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اتفاق ع�سكري ( ...تتمة �ص)9

وأشار التلفزيون إلى أ ّنه بموجب البروتوكل ستقوم
واشنطن بدفع معظم روات��ب عناصر البيشمركة ،وهي
قوات األمن الرسمية في «إقليم كردستان» العراق ،الذي
يتمتع بحكم ذاتي.
وأكد مسؤولون في كردستان ،أنّ هذه هي المرة األولى
التي يتم فيها توقيع اتفاقية من هذا النوع وبشكل رسمي،
حسب ما ذكره موقع «رووداو» اإلخباري .وأضاف الموقع
أنّ ال��ب��رزان��ي ق��دم الشكر للواليات المتحدة «إلسقاط
النظام الدكتاتوري في العراق ،والدعم المستمر لإلقليم
وللبيشمركة عسكريا ً وماديا ً والذي كان عامالً مهما ً في
تحقيق االنتصارات على العناصر اإلرهابية».
ووصف رئيس اإلقليم التنسيق بين قوات البيشمركة
وقوات التحالف بالمثالي ،مؤكدا ً على «عدم استهداف أيّ
مواقع مدنية خالل المعارك التي ج ّرت ضد اإلرهابيين ،ما
يؤكد على التنسيق والثقة المتبادلة بين قوات التحالف
وقوات البيشمركة».
من جانبها عبرت مساعدة وزير الدفاع األميركي اليسا
سلوتكين ،عن تقدير الواليات المتحدة األميركية لقوات
البيشمركة ،معتبر ًة أنّ القوات الكردية تلعب دورا ً أساسيا ً
في الحرب ضد اإلرهاب.
وأك��دت سلوتكين أنّ توقيع هذا البروتكول للتعاون
العسكري مع البيشمركة دلي ٌل على العالقات القويّة التي
تجمع األمريكيين معها.
وبعد انتهاء مراسم توقيع البروتوكول أعلّن المتحدث

الأمن يعتقل ( ...تتمة �ص)9

الرسمي باسم رئاسة اإلقليم ،أوميد صباح في مؤتمر
صحفي :إنّ «اإلق��ل��ي��م يعمل منذ سنتين لتوقيع هذا
البروتوكول» ،مشيرا ً إلى أ ّن��ه يلزم الطرفين بمحاربة
اإلرهاب ،والتعاون المشترك في عملية تحرير الموصل،
مركز محافظة نينوى الحدودية مع اإلقليم ومعقل تنظيم
«داعش» الرئيسي في العراق.
وتطرق الجانبان خالل اللقاء إلى كيفية التنسيق بين
قوات البيشمركة والقوات األمنية العراقية األخرى وقوات
التحالف في معركة تحرير مدينة الموصل ،ومناقشة
مرحلة ما بعد دحر التنظيم ،فيما أكد الطرفان على أهمية
حل المشاكل السياسية واالجتماعية وتطمين جميع
المكونات الدينية والقومية المتواجدة في محافظة نينوى،
لتجنب حدوث كوارث أخرى( ،كإبادة اإليزيديين وغيرهم
من األقليات) في مرحلة ما بعد «داعش».
ولم يصدر عن بغداد حتى اآلن أيّ تعليق رسمي على
االتفاق ،الذي سيثير حفيظة بعض مسؤولي الحكومة
العراقية الرافضين لمثل هذا التعاون المباشر بين
اإلقليم وواشنطن ،والذي يعتبرونه تمهيدا ً النفصال
كردستان ،الخطوة التي يسعى إليها أكراد العراق منذ
عقود.
ومن الجدير بالذكر ،أنّ التوقيع جاء عقب إعالن وزير
الدفاع األميركي أشتون كارتر عزم واشنطن إرسال 560
جنديا ً إضافيا ً لمساعدة القوات العراقية في معركة
استعادة الموصل.

