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تتمات  /ت�سلية

التنظيم يدعو �أهالي المدينة لـ«التوبة» و«مبايعته»

االحتالل اقتحم ( ...تتمة �ص)9

ليبيا« :داع�ش» يختطف  12م�صري ًا في �سرت

وارت��د ص��دى ما تشهده المدينة
ال��م��ق��دس��ة ف��ي ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة،
فالفعاليات التي تتعلق باألسرى
الفلسطينيين انقلب طابعها إلى
فعاليات تناصر المسجد والمرابطين
فيه.

إدانات دولية

وم�����ع ت���ص���اع���د اإلع�����ت�����داءات
الصهيونية في األقصى ،حذر مبعوث
األم��م المتحدة الى الشرق األوسط
م��ن ان «ال��م��واج��ه��ات بين ال��ق��وات
«اإلسرائيلية» وشبان فلسطينيين
في باحة المسجد قد تشعل اعمال
عنف في المنطقة» ،على ح ّد قوله.
وق����ال م��ن��س��ق األم����م ال��م��ت��ح��دة
نيكوالي م�لادي��ن��وف أم���ام مجلس
األمن الدولي« :فيما يواجه الشرق
األوس��ط دوام��ة مفرغة من اإلره��اب
والتطرف ،أن مثل هذه االستفزازات
الخطيرة يمكن ان تشعل اعمال عنف
تتجاوز جدران المدينة القديمة في
القدس (المحتلة)».
وبدورها ،دعت المتحدثة باسم
وزارة الخارجیة االیرانیة مرضیة
أف��خ��م ،ال���دول اإلس�لام��ی��ة إلتخاذ
م��وق��ف س��ری��ع ت��ج��اه ان��ت��ه��اك��ات
ال��ك��ی��ان الصهیوني للمقدسات
االس�لام��ی��ة ،واع��ت��داءات��ه األخيرة

على المسجد األقصى.
ون��ق��ل��ت «إرن��������ا» ،ع���ن اف��خ��م
استنكارها اقتحام المسجد األقصی
من قبل قوات االحتالل ،وما يحصل
من انتهاك صارخ لحرمة المقدسات
اإلسالمیة ،قائلة إن اج��راء الكیان
الصهیوني اللقیط والقاتل لالطفال

في تقسیم المسجد األقصی زمنیا ً
ومكانیا ً یتنافی مع القوانین الدولیة.
م��ن جهتها ،ن���ددت الخارجية
األميركية بما سمته «تصاعد أعمال
العنف في المسجد األقصى» خالل
اليومين الماضيين ،داعية الجانبين
الفلسطيني و«اإلس��رائ��ي��ل��ي» إلى

ض��ب��ط ال��ن��ف��س وت��ج��ن��ب أي «عمل
استفزازي».
وق����ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة
الخارجية األميركية ج��ون كيربي
إن بالده تشعر بـ»قلق بسبب زيادة
العنف والتوتر المتصاعد» في منطقة
«جبل الهيكل» (على ح ّد زعمه).

ال�شيخ �سلمان م�ستعد لبذل حياته حتى تتحقق الديمقراطية

وا�شنطن ت�شارك ب�إدانة البحرين في ملف حقوق الإن�سان
ن����ددت ث�لاث��ة وث�ل�اث���ون دول���ة
ب��ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق االن���س���ان في
البحرين ال سيما احتجاز القاصرين،
وذل���ك ف��ي ب��ي��ان تمت ت�لاوت��ه ام��ام
مجلس حقوق االنسان التابع لالمم
المتحدة ،حيث دع��ت ه��ذه ال��دول
النظام البحريني الى التحقيق في
ح���االت ال��ت��ع��ذي��ب وس���وء معاملة
ال��س��ج��ن��اء ،ك��م��ا ط��ال��ب��ت المنامة
ب��ال��س��م��اح ل��م��ق��رر االم���م المتحدة
الخاص بحاالت التعذيب بزيارة
المنامة.
وف��ي سابقة م��ن نوعها عبرت
 33دول����ة ،ع��ن قلقها م��ن سجل
البحرين في مجال حقوق االنسان،
مطالبة النظام البحريني بتطبيق
شروط الحوار الوطني باإلفراج عن
المعتقلين السياسيين والناشطين
الحقوقيين.
وف���ي ب��ي��ان م��ش��ت��رك ت�ل�اه ممثل
سويسرا في مجلس حقوق االنسان
التابع لألمم المتحدة اليكساندر

