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تتمات  /ت�سلية
خرق �سعودي ( ...تتمة �ص)9

«االئتالف» يرى ( ...تتمة �ص)9
بحق الشعب البحريني المطالب بحقوقه المشروعة
لتقرير مصيره ،واختيار نظامه السياسي الجديد.
االئ��ت�لاف أش��ار في بيانه ص��ادر عنه ام��س األحد
بحسب «منامة بوست» ،إلى أنّ النظام السعودي
يحت ّل األراضي البحرينية ،باإلضافة إلى مسؤوليته
ع��ن سفك دم��اء الشعب ،واالع��ت��داء على الحرمات
والمقدسات ،وهدم المساجد ،وهذه الحقائق ال يمكن
التستر عليها بتوجيه االتهامات الباطلة للجمهورية

�سورية تتحدث ( ...تتمة �ص)9

اإلسالمية اإليرانية صاحبة الكلمة الحق والموقف
الحاسم في الدفاع عن مظلومية الشعوب بحسب
البيان.
واعتبر أنّ المزاعم التي يطلقها النظام دليل على
إفالسه السياسي وهزيمته النفسية أم��ام الثورة
الشعبية البحرينية المستمرة من دون كلل وال تعب،
مضيفا ً أنّ إيران لها العديد من المواقف التضامنية
المناصرة للشعوب المظلومة في العالم.

اختتم جولته ( ...تتمة �ص)9

استهدف موقعا ً عسكريا ً مواليا ً له في حضرموت قبل
أسابيع ،ما أدى الى مقتل نحو  100مسلح وإصابة 150
آخرين.
ودمر الجيش اليمني على الحدود آليتين تقل موالين
للرئيس هادي في لحج كما تمت إصابة عدد من عناصر
تنظيم القاعدة في المحافظة.
واقتحم الجيش اليمني موقع الشعبة الحدودي في
ظهران عسير واستهدف مصنعا ً لالسمنت هناك كما اقتحم
موقع الشعلة السعودي عند الحدود.
إلى ذلك ،اعتبر القيادي في حركة انصار الله ابراهيم
العبيدي ان الهدنة المعلنة من قبل السعودية هي عبارة
عن لعبة ومخطط ،مشددا ً على ان الشعب اليمني لن
يترك ساحات المواجهة ومؤكدا ً انه مستمر في خياراته
االستراتيجية.
وقال العبيدي أمس« :هذا العدو السعودي الصهيوني
األميركي يفرض هدنة فقط من جانبه من اجل ان يكسب
بعضا ً من الوقت ،وهو مستمر في قصفه للمدنيين وتدميره
للبنية التحتية على مدار  24ساعة منذ ان أعلن الهدنة
التي يزعمها».
وأضاف :ان الهدنة من طرف القاتل والمعتدي ال يمكن
ان تحقق اي نتيجة ،هي فقط ضمن استراتيجته القتالية،
ال معنى لها لدى شعبنا وجيشنا ولجاننا الشعبية ،وقد
مضت  4اشهر من العدوان على بلدنا ولم يحقق العدو
أي هدف ،العدو يحاول ان يكسب مزيدا ً من الوقت ليحقق
بعض االنجازات.
وفي سياق آخر ،وصل إلى مدينة عدن المنسق الدولي
األول للشؤون اإلنسانية في اليمن يوهانس فان دير كالو،
في زيارة هي األولى من نوعها لمسؤول أممي بعد سيطرة
المقاومة الشعبية على المدينة بهدف استغالل الهدنة
المعلنة في إدخال أكبر كمية من المساعدات.
وقال مصدر في عدن ،إن زيارة المنسق الدولي تهدف
إل��ى استغالل الهدنة التي ب��دأت منتصف ه��ذه الليلة
إلدخال أكبر كمية من المساعدات الغذائية والطبية وإجالء
الجرحى.