وكان السبسي دعّ ا الشهر الماضي لحكومة
وح��دة وطنية ،تكون أكثر ج��رأة وتضم ع��ددا ً
أوسع من األحزاب إضافة لمستقلين واالتحاد
العام التونسي للشغل ،لكن اتحاد الشغل ذا
التأثير الكبير رفض المشاركة في الحكومة.
وقال السبسي عبر كلمة في قرطاج عقب اتفاق
األحزاب على خارطة طريق جديدة لعمل حكومة
الوحدة« :رئيس الحكومة الحبيب الصيد اختار
أن يذهب إل��ى البرلمان» ،في إش��ارة واضحة
إلى أ ّنه رفض تقديم استقالته طوعا ً ويفضل أن
يحسم البرلمان مصيره عبر تصويت على الثقة.
وي��ن��ص دس��ت��ور ت��ون��س ال��ج��دي��د ،على أنّ
البرلمان يمكنه التصويت على سحب الثقة
من رئيس ال��وزراء بعد تقديم الئحة لوم ضده
والموافقة عليها باألغلبية ،وإذا لم توافق األغلبية
على سحب الثقة ،فإنّ الئحة لوم جديدة ال تقدم
إال بعد ستة أشهر.
ول��م يتضح حتى اآلن موقف ع��دة أح��زاب
سياسية من مسألة سحب الثقة من الصيد في
البرلمان.
أمنياً ،أعلنت وزارة الداخلية التونسية ،أول
أمس ،الكشف عن خلية تكفيريّة تتك ّون من 7
أشخاص كانوا يعقدون اجتماعات مشبوهة
داخل ضاحية المروج في العاصمة تونس.

عبد العال :م�صر َّ
نفذت  %85من مطالب رو�سيا الأمنية

وكتبت ال����وزارة على صفحتها ف��ي موقع
التواصل االجتماعي (فيسبوك)« :،وفي سياق
قيام األم��ن بعمليات التحري مع أعضاء هذه
الخليّة ،اعترف عدد منهم بمبايعتهم لما يس ّمى
اإلرهابي ،وأكدوا استعدادهم
بتنظيم «داعش»
ّ
لاللتحاق بالمسلحين ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق
للمساهمة في عمليات إرهابيّة».
والخلية المذكورة كانت ال ت��زال في طور
ال ّتكون وليست لها مخططات إرهابيّة جاهزة،
قبل أن تكتشف ،واعتقل عناصر الخلية من قبل
الوحدات األمنيّة.
وك���ان وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة التونسي ال��ه��ادي
المجدوب قد أعلن في تصريحات سابقة ،أنّ
الوضع األمني في تونس يشهد تحسنا ً لكن
التهديدات اإلرهابية ما تزال متواصلة.
وأمرت ال ّنيابة العموميّة ،بإيداع العناصر
السجن لحين إكمال التحقيق معهم.
يذكر أنّ مناطق متفرقة في تونس خاصة
منطقة ب��ن ق���ردان (ج��ن��وب ش��رق ال��ب�لاد عند
ال��ح��دود الليبية) ،شهدت استهداف منشآت
أمنية وعسكرية ،ومقاصد سياحية أسفرت عن
مقتل العشرات وإصابة المئات ،في عمليات
قام بها متشددون ،تدربوا داخل معسكرات في
ليبيا.

رو�سيا والجزائر تناق�شان التعاون الأمني
حكما ً بالسجن  20عاما ً بحق الجزائري
فيصل سعيد ف��اي��د ،ف��ي قضية قتل
الشرطية الفرنسية اوريلي فوكي في
فرنسا عام  ،2010تورط فيها شقيقه
أيضاً.
وب��ح��س��ب ال��ب��ي��ان��ات ،ف��ق��د ج��رت
المحاكمة عبر اتصال مرئي ومسموع
بين محكمة المسيلة ومكتب نيابة
نانتير بفرنسا ،تعرف فيها الشاهد
على فيصل فايد ،كأحد المشاركين
ف��ي الهجوم على س��ي��ارة نقل أم��وال
واالشتباك مع رجال شرطة في فرنسا
عام  ،2010أفضى إلى مقتل الشرطية
أوري��ل��ي ف��وك��ي ( 26س��ن��ة) وج��رح
زميلها.
وك��ان��ت ال��ن��ي��اب��ة طلبت االثنين
الماضي  ،2016إنزال عقوبة السجن
مدى الحياة بالمتهم (فيصل) ،بينما
طالب الدفاع ببراءة موكله الذي دخل
الجزائر في  21أيار  ،2010أي بعد يوم
واحد من الحادثة المذكورة.
وج���رى اع��ت��ق��ال فيصل ف��اي��د في