فاسيل ،نددت هذه الدول باستخدام
البحرين المفرط لالعتقال التعسفي
ض��د األط��ف��ال ،داع��ي��ا ً ال��ن��ظ��ام إلى
اإلس����راع بتنفيذ ت��وص��ي��ات لجنة
تقصي ال��ح��ق��ائ��ق .ون����ددت ال���دول
الموقعة على البيان الذي حظي بدعم
الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا
وألمانيا ،باحتجاز القاصرين بسبب
التظاهر والضمانات غير الكافية
إلجراء المحاكمات العادلة.
على صعيد آخ��ر ،كشفت زوجة
األمين العام لجميعة الوفاق الوطني
االس�لام��ي��ة ،الشيخ علي سلمان،
أنها تلقت ات��ص��اال ً م��ن زوج��ه��ا فور
انتهاء محاكمته ،وأعرب خالله عن
استمراره في نضاله حتى تحقيق
المطالب الشعبية.
وفي حسابها على «تويتر» ،قالت
علياء راض��ي« :تلقيت ات��ص��اال ً من
أمين الشعب بعد جلسة المحكمة
األول��ى الستئناف حكمه وقد مألني
صوته باألمل والصمود» ،وأضافت:

«ح ّملني الشيخ علي رسالة لشعب
البحرين الوفي ولكل محبيه ولمست
فيها صموده وعلو معنوياته».
وتابعت« :وي��ؤك��د لكم ب��أن هذه
المسيرة متواصله وهو لن يتوقف
عنها تحت اي ظ��رف م��ن الظروف

ح��ت��ى ي��ح��ص��ل ه���ذا ال��ش��ع��ب على
حقوقه الطبيعيه والعادية ،إنه على
استعداد ان يبذل بقيه حياته حتى
تتحقق الديمقراطية في البحرين
وحتى ينعم ه��ذا الشعب بالحرية
والكرامه والمساواة».

اختطف تنظيم «داع��ش» في ليبيا 12 ،مصريا ً
في مدينة سرت أثناء محاولتهم العودة إلى مصر،
وفقا ً لما أوردته وكالة األنباء اإليطالية «أنسا» أول
من أمس.
وذكرت وكالة األنباء اإليطالية «أنسا» أن هناك
أنباء ت��رددت حول اختطاف تنظيم «داع��ش» في
ليبيا لـ  12مصريا ً في مدينة سرت في وقت متأخر
من مساء األحد الماضي.
وقالت الوكالة إن من بين المصريين المختطفين
أقباطاً ،ونقلت الوكالة عن مصادر إعالمية ليبية
قولها إن التنظيم اختطف  12عامالً مصرياً ،قبل
مغادرتهم األراض���ي الليبية أثناء توجههم إلى
مصر.
وذكرت الوكالة اإليطالية أن تنظيم «داعش» كان
يستخدم المخطوفين في أعمال منها بناء سجن
ومبانٍ إدارية مختلفة.
هذا ولم تصدر وزارة الخارجية المصرية بيانا ً
رسميا ً لتأكيد الخبر أو نفيه.
وكان التنظيم قد أعدم سابقا ً  21قبطيا ً مصرياً،
حيث بث في الـ 15شباط الماضي تسجيالً مصورا ً
يظهر إع��دام��ه��م على س��اح��ل العاصمة الليبية

