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دفعات جديدة ( ...تتمة �ص)9

السوري وج��ه ضرباتٍ مكثفة على تجمعات إلرهابيي
تنظيم «داعش» ومحاور تحركهم غرب محطة المهر للنفط
ومحيط حقل شاعر للغاز وشرق حقل جزل النفطي وشرق
مدينة تدمر وقرية ام التبابير ووادي المسك بالريف
الشرقي.
ولفت المصدر إلى «ايقاع قتلى ومصابين في صفوف
«داعش» وتدمير عشرات العربات والمصفحات له شرق
حقل جزل النفطى وشمال وغرب حقل المهر للغاز وغرب
محطة المهر.
كما دم��ر س�لاح الجو ف��ي الجيش العربي السوري
تجمعات ومقرات لتنظيم «داع��ش» المدرج على الئحة
االرهاب الدولية في ريف حماة الشرقي.
وأفاد مصدر عسكري بأنّ الطيران الحربي السوري «شنّ
غ��ارات جوية على مقرات وآليات «داع��ش» اإلرهابي في
قرية جنى العلباوي وشرق بلدة اثريا وفي بلدة عقيربات
وشمال شرق مفرق عقيربات» شرق مدينة حماة بنحو 40
كم.
وأشار المصدر إلى أن الغارات الجوية «كبدت إرهابيي
«داعش» خسائر باألفراد ودمرتْ لهم مقرات تحوي أسلحة
وآليات مزودة برشاشات متنوعة» وذلك بعد يوم من تدمير
أرتال من االليات في مقلع الوضيحى قرب قرية عقيربات.
وتعد قرية عقيربات مركز اإلم��داد الرئيسي للتنظيم
اإلرهابي على أطراف البادية السورية ويتخذها منطلقا ً
للهجوم على التجمعات السكنية وآبار النفط القريبة فى
ريف تدمر.

وفي السياق ،أكد المتحدث باسم الخارجية االيرانية
حسين جابري انصاري أنّ عدم التزا ِم المسلحين هو احد
المشاكل التي تقف عائقا أمام متابعة عملية السالم في
سورية.
وقال خالل المؤتمر الصحافي األسبوعي إن االرهابيين
لم يلتزموا بالهدنة فيما التزمتْ الحكومة السورية
بتعهداتها الفتا ً الى أنّ الحوار بين إيران وروسيا مستمر
بشأن تطورات القضايا اإلقليمية والدولية وال سيما بشأن
سورية ،وأن إيران وروسيا تتابعان القضايا ألجل إحالل
السالم في سورية.
وقال انصاري :إن الحكومة السورية تلتزم بتعهداتها
لكن الطرف اآلخر ليس له قيادة معلومة لتلتزم بالهدنة.
وفي سياق متصل ،واصل الجيش السوري وحلفاؤه
استهداف مواقع الجماعات المسلحة في خان طومان.
وأفاد مصدر ،ان الجيش السوري قد قام بتدمير دبابة
للمسلحين وقتل من فيها بصاروخ م ّوجه .وأفاد المصدر
بمقتل نحو  400من مسلحي جيش الفتح في الغارات
السورية منذ بدء هجومهم على خان طومان.
كما واصل الجيش السوري تقدمه في بلدة زبدين في
الغوطة الشرقية.
وأك��د مصدر عسكري تدمير آليات ومقرات إلرهابيي
تنظيم «داعش» والمجموعات المسلحة التابعة لتنظيم
«النصرة» ،خالل طلعات للطيران الحربي السوري على
أوكارهم في ريفي حمص الشرقي والشمالي.
وذك��ر المصدر أنّ س�لاح الجو ف��ي الجيش العربي

