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تتمات  /ت�سلية
القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

وقال العميد سعد معن الناطق الرسمي باسم وزارة
الداخلية العراقية في بغداد إنه ومن «خالل مراقبة دقيقة
قامت بها خلية الصقور لموقع إح��دى ق��ي��ادات تنظيم
«داعش» في قضاء القائم تم رصد دخول رتل مكون من عشر
عربات محملة بمجموعة من االرهابيين بعضها مفخخ»
مشيرا ً إلى أنه «وبتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة
وطيران القوة الجوية تم استهداف الرتل وتدميره بالكامل
والقضاء على جميع اإلرهابيين فيه .كما تم تدمير مقر
القيادة الذي انطلقت منه العربات من خالل توجيه ضربة
مركزة بالتنسيق مع القوة الجوية بعد ان تبين ان هذا
المقر الذي يقع في حي الجمعية في قضاء القائم هو مقر
للقيادات العسكرية لتنظيم «داعش» اإلرهابي» موضحا ً
أن الضربة «أدت الى مقتل  48ارهابياً».

القوات اليمنية ( ...تتمة �ص)9

على صعيد آخر ،دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»
أول م��ن أم��س السلطات العراقية إل��ى إع���ادة محاكمة
 24محكوما ً باإلعدام ،على خلفية ما يعرف بـ «مجزرة
سبايكر».
واعتبرت المنظمة الحقوقية المحاكمة التي أجراها
القضاء العراقي للمتهمين األسبوع الماضي غير عادلة.
وقال جو ستورك ،نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق
األوس��ط في المنظمة «على السلطات العراقية أن تعيد
محاكمة الـ  24مدانا ً في مجزرة سبايكر ،والذين حكم
عليهم باإلعدام ،كون المحاكمة غير عادلة».
وأض��اف ستورك «المحاكمة استمرت ساعتين فقط،
ومنع الدفاع من ممارسة حقه في تقديم شهود وأدلة».

ال�سب�سي ينفي نية وا�شنطن
�إقامة قاعدة ع�سكرية في تون�س

وفي سياق آخر ،قال مساعد وزير الخارجية االيراني
حسين أمير عبد اللهيان ،ان تجاهل مجلس األمن لجهود
االمم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن ،وصمته
أمام االبادة االجماعية التي تمارس في اليمن ،يثير أسف
المجتمع الدولي.
وأضاف عبد اللهيان في تصريح خاص لقناة العالم
االخبارية ،ان استمرار استخدام النظام السعودي للقوة
في اليمن لن يساعد على حل األزمة.
وأكد ان ايران تؤيد سبل الحل السياسية وإجراء حوار
يمني  -يمني وتشكيل دولة وطنية شاملة في اليمن،
وترفض أي تدخل خارجي في هذا البلد.
ميدانياً ،ي��واص��ل النظام السعودي ع��دوان��ه على
الشعب اليمني مخلفا ً المزيد من الضحايا معظمهم من
النساء واألطفال وتدمير المنازل والمؤسسات الحيوية
المدنية ،فيما يواصل الجيش اليمني واللجان الشعبية
استهداف المواقع العسكرية السعودية في منطقتي
جيزان ونجران ،حيث تمكنا من قصف المراكز الحدودية
للحرس ال��ح��دودي السعودي بعد عمليات عدوانية
متكررة من الموقع ،ما دفع الجنود السعوديين إلى الفرار
منه.
وقد تمكن الجيش واللجان الشعبية من استهداف مركز
شرطة الفيصلي في نجران التابع للقوات السعودية
بعدد من الصواريخ ،كما تم إطالق خمسة صواريخ غراد
على موقع ملحمة العسكري في جيزان.
كما أكد مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية
قصفا البوابة الغربية لموقع الخوبة العسكري في
جيزان ،وأطلقا  12صاروخا ً على مواقع عسكرية في