أ ّكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال،
أنّ مصر نفذت نحو  85%من مطالب روسيا المتعلقة
بضمان أمن المطارات.
وتابع عبد العال الذي يزور موسكو منذ أول أمس،
خ�لال لقاء جمعه برئيسة مجلس الشيوخ الروسي
(االت��ح��اد) فلينتينا ماتفيينكو ،أنّ القاهرة تنتظر
خطوات إيجابية من الجانب الروسي .وأ ّكد أنّ استئناف
تحليق الطائرات بين موسكو والقاهرة سيشكل «إشارة
إيجابية» بالنسبة للمصريين .وأضاف أنّ النائب العام
المصري سيزور موسكو في أواخر تموز الحالي لبحث
مواضيع ضمان األمن في المطارات.
وتابع عبد العال أنّ رحلة الوفد البرلماني المصري
إلى موسكو استغرقت أكثر من  12ساعة م��رورا ً ببلد
ثالث بسبب عدم وج��ود رح�لات جو ّية مباشرة بين
القاهرة وموسكو ،وطالب من ماتفيينكو المساهمة في
الجهود الرامية إلى استئناف الرحالت.
ب��دوره��ا أش��ارت ماتفيينكو إل��ى أنّ زي��ارة رئيس
مجلس ال��ن��واب ال��م��ص��ري إل���ى م��وس��ك��و ت���دل على
استئناف التعاون بين البرلمانين الروسي والمصري
بعد انقطاع طويل ،مؤكدة عزم موسكو على مواصلة
تعزيز ال��ت��ع��اون االس��ت��رات��ي��ج��ي بما ف��ي ذل��ك على
المستوى البرلماني.

ناقش وف��دا ً روسيا والجزائر في
موسكو ،التعاون بين الجانبين في
مجال مكافحة المخاطر اإلرهابية
والتعاون األمني بين الدولتين.
وذك����ر م��ص��در ف��ي م��ج��ل��س األم��ن
القومي الروسي ،أنّ الوفد الروسي كان
برئاسة نائب سكرتير مجلس األمن
القومي يفغيني لوكيانوف ،أما الوفد
الضيف فكان برئاسة وزي��ر ش��ؤون
المغرب واالتحاد اإلفريقي وجامعة
ال��دول العربية الجزائري عبد القادر
مساهل.
وق��ال ال��م��ص��در »:ت � ّم خ�لال اللقاء
بحث مشكالت تعزيز األمن اإلقليمي.
وج ّرى بحث مختلف نواحي التعاون
الروسي – الجزائري بين المؤسسات
العسكرية والهيئات األمنية واألجهزة
األمنية المختصة .وت ّم تركيز االهتمام
بشكل خاص على التعاون في مجال
مكافحة التهديدات اإلرهابية».
من جهة أخ��رى ،أص��درت محكمة
الجنايات في المسيلة جنوب الجزائر،

م�شبوه ْين اثنين وتتهم �إيران
البحرين تعتقل
َ

مئات القتلى من القوات الحكومية في معارك �سرت

طهران :مزاعم المنامة فارغة
في إشارة إلى بیان وزارة الداخلیة
البحرینیة ،واتهامها للمعتقلین
البحرینیین بارتباطهم بالجمهوریة
االسالمیة االیرانیة ،وصف المتحدث
باسم الخارجیة االیرانیة هذه المزاعم
بالمتكررة والكاذبة والفارغة ،التي ال
أساس لها وإسلوب عفا علیه الزمن.

وبحسب وكالة «ارنا» ،دعا بهرام
قاسمي إل��ىوم االرب��ع��اء ،الحكومة
البحرینیة إل���ى االت��ع��اض بعدم
جدوی مثل هذه االجراءات واالهتمام
بالحل الجذري للمعضالت والمشاكل
الداخلیة ب��دال ً م��ن اط�لاق اتهامات
خاویة واتباع توجهات عبثیه جری

اختبارها سابقاً.
وأك����د :م��ن ال��م��ؤس��ف أنّ ه��دف
الحكومة البحرینیة من اطالق مثل
هذه االتهامات الزائفة والمرفوضة،
هو االسقاط بشان األزم��ة الداخلیة
في هذا البلد والتهرب من الرد علی
الرأي العام.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية
أعلنت أنها ألقت القبض على رجلين
لالشتباه في تورطهما في زرع قنبلة
أدت إلى مقتل امرأة بحرينية أواخر
حزيران الماضي.
وزعمت ال���وزارة في بيان صادر
عنها أول أم��س ،أنّ الرجلين تلقيا
ال��ت��دري��ب ع��ل��ى ال��ع��م��ل التخريبي
والدعم من إيران ،مشير ًة إلى وجود
مشبوه ثالث في الجريمة استطاع
الفرار إلى غيران.
وأش��ارت ال���وزارة البحرينية في
بيانها إلى أنّ التفجير وقع على أحد
الطرقات خ�لال م��رور الضحية في

سيارتها بقرية العكر الشرقي جنوب
المنامة في الـ 30من حزيران ،حيث
أصيبت ال��م��رأة ال��م��ذك��ورة بشظايا
نجمت عن االنفجار أدت إلى مصرعها
ّ
وإصابة أطفالها الثالثة.
وطعن مركز حقوقي بحريني في
ال��رواي��ة الرسمية البحرينية حول
مالبسات التفجير واألط���راف التي
تقف وراءه ،مشيرا ً إلى وجود روايات
واتهامات متضاربة بصدد الحادث
والمسؤولية عنه.
ومنذ حركة الشعب البحریني
في ع��ام  ، 2011أق��دم المسؤولون
في البحرین علی قمع المعارضة
واتهامهم باالرتباط بالدول األجنبیة
بمافیها ایران.
وآخر إجراء لحكام البحرین تمثل
ف��ي اس��ق��اط الجنسیة ع��ن الشیخ
عیسی قاسم العالم البحریني البارز،
األمر الذي لقي سخطا ً شعبیا ً ومن قبل
أوساط حقوق اإلنسان في العالم.