ون��ددت هذه األح��زاب بالصمت العربي والدولي إزاء
جرائم العدوان السعودي بحق الشعب اليمني الذي دخل
شهره الخامس موقعا ً آالف الشهداء والجرحى في صفوف
المدنيين ،ومسببا ً دمارا ً كبيرا ً في البنى التحتية للبالد.
من جهة أخرى ،وعلى قصر أزمنتها ال تصمد الهدنات
في اليمن .إنها الثالثة التي تعلن منذ بدء الضربات
الجوية للتحالف السعودي عليه ولكنها تبقى إعالنات ال
تجد رجعا ً في سماء اليمن وال رحمة على االرض .الهدنة
التي أقرها التحالف السعودي بغية ايصال مساعدات
للمناطق المتضررة سقطت بعد ساعة من دخولها حيز
التنفيذ.
تقول السعودية إن جماعة «أن��ص��ار الله» تخرقها
وتقصف تعز ولحج وم��أرب ويقول الجيش اليمني إن
التحالف السعودي لم يوقف قصفه وكثف منه على صعدة
وحجة والحديدة ،والشعب اليمني بين التصريحات ينتظر
رحمة تصيبه ويدا ً ترفع البلية عنه.
وكان التحالف السعودي اعلن عن «هدنة انسانية» قال
انها بدأت منتصف ليل أمس ،لكنه خرقها مرات عدة موقعا ً
ضحايا.
وواصل الطيران السعودي خرق الهدنة التي أعلنها في
اليمن واستهدف مقار وسائل اإلعالم العاملة في محافظة
صعدة شمال البالد ،ما أدى الى مقتل عدد من االعالميين
وإصابة آخرين .كذلك أغار على مواقع في محيط صنعاء
وصعدة وعدن.
كما شهدت مناطق تعشر والمعاميل والجبل األحمر
ووادي الجارة الحدودية في محافظتي صعدة وحجة
قصفا ً مدفعيا ً وصاروخيا ً سعودياً.
الى ذلك قتل وأصيب العشرات من مرتزقة الرياض في
غارات جوية شنتها الطائرات السعودية من طريق الخطأ
على مواقعهم جنوب اليمن.
وقالت مصادر عسكرية إن  12مسلحا ً على األقل قتلوا
وأصيب  30آخرون في غارات استهدفت مواقع المرتزقة
في جبل الزيتون في محيط قاعدة العند بمحافظة لحج.
وكان الطيران السعودي وتحت عنوان الخطأ أيضا ً

وك��ان ظريف أعلن من الكويت أن ب�لاده تمد يدها
لجيرانها في المنطقة في مواجهة األخطار المحاطة
بالمنطقة ،وأن هناك إرادة مشتركة بهذا الشأن بين
بالده والكويت ،مشيرا ً إلى أن «أي تهديد لدولة هو تهديد
للجميع ...ال يمكن لدولة بمفردها أن تحل المشكالت
االقليمية من دون مساعدة من اآلخرين».
ميدانياً ،أعلن قائد الشرطة االتحادية في العراق
الفريق رائ��د شاكر ج��ودت عن مقتل  30عنصرا ً من
«داع���ش» بينهم أجانب بصد هجوم لهذه الجماعة
االرهابية على الخالدية شرق الرمادي.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن جودت قوله في
بيان ان «حصيلة صد هجوم تنظيم داعش على قضاء
الخالدية شرق الرمادي ،بلغت  30قتيالً من التنظيم
وتدمير ستة مركبات تابعة لهم» ،مبينا ً ان «من بين
القتلى عناصر اجانب».
وأضاف جودت ان «القوات األمنية وأبناء العشائر
أجبروا عناصر داعش على الهروب الى داخل الرمادي