الجي�ش العراقي ( ...تتمة �ص)9
على صعيد آخر ،أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي
استئناف جلسات المجلس اليوم الثالثاء.
ودعت رئاسة المجلس في الوقت ذاته اللجان النيابية
إل��ى االستمرار بعقد لقاءاتها المعتادة من أج��ل تهيئة
التشريعات الالزمة والضرورية.
ودعا بيان لرئاسة البرلمان إلى التواجد في المجلس
الثالثاء والمباشرة في أعمالهم الرقابية والتشريعية ضمن
إطار لجانهم ،مشددا ً على ضرورة عقد اللجان النيابية
لقاءاتها المعتادة لتهيئة التشريعات الالزمة والضرورية
بهدف إقرارها.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه رئيس الجمهورية العراقي
فؤاد معصوم وزعيم ائتالف دولة القانون نوري المالكي
األحد ،األطراف السياسية إلى تعميق الحوار وبذل أقصى
الجهود لتمكين مجلس النواب من استئناف جلساته
االعتيادية «الموحدة».

كما أكد المكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء حيدر العبادي
األح��د ،أن الحكومة العراقية اتخذت الخطوات الالزمة
لتأمين انعقاد جلسات مجلس النواب وحماية مؤسسات
الدولة ،فيما أوضح أن توجيه العبادي لوزارة الداخلية
كان حصرا لمالحقة «المندسين» بين المتظاهرين وليس
المتظاهرين السلميين.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أكد
أن لقاءاته مع القادة الكرد ستستكمل مع جميع األطراف
المعنية في بغداد.
وأشار الجبوري في ختام لقاءات أجراها في السليمانية
إلى أن لقاءاته جاءت لتقريب وجهات النظر وبلورة موقف
موحد يدعم مسيرة العملية السياسية ،ويسهم باإلسراع
في عقد جلسة شاملة وموحدة لمجلس النواب.
وأك��د الجبوري أن مكانة الكرد مهمة بوصفهم طرفا ً
أساسا ً في دعم العملية السياسية.

النه�ضة التون�سية تترك الدعوة وتتف َّرغ لل�سيا�سة
قررت حركة النهضة التونسية
�زب سياسي ،من
التح ّول إل��ى ح� ٍ
خالل تخليها الكامل عن النشاط
والتفرغ للنشاط
الدعوي الديني،
ِ
السياسي فقط.
وق����ال رئ��ي��س ال��ح��رك��ة راش��د
�ح صحفي
الغنوشي ف��ي ت��ص��ري� ٍ
ه��ام��ش ان��ط�لاق فعاليات
ع��ل��ى
ِ
ال��دورة الـ  46لـ «مجلس شورى
حركة النهضة»:
«ن��ح��ن ب��ص��دد ال��ت��ح��ول إل��ى
ح��زب يتفرغ للعمل السياسي،
ويتخصص في اإلص�لاح انطالقا ً
من الدولة ،ويترك بقية المجاالت
للمجتمع ال��م��دن��ي ليعالجها،
ويتعامل معها من خالل جمعياته
ومنظومة الجمعيات المستقلة عن
األحزاب بما في ذلك النهضة».
ك��م��ا أوض�����ح ع� ّ
��ض���و ش���ورى
ال��ح��رك��ة ،زب��ي��ر ال��ش��ه��ودي ،في
ٍ
تصريحات صحفية ،أن قرار تحول
حركة النهضة إلى حزب سياسي
بالمعايير التي حددها الدستور
التونسي وقوانين الدولة ،أمر تم
حسم ُه وح� ّ
�ظ��ى بموافق ِة أغلبي ِة
قيادات الحركة خالل المؤتمرات
المحلية وال��ج��ه��وي��ة ،بانتظار
المصادقة عليه بشكل قانوني
خالل انعقاد المؤتمر العام للحركة
يومي  21و 22أيار الجاري.

وي��رى مراقبون في تونس أن
المؤتمر ال��ع��ام لحركة النهضة
سيكون حاسما في مسأل ِة الفص ِل
بين نشاطات الحركة الدعوية
والسياسية.
واع��ت��ب��ر م��راق��ب��ون ومتابعون
للشأن التونسي ق���رار الحركة
خ��ط��وة إي��ج��اب��ي��ة ،مشيرين إلى

أن خلط األح��زاب اإلسالمية بين
ال��س��ي��اس��ة وال��ن��ش��اط ال��دع��وي،
يسيئ ألدائها السياسي والديني
ف��ي ال��وق��ت ن��ف��س��ه ،خ��اص��ة وأنّ
ت���ون���س ت��خ��ل��ص��ت م���ن ال��ن��ظ��ام
الشمولي ،إضافة إلى أنّ الدستور
يمنع الجمع بين العمل السياسي
والجمعياتي.

