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وكانت الخطوة األول��ى من االت��ف��اق تقضي بإخراج
المسلحين  213جريحا ً منهم في مقابل إخ��راج جرحى
مدنيين في كفريا والفوعة ،حيث كان انسحاب المسلحين
سيتم بالتوازي مع خروج المدنيين من كفريا والفوعا مع
بقاء اللجان الشعبية لحماية البلدتين.
واتهم تنظيم «أح��رار الشام» االرهابي الطرف األخر
برفض معظم المطالب التي تلخصت بتسليم السالح في
المكانين للطرف اآلخر مع احتفاظ مقاتلي الزبداني بسالح
فردي خفيف لخروجهم من المنطقة .وإخراج أهالي مدينة
الزبداني وبلدات بقين ومضايا وسرغايا إلى درعا وليس
إلى إدلب .أضافة لإلفراج عن  40ألف معتقل من السجون
السورية ،وخروج  10آالف فورا ً كبادرة حسن نية.
وكان أحمد قره علي ،المتحدث باسم «أحرار الشام»
أعلن السبت إنهاء وق��ف إط�لاق النار المتفق عليه مع
الجيش السوري قبل يوم من انتهاء المهلة.
وأطلق الجيش السوري مدعوما ً بوحدات من حزب الله
والحزب السوري القومي االجتماعي «نسور الزوبعة»
هجوما ً جديدا ً أمس ،تمكنوا من خالله من السيطرة على
 15كتلة بناء متقدمة من دوار بردى باتجاه ساحة الجسر
في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة.
كما تقدمت وحدات المشاة بحي النابوع شمال المدينة،
في حين تقدمت وح��دات أخ��رى في حي الكبري شرق
الزبداني ،بالتزامن مع اندالع اشتباكات عنيفة في حي
الزهرة من الجهة الغربية للمدينة.
وفي السياق ،نفذ الطيران الحربي السوري غارات عدة
على أهداف للمسلحين في الزبداني ومحيطها ،في حين
استهدفت المدفعية الثقيلة تحركاتهم وتحصيناتهم ،ما
أسفر عن تدمير ثالثة عربات مصفحة مجهزة برشاشات
ثقيلة.
الى ذلك ،صدت اللجان الشعبية المدافعة عن بلدتي
كفريا والفوعة في ريف إدلب هجوما ً جديدا ً للمسلحين
على محور الصواغية  -طعوم ش��رق مدينة الفوعة،
وهجوما ً على محور حاجز الكهرباء ،ما أسفر عن تدمير
عربتين مصفحتين للمسلحين ومقتل العشرات منهم.
وف��ي السياق ،استهدف الطيران الحربي السوري
تحركات المسلحين في مناطق محمبل وم��رج الزهور
وقرقور وأورم الجوز وجسر الشغور وبنش وشمال طعوم
وغرب تفتناز ورام حمدان في ريف ادلب.
هذا وقصف المسلحون بلدتي كفريا والفوعة بـ300
قذيفة إثر إع�لان المتحدث باسم «أح��رار الشام» إنهاء
الهدنة في الزبداني.
سياسياً ،أك��د مستشار قائد ال��ث��ورة االيرانية علي
اكبر واليتي ،ان هناك مؤامرة إلسقاط سورية المقاومة
وتدميرها وتقسيمها ،ألنها تمثل إحدى حلقات السلسلة
الذهبية للمقاومة في المنطقة ،وقال« :إن هناك مخططات
لتقسيم سورية والعراق لكنها لن تتحقق».
وأضاف المسؤول اإليراني «كان التصور انه خالل ثالثة
اسابيع ستسقط الحكومة الشرعية في داخل سورية،
ولكن بتوجيهات من القيادة السورية وشخص الرئيس