قتل  241من القوات الموالية لحكومة الوفاق
الوطني الليبية وأصيب أكثر من  ،1400في
شهرين من المعارك مع عناصر «داعش» في إطار
عملية «البنيان المرصوص» الهادفة إلى استعادة
مدينة سرت.
وقال مصدر طبي رسمي في مدينة مصراتة،
مركز قيادة العملية العسكرية ،لوكالة «فرانس
برس» أول أمس« :حصيلة الضحايا بعد شهرين
من المعارك بلغت  241من قواتنا ،بينما هناك
أكثر من  1400جريح يتلقون العالج في ليبيا
وخارجها».
وأضاف المصدر ،الذي فضل عدم الكشف عن
اسمه «مجموعات من الجرحى تتلقى العالج
داخل البالد ،بينما جرى نقل مجموعات أخرى إلى
دول قريبة بينها تركيا وتونس وإيطاليا».
وأطلقت ال��ق��وات الموالية لحكومة الوفاق
المدعومة من األمم المتحدة قبل شهرين عملية
«البنيان المرصوص» بهدف استعادة مدينة
س��رت ( 450كلم ش��رق ط��راب��ل��س) م��ن أي��دي
مسلحي تنظيم «داعش» الخاضعة لسيطرته منذ
أكثر من عام.
وبعد التقدم السريع ال��ذي حققته القوات
الحكومية في بداية عمليتها العسكرية ،تباطأ ً

حزيران  ،2012بنا ًء على أمر دولي
ص��در ع��ن منظمة الشرطة الدولية
«اإلنتربول» ،وسبقت تبرئته من التهمة
الموجهة إليه لعدم كفاية األدلة.
ُي��ذك��ر أ ّن���ه ف��ي نيسان الماضي،

هذا التقدم بفعل المقاومة التي يبديها المسلحون
الذين يشنون هجمات مضادة خصوصا ً عبر
سيارات مفخخة يقودها انتحاريون.
وفي بداية تموز الجاري ،أعلنت قوات الحكومة

أص����درت محكمة ج��ن��اي��ات ب��اري��س
أحكاما ً بالسجن تتراوح بين سنة و 30
سنة بحق  8أشخاص في هذه القضية،
منهم رضوان فايد ،شقيق فيصل الذي
حكم عليه بالسجن  18عاماً.

الليبية أنها سيطرت على حي السبعمئة المهم
وسط مدينة سرت ،وبدأت التقدم نحو محيط مركز
«وغ��ادوغ��و» للمؤتمرات حيث يقيم المسلحون
مركز قيادتهم.
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8 .8أمر عظيم ،قاطناً ،فقرة
9 .9خاصتنا ،غير مطبوخ ،آلة طرب
1010دولة آسيوية ،سرقا
1111يصلح البناءّ ،
ينظم ،حرف نصب
1212مثيل ،ضمير منفصل ،تركا دون عناية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،961382547 ،273514698
،846271359 ،458967123
،537649812 ،129853764
،314725986 ،782196435
695438271

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ضهور الشوير  ) 2هارفرد،
اس��ب��اب  ) 3رر ،اا ،اس��ن��ان ) 4
اوستراليا ،دن  ) 5لنا ،الفن ،جيد
 ) 6بارنتس ،اسرار  ) 7يليه ،ماهر

 ) 8در ،باكو ،دهان  ) 9رشقتم،
سبات  ) 10ي��واري ،سباهي 11
) بدر ،نبال ،في  ) 12شاه جهان،
ند.
عموديا:
 ) 1ضهر البيدر ،بو  ) 2هارون

الرشيد  ) 3ور ،س��اري ،قورش 4
) رفات ،نهبتا  ) 5ارارات ،امرنه 6
) لد ،السمك ،يبج  ) 7الف ،اوس،
اه  ) 8واسيناه ،بسال  ) 9يسنا،
سرداب  ) 10ربا ،جر ،هتاف ) 11
انديانا ،هين  ) 12رب ،ندر ،ناي.

 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).