على صعي ٍد آخ��ر ،أك���دّتْ قيادات
جنوبية يمنية أ ّنها ستتخ ُذ خطواتٍ
عملي ًة لمواجهة القوات األميركية التي
دخلت المحافظات الجنوبية بذريع ِة
مكافح ِة االره��اب .واعتبر سياسيون
يمنيون أنّ قيام السعودية باستدعاء
ق��واتٍ أجنبية ال��ى اليمن يؤك ُد عد ِم
إنجاح المفاوضات.
جديتها في
ِ
 دف��ع��ات ج��دي��دة م��ن ال��ق��واتاالميركية بمعداتها العسكرية تصل
ت��ب��اع �ا ً لبعض ال��م��ن��اط��ق اليمنية
�ي ومن
الجنوبية في ظ ِل صمتٍ دول� ٍ
منظم ِة االم��م المتحدة التي ترعى
م��ف��اوض��ات س��ي��اس��ي��ة ي��م��ن��ي � ٍة في
الكويت.
 التدخالت االميركية واالماراتيةالتراب اليمني وغيرها من القواتِ
في
ِ
ال��غ��ازي��ة ل��م َّ
تلق اال استنكارا ً لدى
اليمنيين واصفين ايّاها بأنها امتداد
للمشروع األميركي الصهيوني في
المنطقة ،وال��ذي اتخذ من مكافح ِة
االره��اب والقاعدة ذريع ًة للغزو في
حين يرى الكثيرون أنّ تنامي حركات
التنظيمات االرهابية المسلحة لم يبدأ
إال مع العدوان السعودي.
وق��ال «سلطان ق��ط��ران» المحلل
السياسي اليمني ،أنّ المؤشرات
على الواقع تؤكد أنّ تحالف العدوان
السعودي هم من يمتلكون القاعدة
وهذا كان جليا ً في حضرموت عندما
خرجتْ جماعات «القاعدة» بحماية
من حوامات االباتشي.
ابناء المحافظات الجنوبية وفي
سعي منها إلن��ه��ا ِء خط ِر ه��ذا الغزو
اك��دتْ انها في اجتماعاتٍ متواصل ٍة

من أج � ِل تشكيل جبهاتٍ لمناهض ِة
الغزا ِة الجدد ،متوعدة اياهم بمقاوم ٍة
باسلة ستبدأ األيام القليلة المقبلة..
ومشيرين ب��أنّ الشعب ق���ادرا ً على
مواجه ِة خط ِر القاعدة وليس بحاجة
ألي تدخ ٍل خارجي .
وقال «عبدالله المحضار القيادي
الجنوبي» ،أنّ أبناء الجنوب يرفضون
�ي ف��ي ال��ب�لاد
ه���ذا ال��ت��دخ � َل االج��ن��ب� ُ
ويرفضون الغزو ،ونحن بصد ِد انشا ِء
جبهاتٍ للتصدي لهذا التدخل.
سياسيون ي��� َرون أنّ استدعاء
ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ل��ق��واتٍ اجنبية
ب��ال��ت��زام� ِن م��ع ان��ع��ق��ا ِد المفاوضات
السياسية بين االط����راف اليمنية
يبرهن عدم جدية الطرف السعودي
في إنهاء االزم��ة السياسية اليمنية،
مشددين على ضرورة ان يكون للوفد
الوطني موقف من ذلك والعودة من
الكويت.
ميدانياً ،استشهد  13شخصا بينهم
 5مسعفين وجرح  15آخرون أمس،
ج��راء غ��ارات شنها طيران العدوان
السعودي األميركي استهدفت معسكر
العمالقة في حرف سفيان بمحافظة
عمران.
وفي حصيلة سابقة ،أعلن مصد ٍر
عسكري يمني  10اشخاص استشهدوا
بينهم  5مسعفين وإصيب  10آخرون،
باستهداف ط��ي��ران ال��ع��دوان بعدة
غ��ارات معسكر العمالقة في حرف
سفيان.
وكان  7مدنيين استشهدوا وجرح
 13آخرون ،جراء غارة شنها طيران
العدوان أول أمس األح��د ،استهدفت

