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تتمات  /ت�سلية
رئي�س جهاز اال�ستخبارات ( ...تتمة �ص)9

ووقعت المواجهات في بيت لحم وعطارة
ورام الله ،حيث قال مصدر أمني فلسطيني إن
وتيرة المواجهات في تصاعد بعد يوم دام شهد
استشهاد ثالثة فلسطينيين أحدهم رضيع احترق
حيا ً بعد إضرام المستوطنين النار في منزلين.
ك��م��ا ت���ص���دى ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ون الع���ت���داءات

ال��م��س��ت��وط��ن��ي��ن ف���ي ق��ري��ة ع��ص��ي��رة ش��م��ال
الضفة .وفي القدس المحتلة اصيب عشرات
الفلسطينيين خ�ل�ال م��واج��ه��ات م��ع ق��وات
االحتالل ،فيما شهدت مدينة حيفا تظاهرات
منددة بجرائم كيان العدو.
وكان آالف الفلسطينيين في الضفة الغربية

وقطاع غ��زة قد شيعوا أول من أم��س جثماني
الشهيدين ليث الخالدي ومحمد حامد المصري
اللذين سقطا في مواجهات مع ق��وات االحتالل
خالل احتجاجات على جريمة إح��راق الرضيع
علي سعد دوابشة في قرية دوما في شمال الضفة
فجر الجمعة.

الأمم المتحدة ( ...تتمة �ص)9

القوات اليمنية ( ...تتمة �ص)9

بارزاني يطالب ( ...تتمة �ص)9

وقال بحاح عند وصوله إلى عدن :إن الزيارة ترمي إلى تطبيع الحياة في
المدينة.
ويعكس هذا التركيز على عدن ،فشالً في غيرها من المدن اليمنية ،فالكلمة
العليا ال تزال ألنصار الله ،في نطاق واسع يمتد من الشمال ،وال ينتهي في حدود
عدن ،كما أن قاعدة العند وما حولها ،ال تزال بأيدي الجيش واللجان الشعبية.
ميدانياً ،حقق الجيش اليمني إنجازا ً جديدا ً مدعوما ً باللجان الثورية بالتالل
السعودية ،ودمر آليات عسكرية.
وسيطر الجيش اليمني واللجان الثورية أمس ،على موقع جالح العسكري
السعودي والتالل المجاورة له في مدينة جيزان السعودية.
وأسفر االقتحام عن مقتل جنود سعوديين وتدمير آلياتهم وفرار آخرين .كما
استهدفت القوات اليمنية بالصواريخ منطقة تباب الفخيدة في جيزان ،ما أدى
إلى تدمير عدد من اآلليات العسكرية.
وفيما تتواصل المواجهات في محافظة عدن بين الجيش اليمني مسنودا ً
باللجان من جهة ،والمسلحين الموالين للسعودية ،أكد القيادي في حركة
أنصار الله أحمد الجنيد ،أن الكثير من مناطق عدن هي في قبضة الجيش
واللجان الثورية.
الجنيد ،رأى أن الزيارة الخاطفة التي قام بها رئيس الوزراء المستقيل خالد
بحاح الى عدن جاءت إليهام الرأي العام العربي باالنتصارات الوهمية لعناصر
عبد ربه منصور هادي وللتغطية على الفشل والهزائم المتكررة في الجبهة
الشمالية والعمليات في العمق السعودي.
فيما رأى مراقبون أن قصر فترة الزيارة واقتصارها على المطار يثبت عدم
سيطرة مسلحي هادي على مدينة عدن.
في هذه األثناء شن العدوان السعودي غارات جوية على سد مأرب القديم
ومناطق بمحيطها وقاعدة العند ومنطقة صبر والمنطقة الحمراء والمدينة
الخضراء في لحج.
ويشهد ركام المنازل في قرية الحمراء بمحافظة لحج جنوب اليمن على
مجازر التي ارتكبها العدوان السعودي .فمن تحت أنقاض المنزل تم انتشال
ضحايا مجزرة جديدة راح ضحيتها العشرات من المدنيين بينهم أطفال ونساء
وفقا ً لمصادر طبية ،حيث تعد هذه سادس مجزرة برتكبها العدوان في لحج
وحدها.
وتظهر مشاهد القصف في مديرية رازح بصعدة التي تعيش على وقع
ال��غ��ارات منذ بداية ال��ع��دوان ،مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين بعد
استهداف أحد المنازل اآلمنة.
وفي محافظة حجة ،طاول القصف بالمدفعية مديرية حرض مستهدفا ً مزارع
عدة ومنطقة المنفذ الجمركي .أما في مدينة معبر بمحافظة ذمار ،فقد استهدفت
مخازن التبريد في السوق المركزية التابعة للمؤسسة االقتصادية.