دعوة لمحاكمة ( ...تتمة �ص)9

بشار األسد تمكنوا على مدى أربع سنوات من ان يصمدوا
امام الهجمة التي تتعرض لها البالد ،وان الشعب السوري
يزداد أمالً يوما ً بعد يوم من االيام السابقة» .مضيفا ً «أنه
ليس من المناسب أن يترك األسد السلطة و«داع��ش» لن
يرحم أحدا ً إذا سيطر على دمشق».
ولفت واليتي الى عمليات تدريب للمرتزقة في دولة
جارة ومن ثم يتم إرسالهم الى سورية ،مشددا ً على ان
محور المقاومة من ايران وسورية والعراق واليمن ولبنان
وفلسطين يتصدون لهيمنة االجانب.
وأكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن
دمشق تتمسك بقراءتها لبيان «جنيف »1وأولوية مكافحة
اإلرهاب ووقف دعمه وتمويله ،مضيفا ً أن دمشق ترحب
بجهود عمان في ما يتعلق بمبادرة للحل السياسي وأكد
أن ايران تخطط لمبادرة ايضاً.
الى ذلك ،بحث وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع
مساعد األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية،
ستيفن أوبراين ،أمس تسهيل عمليات إيصال المساعدات
اإلنسانية للشعب السوري.
وأعرب أوبراين عن استعداده للتعاون مع الحكومة
السورية ،وبذل جهوده لالستجابة الحتياجات الشعب
السوري وتقديم المساعدات اإلنسانية .وقال إن زيارته
ترمي إل��ى تكوين تصور واقعي الحتياجات الحكومة
السورية ،والوضع الميداني وبذل جهود إضافية لتلبية
احتياجات الشعب السوري وتقديم المساعدات اإلنسانية،
مضيفا ً أن هدفه ليس «التسييس».
وكان مكتب أوبراين ،الذي خلف فاليري آموس في شهر
أيار ،قال في وقت سابق إنه سيزور سورية في إطار السعي
لتحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى هذا البلد.
وذك��رت وكالة «سانا» الرسمية السورية أن المعلم
أكد حرص حكومة بالده على تأمين احتياجات الشعب
السوري الذي يخوض معركة ضد اإلرهاب والمتشددين،
وأن والءات بعض العاملين في المجال اإلنساني تؤثر
سلبا ً على العملية اإلنسانية وبالتالي تؤثر أيضا ً على
التعاون بين الحكومة السورية واألمم المتحدة.
وأشار المعلم إلى أن الكثير من المساعدات التي قدمت
لسورية ،كانت تهدف إلى تقديم خدمات لبرامج تلك الدول
والقوى وأدواتها أكثر مما يقدم للشعب السوري.
وف��ي ش��أن متصل ،كشف كيان العدو «االسرائيلي»
مسؤوليته عن اغتيال  4من أنصار حزب الله في الجوالن
في نيسان الماضي.
وقال المتحدث باسم جيش العدو إن األربعة هم من
«الطائفة الدرزية» وجندهم حزب الله لزرع عبوات ناسفة
على الحدود الشمالية مع «إسرائيل».
وأضاف المتحدث أنه تم اغتيال األربعة الذين ينتمون
إلى قرية حضر السورية خالل محاولتهم زرع ثالث عبوات
عند السياج الحدودي قرب مجدل شمس .مشيرا ً إلى أن
حزب الله وإي��ران قاموا بتجنيد األربعة بهدف توجيه
ضربة قاسية للقوات البرية في «الجيش اإلسرائيلي»
بالمنطقة.
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أن كل ما يحصل كان ضروريا ً لتفويت الفرصة على ما
يخطط له العدوان.
ولفت رئيس المكتب السياسي لحركة «أنصار الله»
إلى أنه بعد التغيير الذي طرأ كان من الضروري تغيير
استراتيجية الحرب في إطار الدخول في خيارات قوية
ومؤلمة لرأس األفعى.
ميدانياً ،قتل سبعة جنود سعوديين في عملية نوعية
ن َّفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية ف��ي منطقة
الخوبة في ج��ي��زان ،كما و َّزع اإلع�لام الحربي مشاهد
لعملية االقتحام والسيطرة على موقع الشعبة العسكري
السعودي في عسير األربعاء الماضي حيث ت َّم تدمير عدد
من اآلليات العسكرية.
وفي السياق ،انهال القصف السعودي بكثافة على
المناطق الحدودية اليمنية في مديرية حرض شمال شرقي
محافظة حجة غرب البالد ما ادى الى اصابة العديد من
المواطنين .وفي محافظة تعز اتسعت رقعة المواجهات
لتطاول أكثر من جبهة في المدينة.
وكانت قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة صنعاء
هدفا ً مستمرا ً لطائرات التحالف السعودي .يأتي هذا في
ظل ارتفاع عدد ضحايا قرية العسيلة بحرض إلى عشرات
الشهداء والجرحى معظمهم من األطفال والنساء جراء
استهداف منازلهم التي حولتها الغارات إلى انقاض فوق
ساكنيها.
وأعلنت القوات الموالية للرئيس هادي سيطرتها على
قلعة القاهرة التاريخية ،كما احتدمت معارك عنيفة في
شارع األربعين شمال المدينة بالتزامن مع شن طائرات
التحالف غاراتها على مواقع تواجد الجيش واللجان
الشعبية أثناء مواجهتها مع القوات الموالية للرئيس
هادي مدعومين بمسلحي حزب اإلصالح.