طرابلس ،وقد عرض التنظيم جريمة إعدام العمال
المصريين بتقنيات وإخراج عالي الجودة.
وقد شن حينها الطيران الحربي المصري سلسلة
غارات استهدفت مواقع لتنظيم «داعش» في مدينة
درنة شرق ليبيا ،وذلك بمشاركة مقاتالت ليبية،
ردا ً على إع��دام مسلحي التنظيم في لبيبا لـ21
قبطيا ً مصريا ً بطريقة وحشية ،حيث أكد الناطق
باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي أن مصر
مارست حقها الشرعي ال��ذي يكفله ميثاق األمم
المتحدة في حماية مواطنيها في الخارج.
وعلى رغم الغارات الجوية التي نفذتها المقاتالت
المصرية إال أن تنظيم «داعش» وفي تاريخ الـ19
من تموز أعلن عن اختطاف  3مواطنين في النوفلية
شرق ليبيا ونشر صور جوازات سفرهم ،وحسب
بيان نشره التنظيم حينها فإن المختطفين الثالثة
من مصر ونيجيريا وغانا.
وسيطر تنظيم «داعش» على مدينة سرت الليبية،
شمال وسط البالد ،في كانون الثاني الماضي ،بعد
انسحاب الكتيبة  ،166التابعة لقوات «فجر ليبيا»
والتي كانت مكلفة من «المؤتمر الوطني العام»
المنعقد في طرابلس ،بتأمين المدينة ،وارتكب

بعدها التنظيم العديد من الجرائم كان آخرها قتل
أكثر من  30مدنيا ً في المدينة خالل «انتفاضة»
األهالي ضد التنظيم قبل نحو شهرين.
وفي سياق متصل ،دعا تنظيم «داعش» أهالي
س��رت الليبية التي يسيطر عليها إل��ى «التوبة»
في موعد أقصاه مطلع تشرين األول المقبل ،وهو
موعد افتتاح ما سماه التنظيم «المحكمة الشرعية»
الخاصة به في المدينة.
حيث قال «أمير داعش» في مدينة سرت «يجب
على أهالي المدينة التوبة مما سبق والرجوع إلى
الله قبل حلول األول من الشهر المقبل» ،وقد حدد
التنظيم األم��ور التي تجب منها «التوبة» ،منها
العمل في أجهزة نظام الزعيم الراحل معمر القذافي
األمنية والسياسية أو العمل في الجيش والشرطة
وجميع ما تسمى بـ«كتائب الثوار» التي شكلت بعد
الـ 17من شباط .2011
كما طالب التنظيم المتشدد أه��ال��ي المدينة
بااللتحاق بـ «الدولة اإلسالمية» و«مبايعتهم»
لزعيمه «أبو بكر البغدادي» ،وهدد من يتخلف عن
البيعة بـ«العقاب» ،وبإقامة الحد على كل شخص
يتخلف عن التوبة أو البيعة.