لكن الحكومة العراقية حافظت على ت��وازن موقفها تجاه أنقرة ،مؤكدة على
التزامها لمنع أي هجوم على تركيا يصدر من داخل الحدود العراقية.
ومنذ  24تموز الماضي ب��دأت تركيا غ��ارات جوية على معسكرات لحزب
العمال الكردستاني في شمال العراق ومواقع لـ«داعش» في سورية وصفها
رئيس ال��وزراء التركي أحمد داود أوغلو بأنها «معركة شاملة ضد اإلرهاب».
حيث تستغل تركيا االتفاقية مع العراق والتي وقعت عام  1982التي تجيز
للقوات التركية التوغل في األراضي العراقية لمسافة تصل إلى  20كلم لمالحقة
مسلحي حزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية إلقليم كردستان.
طرفا النزاع التركي الكردي أعلنا قبل أيام استحالة مواصلة العملية السلمية
وعلى رغم ذلك يقدم إقليم كردستان نفسه مرة أخرى كساعي سالم بين الطرفين
حيث أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق «نيجيرفان بارزاني»« :أن رئيس
وحكومة اإلقليم على استعداد للعب دورهما من أجل تحقيق وقف إلطالق النار
واستئناف محادثات السالم».
محاوالت تركيا لجر وحدات الحماية الكردية وبخاصة في كوباني إلى الحرب
من خالل قصف مواقعها على رغم أنه ال يوجد في تلك المنطقة أي عنصر من
إرهابيي «داعش» ،أثارت الشكوك بأن هدفها الحقيقي هو تحجيم الطموحات
الكردية على األرض وليس قتال تنظيم «داعش» ،بل إن بعض المحللين ذهبوا
بعيدا ً واتهموا أنقرة بمحاولة مساندة التنظيم بعد الخسائر المتوالية في العراق
وسورية ،حيث تعتبر وحدات حماية الشعب في سورية والمرتبطة عقائديا ً «بعبد
الله أوجالن» المجموعة الكردية الوحيدة على األرض التي تقاتل «داعش».

الجي�ش يتقدم ( ...تتمة �ص)9
وال���ذي تمثله تنظيمات مثل «داع���ش» و«ال��ق��اع��دة»
وغيرها.
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري أمس على تل أعور
وبلدة فريكة ومحطة زي��زون الحرارية في ري��ف إدلب
بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم «جيش الفتح»
اإلرهابي ،أسفر عن مقتل وجرح العديد منهم.
وتواصلت االشتباكات العنيفة في تل حمكي الذي
يسعى الجيش السوري للسيطرة عليه ،في حين أغار
الطيران الحربي السوري على أهداف للمسلحين في
أبو الضهور وتلسلمو والمشرفة ومقالع بزيت ومحيطها
وكفرزيتا واللطامنة والزكاة في ريف حماه ،وقرى
الفطيرة وكفرعويد وكنصفرة وعين الروز في جبل
الزاوية.
وفي الزبداني ،واصلت وح��دات الجيش السوري
والمقاومة عملياتها العسكرية ،وتمكنت أم��س من
السيطرة على حي الحكمة المتصل بشارع الجرجانية
شرق الزبداني ،في حين استهدف الطيران الحربي
السوري مقرا ً للمسلحين في منطقة بقين ما أسفر عن
تدميره بشكل كامل.

