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تتمات  /ت�سلية
توقف الخدمات ( ...تتمة �ص)9

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

ووس���ع الجيش مناطق سيطرته ف��ي الزبداني
ومحيطها ،في حين استهدف الطيران الحربي أهدافا ً
للمسلحين بأكثر من  26غارة ،وسط قصف مدفعي
مركز استهدف تحصيناتهم.
وف��ي ت��دم��ر ،واص��ل��ت وح���دات الجيش عملياتها
مستهدفة تحركات عناصر تنظيم «داعش» االرهابي
في المدينة ومحيطها ،وصد الجيش هجوما ً للمسلحين
من محوري المثلث والحالبات باتجاه احدى النقاط
العسكرية العاملة في ريف المدينة.
كما استهدفت مدفعية الجيش آليات للمسلحين
شرق منطقة البيارات وفي قرى غنيمات ومغيزيل
وعنق الهوى ورحوم التي تعد معبرا ً للتنظيم االرهابي
من الرقة باتجاه البادية.
هذا ونفذ الجيش السوري عمليات عدة في قرى

البراغيتي وأب��و الضهور أسفرت عن سقوط قتلى
ومصابين بين صفوف المسلحين وتدمير آلياتهم ،في
حين استهدف الطيران الحربي مقرا ً لتنظيم «جيش
الفتح» االرهابي في مدينة أريحا وقريتي سلة الزهور
وجنة القرى جنوب غربي ادلب.
وف��ي حلب ،استهدف الجيش ال��س��وري تحركات
المسلحين بالرشاشات الثقيلة ف��ي محيط مبنى
البحوث العلمية في المدينة ،في حين نفذ الطيران
الحربي الســوري غارات عدة على أهداف للمسلحين
ف��ي ب��ل��دات حــور وع��ن��ج��ارة وال��م��ن��ص��ورة بالريف
الغربي ،اضافة الستهدافــه قرى رسم عبود ونصر
الله وال��م��زارع بالقرب من مطار كويرس العسكري
الذي يحاصره تنظيم «داعش» االرهابي بريف حلب
الشرقي.

مقتل  4جنود �صوماليين
في هجوم لحركة «ال�شباب»
لقي  4من أفراد الجيش الصومالي
ع��ل��ى األق���ل مصرعهم ف��ي هجوم
شنته عناصر من حركة الشباب
الصومالية المتشددة على قاعدة
عسكرية في وسط البالد أمس.
وصرح مسؤولون صوماليون
عقب ال��ح��ادث ،ب��أن مسلحين من
حركة الشباب الصومالية هاجموا
قاعدة عسكرية في وسط البالد ما
أسفر عن مقتل أربعة جنود على

وذك��ر مصدر أمني ان الطيران استهدف المنازل
والمنشآت العامة والخاصة في ع��دد من المناطق
ما أدى إلى تضرر كبير في البنية التحتية ومنازل
المواطنين.
ك��م��ا ج���دد ط��ي��ران ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي غ��ارات��ه
الهستيرية المكثفة على محافظه الجوف مستهدفا ً
محيط المجمع الحكومي واألحياء المجاوره بمدينه
الحزم ،ومصنع لإلسمنت في محافظة عمران ،ومنطقة
السواد بالعاصمة صنعاء.
بدورها أعلنت وزارة الصحة اليمنية توقف الخدمات
الطبية في إح��دى عشرة محافظة نتيجة العدوان
السعودي والحصار.
وقال مصدر ب��وزارة الصحة ان الخدمات الصحية
والطبية توقفت في محافظات ع��دن ،لحج ،صعدة،
تعز ،حجة ،الضالع ،أبين ،البيضاء ،شبوة ،مأرب،
والجوف.
وأوضح المصدر ذاته ان توقف الخدمات الصحية
ي��رج��ع إل��ى نقص المستلزمات وال��م��ع��دات الطبية
واألدوي��ة ومغادرة أغلب الكادر الطبي األجنبي فيما

