14

السنة الثامنة  /األربعاء  13 /متوز  / 2016العــدد 2125
Eighth year / Wednesday / 13 July 2016 / Issue No. 2125

تتمات  /ت�سلية
كيري والمع ّلم ( ...تتمة �ص)9

وفي السياق ،أعلن دميتري بيسكوف ،السكرتير الصحفي للرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،أن الكرملين يدرس إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ووزي��ر الخارجية األميركي خالل زي��ارة األخير القادمة إلى
موسكو.
جاء ذلك في وقت ،نشرت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية مقاال ً أكدت
فيه أن موقف جون كيري من جماعات إرهابية مثل «جيش اإلسالم» و»أحرار
الشام» في سورية يقترب كثيرا ً من الموقف الروسي.
و رأت الصحيفة أنّ كيري ورب��م��ا بطريق الصدفة أو بالخطأ ،وصف
بالمجموعات اإلرهابية الفرعية ،منظمتين من المعارضة السورية وبالذات
«جيش اإلسالم» و»أحرار الشام» وحدث ذلك في الشهر الماضي في مؤتمر في
آسبن (بوالية كولورادو).
ونوهت الصحيفة بأنّ بعض ممثلي اإلدارة األميركية ،وصفوا هذا التصريح
بغير اللبق ويحمل في طياته الضرر لجهود الحكومة األميركية الخاصة بإقناع
السلطات السورية والروسية بعدم مهاجمة هذه المجموعات.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في البيت األبيض قوله «على مدى عدة شهور
قدمنا الحجج إلقناع روسيا والنظام السوري بعدم مساواة هذه التنظيمات
بالجماعات اإلرهابية ولكن كيري تراجع عن هذا الموقف».
ولكن مصادر في الخارجية األميركية ،أعلنت أ ّنه ال يوجد أيّ تغيير في
العالقات والموقف نحو المعارضة السورية .وقال رئيس الخدمة الصحفية في
الوزارة جون كيربي للصحيفة «الوزير فقط حاول وصف كل التعقيد الموجود
في الوضع في سورية وأشار إلى أننا ال نتجاهل المعلومات حول أن بعض
المقاتلين خانوا القسم».
وأضافت المقالة «ولكن حتى لو كان ما قاله كيري زلة لسان ،فإن بعض
المجموعات المعارضة السورية ،ترى أن ذلك عبارة عن مثال يدل على أن إدارة
أوباما تسير بشكل تدريجي ولو ببطء ،نحو لقاء الموقف الروسي الذي يتضمن
تصوير كل الفصائل المسلحة المعارضة كإرهابية».
في غضون ذلك ،دعا «االئتالف المعارض» مجلس األمن الدولي لعقد اجتماع
طارئ لمجلس األمن الدولي يدرس فيه مصير قراراته حول سورية.
ونقل عن رئيس «االئتالف» أنس العبدة قوله أنه «يجب أن يعقد مجلس
األمن اجتماعا ً طارئا ً يدرس فيه مصير قراراته حول سوريةِ ..ل َم َل ْم ُتط َبّق؟ من

