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تتمات  /ت�سلية
ال�سوري ( ...تتمة �ص)9
الجي�ش
ّ

قوات هادي ( ...تتمة �ص)9
ثابتة وفق ضوابط م ّتفق عليها تجعل من نزولها الميداني تأثير
ملموس في وقف الحرب بشكل كامل وثابت».
وأشار الناطق الرسمي ألنصار الله إلى أ ّنه ،بعدما ت ّم االتفاق على
أن تبدأ لجنة التهدئة والتنسيق بالنزول الميداني لمسرح العمليات
والبدء بظهران الجنوب في ظل تهدئة حقيقيّة وثابتة لوقف األعمال
العسكرية بشكل كامل ،تطلّب تنسيق فني وتقني لمكان وآليات
دخول وخروج اللجان من الحدود المشتركة فحصل بعض النقاش
لهذا األمر فقط.
ولفتَ إل��ى أنّ اللجنة الوطنيّة من فريق التهدئة والتنسيق
ستحتاج إلى مق ّرات وأماكن عمل في المناطق اليمنيّة ،بدءا ً بمحافظة
صعدة المحاذية لمكان اللجنة لدى الطرف اآلخر ،وكل هذه القضايا
تتطلّب تنسيقا ً مشتركا ً ومعرفة لطبيعة ونشاط وتح ّرك اللجنة.
وفي السياق ،ا ّتهم عضو الوفد الوطني إلى محادثات الكويت
حمزة الحوثي وفد الرياض بالسعي إلفشال المشاورات ،ودعا
أبناء الشعب إلى الحذر واليقظة ،متو ّقعا ً عدوانا ً سعود ّيا ً أميرك ّيا ً
جديداً.
ّ
وحسب «المسيرة» ،توقع الحوثي أن يُقدم العدوان السعودي
األميركي خالل األي��ام المقبلة على تصعيد عسكري ،كما ّ
لخص

عمليّات مك ّثفة لوحدات الجيش على أوكار اإلرهابيّين،
سقط خاللها العديد من القتلى والمصابين بين صفوفهم،
وت ّم تدمير عتادهم وذخيرتهم.
وك��ان المصدر قال فى تصريح سابق لـ»سانا» ،إنّ
وحدات من الجيش «ن ّفذت عمليات على تج ّمعات وأوكار
التنظيمات اإلرهابية بريف حلب الشمالي ،أحكمت خاللها
السيطرة على مزارع المالح الشمالية وقسم من المزارع
الجنوبيّة وعلى كتلتي بناء على اتجاه الليرمون».
وبيّن المصدر أنّ العمليات أسفرت عن «مقتل عدد كبير
من اإلرهابيّين ،معظمهم م ّما يس ّمى «حركة نور الدين
الزنكي» ،وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد».
وتض ّم «حركة نور الدين الزنكي» في صفوفها المئات
من اإلرهابيين والمرتزقة األجانب الذين تسلّلوا عبر
والتسليحي
اللوجستي
األراضي التركيّة ،ويتل ّقون الدعم
ّ
ّ
واالستخباريّ من نظام أردوغ��ان ،ويعتدون على أحياء
مدينة حلب بالقذائف الصاروخيّة.
�ي نفسه ،أول أمس ،بأحد
على صعي ٍد آخرّ ،
فجر أردن� ّ
منازل مدينة إنخل بمحافظة درعا جنوب سورية أثناء
اجتماع لقادة من المعارضة السورية ،ما أدّى إلى مقتل 5
منهم.
وبحسب ما نشره موقع «آرا نيوز» الموالي للمعارضة
فجر نفسه
السورية ،فإنّ شخصا ً يحمل الجنسيّة األردنيّة ّ
بمنزل في درع��ا ،ما أدّى إلى مقتل  5أشخاص وإصابة
آخرين.
ونقل الموقع ع��ن م��ص��ادره ،أنّ
األردن���ي ال��ذي فجر
ّ
نفسه يُدعى «أبو حمزة» ،وهو أحد عناصر «جيش خالد
بن الوليد» ،المبايع لتنظيم «داع��ش» .وأوض��ح الموقع
أنّ
�ج��ره وسط
األردن���ي ك��ان يرتدي ح��زام�ا ً ناسفاً ،وف� ّ
ّ
المجتمعين.