تعوي�ضات �أميركية ( ...تتمة �ص)9
منهم على أس��رار البرنامج النووي ومعلومات دقيقة عنه ،ولكن جاء
الرفض من القيادة االيرانية حيث أعلن كبير المفاوضيين االيرانيين
عباس عراقجي في  30ايار من العالم الحالي رفض ايران قيام الوكالة
الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش مواقعها العسكرية واستجواب
عمالئها في اطار اتفاق حول الملف النووي االيراني.
ومع اقتراب الساعات االخيرة للتوقيع النهائي بحيث باتت االستعدادات
الخاصة باالعالن عن توقيع االتفاق في مرحلتها األخيرة ،صيغت وثيقة
من مئة صحفة تنص على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على
طهران في مقابل موافقة ايران على بعض القيود التي ال تؤثر في سير
برنامجها النووي السلمي بل ستتطور في شكل اسرع وهذا ما أكده رئيس
منظمة الطاقة الذرية االيرانية علي اكبر صالحي ،منوها ً بأن احد اهداف
المفاوضات النووية والتوصل الى اتفاق هو السير قدما ً في المجاالت
الصناعية والتجارية.
وفي خضم هذه التصريحات النارية التي تؤكد ان االتفاق أصبح
قاب قوسين ،وانه لن يؤثر سلبا ً على المسيرة النووية االيرانية برمتها،
بل سيزيد من قوتها السياسية والعسكرية في المنطقة تعادل وزن
«اسرائيل» ،وهو ما سيفتح الباب لتداعيات استراتيجية يمكن ان تؤثر
على األوضاع السياسية في منطقة الشرق األوسط ،األمر الذي زاد من
مخاوف «اسرائيل» بأن هذا االتفاق سيكلفها أمنها االستراتيجي ويعرض
السالم في العالم للخطر حسب ادع��اءات رئيس ال��وزراء «االسرائيلي»
بنيامين نتنياهو في  12تموز ،فـ «اسرائيل» التي هي قوة نووية منذ
زمن بعيد ولكنها لم تعلن عن ذلك ،تصادمت مع الواليات المتحدة في
شكل مباشر وغير مباشر وعارضت حدوث اتفاق نووي ايراني يسمح لها
بالوصول الى مستويات متقدمة من التحفيز النووي يهدد أمنها.
فمع الهاجس الكبير للنخبة السياسية والعسكرية «االسرائيلية» الذي
اسمه ايران وبرنامجها النووي ،ومع ذهاب كل محاوالت رئيس الحكومة
«االسرائيلية» نتنياهو لعرقلة التوصل الى اتفاق نهائي ادراج الرياح،
ومع ضعف حلفائها يبقى السؤال هل تدرك «اسرائيل» أنها أصبحت
تحارب في قضية خاسرة وب��ات على رئيس وزرائ��ه��ا تجرع القبول
باالتفاق ،بالذات بعدما كانت مصادر «اسرائيلية» قد كشفت النقاب
سابقا ً عن استعداد «اسرائيل» لقبول التوصل التفاق نووي مع ايران
نظير الحصول على تعويضات اميركية حسب ما جاء في تقرير لصحيفة
«يديعوت احرنوت» «االسرائيلية».

دُعيت المنظمات والهيئات اإلنسانية الدولية كافة إلى
التحرك العاجل إلنقاذ حياة الماليين من اليمنيين.
من جهته ،دعا رئيس المجلس السياسي لحركة
«أنصار الله» صالح الصماد المجتمع الدولي لتحمل
مسؤولياته ف��ي وق��ف ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي ورف��ع
الحصار.
واعتبر الصماد ان عدم التزام السعودية بالهدنة
االنسانية يضع المجتمع الدولي ام��ام محك خطير،
كما دعا الشعب اليمني الى التحرك الجاد الى جانب
الجيش واللجان الثورية للدخول في خطوات وصفها
باألكثر ايالما ً للعدوان السعودي.
على صعيد آخر ،دعا مبعوث األمم المتحدة الخاص
إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد األطراف اليمنية
إلى احترام الهدنة التي تخللتها خروقات من طرفي
األزمة.
وقال ولد الشيخ أحمد إن سبب خرق الهدنة يعود
إلى ما وصفه بسوء التفاهم بين طرفي األزمة ،مؤكدا ً أنه
يعمل على تثبيت الهدنة التي لم تنهر على رغم تواصل
االشتباكات وغارات التحالف.

تقرير �أممي ( ...تتمة �ص)9

األقل.
وقال النقيب نور أولو من منطقة
شبيلي الوسطى في وسط الصومال
إن اثنين من مقاتلي الشباب قتال
خ�ل�ال ال��ه��ج��وم ،وإن المسلحين
هاجموا القاعدة العسكرية في وقت
مبكر وقتلوا أربعة جنود.
وذكر المتحدث باسم العمليات
العسكرية للشباب الشيخ عبد
ال��ع��زي��ز أب���و مصعب أن مقاتلي

الحركة قتلوا  12جنديا ً في الهجوم،
وفرضوا سيطرتهم لفترة وجيزة على
القاعدة .وتمكنوا من االستحواذ على
كل األسلحة والذخائر الموجودة في
القاعدة.
وك��ث��ف��ت ال��ح��رك��ة ال��م��ت��ش��ددة
الهجمات ف��ي شهر رم��ض��ان في
ال��ع��اص��م��ة م��ق��دي��ش��و س��ع��ي �ا ً ال��ى
اإلطاحة بالحكومة المدعومة من
الغرب.