الذي إذا سيطرت عليه سوف تقطع عمليات اإلمداد ما بين
منطقتي الكرمة والفلوجة وبالتالي ستحاصر المسلحين
الموجودين في الكرمة عن الموجودين في الفلوجة.
وتشير معلومات عسكرية إل��ى أن ق��ادة جماعة
«داع��ش» اإلرهابية وبخاصة األجانب والعرب منهم
ب��دأوا بتنفيذ عمليات انسحاب جماعية من الفلوجة
ومركز األنبار.
وف��ي سياق متصل ،أعلنت خلية اإلع�لام الحربي
في العراق عن تدمير موقع «كبير» لجماعة «داعش»
اإلرهابية بقصف جوي جنوب مدينة الموصل.
وأفاد موقع «السومرية نيوز» أول من أمس ،أن الخلية
قالت في بيان« :تم الكشف عن موقع كبير لعصابات
«داعش» اإلرهابية يستخدم لتجمع وتنظيم العناصر
اإلره��اب��ي��ة ،ولتخزين األس��ل��ح��ة واإلم�����دادات جنوب
الموصل ،وبعد تدقيق المعلومات في قيادة العمليات
المشتركة وبالتنسيق معها ،تم تنفيذ ضربة جوية
نوعية فجر أمس على الهدف وتدميره بشكل كامل».
وأكد البيان أن «األيام القليلة المقبلة ستشهد ضربات
مدمرة لمقارهم ومناطق تجمعهم».
وتتواصل العمليات العسكرية لطرد «داع��ش» من

المناطق التي ينتشر فيها ،ما أدى إلى مقتل وإصابة
العديد من المسلحين.
من جهة أخرى ،أفاد إحصاء لبعثة األمم المتحدة في
العراق «يونامي» بانخفاض بسيط في عدد ضحايا
العنف في العراق خالل شهر تموز الماضي بمقتل 1332
شخصا ً وجرح  2108آخرين.
وكان شهر أيار قد سجل وفقا ً لـ«يونامي» مقتل 1466
عراقيا ً وإصابة  1687آخرين في أعمال اإلرهاب والعنف
والصراع المسلح.
وأوضح البيان الصادر عن بعثة األمم المتحدة في
العراق «يونامي» أن محافظة بغداد األكثر تضرراً ،إذ بلغ
مجموع الضحايا المدنيين  1091شخصاً 335 ،قتيالً و
 756جريحاً ،فيما بلغ عدد الضحايا في محافظة ديالي
 170قتيالً و 284جريحاً ،وتلتها محافظة صالح الدين
حيث سقط فيها  64قتيالً و 74جريحاً ،ثم نينوى حيث
لقي  100شخص وشخص مصرعهم.
ووفقا ً للمعلومات التي حصلت عليها البعثة األممية
من دائرة صحة األنبار ،فقد سقط في المحافظة ضحايا
من المدنيين بلغ مجموعهم حوالى  600مدني بين
جريح وقتيل.

إلى ذلك ،ارتفعت حصيلة القتلى بين صفوف عناصر
تنظيم «جبهة النصرة» االرهابي إلى  25مسلحا ً في
قصف لطيران التحالف الدولي يوم الجمعة الماضي
أثناء مساندته لعناصر تنظيم «الفرقة  »30اإلرهابية
في أطراف مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.
وقال النشطاء إن  7من عناصر «الفرقة  « 30قتلوا
خالل االشتباكات ،فيما توارى عناصر الفرقة اآلخرون
عن األنظار.
من جهة أخرى ،نشر تنظيم «جبهة النصرة» المرتبط
بتنظيم القاعدة ،شريط فيديو يؤكد فيه ما أعلنه سابقا ً
عن خطفه عناصر من «الفرقة  »30دربتهم الواليات
المتحدة في تركيا ،متهما ً إياهم بأنهم «وكالء لتمرير
مشاريع ومصالح أميركا في المنطقة».
ويظهر شريط الفيديو  5رجال يسيرون وأيديهم فوق
رؤوسهم في صف واحد في أحد الحقول محاطين برجل
مسلح وآخر مقنع ،وذكر أحد المختطفين أن االميركيين
ج ّندوه عبر وسطاء لتدريبه خالل شهر ونصف في أحد
المعسكرات في تركيا ،مشيرا ًَ إلى أن المتدربين تلقوا
بندقية ومبلغا ً ماليا ً «لمحاربة النصرة» في سورية.