م��دي��ري��ة ن��ه��م ال��ت��اب��ع��ة لمحافظة
صنعاء.
وت��واص��ل��ت المواجهات العنيفة
بين ق��وات الرئيس المستقيل هادي
ال��م��س��ن��ودة بالتحالف ال��س��ع��ودي
من جهة  ،وق��وات الجيش واللجان
الشعبية من جهة أخرى ،في مناطق
متفرقة بمحافظة تعز خ��اص��ة في
منطقة الجحملية.
ولفت إل��ى أن منطقة الجحملية
شهدت مواجهات باألسلحة الثقيلة
والمتوسطة .كذلك دارت مواجهات
مماثلة ب��ي��ن ال��ط��رف��ي��ن ف��ي منطقة
ال��ض��ب��اب ع��ن��د ال��م��دخ��ل الجنوبي
للمدينة ،بالتزامن مع اشتداد المعارك
ف��ي مديرية ال��وازع��ي��ة جنوب غرب

المحافظة ،بالتزامن أيضا ً مع تحليق
مكثف لطائرات التحالف السعودي،
فوق مديرية المخا والساحل الغربي
لمحافظة تعز جنوب اليمن.
وف��ي محافظة البيضاء أُفيد عن
قصف مدفعي متبادل بين الطرفين
في منطقة آل ُحم ْيقان بمديرية الزاهر
جنوب المحافظة بالتزامن مع تحليق
ط���ائ���رات ف��ي م��ن��اط��ق مختلفة من
البيضاء وسط اليمن.
وقالت وزارة ال��دف��اع اليمنية إن
ق���وات ال��رئ��ي��س ه���ادي ال��م��س��ن��ودة
ب��ال��ت��ح��ال��ف ال��س��ع��ودي استهدفت
بالمدفعية منطقتي السليم والشميس
ف��ي عسيالن غ��رب محافظة ش ْبوة
شرقي اليمن.

كما أفاد مصدر عسكري ،عن تعرض
م��واق��ع الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية
لقصف مدفعي من قبل قوات الرئيس
ه���ادي ف��ي مناطق ع���دة ،بمديرية
ص���رواح غ��رب مدينة م���أرب شمال
شرقي ال��ب�لاد ،بالتوازي مع قصف
ص��اروخ��ي ومدفعي على منطقتي
مبدعة وبني بارق بمديرية ِنهْم شمال
شرق العاصمة اليمنية صنعاء.
يأتي ذلك في الوقت الذي واصلت
فيه ق���وات ال��رئ��ي��س ه���ادي قصفها
المدفعي لألحياء السكنية ،في مديرية
ال ُم ُتون شمال محافظة الجوف شرقي
البالد وف��ق ما أف��اد مصدر عسكري
يمني.

النا�شطة البحرينية ريحانة المو�سوي ّ
توثق وح�شية النظام وتحكي رواية التعذيب
وثقت الناشطة البحرينية المفرج عنها
«ريحانة الموسوي» ما تعرضت له من تعذيب
وانتهاكات فادحة ،خالل فترة التحقيق معها
قبل ث�لاث س��ن��وات ،موضحة فصول عذا ِبها
ومعاناتِها في سجونِ النظام.
وقد أعلن رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان
نبيل رج��ب ،أن الموسوي روت لـ»المؤسسة
الوطنية لحقوق االنسان» ما تعرضت له قبل
ثالث سنوات ،قائال انها «وثقت حالتها هناك
بتفاصيل أكثر مما ُنشر حتى اآلن ،علما ً أنها سبق
ووثقت حالتها عند األمانة العامة للتظلمات قبل
سنتين أو أكثر ،حينها أشارت األمانة إلى أنهم
قد أحالوا القضية لوحدة التحقيق الخاصة،

