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تتمات  /ت�سلية

تركيا على منعطف ( ...تتمة �ص)9

تحرير القيارة ( ...تتمة �ص)9

القوات العراقية من جهاز مكافحة اإلرهاب
والفرقة المدرعة التاسعة ومدعومة بالحشد
الشعبي ،وشرطة نينوى المحلية تمكنوا من
تحرير قاعدة القيارة وقرى بأطراف نهر دجلة،
وقطع خطوط إم��داد مسلحي «داع��ش» بشكل
نهائي بين الموصل من جهة وكركوك وصالح
الدين من جهة أخرى.
وفي السياق ،أعلنت وزارة الدفاع العراقية،
أم��س ،أن ال��ط��ائ��رات الحربية دم��رت أوك��ارا
لـ»داعش» ثأرا ً لشهداء الكرادة وبلد.
وقالت ال��وزارة في بيان حسب السومرية
نيوز ،أن «صقور الجو نفذوا عددا ً من الضربات
الجوية المدمرة ألوكار وتجمعات العصابات
اإلرهابية ،وف��ق إحداثيات دقيقة وبتنسيق
استخباراتي تمثل بجمع المعلومات عن أماكن
العدو وتجمعاته المهمة ،ومن ثم تكبيده خسائر
فادحة في األرواح والمعدات» ،مبينة أنّ «هذه
الضربات جاءت ثأرا ً لشهداء الكرادة وبلد الذين
طالتهم يد اإلرهاب الغادر».

وأضافت ال���وزارة أن «ط��ائ��رات السيخوي
بسربيها األول والثاني تمكنا من معالجة رتل
مكون من عدة عجالت ،كان يروم التحرك من
مكانه ،وأيضا ً معالجة مقر لتجمع اإلرهابيين
ف��ي قاطع عمليات نينوى» ،مشير ًة إل��ى أن
«طائرات الـ  F16والـ L159تمكنا من معالجة
معمل لتفخيخ العجالت وتصنيع العبوات
الناسفة ،في قاطع عمليات نينوى وتجمع
لعصابات «داع��ش» في قاطع عمليات األنبار
والحويجة».
يذكر أن القوات األمنية وبمساندة من الحشد
الشعبي وأبناء العشائر والبيشمركة تواصل
عملياتها ضد تنظيم «داع���ش» في المناطق
التي يسيطر عليها ،فيما تقوم القوات الجويّة
والتحالف الدولي بقصف مقرات التنظيم بتلك
المناطق وتوقع خسائر جسيمة بين صفوفه.
أع��ل��ن ق��ائ��د عمليات األن��ب��ار ال��ل��واء الركن
إسماعيل المحالوي أنّ «طيران الجيش العراقي
قصف عدة مقرات لتنظيم «داعش» في جزيرة

الرمادي شمال مدينة ال��رم��ادي ،ما أسفر عن
تدميرها ومقتل من فيها من مسلحي التنظيم».
وجرح عدد من عناصر تنظيم «داعش»
و ُقتل ُ
ودم��رت مخازن أسلحة إثر استهداف طيران
الجيش العراقي مناطق «القائم» و«راوة»
و«ال���دوالر» غربي األنبار ،بينما أعلنت قيادة
الحشد الشعبي في محافظة األنبار عن وصول
أل��ف جندي إل��ى قاعدة عين األس��د في ناحية
البغدادي ،غرب الرمادي في محافظة األنبار
استعدادا ً لتطهير المناطق الغربية للمحافظة
من سيطرة تنظيم «داع��ش» ،كما أش��ارت إلى
وصول أسلحة وتجهيزات عسكرية استعدادا ً
للمعارك.
وق��ال مدير استخبارات ل��واء الصمود في
حديثة المقدم ناظم الجغيفي ف��ي بيان إن
«ال��ق��وات األمنية انهت جميع االس��ت��ع��دادات
لتطهير ما تبقى من المناطق الغربية منها،
القائم وراوة وعنة والعبيدي وناحية العبيدي
وال��دوالب ،التي يتمركز فيها التنظيم اإلرهابي