الجي�ش اليمني ( ...تتمة �ص)9

خرقها؟ ومن رفض؟» ،مضيفا ً أن «االلتزام بعملية السالم في سورية يقتضي
توفير كل مقومات النجاح لها ..وفي المقدمة منها وقف القتل والقصف وفك
الحصار».
كما حمل العبدة المجتمع الدولي واإلدارة األميركية ،مسؤولية عدم توفير
البيئة المناسبة إلنجاح المفاوضات السورية.
إلى ذلك ،أعلن السفير السوري لدى روسيا رياض حداد ،أمس ،أنّ زيارة وزير
الخارجية السوري وليد المعلم لموسكو من المتوقع أن تكون مع حلول نهاية
تموز الجاري ،وقال «موعد الزيارة لم يحدد بعد ،وال زالت هناك إجراءات قليلة
يجب إنجازها ومن ثم سيأتي معالي الوزير ..لكن من المقرر أن تكون في موعد
قريب».
ميدانياً ،أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنّ  6قاذفات انطلقت من األراضي
الروسية قصفت ،أمس ،مواقع لتنظيم «داعش» اإلرهابي بذخائر انشطارية
شديدة االنفجار ،ودمرت معسكرا ً ميدانيا ً كبيرا ً و 3مخازن أسلحة وذخائر شرق
مدينة تدمر وفي السخنة وآراك في سورية.
وأوضح بيان صادر عن ال��وزارة ،أنّ قاذفات بعيدة المدى من طراز «تو-
22ام »3وجهت ضربة مكثفة إلى منشآت لتنظيم «داعش» ،حيث ت ّم تدمير
معسكر ميداني كبير للمسلحين و 3مخازن لألسلحة والذخائر و 3دبابات و4
مصفحات و 8سيارات مزودة برشاشات ثقيلة ،إضافة إلى تصفية عدد كبير من
المسلحين.
هذا و اعتبر رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي القائد السابق
لألسطول الروسي في البحر األس��ود األميرال فالديمير كومويدوف ،قصف
مواقع «داعش» باستخدام قاذفات بعيدة المدى ردا ً مناسبا ً على مقتل الطيارين
الروسيين نتيجة سقوط مروحية قرب تدمر السورية في  8تموز.
وفي شأن متصل ،أعلن الجيش السوري سيطرته على مبنى «سادكوب»
في منطقة الليرمون شمال حلب ،ويقترب من دوار الليرمون الواصل إلى طريق
الكاستيلو من الجهة الشرقية بمدينة حلب.
كما و صد الجيش السوري هجوما ً عنيفا ً لتنظيم «جبهة النصرة» على نقاطه
في حلب القديمة ،و استهدف مواقع المسلحين في المنطقة الشمالية والغربية
للمدينة ومعامل الليرمون ومحيط طريق الكاستيلو بالمدفعية الثقيلة
والصواريخ.

البرلمان العراقي ( ...تتمة �ص)9
وهكذا يوحون ..لكن رد فعل القوى العراقية والشخصيات الوطنية على
الزيارة يوحي بأهداف أخرى ،في باطنها مطاليب أميركية جديدة أبعد ما
تكون عن تحرير المحتل من أرض العراق والخالص من «داعش» الذي
صنعه األميركان أنفسهم من سجن بوكا بالبصرة ،ودعمه الحلفاء بالمال
والعتاد والفتاوى والجند وبتهريب النفط! ..بل العكس ،تهدف الزيارة
الكارترية إلى تكريس احتالل العراق وف��رض التقسيم الطائفي عليه
باعتباره مشروع أميركا االستراتيجي في المنطقة...
إلى ذلك ،أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري  ،الثالثاء،
أنّ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب
التأخير بالمصادقة على أحكام اإلعدام ،ومعرفة الجهة المسببة لذلك.
وقال مصدر برلماني عراقي في حديث لـ السومرية نيوز :إنّ «كتابا ً من
رئاسة الجمهورية وصل ،اليوم ،إلى مجلس النواب يشير إلى أنّ الرئيس
فؤاد معصوم قرر تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب التأخير في المصادقة
على أحكام اإلعدام».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه :أنّ «معصوم أ ّكد
خالل الكتاب أهمية الكشف عن الجهة المسببة لذلك التأخير».
وعقد مجلس النواب العراقي ،أمس ،جلسته األولى من الفصل التشريعي
األول برئاسة سليم الجبوري وحضور  165نائباً ،فيما أكد مصدر برلماني
أنّ الجلسة ستشهد مناقشة تفجير الكرادة والتصويت على قانونين
والقراءة األولى لثالثة قوانين.
قدمت لجنة األمن والدفاع النيابية تقريرها بشأن تفجير الكرادة ببغداد
إلى رئاسة البرلمان ،وأشار التقرير إلى أنّ السيارة المفخخة كانت قادمة