�أمن الجزائر ( ...تتمة �ص)9

وفي مأرب استهدفت الغارات منطقة الزور شمال شرقي
المحافظة ومنطقة مكيراس بمحافظة البيضاء وسط
اليمن.
على صعيد آخ��ر ،وصلت دفعة جديدة من األسلحة
الثقيلة وكميات كبيرة من الذخائر إلى محافظة شبوة
جنوب شرقي اليمن قادمة من المملكة العربية السعودية
لتعزيز القدرات القتالية للقوات الموالية للرئيس المستقيل
عبد ربه منصور هادي.
وبحسب شبكة «ب��ي بي س��ي» ،فقد كانت دفعة من
الدبابات وراجمات الصواريخ والمدفعية وكاسحات
األلغام قد وصلت إلى ميناء بلحاف يوم الثالثاء الماضي،
بحسب المصادر العسكرية التي قالت إن قرابة 1500
مقاتل يمني تم تدريبهم في اآلونة األخيرة في السعودية
قبل أن يشاركوا في المعارك في المحافظة بين أنصار
هادي من جهة وحركة انصار الله وانصار الرئيس السابق
علي عبد الله صالح من جهة اخرى.
وكان ما يسمى بالـ»جيش الوطني» الموالي لهادي قد
أعلن في وقت سابق من السبت ،استعادة السيطرة على
محافظة شبوة .وزع��م قائد عسكري يمني إن مئات من
انصار الله تم أسرهم أثناء فرارهم من المحافظة بينما
قتل وأصيب مئات آخرون في مشهد وصفه بالـ»مجزرة
الجماعية».
لكن وكالة «فرانس برس» نقلت عن مسؤول عسكري
م��وا ٍل لهادي قوله :إن مقاتلي انصار الله انسحبوا من
المحافظة بعد االتفاق على خروجهم سالمين منها.
إال أن وسائل اإلعالم التابعة لحركة انصار الله نفت
األنباء عن استعادة أنصار هادي السيطرة على المحافظة،
مشددة على أن المقاتلين الحوثيين يتصدون ألنصار هادي
في محيط مدينة عتق عاصمة شبوه وفي مدينة عسيالن.