ه�ستيريا «�إ�سرائيلية» ( ...تتمة �ص)9

الخوبة ،الفتا ً إلى أنه تم تدمير آلية عسكرية سعودية في
جسر الردحة بجيزان ،في حين اطلقت  6صواريخ غراد
على مركز االتصاالت السعودية في ظهران «عسير».
ودمر الجيش اليمني واللجان الشعبية  3من مدرعات
قوات العدوان بمن فيها ،في محيط مطار عدن الدولي،
فيما قتل عدد كبير من عناصر تنظيم «القاعدة» وميليشيا
هادي في اشتباكات عنيفة بمحافظة عدن.
وف��ي السياق ،أك��د مصدر امني يمني أس��ر الجيش
واللجان الثورية ع���ددا ً م��ن المسلحين األج��ان��ب في
محافظة عدن كانوا يقاتلون الى جانب جماعة هادي
و»داع��ش» و»القاعدة» .وأكدت أحزاب سياسية يمنية
أنها ستقف صفا ً واحدا ً في مواجهة االنتهاكات والعدوان
السعودي على عدن.
ه��ذه اإلن��ج��ازات اليمنية ،والتقدم باتجاه المواقع
السعودية ،تأتي ردا ً على مواصلة طائرات العدوان
السعودي غاراتها على المدنيين في المناطق السكنية،
حيث استهدف العاصمة صنعاء بـ  16غارة .كما شن
طيران العدوان السعودي غاراته على منطقة الفرش
بمديرية حرض ،وفي صعدة.
واستهدفت ال��غ��ارات السعودية محافظات يمنية
أخرى ،حيث شن  3غارات على منازل المواطنين بمنطقة
السياني وسقوط شهيدتين وإصابة طفل في محافظة
إب ،و 4غارات أخرى على منطقة واسط بمديرية سفيان
في محافظة عمران.
وف��ي محافظة تعز ،تعرض مصنع أسمنت البرج
وقلعة الصبر إلى غارات مكثفة ،فيما استهدفت مديرية
الفيل في محافظة الجوف بـ 3غارات.

منظمة العفو :المنامة تريد باعتقاالتها
�إ�سكات المعار�ضة

أن تونس ،أضحت حليفا ً استراتيجيا ً لها خارج عضوية
حلف شمال األطلسي ،لتصبح تونس بذلك الدولة الـ16
التي تحمل هذه الصفة.
على صعيد آخر ،اعترف السبسي بوجود ثغرات أمنية
استغلها اإلرهابيون لتنفيذ عمليتي باردو وسوسة اللتين
أوقعتا العديد من الضحايا من السياح األجانب ،مضيفا ً أن
السلطات تجري مراجعة للمنظومة األمنية.
ولفت السبسي إلى أن اإلرهاب يتطلب تعاونا ً وتنسيقا ً
مع دول الجوار كليبيا والجزائر ،مشددا ً على أن تونس
تبذل جهدها إليجاد آليات لمكافحة اإلرهاب ،بينها الجدار
العازل على امتداد  200كيلومتر على الحدود مع ليبيا،
للحد من التهريب ،وتسلل اإلرهابيين ،مؤكدا ً أن هذا الجدار
أقلق المهربين واإلرهابيين وم��ن يعملون خ��ارج إطار
القانون ،على حد قوله.

نفى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ،نية
واشنطن إقامة قاعدة عسكرية في تونس ،م��ؤك��دا ً أن
الواليات المتحدة شريك تونس األساسي في مكافحة
اإلرهاب.
ونوه السبسي ،في مقابلة تلفزيونية ،بانضمام تونس
كشريك غير عضو إلى حلف الناتو ،في إط��ار تعاونها
األمني مع الواليات المتحدة األميركية ،نافيا ً ما راج في
بعض وسائل اإلعالم األجنبية في شأن اعتزام واشنطن
إقامة قاعدة عسكرية في إحدى دول شمال أفريقيا.
وكشف أن تونس اشترت  12طائرة «بالك هوك» من
ال��والي��ات المتحدة ستتسلمها ع��ام  ،2016مشيرا ً إلى
أن تونس ال تملك اإلمكانات المادية القتناء الطائرات
االستطالعية من دون طيار.
وكانت الواليات المتحدة ،أعلنت الجمعة الماضي،

دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية
لإلفراج الفوري عن األمين العام السابق لجمعية
«وعد» إبراهيم شريف وإنهاء محاكمته الجارية.
وبحسب موقع «مرآة البحرين» اعتبرت المنظمة
في بيان لها ،أن اعتقال واحتجاز الناشط السياسي
إبراهيم شريف انتهاك لحقه في حرية التعبير ،مطالبة
باإلفراج عنه فورا ً من دون قيد أو شرط.
ورأت المنظمة أن إعادة اعتقال شريف واستمرار
سجن ومالحقة المنتقدين السلميين وقادة المعارضة
السياسية يشير إلى أن السلطات عازمة على مواصلة
إسكات األصوات المعارضة ،داعية المنامة الى االفراج
عن جميع المعتقلين السياسيين ،إلظهار النية الجادة
في اإلصالح.
وكانت النيابة العامة قد أمرت في  13تموز بإيقاف
إبراهيم شريف م��دة  15ي��وم�ا ً على ذم��ة التحقيق
بزعم «التحريض على الكراهية وازدراء النظام»
و»التحريض على قلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل

غير مشروعة» ،بموجب المادتين  165و  160من
قانون العقوبات .فيما نفى شريف كل التهم الموجهة
له.
إلى ذلك ،نعى ائتالف شباب ثورة  14فبراير نبأ
مقتل قاسم محسن من بلدة العكر .وأضاف االئتالف
في بیانه الذي أصدره أول من أمس« ،لقد رحَ ل شهيدنا
الغالي مرفوع ال��رأس ،شامخ الجبين ،إلى الملكوت
ُ
حيث ُتحلّق أرواح الشهداء األبرار».
األعلى
وك��ان��ت أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عبر
تغريدة مقتضبة بحسابها في «تويتر» مقتل شخص
إثر «انفجار قنبلة في منطقة العكر الشرقي» حسب
زعمها.
من جهته ،نفى عادل عبد اإلمام (أخوه غير الشقيق)
ما تردد عن أن أخاه مطارد من قبل السلطات األمنية أو
محكوم في أي قضية ،مؤكدا ً أنه يقيم مع أسرته في
منزلهم بمنطقة العكر ،وأنه أنهى هذا العام دراسته
الثانوية من مدرسة الجابرية الثانوية للبنين.

ليبيا تتهم مجل�س الأمن بعرقلة مكافحة الإرهاب
أن «ال عالقة للمؤسسة العسكرية بالحوار الليبي الذي
تقوده األمم المتحدة» ،متمنيا ً أن «تنجح كل المساعي التي
ترمي إلى تحقيق مصلحة ليبيا».
كما ش��دد ال��ل��واء حفتر على أن «ال��ق��وات المسلحة
ستتصدى للمؤامرات التي تحاك لضربها» ،مشيرا ً إلى
«أن ال مكان للميليشيات في الجيش الليبي ،وال تفاوض
مع اإلرهاب».
إل��ى ذل��ك ،كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»
األميركية ان واشنطن تجري محادثات مع دول شمال
أفريقيا من أج��ل إنشاء قاعدة لطائرات من دون طيار
لمراقبة «داعش» في ليبيا .ونقلت الصحيفة عن مسؤولين
أميركيين قولهم إن الطائرات التي ستنطلق من القاعدة
يمكن أيضا ً أن تستخدم في شن غارات جوية على أهداف
ل��ـ»داع��ش» قي ليبيا كما يمكن للقاعدة ان تكون نقطة
انطالق لعمليات خاصة ضد متشددين لكن حتى اآلن لم
توافق أي من دول في شمال أفريقيا على استخدام إحدى
قواعدها لهذا الغرض.

اتهمت ليبيا مجلس األم��ن الدولي بعرقلة جهودها
لمكافحة اإلره��اب .وق��ال سفير ليبيا في األم��م المتحدة
ابراهيم الدباشي إن «لجنة العقوبات على ليبيا في
مجلس األم��ن لم ترد على طلب قدمته ب�لاده باستيراد
أسلحة لمواجهة تنظيم داعش ومراقبة الحدود».
من جهته ،أعلن القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر

في السابق فـ«اسرائيل» على يقين ان االتفاق التاريخي لن يفعل
شيئا ً يذكر لتقييد طموحات ايران النووية وسيعرض «اسرائيل» الى
خطر اكبر ،وهذا ما اكده نتنياهو عندما صرح قائالً ان تفاصيل االتفاق
تؤكد انه اسوأ مما كان متوقعاً.
ففي الوقت الذي سادت فيه موجة من الجنون والهلع داخل الكيان
«االسرائيلي» حيث تناوب مسؤولوه للخروج عبر االع�لام وانتقاد
االتفاق مع السداسية الدولية ،جاء أول استطالع «اسرائيلي» للرأي
ليظهر حجم القلق داخل الكيان ،حيث أعلن تلفزيون القناة العاشرة
«االسرائيلي» نتائج االستطالع وأظهرت ان  69في المئة عارضوا
االتفاق مع ايران بينما ايده  10في المئة فيما لم يحسم الباقون امرهم
في شأنه.
هذه النتائح التي تظهر حجم القلق «االسرائيلي» داخل الكيان من
االنفتاح الغربي على اي��ران ومن التزام االخيرة ببنوده وع��دم خرق
االتفاق فـ«اسرائيل» تتمنى ان تقوم طهران بخرق احد النقاط الجوهرية
في االتفاق ليتسنى لألمم المتحدة العودة لفرض العقوبات على ايران
خالل  65يوما ً من خرق األخيرة لالتفاق .او لينفذ اوباما ما كان قد
صرح به عقب توقيع االتفاق قائالً إن بالده لن تتردد باستخدام القوة
من اجل مصالحنا في حال خرق بنود االتفاق ،وجاءت هذه النتائج التي
اظهرت مدى القلق داخل الكيان في الوقت الذي لم تحسم منظمة االيباك
الصهيونية موقفها بعد ،تلك المنظمة التي تعتبر من ابرز مجموعات
الضغط اللوبيات في اميركا والتي تعمل لدعم الكيان «االسرائيلي»
وضمان بقائه قويا ً في وجه كافة المخاطر التي تهدده.
يؤكد المتابعون ان ه��ذا الت��ف��اق م��ن دون ش��ك سيدخل العالقات
االيرانية الغربية في عهد جديد مختلف عن سنوات طويلة من الشك
والقطيعة والعقوبات وهذا سيؤثر على خريطة المصالح االستراتيجية
في المنطقة من زوايا عديدة ،فاالميركيون على لسان الرئيس اوباما
كانوا األكثر حماسة لالتفاق حتى من االيرانيين انفسهم.
ناديا شحادة

حرب اغتياالت ( ...تتمة �ص)9
هناك تسريبات من داخل المملكة تقول« :ان اجهزة االستخبارات
التي تتلقى األوامر مباشرة من محمد بن سلمان قامت بعملية دقيقة
ب��دس السم لألمير سعود الفيصل» ألن��ه ك��ان قد ب��دأ بكتابة مذكراته
ع��ن ف��ت��رة توليه منصب وزي���ر الخارجية السعودية ل��م��دة  40سنة
وكان سيفضح دور الملك سلمان ونجله في عزله من منصبه كوزير
للخارجية ،واالستيالء على الحكم وإبعاد كل من كان له صلة بالملك
عبدالله.
سعود الفيصل ال��ذي يقال عنه في الصحف السعودية والعربية
«عميد الديبلوماسية» لم يكن س��وى مهندس للدسائس والمؤمرات
ض��د ق��وى المقاومة للكيان الصهيوني وكنا نؤكد ون��ق��ول ذل��ك قبل
تسريبات «ويكيليكس» التي أثبتت صحة ك��ل م��ا كنا نكتبه ونقوله
عن دور سعود الفيصل في دعم اإلرهابيين وصناعتهم ألجل تدمير
ال��دول العربية م��ن ليبيا وس��وري��ة ومصر وت��ون��س وال��ع��راق ولبنان
واليمن ألجل حماية الكيان الصهيوني الحليف للسعودية وقد تجسد
وظهر ه��ذا التحالف ال��ى العلن خ�لال فترة المفاوضات ح��ول الملف
النووي االيراني ،اما بعد التوصل الى االتفاق النهائي باألمس أصبح
التحالف السعودي «االسرائيلي» اكثر وضوحا ً وعالنية بحيث أصبح
الخطاب واح���دا ً والبيان واح���داً ،فما يصدر عن «اس��رائ��ي��ل» يعبر عن
وجهة نظر السعودية وما يصدر عن السعودية يعبر عن وجهة نظر
«اسرائيل» في التعاطي مع الشأن االيراني ،وهناك تنافس بين االمراء
في السعودية على تقديم الطاعة والوالء لـ «اسرائيل» من أجل ضمان
سالمتهم وبقائهم ومن اجل االستفادة منها في عمليات االغتياالت
ألن لديها خبرة ألكثر من  67سنة.
األيام المقبلة ستحمل مفاجئات كثيرة داخل المملكة ،األوامر الملكية
في اإلعفاء والتعيين ستصبح أمرا ً يصعب على أبناء الحجاز حفظ أسماء
المسؤولين واألمراء الجدد وستخلق ازمة في البالد لدى العاملين في
استبدال الصور الجدرانية لالمراء والمسؤولين ،فقد يصبح األمير
مسؤوالً في الصباح ويعفى عند المساء طالما أصبح من يحكم هذه البالد
الغنية األحفاد الصغار بعد ان كان يحكمها األبناء الكبار ،لذلك ستصبح
حالة العداء بين االم��راء تطفو على سطح الماء وتكثر حاالت االغتيال
بين األمراء كما حدث لألمير سعود الفيصل «عميد وسند اإلرهابيين»
وتستعر روح العداء البدوية بين األحفاد من أجل التحكم في مقدرات
وثروات البالد في الوقت الذي يبقى الشعب الحجازي خانعاً ،منبطحا ً
يصفق ألمير جديد ،ويترحم على أمير قتل أو مات ،وال ينتفض من أجل
حريته وحقوقه وكرامته التي سلبها منه مغامرون صغار يعيشون على
كبسوالت المخدارت كاألمير محمد بن سلمان.
حسين الديراني