من ديإلى ،ولم تكتشف رغم خضوعها للتفتيش.
وقال مصدر نيابي أمس« :لجنة األمن والدفاع النيابية قدمت تقريرها
إلى رئاسة مجلس النواب بشأن تفجير منطقة الكرادة ،والذي تضمن أيضا ً
أن محافظة بغداد شهدت  181عملية إرهابية منذ بداية عام .»2016
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ،أن «التقرير تضمن
معلومات تفيد بأنّ السيارة التي انفجرت في الكرادة قدمت من محافظة
ديإلى ،وأوقفت في منطقة الخالص لالشتباه بالناقل ،وفتشت بكالب
الشرطة (كي  ،)9واستغرق تفتيشها  7دقائق ولم يكتشف شيء».
ودعّ ا رئيس البرلمان سليم الجبوري في وقت سابق أمس لجنة األمن
والدفاع البرلمانية ،إلى اإلسراع في تقديم تقريرها النهائي بخصوص
نتائج التحقيق في حادثة تفجير الكرادة في بغداد.
من جهة أخرى ،ص ّوت البرلمان على مناقشة تفجيري الكرادة وبلد،
وكذلك على عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام اإلع��دام خالل
جلسته التي عقدها اليوم.
وقال مصدر برلماني« :البرلمان صوت في جلسته األولى من الفصل
التشريعي األول ،على مناقشة تفجيري الكرادة وبلد»« ...البرلمان صوت
أيضا ً على عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام اإلعدام خالل جلسة
اليوم فقط».
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أعلن في مستهل الجلسة ،أ ّنه
وضع مطالب عوائل ضحايا الكرادة في بغداد ،أم��ام أعضاء البرلمان
التخاذ القرار المناسب بشأنها ،فيما أوضح أنّ تلك المطالب تتلخص في
أربع نقاط.

«ديلي ميل»� 87 :ألف ر�صا�صة
من الجي�ش البريطاني لـ «داع�ش»!
أعربت بريطانيا عن قلقها من إمكانية حصول تنظيم «داعش» اإلرهابي على
ذخيرة مسروقة من مخزن األسلحة التابع للجيش البريطاني أثناء تدريبات
«عاصفة الشمال» في الصحراء األردنية ،حسبما كشفت صحيفة «ديلي ميل»
البريطانية.
ووفقا ً للصحيفة ،فقد وقعت حادثة سرقة للذخائر خالل آذار ،في معسكر
تدريب للجيش البريطاني أثناء مشاركة  1600جندي من القوات البريطانية
في تدريب «عاصفة الشمال» ،وهي مناورات عسكرية رفيعة المستوى تشمل
قوات بريطانية وأردنية وأميركية ،في الصحراء األردنية قرب سيناء.
وقام السارقون بمراقبة مخزن األسلحة لعدة أيام لمعرفة مواعيد دوريات
مراقبته وتحديد الوقت المناسب لسرقته ،علما ً بأ ّنه غير خاضع للمراقبة على
مدار الساعة؛ وعند تنفيذ السرقة أحدثوا ثغرة في سياج المخزن وأدخلوا
شاحنة ح ّملت عليها الذخائر المسروقة ثم غادروا المخيم.
وتبين أنّ الذخائر المسروقة مكونة من  87ألف رصاصة من نوع «5.56
ناتو» ،وهو رصاص يستطيع قطع مسافة  600يارد ،كما تشير التقارير أنّ

«داعش» قادرة على استخدام الرصاص إثر حيازتها على عشرات اآلالف من
البنادق األميركية ،تطابق حجم الذخيرة المسروقة استولت عليها من الجيش
العراقي.
وقد طالب عضو في لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني النائب
ريتشارد بينيون ،بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة آلية خروج الشاحنة من منطقة
التدريب القريبة من مدينة العقبة الساحلية ،رغم وجود مستشفى ميداني
أنشأته القوات العسكرية ،وتدريبهم على التعامل مع تهديدات األسلحة
البيولوجية والكيميائية بالقرب من المخيم.
ويقع المعسكر التدريبي على مقربة من شبه جزيرة سيناء ،وتحدثت
الصحيفة عن مخاوف من امتداد «داعش» في الصحراء هناك ،خصوصا ً بعد
تهديد اإلرهابيين هناك بمهاجمة المنتجعات السياحية.
وأشار إلى أنّ «هذا الوضع خطير للغاية .فيمكن أن تقع هذه الذخائر في أيدي
تجار األسلحة غير الشرعيين وتصل إلى الجماعات المتمردة المتطرفة» ،ومن
ضمنهم «داعش».