وأف���اد مكتب ال��ع��ب��ادي ،ال��ذي يتولى أي��ض�ا ً منصب
القائد العام للقوات المسلحة ،بأنه صادق على قرارات
المجلس التحقيقي في شأن انسحاب قيادة عمليات األنبار
والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي وتركهم مواقعهم
من دون أوامر ،ما سمح لتنظيم «داعش» من السيطرة على
الرمادي التابعة لمحافظة األنبار في أيار .2015
وجاء في بيان أن المجلس التحقيقي بالعراق أصدر
قرار بإحالة عدد من القادة إلى القضاء العسكري لتركهم
مواقعهم من دون أوامر خالفا ً للتعليمات ،على رغم صدور
أوامر عدة بعدم االنسحاب» ،في إجراء يتزامن مع حزمة
اإلصالحات األخيرة التي أطلقها العبادي لمكافحة الفساد
وسوء اإلدارة.
وك��ان ال��ع��ب��ادي أعلن ع��ن حزمة إص�لاح��ات تطاول
المؤسسات الحكومية ،المدنية والعسكرية ،في خطة
تهدف إل��ى مكافحة الفساد ال��ذي استشرى في القطاع
الحكومي ،وأسفر عن تراجع الخدمات العامة.
وتحت ضغط الشارع ،تعهد رئيس ال��وزراء العراقي
بمواصلة الحرب على الفساد وذلك بعد موافقة مجلس
النواب باإلجماع على حزمة اإلصالحات الحكومية ،ومن
أبرز هذه القرارات إلغاء منصب نواب رئيسي الجمهورية
وال���وزراء وتقليص الحراسات في شكل ف��وري وكشف
ملفات الفساد السابقة والحالية وإبعاد المناصب العليا
عن المحاصصة الحزبية والطائفية وتطبيق التعرفة

الجمركية على جميع منافذ العراق بما في ذلك «إقليم
كردستان» ،إضافة إلى منح رئيس الحكومة صالحيات
إقالة المحافظين ورؤس��اء المجالس المحلية في حال
حصول خلل في اإلداء.
ميدانياً ،أعلنت القوات األمنية العراقية تقدمها في مدينة
الرمادي مركز محافظة األنبار بعد دخولها محطة القطار
هناك وإيقاع خسائر كبيرة في صفوف تنظيم «داعش».
من جهة أخ��رى ،أك��د قائد ق��وات الشرطة االتحادية
الفريق رائد شاكر جودت أمس ،مقتل  12عنصرا ً من تنظيم
«داعش» على يد القوات األمنية في منطقة حصيبة شرق
الرمادي .وأضاف جودت أن «قواته استطاعت تفكيك 8
منازل مفخخة و 45عبوة ناسفة في منطقة المضيق شرق
الرمادي».
وفي الفلوجة شرق محافظة األنبار ،أكد مصدران في
الجيش والشرطة مقتل  17جنديا ً عراقيا ً وإصابة 15
آخرين بهجوم شنه  3انتحاريين من تنظيم «الدولة
اإلسالمية» خ��ارج مدينة الفلوجة الخاضعة لسيطرة
التنظيم.
وقال المصدران ،إن االنتحاريين اقتربوا من أحد حواجز
الجيش خ��ارج الفلوجة وهم يقودون عربات عسكرية
محملة بالمتفجرات ،لتندلع بعد ذل��ك اشتباكات بين
الطرفين .ورفض المسؤوالن ،وهما ضابطان ،اإلدالء بأي
تفاصيل أخرى ،مشترطين عدم الكشف عن هويتيهما.