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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12

2
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5
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1منخفض صحراوي واسع في جنوب أفريقيا ،أوطان
2 .2ناعم الملمس ،أخبرنا القصة
3 .3خاصتي ،مدينة إيرانية
4 .4إلهة الزواج عند الرومان ،حرف عطف ،فني وهلك
5 .5نشي ،مدينة مصرية
6 .6عملة عربية ،طلبا فعل االمر
7 .7نتأهل بالشخص ،نضجر
8 .8بعد اليوم ،مدينة في الصين ،نوتة موسيقية
9 .9بلدة لبنانية ،غامقا ً لونه
1010وبّخناه ،أقصد المكان
1111منزلها ،أرخبيل في أوقيانيا
1212نجيع ،فتل ،أخفيا االمر

1 .1مرفأ في روسيا على البلطيق
2 .2بلدة لبنانية ،هدم ،أمر عظيم
3 .3متشابهان ،نثني على ،بلدة سورية
4 .4أقترب من ،يقطعانه
5 .5جزيرة صينية في خليج تونكين ،المدخل
6 .6ألف ،بحار برتغالي اول من طاف حول العالم
7 .7اليابسة ،وجع
8 .8يشتموا ،مناديا ً على
9 .9صف (باألجنبية) ،قبلنا ،نعم (باالجنبية)
1010ام��رن��ه��م��ا ،عائلة فيلسوف ال��م��ان��ي ل��ه «ن��ق��د العقل
المحض»
1111حرف جر ،أصلحنا البناء
1212عاصمة آسيوية ،يتمنيا
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،268451397 ،431697825
،689543712 ،975328641
،543712986 ،712869534
،157984273 ،827135469
394276158

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1م��ي�لان��ي ك�لاي��ن  ) 2ون،
بيار ،نعلم  ) 3زويلة ،يا ،امل 4
) اي��دا ،اميون  ) 5نالمس ،كدرت
 ) 6ب��روس��ت ،كسالن  ) 7يس،

قاسيون ،من  ) 8قبليها ،راينا 9
) ن��ي ،بنغي ،راس  ) 10جامل،
دراه���م  ) 11وأدت���م ،ام��وت ) 12
النمس ،تبل ،له.
عموديا:
 ) 1موزامبيق ،جرا  ) 2ينوي،

رسبنا  ) 3يدنو ،ليمون  ) 4ابل
السقي ،الم  ) 5نية ،اتاهب ،دس
 ) 6يا ،ام ،ساندت  ) 7كريمسكي،
غرمت  ) 8اي ،سوريا  ) 9ان ،وكلنا،
هال  ) 10يعاندا ،يرمم  ) 11نلم،
رنمنا ،ول  ) 12مألت ،ناسبته.

 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).