ليبيا :مقتل و�إ�صابة
� 17شخ�ص ًا في �أجدابيا
قتل  5أشخاص وأصيب  12آخرون ،بحسب مصادر طبية ،خالل اشتباكات
في مدينة أجدابيا شرق ليبيا بين قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا ً
وجماعات إسالمية.
واندلع القتال أول من أمس بين قوات للجيش تابعة لحكومة عبد الله الثني
ومسلحين لتنظيم «أنصار الشريعة» ومجلس شورى ثوار المنطقة في مدينة
أجدابيا قرب ميناء البريقة النفطي ،واستهدفت طائرة حربية مواقع يشتبه في
أنها تابعة لإلسالميين جنوب البلدة.
ولم يتضح إن كان المقاتلون اإلسالميون يتبعون متشددي تنظيم «الدولة
اإلسالمية» الذين هاجموا يوم الجمعة نقطة تفتيش تديرها القوات التابعة
للحكومة الرسمية على مشارف أجدابيا فقتلوا خمسة جنود.
وكان مسلحون متشددون قتلوا يوم الجمعة الماضي  5جنود في هجوم
على نقطة تفتيش للجيش على مشارف أجدابيا ،فيما قتل جنديان آخران عندما
أرسلت الحكومة تعزيزات واختفى  15آخرون.
وأفاد نشطاء في موقع التواصل االجتماعي «فايسبوك» بأن وجهاء المنطقة
يحاولون إقناع مسلحي تنظيم «أنصار الشريعة» و«مجلس ش��ورى ثوار
أجدابيا» بالخروج من المدينة.