مما يعني أن األمانة العامة باتت مقتنعة أو
لديها درجة من اإلقتناع بمصداقية ما أدلت به
الناشطة الموسوي».
وأض��اف رجب «لكن من غير المعروف عن
سبب تلكؤ وحدة التحقيق الخاصة في مباشرة
القضية ،أو إن كانت ستحركها اآلن ،حيث ان
المؤسسة الوطنية لحقوق االن��س��ان ،وكذلك
األمانة العامة للتظلمات ال يقومان برفع القضايا
في المحاكم بشكل مباشر ،ألن ذلك من ضمن
مهام وحدة التحقيق الخاصة» ،مشيرا ً إلى أن
المؤسسة «تنتظر ما ستسفر عنه هذه التحركات
التي نأمل أن تحقق العدالة  ،واإلنصاف للضحية
وبقية ضحايا انتهاكات حقوق االنسان».

واختتم بالقول« :حضر اليوم مع الضحية
الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ».
يشار إلى نائب رئيس المؤسسة الوطنية
لحقوق اإلنسان عبدالله الدرازي ،تعهد بتحقيق
جَ دّي في قضية الموسوي ،التي أشارت خالل
لقاءها مع موقع «مرآة البحرين» إلى أن الدرازي
زاره��ا خالل فترة اعتقالها وسمع منها كل ما
تعرضت له ،لكنه أبدى برودا ً حينها ولم يقم بأي
إجراء جدّي إزاء ما تعرضت له من انتهاكات.
ّ
«حق» البحرينية انّ ما
بدورها ،رأت حركة
روت ُه الموسوي عن فصو ِل عذا ِبها ومعاناتِها
بوضوح وحشي َة هذا
ِس
في سجونِ النظام يعك ُ
ٍ
النظا ِم وطائفيّته.

واش��ادت الحركة عبر حسابها على موقع
التواصل االجتماعي «تويتر» ،بصمود الموسوي
وشجاعتها ،وقدرتها على مواجهة األلم والبوح
بكل ما تعرضت له من جرائم كشفت وجه النظام
الحقيقي والوحشي.
واعتبرت حركة حق أن «ج�لادي النظام
البحريني ال��ذي��ن م��ارس��وا انتهاكات بحق
ال��م��وس��وي م��وج��ودون ف��ي النيابة العامة
والتحقيقات ،وكذلك في المحاكم والهيئات
القضائية» ،مذكرة بحديث الموسوي عما
جرى لها في النيابة وفبركة القصص هناك،
حيث أص��رت على فضح مؤسسات النظام
اإلجرامية.

ال�صومال :قتلى بهجوم لحركة ال�شباب على �شرطة مقدي�شو
�اص  -بينهم ثالث ُة جنود -
ُقتل خمس ُة أش��خ� ٍ
بجروح في تفجي ٍر استهدف
وأصيب عشر ٌة آخرين
ٍ
أم��س االث��ن��ي��ن م��ق� ّر ش��رط��ة ال��م��رور ف��ي العاصمة
الصومالية مقديشو ،وت��ب��ن��ت» ح��رك��ة الشباب
المجاهدين» الهجوم.
وقال «ضابط في الشرطة الصومالية»  ،أنّ مقر
الشرط ِة المستهدف يقع في منطق ِة شانغاني في
مقديشو التي تشهد من حين آلخر هجمات مماثل ٍة
لحرك ِة الشباب.
و ذكروا السكان أنّ التفجير وقع عند مق ِر شرط ِة
�اح أم��س ،لكن
ال��م��رور ف��ي س��اع � ٍة مبكر ٍة م��ن ص��ب� ِ
المتحدث باسم ع��م��ادة العاصمة نفى أن يكون
المهاجمون قد اقتحموا المقر ،مشيرا ً إلى أنّ مقاتلي
الحركة فجروا سيارة مفخخة عند بوابته.
وفي وق��تٍ سابق من هذا العام ،هاجمت حرك ُة
الشباب مقا ٍر حكومية في مقديشو ،وكانت بعض
ِ
عمليات اقتحا ٍم ينفذها مسلحون
الهجمات عبار ًة عن
بعد تفجير سيارة ملغمة واحدة أو أكثر.كما دأبت
الحركة على استهداف مطاعم وف��ن��ادق يرتادها
مسؤولون صوماليون أو أجانب ،فضال عن عمليات
اغتيال لبرلمانيين حاليين وسابقين أو صحفيين.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مخترع أندلسي حاول الطيران برداء من ريش
2 .2مرفأ في قبرص ،ضمير متصل
3 .3طعم الحنظل ،أعلى قمة في األردن ،مدينة في شمال
المكسيك
4 .4ماركة سيارات ،ما بقي من آثار البناء
5 .5قادم ،مدينة بلجيكية ،منزل
6 .6حصل على ،ندهنا على
7 .7إستنشقا الهواء ،من الحبوب ،حمت
8 .8بلدة لبنانية ،بيت
9 .9أوطان ،متشابهان ،فازا بالشيء
1010موجع ،أطول أنهر فرنسا
1111عملة آسيوية ،أنغام ،مسكن الرهبان
1212وقت وحين ،فقدتما عقليكما