ناديا شحادة

تركيا ...حلول ( ...تتمة �ص)9
«حليفتنا في الناتو» بالتزامن مع أنباء عن فتح قاعدة «إنجرليك» أمام طائرات
التحالف األميركي ،وهو ما جعل األمن التركي يوقف  25أجنبيا ً في  13تموز
الجاري على الحدود السورية التي تقع تركيا فيها موقع خاص لما لها من
إمكانيات جيوبولوتيكية ،وموقع قريب من جغرافيا السيطرة الداعشية والقدرة
على إغالق منافذ عبور تمويل التنظيم اإلرهابي مما يجعلها في موقع متحكم في
منطقة حافلة باألزمات التي بدأت تجر بيدها فلول اإلرهاب الذي يهدد تركيا،
إضافة إلى الصراع مع األكراد الذي بدأ يأخذ مستوى يرقى إلى إمكانية التقسيم
الديمغرافي والعرقي داخل الدولة العثمانية ويضعها في بوتقة ما صنعت
يداها .فكان ال بد من صفقة تركية ـ أميركية تنقذ ما تبقى من وعود رحلت أدراج
الرياح ،وتدرأ األعمال االنتقامية لـ «داع��ش» داخل األراض��ي التركية ،وتمأل
فراغ رحيل «الربيع العربي» ،لتبدأ عملية إعادة إعمار الرأي العام التركي
تجاه قواعد حزب العدالة والتنمية وتحصيل ورقة الموازنة بين االنسجام مع
الجهود الدولية ضد اإلرهاب وتحقيق المصالح الجيو استراتيجية في المنطقة.
فهل يضع إرهاب «سورج» تركيا أمام مسؤولياتها ،خصوصا ً مع أن اإلبقاء
على السياسة القديمة لم يعد ذا نفع مع دخول قدم اإلرهاب األرض التركية؟
وهل دخول مئات الشباب التركي حلبة التحالف مع «داعش» سيكون ذا فائدة
اجتماعية وأمنية؟ فكل هذا برسم األيام التي سترسم حجم المخاطر الجسيمة
التي تهدد تركيا بالقرب من حدودها الكردية والداعشية ،لتصبح هدفا ً على
لوائح من استثنت «داعش» من أهدافها ،لتغدو تركيا راحلة إلى كسر «الحياد
السلبي» المتعامي عن الخطر الذي يزرع بذور الفتنة والفوضى في المنطقة
كلها ويجبر الدولة التركية على ترك «السلطوية» والتحرك لحماية اإلرث
السياسي والهوية الوطنية من نزاعات زرعتها «السلطوية الفارغة».

تقرير �إخباري
�إ�صرار تون�سي على مواجهة الإرهاب
على وقع اإلرهاب ومقاومته ييقى المشهد
التونسي م �ش��دوداً ...حتى عيد الجمهورية
ّ
جاء تحت هذا العنوان ال غير.
اصرار من مجلس نواب الشعب على اقرار
ق��ان��ون مقاومة اإلره ��اب قبل اإلح�ت�ف��ال بهذا
الوطني وك��ان لهم ذل��ك ..فاعتبر األمر
العيد
ّ
انجازا ً مه ّماً.
ت��زام��ن ع�ي��د ال�ج�م�ه��وري��ة ك��ذل��ك م��ع إحياء
ال���ذك���رى ال �ث��ان �ي��ة الغ��ت��ي��ال ال �ش �ه �ي��د محمد
سببه اإلرهاب و لم
البراهمي ...هو جرح آخر ّ
يندم ْل بعد.
يخرج حديثهم
لم
تونس
في
القرار
صانعو
ْ
في هذه المناسبة عن الجانب األمني ومقاومة
اإلرهاب ،وحتى الشوارع التونسية لم تشهد
احتفاالت تذكر بعد عمليتين ارهابيّتين في

ال�سعودية تر�شي �أحمد �شهيد
بمليون دوالر لل�ضغط على �إيران
كشفت برقية سرية مسربة من موقع «ويكيليكس»
أن السفارة السعودية في الكويت رشت المقرر الخاص
لألمم المتحدة في شأن قضايا حقوق اإلنسان بمليون
دوالر من أجل تصعيد اللهجة ضد ايران.
وبحسب موقع «الوعي نيوز» فان البرقية المصنفة
بالسرية للغاية وغير قابلة للتداول تنص على أن
السفارة السعودية بالكويت قامت بدفع مليون دوالر
ألحمد شهيد المقرر الخاص لألمم المتحدة في شأن
قضايا حقوق اإلنسان في اي��ران وأع��رب األخير عن