وأش��ار هادي إلى أنّ أسس ومرجعيات السالم
واضحة ومحدده ،متمثلة في القرار الدولي 2216
والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
من جانبه ،أك��د المبعوث ال��دول��ي إل��ى اليمن،
إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،حرص المجتمع الدولي
لتحقيق السالم في اليمن المرتكز على المرجعيات
واألس���س الثابتة ومنها ال��ق��رارات الدولية ذات
الشأن.
ميدانياً ،سيطر الجيش اليمني واللجان الشعبية
على عدد من المواقع العسكرية السعودية قرب
منفذ الطوال الحدودي.
وتجددت المعارك العنيفة في منطقة حرض
الحدودية .في المقابل ش ّنت ط��ائ��رات التحالف
السعودي غارة جويّة على م��زارع الجر بمديرية
عبس بحجة الحدودية.

وفي الداخل اليمني استعاد الجيش واللجان
الشعبية ،المنطقة المحيطة بتبة الرمضة بعد
معارك عنيفة مع قوات هادي.
وزارة الدفاع اليمنية أعلنت عن مقتل  50عنصرا ً
من قوات هادي ،خالل المواجهات وتأمين عدد من
التالل ،التي كان يتمركزون فيها أسفل فرضة نِهم
شمال شرق العاصمة صنعاء.
وأشار مصدر عسكري يمني إلى اندالع معارك
بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة ،وقوات
الرئيس هادي من جهة أخرى ،تخللها قصف مدفعي
متبادل بين الجانبين أثناء محاولة ق��وات هادي
التقدم نحو سلسلة جبال يَام أسفل فرضة نهم.
وتمتد المواجهات حتى مأرب شمال شرق اليمن،
حيث أعلن مصدر عسكري يمني عن مقتل وجرح
العشرات من ق��وات ه��ادي خالل سيطرة الجيش

واللجان الشعبية ،على موقعين مطلين على معسكر
َك ْو َفل غرب مدينة مأرب.
مصدر عسكري يمني أشار ،إلى مقتل وجرح 25
عنصرا ً من قوات هادي وتدمير وإعطاب  6آليات
عسكرية لهم ،خالل مواجهات مع الجيش واللجان
الشعبية في منطقة الم ْ
َشجَ ح.
وشهدت الجوف المحاذيّة لمأرب شمال شرق
اليمن قصفا ً متبادال ً بين ق��وات الجيش واللجان
الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة
أخرى بمديرية ال َغ ْيل شمال المحافظة.
وإل��ى تعز جنوبي اليمن ،حيث تحدث مصدر
محلي للميادين عن تجدد اإلشتباكات العنيفة،
بين قوات الرئيس هادي من جهة وقوات الجيش
واللجان الشعبية من جهة أخرى ،في منطقة َثعْ بَات
عند المحور الشرقي للمدينة.

المنامة تمنع النا�شطة الحقوقية
ريحانة المو�سوي من مغادرة البالد
ضمن سلسلة االن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي يمنع النظام
البحريني بممارستها ضد معارضيه السلميين من
السواد األعظم من الشعب ،منعت السلطة في البحرين
صباح اليوم الثالثاء الناشطة الحقوقية والمعتقلة
السابقة ريحانة الموسوي ،من مغادرة البالد في
ً
وناشطا
رحلة عائلية ،بعد أن كانت منعَ ت  19مواط ًنا
من مغادرة البالد.
وك��ان البرلمان األوروب���ي قد أدان بشدة القيود
المستمرة على الحقوق األساسية في البحرين ،من
قمع ضد المدافعين عن حقوق اإلنسان ،كما أعرب
األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ،بدوره عن
قلقه الشديد إزاء منع النشطاء الحقوقيين من السفر،
للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثالثين لمجلس
حقوق اإلنسان في جنيف.
وفي السياق ،قال المتحدث باسم األمين العام لألمم
المتحدة ستيفان دوجاريك« ،إ ّنه من المهم جدا ً أن يكون
الناس والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع
المدني والناشطين ،قادرين على السفر إلى جنيف
لحضور االجتماعات في مجلس حقوق اإلنسان».
كما انتقدت الحكومات الفرنسية ،األميركية،
األلمانية والبريطانية التضييق على المدافعين عن
حقوق اإلنسان ومنعهم من حقهم في المشاركة في
أعمال المجلس في جنيف.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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8 .8جوهر ،عاصمة جمهورية أذربيجان ،طالء
9 .9رجمتم بالسهم ،نوم عميق
 1010يدفن في التراب ،إسم أطلق على فرسان الباب العالي
من المرتزقة
 1111من أوجه القمر ،سهام ،حرف جر
 1212إمبراطور المغول ،مثيل