نشر  25ألف جندي على الحدود مع تونس لتأمين الحدود الشرقية مع األخيرة
ضمن سلسلة إجراءات أمنية اتخذتها القيادة الجزائرية استباقا ً ألي عملية إرهابية
أخرى ،إبان الهجوم اإلرهابي الذي استهدف منتجعا ً سياحيا ً في والية سوسة
وأدى إلى مقتل  39سائحا ً فكان الرد على هذه اإلجراءات مقت ُل  9جنود وإصابة
آخرين بمنطقة عين الدفلى في تموز الماضي الذي تبناه حينها ما يسمى تنظيم
«القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي» ومن المعروف أن منطقة عين الدفلى تمثل أحد
أبرز المعاقل للجماعات اإلرهابية في تسعينات القرن الماضي ،كما شهدت بعض
المناطق في الجزائر مثل بومرداس وتيزي أوزو والمنطقة القبلية ،اعتداءات تنسب
إلى مجموعات تعلن انتماءها لتنظيم «القاعدة في المغرب اإلسالمي» أو تنظيم
«داعش» اإلرهابيين.
محاوالت عديدة كانت تريد ضرب الجزائر ونقل ما يحصل في سورية وليبيا إليها
لضرب أمنها في الداخل عن طريق جهات عربية وغربية تريد أن تضع الجزائر في
سيناريو سورية وتحت دموية الجماعات اإلرهابية بهدف االستيالء على الثروات
وإشعال الشرق األوسط بكامله فهناك محاولة واضحة لضرب أمنها لكن السلطات
الجزائرية دفعت بعشرات اآلالف من الجنود إلى حدودها الجنوبية مع ليبيا ومالي
والنيجر وتونس لمحاربة تهريب السالح وتسلل اإلرهابيين.

توفيق المحمود

متالزمات الإرهاب ( ...تتمة �ص)9
للثالثية المتالزمة بين مشاريع اإلرهاب التكفيري واألميركي التفتيتي والصهيوني
التوسعي تقع في إيديولوجية واحدة تحمل المحفزات الخارجية الدافعة باتجاه
التطرف والعنف واإلره���اب ،والتي ال تخرج في أسفل هرمها عما أع��ده الكيان
«اإلسرائيلي» للمنطقة العربية التي كانت المقاومة فيها معادلة ردع ،وشكلت مفترقا ً
استراتيجيا ً في هذه المعادلة مع كيان االحتالل ،وأثبت انتصار تموز عام 2006
أن نهج المقاومة هو خيار تاريخي يمكن البناء عليه في تشكيله تحوال ً كبيرا ً في
طبيعة الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» ،فانتصار عام  2006هو حدث استراتيجي
عسكري كبير في إمكان الدمج بين روحية تكتيكات المقاومة واستراتيجيات
الجيوش النظامية ،فهي تملك تكتيكات ضمن استراتيجيات أكثر اتساعا ً وهو ما
مكنها من صنع انتصارات وإنجازات ّ
خط أول أسطرها انتصار عام  ،2000وأثبتت
قواعدها القدرة على التعاطي مع خصومها وأعدائها الذين يحملون شحنا ً فكريا ً
وعقائديا ً تكفيريا ً مدعوما ً إقليميا ً ودوليا ً في خطوط طولية وعرضية ،ظهر منها ما
ظهر وما ُ
بطن أعظم ،لكن الشراكة النوعية بين مكونات محور المقاومة التي وضعت
استراتيجية كاسرة للتوازن مع العدو «اإلسرائيلي» المتعدد الوجوه ،هي ما جعلت
هذه المقاومة جاهزة لكسر مشاريع الهيمنة والتفكيك واإلره��اب التي تقودها
وترعاها الواليات المتحدة و»إسرائيل» وأدواتهما التكفيرية ،وخلق عقائد قتالية
مقاومة وجديدة في المنطقة تجعل الكيان «اإلسرائيلي» يهابها ويحسب حسابها،
فالمقاومة بتأكيد سيد المقاومة بتاريخ  4تشرين الثاني عام  2014جاهزة لكسر
هذه المشاريع ،حين قال« :إن ما يمنع العدو «اإلسرائيلي» من العدوان والحرب هو
معرفته أن عين المقاومة في لبنان لم تغفل يوما ً عن الحدود مع فلسطين ،وأنها
جاهزة وفاعلة وبأعلى درجات الجهوزية» ،فهو كالم فصل في أن تعدد الوجوه
للعدو ال يجعله خافيا ً عمن يراقبه بمتفرعاته ويسطر معادلة «أن كل بقعة من
أرضنا هي حفرة محصنة تدمر دباباتكم وتقتل جنودكم وضباطكم وتهزم جيشكم
«فشعار» نصركم دائم «مازال هو األقوى».