ناديا شحادة

معظم المتهمين في تفجير الكويت �سعوديون
أغلقت األجهزة األمنية الكويتية ملف التحقيق في
حادثة التفجير االرهابي الذي تعرض له مسجد قبل
نحو أكثر من أسبوعين ،وأحالت المتهمين في القضية
إل��ى هيئة التحقيق واالدع���اء العام ،وبينهم خمسة
سعوديين.
وبحسب موقع «المرصد» فقد كشفت مصادر تعمل
في وزارة الداخلية الكويتية أن الوزارة أنهت التحقيقات
مع المتهمين في قضيّة اإلع��داد والتحضير للعملية
اإلرهابية ،ويبلغ عددهم أربعة أشخاص ،وهم صاحب
المركبة جراح نمر مجبل (ب��دون) ،ومن قام بإيصال
االنتحاري لتنفيذ الجريمة عبدالرحمن صباح عيدان
(بدون) ،وصاحب المنزل الذي قام بإيوائه ،وشقيقه،
ويحمالن الجنسية الكويتية.
وأكدت المصادر أنه تم تحويل ّ
ملف القضية بالكامل

من الوزارة إلى النيابة العامة .واستغرقت الجهود التي
والتقصي  16يوماً ،منذ وقوع
قضتها الوزارة في البحث
ّ
الجريمة في  26حزيران الماضي حتى أول من أمس،
أماطت الستار عن أسماء تسعة أشخاص ينتمون الى
تنظيم «داع��ش» اإلرهابي ،خمسة منهم سعوديون،
شاركوا في اإلعداد والتخطيط والتنفيذ للتفجير الذي
ادى الى استشهاد  27شخصاً ،وإصابة  226آخرين.
ي��ذك��ر أن األج��ه��زة األم��ن��ي��ة الكويتية ونظيراتها
السعودية أكملت الربط بين خيوط جريمة تفجير
مسجد اإلمام الصادق في الكويت ،بإلقاء القبض على
ثالثة أشقاء سعوديين ،تورطوا في تنفيذ الجريمة،
مع بقية أفراد الخلية ،المكونة من كويتيين ومن دون
جنسية ،إضافة إلى منفذها األس��اس االنتحاري فهد
القباع.

مبادرة الزبداني ( ...تتمة �ص)9

إال أن التنظيم ال يزال يسيطر على مناطق رئيسية أبرزها
مدينتا الموصل مركز محافظة نينوى ،شماالً ،والرمادي
مركز محافظة األنبار ،غرب العراق.
ففي شهر أيار الماضي أعدت اللجنة الخاصة بمكافحة
التطرف اإلسالمي العنيف التابعة لمجلس األمن الدولي
تقريرا ً يحذر من زيادة عدد المسلحين الوافدين إلى الشرق
األوسط في شكل غير مسبوق.
وحسب ما أورده التقرير فإن السنوات الماضية شهدت

مبادرة تنطوي على ضرورة وقف اطالق النار من الطرفين وتسليم السالح
وإعادة رفع العلم السوري على دوائر الدولة إضافة الى تشكيل لجان توفيقة
من أهالي مدينة الزبداني والتركيز على إعادة إعمار البنية التحتية والخدمات
األساسية في المدينة والسماح بدخول المواد الغذائية واإلغاثية وبعودة
المدنيين المهجرين قصريا ً ج��راء األح��داث مع ض��رورة إج��راء التسويات
والمصالحات من طريق الوسيط المتفق عليه وفي شكل تدريجي والتأكيد على
أهمية فتح الطريق أمام من يود الخروج من المطلوبين من المدينة إلى الجبل
الشرقي وأمام من يريد تسوية وضعه والمصالحة الوطنية والبقاء في المدينة
من دون اعتقال.
معطيات الحل السلمي أينعت بالتوازي مع توقيع االتفاق النووي اإليراني –
األممي الذي أصبح بحكم الناجز وبانتظار التوقيع النهائي كما تأتي على وقع
اندحار مشروع الشرق األوسط الكبير وباعتراف أميركي حيث اعترفت واشنطن
على لسان وزيرة خارجيتها السابقة كونداليزا رايس أن الرئيس بشار األسد
استطاع عرقلة المشروع برمته.
تطور األحداث في الزبداني يحمل في جنباته كال االحتمالين ،إما أن يدفع
الفصائل المسلحة لمبايعة «النصرة» و«داع��ش» المتواجدين في سلسلة
الجبال الشرقية خصوصا ً بعد تلقيها صفعة قوية في الجزء الجنوبي للمدينة
عندما حاولت إشغال الجيش وفتحت حينها جبهة النصرة الجزء الشمالي
فكانت الصفعة مزدوجة وإما أن ترضخ لحل تفاوضي يجنب المدينة مغبة
التوغل بمعركة.