وقال إنّ روسيا ال تزال تسعى جاهدة من أجل تنفيذ
شركائها األميركيّين لتعهّداتهم القديمة بفصل الجماعات
�ي وقيادة
المعارضة التي تتعاون مع التحالف ال��دول� ّ
واش��ن��ط��ن ع��ن تنظيمي «داع����ش» و»ج��ب��ه��ة النصرة»
اإلرهابيّين.
وأشار الوزير الروسي إلى أنّ «فصالً كهذا لم يت ّم تحقيقه
في كل األماكن بما فيها منطقة حلب ،وهو األمر الذي يُثير
قلقنا».
وأ ّك���د الف���روف أنّ روس��ي��ا س��ت��واص��ل التنسيق مع
األميركيّين بقصد تحقيق نتائج ملموسة.
ميدانياً ،هاجم جيش العدو موقعين عسكريّين سوريّين
في تل الشعار في ريف القنيطرة بذريعة الر ّد على إطالق
نار مصدره سورية.
وق��ال المتحدث باسم جيش العدو لوكالة «فرانس
ب��رس» أم��س« ،إث��ر نيران مصدرها سورية ي��وم األح��د،
استهدفت الحدود مع كيانه وألحقت أض��رارا ً بالسياج
األمني على طول الخط الفاصل ،ردّت قواته مستهدفة
موقعين عسكريّين سوريّين في هضبة الجوالن».
سياق آخر ،أ ّكد مصدر عسكريّ سوريّ السيطرة
وفي
ٍ
على كامل م��زارع المالح الشمالية وقسم من المزارع
الجنوبية وع��دد من كتل األبنية في الليرمون بحلب،
بعد عمليّات للجيش وال��ق� ّوات المسلحة بالتعاون مع
مجموعات الدفاع الشعبيّة على أوكار اإلرهابيّين فيها.
وأف��اد المصدر العسكري في تصريح لـ»سانا» ،بأنّ
وحدات من الجيش والقوات المسلحة فرضت سيطرتها
مساء اليوم (أمس) على أبنية المحالج وسرحيل ومبنى
الشرطة ،وعدد من كتل األبنية في منطقة الليرمون على
أطراف مدينة حلب.
ولفتَ المصدر إل��ى أنّ عمليّة السيطرة تح ّققت بعد

حصيلة  70يوما ً من المشاورات في الكويت.
وكانت ق ّوات التحالف السعودي صعّ دت من هجماتها الجويّة
والبريّة على المواقع المدنيّة والعسكرية في أكثر من محافظة
يمنيّة ،ويأتي هذا التصعيد بعد أيام قليلة من رفع محادثات الكويت
حتى منتصف الشهر الحالي.
تزامنا ً مع انتهاء الجولة األولى من مفاوضات الكويت وعودة
الوفد الوطني إلى صنعاء ،تشهد جبهات القتال في اليمن تصعيدا ً
عنيفا ً من ق ّوات هادي الذين يقومون بعمليات زحف تحت غطاء
ج�وّيّ سعوديّ  ،وذلك في محاولة لتحقيق إنجاز عسكريّ على
األرض.
الوفد الوطني العائد ّ
مؤخرا ً من الكويت أ ّكد أنّ الطرف اآلخر حاول
أكثر من م ّرة ،وبإيعاز من الرياض ،إفشال هذه المحادثات ،مؤ ّكدا ً
أنّ ما ت ّم إنجازه خالل  70يوما ً مضت م ّثلت خطوات جيدة إلنهاء
األزمة اليمنيّة ،وأنّ االختالف يتم ّثل في نقاط قليلة ،لك ّنه ح ّذر من
ّ
أنّ
التدخل السعودي واستمرار الغارات والحصار قد يش ّكل حجرة
عثرة أمام استكمالها.
وقال حميد عاصم ،عضو الوفد الوطني اليمني ،إنّ «الوفد الذي
التوصل إلى ا ّتفاق س�لام ،أل ّنهم
يأتي من الرياض ال يحلو لهم
ّ

البحرين :االعت�صام ( ...تتمة �ص)9

بتهمة «التخابر مع حما�س»