الجي�ش يط ّهر منطقة الأكمة ال�سوداء في جبل حب�شي من الإرهابيين

اليمن� 40 :شهيد ًا في غارات العدوان ال�سعودي

استشهد  40يمنيا ً وجرح أكثر من  25آخرين في
غارات التحالف السعودي على منازل مواطنين في
ضوران آنس وذمار وصعدة والمحويت وحجة.
كما شن التحالف غارات عدة على منطقة الجفينة
جنوب محافظة مأرب واستهدف مناطق عدّة في
تعز وحرض.
وكانت المعارك العنيفة قد تواصلت في جبهات
ع��دة م��ن م��أرب وت��ح��دي��دا ً ف��ي المدخل الجنوبي
الغربي للمدينة .وتمكن الجيش اليمني واللجان
الشعبية من صد ث�لاث هجمات لقوات الرئيس
ه��ادي مسنودة بجنود سعوديين وإماراتيين
وقطريين وبحرينيين في المحافظة وفق ما كشف
مصدر عسكري يمني.
وبحسب المصدر فإن محاوالت التقدم كانت
عبر ثالث جبهات األولى عبر جبهة ذات الراء وفي
الجفينة أما الزحف الثالث فكان من
جبهة منطقة ُ
ناحية خط أنبوب النفط ،وتشير المعلومات إلى
مصرع العشرات.
وامتدت المعارك البرية إلى مدينة تعز حيث
قتل  17شخصا ً وجرح آخرون خالل المعارك التي
شهدتها أحياء عدة من المدينة .وكشف مصدر
عسكري يمني ع��ن تقدم الجيش وال��ل��ج��ان في
الجبهة الجنوبية بعد سيطرتهما على تبة األكمة
السوداء بمديرية جبل حبشي جنوب مدينة تعز.
تزامن ذلك مع قصف مدفعي متبادل استهدف
مساكن المدنيين في المدينة مخلفا ً ضحايا من

األط��ف��ال وال��ن��س��اء .وف��ي ال��وق��ت نفسه تتواصل
المواجهات بين القوات الموالية للرئيس هادي
وق���وات الجيش واللجان الشعبية ف��ي منطقة
الزنوج ومنطقة ثعبات.
وأشارت قوات العدوان السعودي إلى أنّ انطالق
عملية تطويق صنعاء تأتي من طريق مأرب .األمر
ال��ذي سيتحقق عبر محورين ،محافظتي مأرب
والجوف في شرق اليمن ستمثالن المحور األول.
أما المحور الثاني فيتمثل بمحافظتي صعدة
والحديدة التي تعد بدورها عامالً مهما ً في عملية
حماية ظهر القوات المتقدمة.
واعترفت السعودية بمقتل أحد جنود حرس
حدودها داخل منطقة جيزان ،كما أق ّرت اإلمارات
بمصرع أح��د جنودها في محافظة م��أرب خالل
عمليات العدوان على اليمن.
وطهّرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية
منطقة األك��م��ة ال��س��وداء ف��ي جبل حبشي بتعز
وتم ّكنت من قتل وأس��ر ع��دد من مرتزقة الغزو
واالحتالل ،واستهدفت ايضا ً شبكة المزحاط في
جيزان.
في هذا السياق ،قال رئيس اللجنة الثورية العليا
محمد بن علي الحوثي إن «ملحمة الشرف والبطولة
التي يصنعها اليمنيون في مواجهة الغزاة تستمر
حامل ًة كل يوم انتصارات جديدة بفضل الله ووعي
وقوة وصالبة الشعب على رغم تكالب العدوان
وغزوه بجيشه وعدته وعتاده وظهوره بغطرسة

من يفقد القضية والمشروع وان استعرض خيالئه
فضائيا ً عبر التهديد والوعد والوعيد».
وأض��اف الحوثي في تصريح لوكالة األنباء
اليمنية (سبأ)« :وكأنهم  -ال أبا لهم  -يهددون
شعبا ً ال يملك أن يدفع الضر ع��ن نفسه ،أو ال
يستطيع أن ينتصر لمظلوميته أمام طغيان همجي
وغرائز طفولية لم تستحضر في ذهنيتها غير بريق
ذاتها وجنون عظمتها على اك��وام الدمار وعلى
نزيف الدماء وعلى قتل المدنيين بصلف وتعنت
تفقد به في األيام المقبلة ما تحاول اللهث وراءه
اآلن من نشوة نصر وعزة فخر ،ولكن هيهات أمام
شعب تكتسب منه المكارم وتغترف منه المفاخر
ويعتمد عليه في النوائب لقد بان بينكم وسقط
مشروعكم وان نعقتم واستصرختم أفارق السنغال
او غيرهم».
وتابع «وإن كنا نرى ان خياركم فاشل ورهانكم
خاسر ،فألنكم بين المرتزقة كاالضاحي فاألجير
ال يقدم ما ال تقدمونه وإن زعمتم ان «العَ لَم» الذي
تهددوننا برفعه على أرض اليمن قد نكس ورأيناه،
ورأيتموه ورآه العالم ،يطوي طابورا ً طويالً من
جثامين ابناء الشعب المخدوعين بأوامركم في
صناديقها ،عائد ًة من اليمن».
واختتم إن «النصر حليفنا وإن ركبكم وركب كل
طاغ الى زوال والعاقبة للمتقين ولينصرن الله من
ٍ
ينصره ول��وال سفوركم وتعاليكم لتركنا الحاكم
الحكم».