انضمام أكثر من  1000أجنبي من نحو  100جنسية إلى
صفوف التنظيم.
وج��اء التقرير عشية اجتماع لمجلس األم��ن  28أيار
لبحث قضية العناصر األجنبية المقاتلة في مناطق النزاع،
وبالدرجة األول��ى في العراق وسورية حيث بلغ تدفق
المقاتلين في اآلونة األخيرة مستويات غير مسبوقة.
كما تطرق التقرير حينها إلى ظاهرة توافد المقاتلين إلى
ليبيا التي باتت تزداد نطاقا ً أيضا ً في األشهر األخيرة.

تون�س :اعتقال  15م�شتبه ًا
بتورطهم في هجوم �سو�سة
اعتقلت السلطات التونسية  15مشتبها ً
بضلوعهم في هجوم سوسة اإلرهابي الذي وقع
الشهر الماضي.
وقال وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي،
«تمكن األمن من إضعاف كتيبة عقبة بن نافع
الموالية لتنظيم ال��ق��اع��دة ف��ي ب�لاد المغرب
اإلسالمي في شكل شبه نهائي ...وعدد المعتقلين
في هجوم سوسة بلغ حتى اآلن  15شخصاً».
ونشرت وزارة الداخلية حوالى  100ألف
شرطي في أنحاء البالد لتعزيز الحماية وبث
الطمأنينة ف��ي نفوس السياح والتونسيين
على حد سواء ،وقال الغرسلي إن أكثر من ألف
شرطي مسلح انتشروا داخل الفنادق في إطار
خطط لتدعيم األمن.
وشهد الشهر الماضي أسوأ هجوم في تاريخ
تونس الحديث ،بعدما أطلق متشدد النار على

لمى خير الله

القاهرة وروما ( ...تتمة �ص)9
الدبلوماسية في القاهرة ،مع األخذ في االعتبار ان االرهاب يعمل بشكل دنيء
ألغراض شهدناها في تونس والكويت واوروبا واحداث سيناء واغتيال النائب
العام.
وشدد شكري على أن التعاون والتضامن سيتواصل في المستوى القائم
نفسه ،بل يزيد في المجاالت السياسة واالمنية ،موضحا ً أن الوزير اإليطالي زار
صباح اليوم موقع القنصلية ،وسيتم االنتهاء من اعمال الترميم قريبا ً لتعود
الى رونقها كرمز للعالقات المصرية  -االيطالية.
وقال وزير الخارجية االيطالي إنه يزور مصر في المقام االول للتعبير عن
مساندته للعاملين بالسفارة والقنصلية والمعهد اإليطالي بالقاهرة وقبل ذلك
«ألعبر عن تضامني وتقاربي مع السلطات المصرية وأؤكد عدم تأثر الصداقة
والتعاون بهذه األحداث».
وشدد على أن العمل االرهابي الذي استهدف القنصلية اراد ان يصيب المقر
التاريخي للقنصلية االيطالية وأراد االرهاب أن يصيب هذا المقر الذي يجسد
رم��زا ً للتعاون المصري االيطالي والمصري األوروب��ي وبخاصة في مجال
مكافحة االرهاب.
وأكد أن هذه المحاوالت لضرب التعاون بين مصر وايطاليا ستفشل ألننا
سنظل نعمل إلجهاض االرهاب ومن اجل احالل السالم واالستقرار.