مر�سي في قائمة «الإرهاب»
أدرج القضاء المصري اسم الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي على
قوائم اإلرهابيّين للمرة األول��ى منذ بدء محاكمته ،حسبما ورد في الجريدة
الرسميّة المصرية.
ونشرت الجريدة الرسميّة أمس ،قرار محكمة جنايات القاهرة لسنة 2013
ّ
واالطالع على أوراق القضيّة ،بـ»إدراج
أمن دولة عليا ،بعد سماع طلبات النيابة
جماعة اإلخوان المسلمين على قوائم الكيانات اإلرهابيّة ،و 35م ّتهما ً بينهم
مرسي ،على قوائم اإلرهابيّين لمدة  3سنوات».
وت� ّم إدراج مرسي والم ّتهمين في القضيّة المعروفة باسم «التخابر مع
حماس».
وص��در حكم قضائي في القضيّة في  16حزيران بالمؤبّد بحق مرسى
والمرشد العام لجماعة اإلخوان محمد بديع ،و 15آخرين من قيادات وعناصر
الجماعة ،ومعاقبة  16آخرين باإلعدام شنقا ً في مقدّمهم خيرت الشاطر نائب
مرشد الجماعة ،ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة  7سنوات.
ويحا َكم مرسي في  5قضايا ،بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه ،هي
«وادي النطرون» (حصل على حكم أولي باإلعدام) ،و»التخابر الكبرى» (حكم
أ ّولي بالسجن  25عاماً) ،وأحداث االتحاديّة (حكم أ ّولي بالسجن  20عاماً)،
و»التخابر مع قطر» ( 40عاماً) ،فيما ال تزال قضيّة «إهانة القضاء» متداوَلة
أمام المحكمة.
والشعبيّة في المرسوم الملكي ال��ذي ت� ّم بموجبه
رسم ّيا ً إسقاط الجنسيّة عن عالم الدين البحريني
ّ
المخطط
الشيخ قاسم ،ما يعني أنّ الملك هو جزء من
الديني عن بالده.
الرامي إلى إبعاد المرجع
ّ

بوتين يُدين ( ...تتمة �ص)9
كما أ ّكد الرئيس بوتين في البرقيّة،
الروسي لمواصلة
استعداد الجانب
ّ
تقديم ال��م��س��اع��دة ل��ق��ي��ادة ال��ع��راق
وشعبه في محاربة اإلرهاب.
ميدانياً ،أحبطت القوات العراقيّة
أم���س ه��ج��وم �ا ً لتنظيم «داع����ش»
ّ
مفخخة شمال
�ي بسيارات
اإلره��اب� ّ
محافظة صالح الدين شمال شرقي
بغداد ،وقضت على  72إرهابياً.
وقال مصدر في قيادة قوات صالح
الدين العراقية في بغداد« ،إنّ القوات

العراقيّة المشتركة تم ّكنت في ساعة
مبكرة من فجر اليوم (أمس) من ص ّد
هجوم لعصابات «داعش» اإلرهابيّة
ّ
مفخخة يقودها
ب��أرب��ع س��ي��ارات
ان��ت��ح��ار ّي��ون ومجموعات إرهابيّة
استهدفت القطعات األمنيّة المتواجدة
في ناحية مكحول شمال محافظة
صالح الدين ،وقضت على  72إرهاب ّيا ً
ّ
المفخخة
منهم ،كما د ّمرت السيارات
قبل وصولها إلى أهدافها» .وأضاف
المصدر «أنّ القوات األمنيّة صدّت

يعرفون أنّ
التوصل إلى مثل هكذا ا ّتفاق سيضعهم خارج اللعبة».
ّ
القوى السياسية اليمنيّة ا ّتهمت الرياض بالسعي وراء إفشال
أيّ محادثات سالم يمنيّة ،وقالت إنّ حوار الكويت ال جدوى منه
ما لم يكن هناك التزام من التحالف السعودي بقرار األمم الم ّتحدة
الخاص بوقف إطالق النار.
وأ ّكد عادل الشجاع ،عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي
العام في اليمن« ،نريد أن يكون هناك سالم ،وأن يتو ّقف العدوان
على اليمن ،لكن على ما يبدو أنّ السعودية مازالت شارعة في
عدوانها ،وال تريد أن توقفه ،وبالتالي هناك ن��وع من التالعب
واستثمار الوقت».
ويرى مراقبون أنّ كثافة الغارات واألعمال القتاليّة للعدوان
تفسر عدم نيّة هذه األطراف الوصول إلى حل سياسي،
السعودي ّ
ويرون أيضا ً أنّ هذا الحل لن يأتي ما لم يت ّم االلتزام بوقف إطالق
النار.
صحيح أنّ الحوار تو ّقف ولكن ال��ع��دوان استمر ،بل زاد من
شراسته في محاولة لتحقيق أيّ إنجاز ميداني على األرض،
مستغلاّ ً التزام الجيش واللجان الشعبيّة بالتهدئة ومماطلة أطرافه
السياسيّة للحوار في الكويت.

من جه ٍة ثانية ،أرجأت المحكمة المدنيّة الكبرى في
البحرين ،أمس ،إلى الحادي عشر من تموز الحالي،
نظر دعوى ح ّل «جمعية الوفاق» وذلك إلعالن مم ّثل
الدفاع للجمعية.