بعد تلقيهم خسائر جسيمة».
وكان جهاز مكافحة اإلرهاب العراقي أعلن يوم أمس
األحد تحرير جامعة األنبار الواقعة غرب مدينة الرمادي
بالكامل ،مشيرا إلى سقوط العشرات من عناصر تنظيم
«داعش» بين قتيل وجريح.
يذكر ان القوات األمنية العراقية وبمساندة ابناء
العشائر تمكنت أمس من صد هجوم لـ«داعش» على
قضاء الخالدية شرق الرمادي من محورين.
ع��ل��ى صعيد آخ���ر ك��ش��ف مجلس المفوضين في
المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات لـ «السومرية
ن��ي��وز» ع��ن إق��دام تنظيم «داع���ش» على تنفيذ اع��دام
جماعي بحق مجموعة موظفين عملوا مع المفوضية في
الموصل.
وقال المجلس في بيان إن معلومات وردت من داخل
الموصل باستهداف «داعش» لمجموعة من الموظفين
الذين عملوا مع مفوضية االنتخابات واعدامهم بطريقة
بشعة.

لدعم دمشق إذا اتجهت األخيرة إلى الدخول مع دول أخرى في المنطقة ،بما فيها
تركيا واألردن والسعودية ،لمحاربة تنظيم «داعش» اإلرهابي .وبناء على ذلك
جاء رد الحكومة السورية من خالل رسالة قوية وغاية في األهمية عندما أعلن
نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن بالده ستكون منفتحة على أي
موقف يخص مكافحة اإلره��اب ،سواء كان من السعودية أو أي دولة أخرى،
موضحا ً أن سورية لم تكن سببا ً في التباعد السياسي الحاصل حاليا ً ولم تتآمر
على أي بلد عربي.
تصريحات الحكومة السورية التي أعلنت فيها انفتاحا ً غير مسبوق على
كل الدول والقوى التي تريد التعاون لمكافحة اإلرهاب يؤكد المتابعون أنها
تحمل في طياتها الكثير من المعطيات التي تؤكد أن النظام السوري يتحدث
من مبدأ القوة والثقة بالنصر بعد المتغيرات التي تشهدها الساحة الداخلية
السورية ،وذلك من خالل وقوف الجيش السوري والمقاومة في صف واحد
وتحقيقهم العديد من المكاسب الميدانية ،التي قابلها معانات فصائل ما يسمى
بالمعارضة السورية من انقسامات حادة وتشرذم إلى أكثر من ألف كتيبة
وانفجار الصراعات الدموية في ما بينها حول النفوذ.
فتقدم محور المقاومة وتحقيق االنجازات العسكرية المتسارعة انعكس
دبلوماسيا ً على الحوار اإليراني مع دول خمسة زائدا ً واحداً ،وتم االتفاق على
النووي الذي حول إي��ران لقوة عظمى .هذا االتفاق الذي يعتبر نصرا ً كبيرا ً
لمحور المقاومة وسينعكس في شكل ايجابي على جميع الملفات ومنها الملف
السوري .فإيران ركن من أركان محور المقاومة ،وكذلك سورية هي ركن أساسي
وهام من جبهة المقاومة ،فمجموعة قوائم جبهة المقاومة صمدوا ولم يتراجعوا
خطوة واحدة .فما حصل هو انتصار كبير لجميع أركان المحور ،وهذا ما أكده
السفير اإليراني السابق في لبنان غضنفر ركن أبادي.
فالنظام السوري راهن على محور المقاومة وصمد أمام العاصفة وتجاوز
األزمة تقريبا ً بفضل ذلك المحور وصمود الشعب السوري ورفضه التنازل أمام
هذه الحرب التي تشن ضده .وهذا ما أشار إليه الرئيس بشار األسد في خطابه
عندما صرح قائالً :إن الشعب السوري بعد هذه السنوات من حرب الوجود ما
زال صامدا ً يضحي بأغلى ما عنده في سبيل وطنه ،ولو كان يريد أن يتنازل لما
انتظر كل هذا الوقت.
فبعد كل ما شهدناه من خالل سنوات الحرب على سورية يؤكد المتابعون
أنه بات يحق للحكومة السورية أن تتحدث بكل ارتياح ،ومن مبدأ المنتصر،
فهي تقف في خندق المنتصرين غير المهزومين الذين راهنوا على أميركا ولم
يجنوا غير خيبة األمل.