تفكيك �أكثر من  130خلية �إرهابية منذ عام 2003

المغرب :ال�سلطات تعتقل � 5أ�شخا�ص بايعوا «داع�ش»
اعتقلت السلطات المغربية  5أشخاص ،قالت
إنهم بايعوا تنظيم «داع��ش» وخططوا الرتكاب
أعمال إرهابية في المغرب.
وقالت السلطات أول من أم��س ،إن المعتقلين
كانوا ينوون تأسيس تنظيم يسمى «جند الخالفة
في المغرب».
وص��رح المكتب المركزي لألبحاث القضائية
التابع لجهاز االستخبارات في مؤتمر صحافي أن
المتهمين تتراوح أعمارهم بين  20و 30سنة ،وقد
عثر في حوزتهم على أسلحة أوتوماتيكية ومواد
لصنع المتفجرات.
وقال حبوب الشرقاوي المكلف بقضايا اإلرهاب
في المكتب من جهته ،إن المعتقلين أطلقوا على

أنفسهم «جند الخالفة في المغرب» على غرار «جند
الخالفة في الجزائر» وإنهم «أخ��ذوا تعليمات من
قياديين في تنظيم داع��ش» وأض��اف أنهم «كانوا
ينوون االلتحاق بعد ذلك بالتنظيم في العراق أو
سورية».
وع��رض المسؤولون خالل الندوة الصحافية
شريطا ً يظهر عملية اقتحام العناصر األمنية إلحدى
الشقق قالوا إن المعتقلين كانوا يستخدمونها مخبأ،
كما أظهر الشريط أسلحة نارية ومواد كيماوية على
ما يبدو تستعمل في صناعة متفجرات.
كما عرضوا على طاولة عند مدخل قاعة المؤتمر
الصحافي مسدسات وذخيرة ورصاص وصواعق
كهربائية وسيوفا ً ومواد كيماوية وجوازات سفر.
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وأش��ار المسؤولون إل��ى أن األسلحة أدخلت من
الحدود الشرقية للمغرب مع الجزائر.
يذكر أن السلطات المغربية فككت أكثر من 130
خلية إرهابية منذ التفجيرات االنتحارية التي هزت
الدار البيضاء في عام .2003
كما تقول السلطات إن خطر اإلرهاب في المغرب
زاد بسبب االض��ط��راب��ات ف��ي دول ال��ج��وار بعد
االنتفاضات التي شهدتها دول عربية عدة.
يذكر أن السلطات المغربية أعلنت في آذار
الماضي أن  1354مغربيا ً يحاربون في صفوف
جماعات مسلحة في سورية والعراق ،وقد تمكنت
من إلقاء القبض على  220منهم بعد عودتهم إلى
المغرب و ُقتل  286آخرون.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1فرعون مصري أحيا عبادة آمون
2 .2من ضواحي لندن ،تالل
3 .3والية أميركية ،قمر (باألجنبية)
4 .4يقطعهم ،متروكا ً دون عناية
5 .5أهل الزمان الواحد ،حديثي ،حرف أبجدي مخفف
6 .6التعود على الشيء ،ليل (باألجنبية)
7 .7خاصتي ،يافعاً ،عندي
8 .8بحار قرطاجي أول من طاف حول أفريقيا بحرا ً نحو
 500ق.م ،مرفأ في الجزائر
9 .9أحد آلهة روما األقدمين ،إلهة الصيد عند الرومان
1010خالف يكبره ،أقبّله
1111بسطا ،ربانياً ،وعاء كبير
1212كان حذرا ً من ،خاصتنا