�أول هجوم ( ...تتمة �ص)9

الهجوم من دون وقوع أيّ خسائر في
صفوفها».
وكانت القوات العراقيّة ح ّررت أول
أمس  8قرى في محافظة نينوى شمال
العراق من إرهابيّي «داعش».
وفي السياق ،أعلنت قيادة عمليات
بغداد ،أمس ،عن استشهاد جنديّين
وإص���اب���ة ث�لاث��ة آخ���ري���ن بتفجير
انتحاريّ شمال بغداد.
وقال الناطق باسم العمليات العميد
سعد معن في بيان ،تل ّقت السومرية
نيوز نسخة منه ،إنّ «انتحار ّيا ً يرتدي
فجر نفسه أثناء تفتيشه
حزاما ً ناسفا ً ّ
في إحدى النقاط العسكريّة في منطقة
سبع البور شمال بغداد» .وأضاف
معن ،أنّ «االنفجار أدّى إلى استشهاد
جنديّين اثنين وإصابة ثالثة آخرين
بجروح متفاوتة».
يُذكر أنّ بغداد تشهد بين الحين
ّ
مفخخة
واآلخ��ر تفجيرات بسيارات
وعبوات وأحزمة ناسفة ،إضاف ًة إلى
هجمات متف ّرقة تستهدف المدنيّين
وعناصر األجهزة األمنيّة في مناطق
متف ّرقة منها ،ما يُسفر عن سقوط
العشرات من األشخاص بين قتيل
وجريح.

الهجوم األ ّول الذي يستهدف أجانب في السعودية منذ
سنوات ،حاول التلفزيون الرسمي التقليل من شأن الهدف
المحتمل له ،وذلك من خالل اإلش��ارة إلى مكان القنصليّة
بعنوان الشارع الذي تقع فيه من دون اإلشارة مباشر ًة إلى
وجود القنصليّة هناك.

وج��ه صفعة قويّة ألميركا في ي��وم استقاللها
تفجير ّ
ووجه
بأ ّنها لم تع ْد في مأمن م ّما ابتلت به شعوب المنطقةّ ،
صفعة أخرى للسلطات السعودية التي كشفت أ ّنها لم تعد
تملك زمام عمالئها من اإلرهابيّين مثلها ،مثل تركيا التي
ضربتها جماعة «داعش» اإلرهابيّة قبل أيام في عقر دارها.

ال�سيا�سي و�إنجاحه»
«تدعم اال ّتفاق
ّ

الرئا�سي الليبي ي�شيد ب�إيطاليا
المجل�س
ّ
الرئاسي في ليبيا عبد الرحمن
أش��اد رئيس المجلس
ّ
السويحلي أمس ،بدور إيطاليا في دعم اال ّتفاق السياسي
وإنجاح تنفيذه ،مؤ ّكدا ً ضرورة تواصل دعم االستقرار بليبيا.
تصريحات السويحلي جاءت في مؤتمر صحافي أثناء
زي��ارة وفد إيطالي رفيع المستوى إلى طرابلس ،يض ّم كلاّ ً
من نائب وزير الخارجيّة اإليطالي فينتشينتزو أميندوال،
وم��س��ؤول ش��ؤون ال��ش��رق األوس���ط ف��ي وزارة الخارجيّة
اإليطاليّة دومنيكو بيالنتوني ،والمبعوث الخاص إلى ليبيا
جورجو ستاراتشي ،والقائمة بأعمال السفارة اإليطاليّة في
طرابلس أندريينا مارتشيال.
كما دع��ا السويحلي السلطات اإليطالية إل��ى النظر في
استئناف الرحالت الجويّة بين ليبيا وإيطاليا ،وتفعيل