1 .1ممر في جبل لبنان الغربي بين جبل الكنيسة وجبل
الباروك ،ولد الناقة
2 .2خامس الخلفاء الراشدين
3 .3ورك ،مدينة إيرانية ،موضع في سورية الشمالية قرب
أعزاز
4 .4كل ما تكسر وبلي ،سرقتا
5 .5جبل بركاني في أرمينيا التركية ،أدربه
6 .6خاصم خصومة شديدة ،من المخلوقات البحرية،
ّ
يشق
7 .7أنس ،ذئب ،للتأوه
شجعا
8 .8عزيناهّ ،
9 .9يشترعا ،بناء تحت األرض
1010من المحرمات ،سحب ،نداء بصوت عالي
1111والية أميركية ،سهل
1212إله ،ق ّل وجوده ،آلة طرب
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،751964823 ،826135497
،218596734 ،493728516
،945317268 ،637842951
،374251689 ،569483172
182679345

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ال��ت��ون ك��اب��ري  ) 2وي��ل،
جباع ،ايم  ) 3سواعد ،كبلنا ) 4
تنمو ،يبدأ ،دل  ) 5سديت ،اهاب 6
) اله ،امل ،واله  ) 7ليالي ،اسرع 8

) يم ،ودع ،يمت  ) 9اامر ،دايتون
 ) 10سايغون ،ننام  ) 11نو،
انهبها ،سا  ) 12المنيا ،النبي.
عموديا:
 ) 1اوستراليا ،نا  ) 2ليون،
ليماسول  ) 3تالمسها ،م��ا ) 4

عود ،لوريان  ) 5نجد ،يأيد ،غني
 ) 6كب ،يتم ،عدوها  ) 7واكب،
ال ،انب  ) 8بعبدا ،س��ري ،ها ) 9
الهور ،تنال  ) 10يان ،العيون 11
) يادبا ،مناسب  ) 12لم ،هدت،
ماي.

 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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Now you see me 2
فيلم تشويق بطولة جيسي
إي�س�ي�ن�ب�ي��رغ م��ن اخ � ��راج جون
م ت� �ش ��و .م � ��دة ال� �ع���رض 129
دق��ي��ق��ة ،ABC( .ك��ون��ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي).
Finding Dory
فيلم ت�ص��وي��ري ب�ط��ول��ة الين
دي�غ�ي�ن��ري��س م��ن اخ� ��راج ان ��درو
ستانتون وانغوس ماكالين .مدة
ال�ع��رض  103دق�ي�ق��ة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس س �ل �ي �ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي).
The Legend of Tarzan
فيلم تشويق بطولة اليكسندر
سكارسغارد من اخ��راج ديفيد
ي ��ات� �ي ��س .م � ��دة ال � �ع� ��رض 110
دقائق ،ABC( .الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).
بالحالل
فيلم دراما بطولة دارين حمزة
من اخراج اسعد فوالدكار .مدة
ال��ع��رض  94دق �ي �ق��ة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،س�ي�ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،ام�ب�ي��ر ،فوكس،
سينمال).
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 ،سيتي كومبلكس،
س� �ي� �ن� �م ��اس� �ي� �ت ��ي ،س� �ي� �ن� �م ��ال،
فوكس).