مقتل �ضابطين و�إرهابي في ا�شتباكات �شرق البالد

الجزائر� :إحباط محاولة لإدخال �أ�سلحة عبر مالي
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن
نجاح الجيش الوطني في إحباط
محاولة إلدخ��ال كمية من األسلحة
والمتفجرات عبر الحدود مع مالي.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة،
أول م��ن أم��س ،أن��ه ف��ي إط��ار تأمين
الحدود ومحاربة التهريب والجريمة
المنظمة ،تمكنت م��ف��رزة للجيش
ال��وط��ن��ي ال���ج���زائ���ري ،إث���ر دوري���ة
استطالعية قرب الشريط الحدودي
مع مالي ،من إحباط محاولة إدخال
 4م��س��دس��ات رش���اش���ة م���ن ن��وع
كالشنيكوف ،ورشاش ثقيل من نوع
( )PKTوبندقية نصف آل��ي��ة من
ن��وع سيمونوف و 4قذائف مضادة
للدبابات إضافة إل��ى  225كلغ من
المتفجرات ،و 7م��خ��ازن و 4قنابل
ي��دوي��ة ،وكمية م��ن مختلف أن��واع
الذخيرة وأغراض أخرى.
م��ن جهة أخ���رى ،قتل ضابطان
وإرهابي وأصيب آخر ،في اشتباكات
عنيفة ب��ي��ن ع��ن��اص��ر م��ن الجيش
الجزائري ومجموعة إرهابية في والية
سكيكدة التي تقع على مسافة 500
كيلومتر شرق الجزائر العاصمة.
وقالت قناة الشروق الجزائرية،
إن االشتباكات العنيفة بين الجيش
ومجموعة إرهابية التي وقعت في

منطقة أغبالة التي تبعد مسافة 65
كيلومترا ً غرب مدينة سكيكدة ،أدت
إل��ى مقتل ضابطين برتبتي رقيب
ورائ��د أول إضافة إلى مقتل إرهابي
وإصابة آخر.
وذكرت القناة أن «أمير» الجماعة
اإلره��اب��ي��ة تسلل برفقة  30أو 40
من زمرته إلى جبال المسيط القلي
المحاذية ل��والي��ة «جيجل رهينة»
من الشرق ،قادما ً من منطقة القبائل
قصد التوجه إلى تونس ،كما نوهت

أن تعزيزات أمنية كبيرة للجيش
ال��ج��زائ��ري تحاصر اإلرهابيين في
جبال عين قشرة وبودوكة وغابات
شرق جيجل.
وكانت مصادر صحافية تونسية
كشفت ف��ي وق���ت س��اب��ق أن األم��ن
الجزائري حذر السلطات التونسية
من إمكانية تنفيذ عمل إرهابي جديد
عند الحدود المشتركة بين البلدين،
اس��ت��ن��ادا ً إل��ى اع��ت��راف��ات إرهابيين
اعتقلتهم القوات الجزائرية قبل أيام.

فاديا مطر

التظاهرات قرب ( ...تتمة �ص)9
على صعيد آخر ،قال ضياء البحراني «القيادي في االئتالف البحريني» ،أنّ
تظاهرات عيد االستقالل التي خرجت الجمعة الماضي ،شكلت صدمة للنظام
البحريني وأذهلت جميع المراقبين.
ولفت البحراني إلى األعداد الكبيرة من المواطنين البحرينيين الذين شاركوا في
هذه التظاهرات التي شهدها محيط ميدان اللؤلؤة في العاصمة البحرينية المنامة
رغم استحداث النظام البحريني ألكثر من  40نقطة تفتيش في معظم مناطق البالد،
مؤكدا ً أنّ الزخم الجماهيري عاد إلى الساحات من خالل هذه التظاهرات المشهودة
والتي ستسجل بأحرف من نور في صفحات ثورة الرابع عشر من فبراير.
وأضاف :كان النظام البحريني يعتقد من خالل نشره آلالف المرتزقة األجانب
في الشوارع بأ ّنه بسط سيطرته على مجريات األمور وبأنه نجح في قمع الشعب
البحريني ،إال أنّ تظاهرات  14آب  2015أثبتت للعالم ولجميع المراقبين بأنّ
شعب البحرين ال يُمكن قمعه ،وال يُمكن تركيعه وإخضاعه.