االتفاقيّات السياسيّة واالقتصادية بين البلدين ،إضاف ًة إلى
تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول للّيبيّين.
من جهته ،أ ّكد نائب وزير الخارجية اإليطالي أميندوال
السياسي والكيانات الثالثة
«االستمرار في دعم االتفاق
ّ
المنبثقة عنه ،وعلى رأسها المجلس األعلى» .وأبدى المسؤول
اإليطالي رغبة وزارة خارجيّة ب�لاده في دع��م التواصل
والتعاون بين المجلس األعلى ومجلس الشيوخ اإليطالي.
من جهته ،طلب مسؤول شؤون الشرق األوسط في وزارة
الخارجية اإليطاليّة دومنيكو بيالنتوني« ،مساعدة المجلس
األعلى للدولة في ّ
المختصة على اإلسراع في
حث السلطات
ّ
الخطوات العمليّة والترتيبات األمنيّة الالزمة لعودة السفارة
اإليطالية إلى طرابلس ،وفتح أبوابها».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1منطقة هضاب قاحلة في غرب الواليات المتحدة
2 .2مدينة إسبانية ،الفرح
3 .3من أنواع السمك ،أحرف متشابهة ،ركيزة
4 .4جمهورية روسية ،صادق
5 .5أقصد المكان ،هدمت البناء ،يبس الخبز
6 .6خالف عرض ،إله الشر في ديانة زاردشت
7 .7أمالي ،جئنا
8 .8بعد اليوم ،نحادث ليالً ،ظهر من بعيد
9 .9هضاب ،من الحيوانات البحرية
1010أشرنا باليد ،جزيرة إيطالية
1111خبر ،ميسور ،ضمير منفصل
1212أخبر القصة ،اإلله القمر لدى السومريين واآلشوريين،
حيوان بحجم القط

1 .1سلسلة جبال في الصين شمال التبت ،ضمير منفصل
2 .2نهر في سيبيريا ،كفرت ،سنور
3 .3عطف ورق ،عاصمة افغانستان ،أطول انهر فرنسا
4 .4عزوا ،مدينة فيتنامية
5 .5خالف نفع ،رئيس حكومة لبناني
6 .6يطلق علي عند الوالدة ،هلم ،مدينة فرنسية
7 .7بارع ،يدافع عن الناس
8 .8سنة ،منازلي ،ضعف
9 .9فيء ،أكملت العمل ،تصوت من االلم
1010حمام بري ،دولة آسيوية
1111مرفأ تركي ،نوبخهم
1212سيدات ،قبل اليوم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،718935624 ،495162837
،587426391 ،263847519
،934781256 ،126359478
،649213785 ،872594163
351678942

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1غواتيماال ،مر  ) 2وجع،
ماليزيا  ) 3ادرار ،فل ،الم  ) 4دا،
لحدت ،ال  ) 5انيس ،سافر ،ين 6
) موريتانيا  ) 7الديون ،وسمت 8

) خم ،ديانا ،ارس  ) 9اسد ،نهابكم
 ) 10مأل ،ديارنا  ) 11انام ،لمتم،
دن  ) 12براكين ،لكمه.
عموديا:
 ) 1غ��واداالخ��ارا  ) 2وج��دان،
لمسن نب  ) 3اع��ر ،يمد ،دم��ار 4

) السويد ،لما  ) 5يمرح ،روينا
 ) 6ما ،دسيناه ،لي  ) 7الفتات،
نادمن  ) 8ليل ،فا ،ابيت  ) 9از،
ارن���و ،ك��ام��ل  ) 10ي���ال ،يسامر
 ) 11مال ،يأمر ،ندم  ) 12مين،
تسدانه.

 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 Purge: Election
Year
فيلم تشويق بطولة اليزابيت
م �ي �ت �ش��ل م���ن اخ� � ��راج جايمس
دي �م��ون��اك��و .م��دة ال �ع��رض 105
دقائق ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س�ي�ت��ي كومبلكس،
سينماسيتي ،سينمال ،فوكس).
Independence Day:
Resurgence
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ليام
ه�ي�م�س��ورث م��ن اخ ��راج روالن��د
ام��ي��رت��ش .م� ��دة ال� �ع ��رض 120
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س�ي�ت��ي كومبلكس،
سينماسيتي ،سينمال ،فوكس).
The Nice Guys
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة راسل
كرو من اخراج شاين بالك .مدة
ال �ع��رض  116دق �ي �ق��ة( .سينما
س� �ي� �ت ��ي ،ABC ،ك ��ون� �ك ��ورد،
فوكس ،سينمال).
The Crew
فيلم تشويق بطولة فالدميير
م��اش�ك��وف م��ن اخ ��راج نيكوالي
ل �ي �ب �ي��دف .م� ��دة ال� �ع ��رض 123
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سينما سيتي ،دي��ون��ز ،فوكس،
سينمال ،غاالكسي).
Everybody Wants
Some
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��د ي�ب�ط��ول��ة باليك
ج �ي �ن �ي��ر م ��ن اخ� � ��راج ري �ت �ش��ارد
ل�ي�ن�ك�لاي��ت .م ��دة ال �ع��رض 117
دق� �ي� �ق ��ة ،ABC( .ك ��ون� �ك ��ورد،
سينما سيتي ،ديونز ،سينمال،
أمبير ،فوكس).