بشرى الفروي

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9
مضيفا صححنا مفاهيم وأفكارا ً كثيرة خاطئة كادت أن تترسخ في العالم
الخارجي عن أمتنا ،وأعدنا إلى اإلنسان العربي ثقته بنفسه بعد إن ضمدنا
جراح كرامته المطعونة.
فاستطاع الرئيس الراحل بذكائه أن يرفع مكانة الجندي السوري ويمضي
قدما ً في تجسيد مواقفه التي جعلت من سورية دولة محورية ،فكان بناء الجيش
العقائدي من خالل والدة مؤسسات داعمة للجيش منها اإلسكان العسكري
ومعامل الدفاع ومؤسسات اجتماعية خاصة بأسر الشهداء ،فللرئيس حافظ
األسد رؤية واحدة وحقيقية تنطلق من رؤى استراتيجية قرأت الواقع وحللته
ورأى بعينه ما هو آت وما يمكن أن يكون ان لم نحسن التصرف والعمل ،واستطاع
أن يجتاز كل الصعاب منتصرا ً وجاء الرئيس بشار األسد ليتابع المسيرة وعمل
على مسيرة بناء الجيش وعمل على إعادة الهيكلة والبناءة العصرية للجيش
السوري من خالل الصفقات العسكرية المتطورة التي قام بها مع روسيا
بموجب عقود موقعة بين الطرفين ،وأكد ذلك الرئيس األسد في مقابلة اجرتها
قناة «روسيا اليوم» في  30حزيران من العام الحالي ،عندما قال إن روسيا
تم ّد سورية بالسالح بموجب عقود موقعة بين الطرفين ،فالرئيس بشار األسد
استعد ألي غزو صهيوأميركي محتمل بتحالفه وتنسيقه مع إيران والمقاومة
اللبنانية ،واستطاع حلف المقاومة من خالل االتصاالت على أعلى المستويات
التي جرت وتجري بين المسؤولين السوريين واإليرانيين وقياديي حزب الله أن
يحققوا المزيد من االنتصارات منذ بداية الحرب على سورية عام .2011
فانتصارات الجيش السوري التي حققها منذ حرب تشرين التحريرية عام
 1973إلى انتصاراتها على اإلرهابيين في عام  2015عززت ثقته بنفسه هذه
الثقة التي أوجدها الرئيس الراحل حافظ األسد وسارعلى النهج نفسه الرئيس
بشار األسد ،فما قام به من زيارات للتواصل مع الجنود والضباط على جبهات
القتال يؤكد دعمه للقوات المسلحة ،فزيارته في  31كانون األول عام 2014
التي كانت الفتة بدالالتها وتوقيتها إلى حي جوبر شرق دمشق ،حيث تفقد
الجنود هناك وـكد لهم أنه إذا كانت هناك مساحة من الفرح في سورية فهي
بفضل االنتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري .باإلضافة الى رعايته
وزيارته أسر أبناء الشهداء ،حيث يشعر بسعادة غامرة عندما يكون مع أبناء
وبنات الشهداء ،فهذه المناسبة غالية عليه ألنها تحمل معاني كثيرة رمزية
وحقيقة وهذا ما أكده خالل الزيارة التي قام بها للقاء أبناء شهداء الحرب على
سوريا في  6أيار من العام الحالي تكريما ً لذكرى آبائهم في عيد الشهداء.
الجيش السوري امتلك القوة الروحية وحبه للوطن والتضحية ألجله التي
زرع بذورها األولى الرئيس حافظ األسد ونماها الرئيس بشار األسد.

ناديا شحادة

االتحاد الأوروبي يمنح تون�س
 116.8مليون يورو
ق���رر االت��ح��اد األوروب�����ي منح
تونس دعما ً ماليا ً ق��دره 116.8
م��ل��ي��ون ي����ورو م��ن أج���ل تعزيز
ق��درات��ه��ا األم��ن��ي��ة ف��ي م��واج��ه��ة
ال��ت��ه��دي��دات م��ع ت��ص��اع��د خطر
الجماعات المسلحة.
وقالت المفوضية األوروب��ي��ة،
الجمعة الماضي ،في بيان« :أقر
االت��ح��اد األوروب����ي ال��ج��زء األول
من برنامج مساعداته السنوية
لتونس بمبلغ إجمالي قدره 116.8
مليون يورو» .وأضاف البيان أن
الدعم يهدف لتعزيز األم��ن ودعم
التنمية االقتصادية واالجتماعية

والجهوية في البالد.
ون��ق��ل ال��م��وق��ع ع��ن م��س��ؤول��ة
السياسة الخارجية في االتحاد
األوروب�����ي فيديريكا موغريني
قولها إن وج���ود «ت��ون��س قوية
وديمقراطية هو أمر حيوي لضمان
اس��ت��ق��رار ال���ج���وار األوروب������ي».
وأضافت أن إقرار منح الجزء األول
من الدعم بسرعة لتونس إشارة
واضحة إلى أهمية أن تبقى تونس
مثاال ً يحتذى.
وحظيت تونس بإشادة دولية
إلق��راره��ا دس��ت��ورا ً جديدا ً وإج��راء
انتخابات حرة واتباعها سياسة