ليبيا تطالب العرب ب�شن غارات جوية
على تنظيم الدولة في �سرت
أف��اد بيان للحكومة الليبية المعترف بها دوليا ً أنها
طلبت من الدول العربية توجيه ضربات جوية ضد تنظيم
«داعش» في مدينة سرت الساحلية.
وقال بيان الحكومة الليبية «تناشد الحكومة الليبية
الموقتة الدول العربية الشقيقة ومن واقع التزاماتها
تجاه األخ���وة العربية وتطبيقا ً ل��ق��رارات الجامعة
العربية في شأن اتفاقات الدفاع العربي المشترك بأن
توجه ضربات جوية محددة األهداف لتمركزات تنظيم
«داعش» اإلرهابي بمدينة سرت بالتنسيق مع جهاتنا
المعنية».
وفي ظل األوضاع المضطربة في ليبيا والتنافس القائم
بين حكومتي طرابلس وطبرق وقتال الجماعات المسلحة
للسيطرة على مدن ومناطق هناك ،استغل التنظيم حالة

الكويت :محاكمة خلية تفجير «الإمام ال�صادق»
تبدأ في الكويت أمس جلسة محاكمة خلية تفجير مسجد اإلمام الصادق ،الذي
وقع في شهر حزيران الماضي .وطالب االدع��اء العام في الكويت بإنزال أقصى
عقوبة بالمتهمين في قضية تفجير المسجد ،ال��ذي أسفر عن مقتل  26شخصا ً
وإصابة  226آخرين بجروح .ويبلغ عدد أفراد الخلية  29متهماً ،وطالب االدعاء
في الكويت بإنزال أقصى العقوبة بعدد من المتهمين بالتفجير بتهمة انتمائهم الى
تنظيم الدولة اإلسالمية والمشاركة في عملية التفجير ،فيما يواجه الباقون تهما ً
بالتستر على أفراد الخلية كما أفرج القاضي ،من دون ضمان ،عن  11متهماً.
يذكر أن المتهم الرئيسي بالتفجير ،عبدالرحمن عيدان ،اعترف بقيامه بإيصال
المنفذ فهد القباع إلى مسجد الصادق ،وأن األخير أبلغه بأن الهدف من العملية هو
هدم المسجد وليس قتل المصلين .كما اعترف عيدان أيضا ً بأنه انضم الى تنظيم
الدولة قبل يوم من العملية للمساعدة في تنفيذها.
وكانت دائرة الجنايات في المحكمة بدأت في  4آب جلسة محاكمة  29متهما ً
بالتفجير بينهم سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثالثة باكستانيين و13
شخصا ً من المقيمين في البالد بصورة غير قانونية إضافة إلى متهم هارب لم تعرف
جنسيته بعد.

الفراغ األمني للتوسع في ليبيا مثلما فعل في سورية
والعراق.
وسيطر «داعش» ،على سرت في كانون الثاني ،2015
بعد انسحاب الكتيبة  166التابعة لقوات فجر ليبيا،
والمكلفة من المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس
بتأمين المدينة.
ونفذت الحكومتان ضربات جوية على «داع��ش» في
سرت في االيام القليلة الماضية لكن قدراتهما محدودة
وتستخدمان ط��ائ��رات قديمة تعود لفترة القذافي وال
تمتلكان مدافع دقيقة التوجيه.
وتشهد سرت ،منذ األربعاء الماضي ،معارك مسلحة
بين أهالي المدينة ،و«داع��ش» ،في محاولة من األهالي،
الستعادة المدينة الواقعة تحت سيطرة التنظيم.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1أديب لبناني راحل
2 .2من الحمضيات ،نعتب على
3 .3أرض مرتفعة قليالً ،دولة أوروبية
4 .4مدينة بلجيكية ،من المخلوقات
5 .5نشي ،خالف عزت ،أرشد
6 .6شبه جزيرة في شرق أسيا ،طري الملمس ،متشابهان
7 .7من االسماء الخمسة ،احد الوالدين ،يعتمد على
8 .8عاصمة دولة أميركية ،برق
9 .9سقي ،منعناهم من
1010يودان ،أثني عليكم
1111حيوان بحجم القط ،من الفاكهة الصيفية
1212فقرة ،بقرة برية ،عمر

