ي� ��ري .م � ��دة ال � �ع� ��رض 108
دقائق( .سينما سيتي ،سينمال،
فوكس ،اسباس).