سياح على شاطئ بفندق «إمبريال مرحبا»
بمنتجع سوسة السياحي ليقتل  38أغلبهم من
البريطانيين ،وقد تبنى «داعش» الحقا ً العملية،
وبعد أسبوعين من الهجوم طالبت بريطانيا
رع��اي��اه��ا ف��ي ت��ون��س ب��ال��م��غ��ادرة معتبرة أن
اإلجراءات األمنية غير كافية ،لكن وزير الداخلية
التونسي قال إنه منذ هجوم سوسة تمكنت قوات
األمن من تفكيك عشرات الخاليا اإلرهابية النائمة
التي كانت تستعد لهجمات جديدة.
وفي وقت سابق ،صرح كمال الجندوبي وزير
العالقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع
المدني التونسي بأن قوات األمن نفذت أكثر من
 700عملية أمنية منذ وقوع الهجوم وتمكنت من
إيقاف  127شخصا ً يشتبه بانتمائهم لعصابات
إرهابية من دون أن يحدد عدد المتورطين في
الهجوم.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
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1 .1ع��ال��م إنكليزي ص��اح��ب نظرية ال��ت��ط��ور باألجناس
البشرية
2 .2وادي في لبنان مشهور
3 .3هرم هرما ً ناعماً ،مدينة المانية ،وجها الحملة من كل
جهة
4 .4أنت (باألجنبية) ،ذهب ضياعا ً (االمر) ،لطختم بالعار
5 .5يئست ،بارحت
6 .6مدينة عراقية ،أرجعه
7 .7مدينة فرنسية ،نداعب ،بحر
8 .8قرية لبنانية ،يسرقا
9 .9كوب ،سندا ،إقتربت من
1010نعم (باالجنبية) ،خالف أقعد ،قيداه
1111من االشجار ،نهر في اوروبا الغربية
1212عاصمة كوبا ،إستعد لألمر

1 .1أديب مصري راحل من كبار كتاب العرب المعاصرين
2 .2بلدة لبنانية ،يكاتبه
3 .3أبو البشرية ،فيلسوف ورياضي يوناني قال أن الماء
هو المبدأ األساسي لكل شيء ،للندبة
4 .4سقي ،قطع ،أنس
5 .5طفل غير معروف والديه ،بواريد
6 .6بلدة لبنانية ،عاصمة عربية
7 .7كتب ،ذكر األفعى ،للنفي
8 .8أسارع الى االمر ،جنود
9 .9نوتة موسيقية ،نواجه ،منزل
1010مدينة بريطانية ،غيّرنا
1111غلى القدر ،إلهة الصيد عند الرومان
1212نحادثهم ليالً ،تخاف من
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،658134792 ،931275864
،416328975 ،247896513
،389567241 ،572419638
،895643127 ،163782459
724951386

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا ً:
 ) 1ك���اب ب���روت���ون ،ي��ا ) 2
ايتوبعل ،يأمل  ) 3رو ،ماديسون
 ) 4س��ام��ان ،نأنبهم  ) 5ون��ي،
ينهب ،امي  ) 6ال ،جاوب ،لن ) 7

ستالين ،ريتا  ) 8يسن ،نيم ،اريد
 ) 9تنوبا ،الرمان  ) 10يد ،رمينا
 ) 11هدم ،ايماني  ) 12ارماكم،
تن،ني.
عموديا:
 ) 1كارسون سيتي  ) 2ايوان،

تسندهم  ) 3بت ،ميالنو ،در ) 4
بوما ،ال ،برما  ) 5رباني ،ينام
 ) 6وعد ،نجني ،يام  ) 7تلينها،
ماني  ) 8سابور ،المت  ) 9نيون،
بيار ،ان  ) 10انبا ،ترمان  ) 11يم،
هماليا ،ين  ) 12االمين ،دنس.

 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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SPY
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة روز
بايرن من اخ��راج بول فيغ .مدة
ال �ع��رض  120دق�ي�ق��ة،ABC( .
اب� ��راج ،سينما س�ي�ت��ي ،ديونز،
اسباس ،غاالكسي).
Jurassic World
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة كريس
ب � � � ��رات م�� ��ن اخ � � � � ��راج ك ��ول� �ي ��ن
ت��ري �ف��ورو .م ��دة ال �ع��رض 123
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،اب���راج ،فوكس،
سينمال).
Minions
فيلم تصويري بطولة ساندرا
ب��ول��وك م��ن اخ� ��راج ك��اي��ل بالدا
وبيار كوفين .م��دة العرض 91
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
اب��راج ،سينما سيتي ،سينمال،
فوكس).
The Gallows
فيلم رع��ب ب�ط��ول��ة كاسيدي
غيفورد من اخراج ترافيس كلف
وك��ري��س لوفينغ .م��دة العرض
 150دق��ي��ق��ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينمال ،فوكس).
كابت مصر
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة محمد
امام من اخراج معتز التوني .مدة
العرض  91دقيقة( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
ديونز ،فوكس ،غاالكسي).
Home
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب��ط��ول��ة
ج�ي��م ب��ارس��ون م��ن اخ� ��راج تيم
ج��ون �س��ون .م��دة ال �ع��رض 100
دقيقة( .فوكس ،سينما سيتي).