عميق شكره لوزيرالخارجية السعودي كما وعد بأنه
سيبذل كل ما في وسعه لتصعيد اللهجة تجاه الملف
اإليراني.
وكان موقع «ویكیلكس» نشر برقیات سریة ضمن
أكثر من نصف ملیون برقیة ووثائق أخرى للخارجیة
السعودیة تتضمن اتصاالت سریة مع سفارات الریاض
حول العالم ،وتحوي الوثائق المسربة بحسب موقع
«ویكیلیكس» أعدادا ً كبیرة من رسائل البرید االلكتروني
المتبادلة بین الخارجیة والهیئات الخارجیة.

فاديا مطر

أشهر قليلة.
ال�ج�م�ه��وري��ة ف��ي خ�ط��ر وه��ي تحتفل بعيد
إع�ل�ان��ه��ا س �ن��ة  ،1957م ��ا دام � ��ت ال �خ�لاي��ا
اإلره��اب �ي��ة منتشرة ف��ي اك�ث��ر م��ن منطقة من
التونسي ،وهو ما كشفت عنه العمليات
التراب
ّ
األمنية األخيرة والتي أدّت إلى اعتقال عشرات
المتشددين وم �ص��ادرة كميات م��ن األسلحة
كانت ستستخدم لقتل عشرات األبرياء.
إق��رار قانون مكافحة اإلره��اب والنجاحات
األم�ن�ي��ة األخ �ي��رة ال�ت��ي ت��زام�ن��ت م��ع اإلحتفال
ب �ع �ي��د ال �ج �م �ه��وري��ة رس ��ال ��ة اي �ج��اب �ي��ة للقول
إنّ ال ��دول ��ة ب��اس�ت�ط��اع�ت�ه��ا م �ق��اوم��ة اإلره� ��اب
قانونيا ً وميدانيا ً على أمل ان تكون احتفاالت
الجمهورية بعيدها المقبل تحت عناوين أخرى
التونسي.
تحمل األمل للشعب
ّ

تفجير فندق
ي�ضم �سفارات في مقدي�شو
أعلن مسؤول امني صومالي أن التفجير الذي استهدف فندقا ً في مقديشو وتبنته
حركة الشباب الصومالية أدى الى مقتل ستة من عناصر األمن في المكان الذي يضم
عدة سفارات أجنبية من بينها المصرية والصينية والقنصلية القطرية.
حركة الشباب الصومالية تبنت المسؤولية عن هذا التفجير الذي يع ّد األعنف
منذ عام الفين وعشرة ،ويأتي بعد ساعات من كالم الرئيس األميركي باراك اوباما
من مسقط رأسه في كينيا أن الحركة قد ضعفتْ .
الهجوم يأتي عقب شنّ قوات اإلتحاد األفريقي والقوات الصومالية حملة عسكرية
لطرد حركة الشباب من البالد  ...هجوم تهدف منه الحركة بحسب مراقبين الى
ارباك التنسيق األمني بين األجهزة الصومالية العسكرية واألفريقية.
على رغم تراجع قوة حركة الشباب الصومالية ميدانياً ،إال أنها ال تزال تن ّفذ
تفجيراتها وهجماتها ،لكنّ المفارقة التي يحملها هذا التفجير ،هو أنه جاء في وقت
تعلن فيه الحكومة الصومالية دحر نفوذ الحركة في أنحاء متفرقة من البالد.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1عالم كيميائي عضوي أميركي راحل درس الفيتامينات
واالنسولين
2 .2أشار باليد ،يضربا بالرجل ،حرف أبجدي مخفف
3 .3مدينة اثرية في كريت ،يلمس
4 .4خاصته ،أدخل فجأة ،ظلم
5 .5مطار في باريس ،بلدة مصرية في محافظة قنا
6 .6ف ّر ،يسكن بالقرب منكم ،أحد الوالدين
7 .7حرف عطف (للشك) ،نسلبه
8 .8إسم موصول ،أقارب ،نصلح البناء
9 .9مدينة مصرية ،يخبر بما في فؤاده
1010أرشد ،أه ّز بقوة ،وضع الشراب في فمه على دفعات
1111من الطيور ،يحسنا الى
1212وقت وحين ،يدعم