1 .1بلدة لبنانية ،للنداء
2 .2عاصمة عربية ،مدينة إيطالية
3 .3أحد الوالدين ،مرفأ في البرازيل
4 .4جزيرة في أستونيا ،مذاهب
5 .5ضحك من دون إصدار صوت ،جزيرة إيطالية ،ضجر
6 .6عاصفة بحرية ،عائلة ،نجمع ،زيارة االماكن المقدسة
7 .7دولة عربية ،بلدة لبنانية
8 .8الصافي ،در
9 .9نكشا الصوف ،مزيالً الرطوبة من الجلد
1010تنجبين ،نهدم البناء
1111عمري ،أخذ بالثأر ،للنداء
1212مسرحية غنائية ،نطلب فعل األمر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،198526374 ،264137859
،921354687 ،375948216
،853762491 ،746819532
،582691743 ،439275168
617483925

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1دون��ات��ل��و ،م��اي��ا  ) 2وا،
لباسنا ،نس  ) 3نترك ،التينا ) 4
كر ،رماد ،سامر  ) 5يلومه ،تأنب
 ) 6خوف ،ماين ،وهم  ) 7ركله،

سألت  ) 8تأتي ،لما ،يفك  ) 9هل،
نفارقه ،ني  ) 10داي��ت ،تتبعان
 ) 11المانيا ،اد  ) 12نول ،هم،
يتلو.
عموديا:
 ) 1دون ك��ي��خ��وت��ه ،ان ) 2

وات��رل��و ،الدلو  ) 3وف��رت ،ام��ل 4
) الكرم ،كينيا  ) 5تب ،مهمل ،فتنه
 ) 6الال ،اه�لا ،يم  ) 7وسادتي،
مرتا  ) 8نت ،انساقت  ) 9مايسن،
هبات  ) 10نابولي ،ع��دل ) 11
ينام ،هتفنا  ) 12اس ،ريم ،كينا.

 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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Robinson Crusoe

فيلم تصويري بطولة رون
آلن من اخراج بين ستاسن.
مدة العرض  90دقيقة.
( ،ABCكونكورد ،الس
ساليناس ،سينمال ،سينما
سيتي).
فيلم كوميدي بطولة ازابيل
كار باتريك برويل من
اخراج ان جيافري .مدة
العرض  91دقيقة( .سينما
سيتي ،امبير.)ABC ،

Green Room

3
2

6

2
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8

فيلم تشويق بطولة ادريس
البا من اخراج جايمس
واتكينس .مدة العرض 93
دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما
سيتي ،اسباس ،سينمال).

Love at First Child

1
3

2

5

Bastille Day

2

فيلم رعب بطولة باتريك
ستيوارت من اخراج
جيرمي ساولنير .مدة
العرض  94دقيقة( .سينما
سيتي ،ABC ،الس
ساليناس ،فوكس ،سينمال).