1 .1مدينة عراقية فوق جزيرة وسط الزاب الصغير
2 .2مدينة إيطالية ،كل نبات طيب الرائحة
3 .3بحر ،تفرحا ،وطن
4 .4شهر مصري ،يداعبان ويهزالن
5 .5انكشها للصوف ،يرتال
6 .6مدينة المانية ،وجع ،مرض صدري
7 .7من المحرمات ،مدينة لبنانية
8 .8نجيء ،أطلب منه فعل األمر
9 .9شوق ،غير مطبوخ ،ردما البناء
1010من الحيوانات ،تشاهدا من بعيد
1111عاصفة بحرية ،أص���ارع ،أزل ال��وس��خ ع��ن االرض
بالمكنسة
1212يدرب ،البيرق
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،782931456 ،619754283
،124386579 ،453862197
،598247631 ،376519824
،865493712 ،947128365
231675948

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1البانتيون ،ام  ) 2نيروبي،
ديانا  ) 3دب ،كهنوت  ) 4راسلت،
ش��ه��رزاد  ) 5هنا ،ه��ي ،م��ي ،جي
 ) 6جتسماني ،حنين  ) 7كل،

تتناسب  ) 8دواليب ،دن ،ها ) 9
ات ،جهله ،امل  ) 10اروبا ،واست
 ) 11يشنقهما ،امين  ) 12دو،رر،
ريم ،من.
عموديا:
 ) 1اندره جيد ،ايد  ) 2ليبانت،

وارش���و  ) 3ب��ر ،ساسكاتون ) 4
اوكل ،ملل ،بقر  ) 5نبهتها ،يجاهر
 ) 6تين ،ينتبه  ) 7وش ،يت ،لوار
 ) 8ودتهم ،ندها  ) 9ني ،ريحان،
سام  ) 10ارز ،نس ،اتم  ) 11ان،
اجيبهم ،يم  ) 12ماردين ،السنن.

 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 Gift
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة واخ���راج
ج��وي��ل ادغ��رت��ون .م��دة العرض
 108دق�ي�ق��ة( .ف��وك��س ،سينما
سيتي ،امبير ،سينمال،ABC ،
كونكورد).
– Mission: Impossible
Rogye Nation
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ت��وم
ك��روز من اخ��راج كريستوفر ما
كوري .مدة العرض  131دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).
Inside Out
فيلم ت�ص��وي��ري ب�ط��ول��ة امي
بولير من اخ��راج بيتي دوكتير.
مدة العرض  93دقيقية،ABC( .
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Pixels
ف �ي �ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة ادم
س ��ان ��دل ��ر م� ��ن اخ � � ��راج ك��ري��س
ك��ول��وم�ب��س .م��دة ال �ع��رض 100
دق �ي �ق��ة ،BC( .اب � ��راج ،سينما
سيتي ،ديونز ،غاالكسي).
Ant-Man
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة هايلي
ات��وي��ل م��ن اخ���راج ب�ي�ت��ون ريد.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  117دق��ي��ق��ة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
غاالكسي).
Ted 2
ف �ي �ل��م ك��وم��ي��دي م ��ن اخ� ��راج
سيث ماك ف��ارالن .مدة العرض
 115دق��ي��ق��ة ،ABC( .الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
ابراج ،غاالكسي).