1 .1أديب مصري راحل من كبار الكتاب العرب المعاصرين
2 .2نعم (باألجنبية) ،عاصمة أوروبية ،مادة لونها يأخذ
من الحمرة والشقرة تتكون على وجه الحديد
3 .3تفنينا ،مدينة بريطانية
4 .4بلدة لبنانية ،عملة عربية
5 .5نعتب عليكما ،نخاف من
6 .6ب��ي��وت تتخذ م��ن ال��ق��م��اش او ال��ص��وف ،مدينة في
األرجنتين ،خاصته
7 .7ننازعه ونحرمه من الشيء ،للتأوه
8 .8قلّبهم في التراب ،مدينة إيرانية
9 .9متشابهان ،والية أميركية ،قصر
1010نرجو ،البشر
1111بنادق ،نهدم
1212مذهب ،جئنا ،غير مطبوخ
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،948765312 ،625391847
،364172598 ،173428965
،281549673 ،597836124
،856214739 ،712983456
439657281

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ن��ي��ل ارم��س��ت��رون��غ ) 2
ياكوتيا ،وال��ي  ) 3اف ،سبلكما،
ار  ) 4غاندي ،رهنتم  ) 5ينبهان،
نسل  ) 6اك��را ،نمدها  ) 7ف ف،

ه��وان ،نمرن  ) 8ولد ،اتتنا ،با 9
) ان��ت ،وب ،دار  ) 10زار ،رس،
هبل  ) 11التين طاغ  ) 12الدلو،
ال ،لدي.
عموديا:
 ) 1نياغرا فولز  ) 2يافا ،كفل،

امل  ) 3لك ،نير ،دار  ) 4اوسدناه،
ال  ) 5رتبيه ،وات��رل��و  ) 6ميل،
بنات ،ست  ) 7ساكرامنتو ،يل 8
) مهند ،نبهنا  ) 9روان ،هنا ،بط
 ) 10وا ،تنام ،دالل  ) 11نالمس،
ربا ،غد  ) 12غير ،لينارس.

 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 Runner
فيلم درام ��ا بطولة نيكوالس
كايغ من اخراج اوستين ستارك.
مدة العرض  90دقيقة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
فوكس ،غاالكسي).
The Perfect Guy
فيلم رع��ب بطولة سانا الثان
من اخراج دايفد روسينتال .مدة
ال �ع��رض  100دق�ي�ق��ة،ABC( .
سينما سيتي ،سينمال ،امبير،
ديونز ،غاالكسي).
A Walk in the Woods
فيلم تشويق بطولة روب��رت
ريدفورد من اخراج كين كوابيس.
مدة العرض  104دقيقة،ABC( .
كونكورد ،سينمال ،غاالكسي).
Barbie in Rock N
Royals
فيلم تصويري .م��دة العرض
 84دق� �ي� �ق���ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينما سيتي ،ديونز،
اس � �ب� ��اس ،ف� ��وك� ��س ،سينمال،
غاالكسي).
Connasse, princesss
des coeurs
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة كاميل
ك��وت�ي��ن م��ن إخ� ��راج ال� ��وس النغ
وناعومي ساغلو .م��دة العرض
 80دق��ي��ق��ة( .س �ي �ن �م��ا سيتي،
.)ABC
A Mouse Tale
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ت��وم
ارنولد من إخراج دايفد بيسبانو.
مد العرض  96دقيقة( .فوكس،
 ،ABCكونكورد ،غاالكسي).