1 .1والية أميركية ،متشابهان
2 .2مدينة مصرية ،من األبراج
3 .3مدينة سودانية ،من المحرمات ،جعال الشيء مستوي
السطح
4 .4إستفسر من ،جزيرة بريطانية ،متشابهان
5 .5عاصمة أميركية
6 .6تعلما ،حرف أبجدي مخفف ،غير مطبوخ
7 .7هدم البناء ،سفكنا الدم ،ذئب
8 .8شاعر مسرحي انكليزي راحل
9 .9جامعة أميركية شهيرة ،حيوان مفترس ،أسير
1010ضمير منفصل ،مدينة مصرية ،بسط
1111يلقي ،إله الشر في ديانة زاردشت
1212رفوف الطيور ،صغار اللؤلؤ
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،423897561 ،986145327
،798461235 ،175236948
،342578196 ،561923874
،561784653 ،658312489
834659712

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1برنس اوف ويلز  ) 2شم،
ولد ،ننادم  ) 3احارب ،ايد ،نا ) 4
ران ،ابل ،مكان  ) 5بالل بن رباح
 ) 6نارفا ،يد ،ليل  ) 7تيليماك،

دا  ) 8رن ،تعي ،دليل  ) 9داهما،
او ،نير  ) 10بد ،لمسناه  ) 11ال،
ريتا ،دبلن  ) 12يسند ،نلعب،
ما.
عموديا:احارب ،ايد ،نا
 ) 1بشار بن برد  ) 2رمحاال،

نابلس  ) 3ان��ارت ،هد  ) 4سور،
لفيتم ،رد ) 5الباب العالي  ) 6ود،
بن ،ي ي ،متن  ) 7الريم ،اسال ) 8
وني ،بدادون  ) 9يندما ،كل ،ادب
 ) 10ال ،كحل ،ينهب  ) 11زدنا،
يدلي ،لم  ) 12مانيال ،ردنا.

 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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The Barber
ف �ي �ل��م رع���ب ب �ط��ول��ة سكوت
غلين من اخ��راج باسيل اويس.
مدة العرض  95دقيقة،ABC( .
سينمال ،سينما سيتي).
Magic Mike XXL
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة مات
ب ��ورن ��ر م ��ن اخ� � ��راج ج��ورج��ي
جاكوبس ،ABC ( .كونكورد،
س� �ي� �ن� �م ��ا س� �ي� �ت ��ي ،س� �ي� �ن� �م ��ال،
فوكس).
SPY
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال�ع��رض  120دقيقة،ABC( .
اب���راج ،سينما سيتي ،ديونز،
اسباس ،غاالكسي).
Jurassic World
فيلم تشويق بطولة 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
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
س� ��ان� ��درا ب���ول���وك م���ن اخ � ��راج
ك��اي��ل ب��ال��دا وب �ي��ار ك��وف�ي��ن .مدة
ال �ع��رض  91دق �ي �ق��ة،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).