ال��ت��واف��ق عقب انتفاضة 2011
التي أطاحت بالرئيس األسبق زين
العابدين بن علي.
لكن صعود جماعات متشددة
م��س��ل��ح��ة ب��ع��د االن��ت��ف��اض��ة ه��دد
الديمقراطية الوليدة في البالد.
وأدى هجوم وق��ع في حزيران
على منتجع ساحلي ف��ي مدينة
س��وس��ة إل���ى م��ق��ت��ل  38س��ائ��ح�ا ً
معظمهم بريطانيون .وفي هجوم
مماثل قبل ح��وال��ى  3أش��ه��ر في
متحف ب����اردو بالعاصمة قتل
مسلحون أك��ث��ر م��ن  20شخصا ً
معظمهم سياح أوروبيون.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1رسام فرنسي راحل امتاز برسم المناظر الطبيعية
2 .2مقاطعة على البحر االسود ،نهر في البانيا
3 .3حب ،نوتة موسيقية ،ألزم
4 .4مدينة سورية ،شأن
5 .5صوت االلم ،أصابع
6 .6نخاف منه ،إقتربت من
7 .7كبير آلهة السومريين ،نصلحه (للبناء) ،شفق وعطف
8 .8لهونا ،مدينة إيطالية
9 .9ضمير متصل ،ج��زي��رة تنزانية ،تقال قبل االغاني
الشعبية
1010تكلمت بصوت منخفض ،عملة عربية
1111اله ،من كبار فرسان شارلمان ،أرشدت
1212مقتنا ،حلم

1 .1اسم اطلقه العرب قديما على البالد الواقعة شمال نهر
جيحون
2 .2ضمير ،نلومك
3 .3حرف أبجدي مخفف ،مرفأ تركي
4 .4يرجعانه ،نقطعه
5 .5عاصمة كوريا الجنوبية ،مدينة فيتنامية ،ضعف
6 .6متشابهان ،مخزن الغلة ،غيّرا
7 .7للتفسير ،أعلى قمم العالم وأضخمها
8 .8تأسرا ،إسم موصول ،نشي
9 .9شك ،ناديتما على
1010يفرحان ،خالف يصدرا
1111للندبة ،إختبرنا ،أداة جزم
1212نغنج ،مدينة ليبية

7

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،249173568 ،631598742
،526817394 ،785462139
،317249856 ،894356271
،962785413 ،158934627
473621985

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ه��ن��ري دو ف��ران��س ) 2
اسبانيا ،ماين  ) 3مطار ،لندندري
 ) 4بو ،خنادق  ) 5ترتار ،اتراب 6
) انامل ،يترك  ) 7نام ،فل ،ين ،يا

 ) 8ري ،اقبله ،يحن  ) 9ومأن،
وأدنا  ) 10االرك ،رسبا  ) 11زعم،
انمقه ،لس  ) 12يردم ،تأنبه.
عموديا:
 ) 1هامبتون رودز  ) 2نسطور،
اي��م ،ع��ي  ) 3رب��ا ،ت��ام ،اام��ر ) 4

يأرخان ،انل  ) 5دن ،نرافق ،اام
 ) 6وي�لا ،ملبورن  ) 7ف��ان��دال،
الكمت  ) 8دقت ،يهد ،قا  ) 9امن،
ري��ن ،نرهن  ) 10ن��ادم��ات ،يأس
 ) 11سير ،بريح ،بله  ) 12نير،
كانساس.

 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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فيلم كوميدي بطولة ادم
ساندلر من اخراج كريس
كولومبس .مدة العرض
 100دقيقة ،BC( .ابراج،
سينما سيتي ،ديونز،
غاالكسي).

Ant-Man

فيلم تشويق بطولة هايلي
اتويل من اخراج بيتون
ريد .مدة العرض 117
دقيقة ،ABC( .الس
ساليناس ،ابراج ،سيتي
كومبلكس ،سينما سيتي،
غاالكسي).

Ted 2

فيلم كوميدي من اخراج
سيث ماك فارالن .مدة
العرض  115دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،ابراج،
غاالكسي).

Accidental love

2
3

Pixels

فيلم كوميدي بطولة
جاسيكا بيل من اخراج
ديفيد روسيل .مدة العرض
 100دقيقة( .سينما سيتي،
سينمال ،اسباس).