وتدمير نقاط تمركزهم فيها» ،وتابع مدير
اإلستخبارات أنّ «الساعات القليلة المقبلة
ستشهد بدء عملية تحرير المناطق الغربية،
وبمشاركة جميع صنوف األجهزة األمنية من
الجيش والشرطة وأف��واج الطوارئ ،ومقاتلي
ل��واء الصمود ف��ي حديثة والفرقة السابعة
للجيش وبدعم من الطيران العراقي».
وفي كركوك ،أفاد مصدر أمني في محافظة
كركوك بأنّ «تنظيم «داعش» أقدم على إخالء
ناحية الزاب جنوب غربي كركوك من سكانها
قسرا ً وط��رد األه��ال��ي باتجاه الصحراء ،كما
قام بحفر خنادق من جهة ارتباط الحويجة
بالشرقاط وجهّزها بالنفط الخام لحرقها عند
تقدم القوات األمنية العراقية لتحرير الحويجة
جنوب غربي كركوك».
أما في ديالى ،فقد أعلن قائد شرطة محافظة
ديالى اللواء الركن جاسم السعدي ،عن اعتقال
إثنين من المطلوبين بتهمة «اإلرهاب» بعملية
دهم جرت قرب بعقوبة

عبد ال�سالم يطالب ( ...تتمة �ص)9
وأكد عبد السالم ،حرص الحركة التام على الحل السياسي
الشامل «ال��ذي بات ملحً ا للشعب اليمني بعد ع��دوان دام أكثر
من عام وأربعة أشهر» ،الف ًتا إلى أنّ «الحل الشامل سياسي
وأمني واقتصادي يتمثل في تشكيل مجلس رئاسي من القوى
الوطنية ،وتشكيل حكومة وحدة وطنية من المكونات السياسية،
واستئناف الحوار السياسي من النقطة التي توقف عندها نتيجة
ال��ع��دوان ،وإج��راء ترتيبات أمنية وعسكرية في ظل السلطة
التنفيذية التوافقية الجديدة».
وخالل انعقاد الجلسة المشتركة األولى في قصر «بيان» في
العاصمة الكويتية بين الوفد اليمني الوطني ،ووفد الرياض
بحضور المبعوث األممي اسماعيل ولد الشيخ ،طالب عبد السالم
األمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها اتجاه األوضاع االنسانية
المتدهورة ،جراء الحصار السعودي للمدنيين ،كما طالب بالقيام
«بخطوات فورية وعاجلة تنهي الحصار وتزيل امتهان المواطنين
اليمنيين في مطار بيشه ،فضالً عن ضرورة رفع القيود االقتصادية
الجائرة التي تمثل عقابًا جماعيًا للشعب اليمني».
وإذ أكد عبد السالم ضرورة خروج القوات األجنبية من اليمن،
وضمان التعويضات وإعادة اإلعمار ورفع اليمن من تحت الفصل
السابع ،أوضح أنه ال بد من إجراء الترتيبات العسكرية واألمنية
على جميع األط��راف ،وأن تشمل المناطق التي تشهد صراعً ا،

وكذلك المناطق الحيوية في عموم الجمهورية اليمنية وفق
خطوات معلومة وبما يضمن مواجهة «القاعدة» و«داعش» لمنع
تمددهما.
وفي السياق ،لفت عبد السالم إلى أنّ طيران العدوان ما زال
يرتكب المجازر يوميًا ،حيث أنّ قوى العدوان لم تلتزم بوقف
العمليات العسكرية وال برفع القيود االقتصادية ،كما أنه مستمر
في التحشيد والزحف ،فيما القصف المدفعي والصاروخي على
أشده في مختلف الجبهات ،على حد تعبيره.
كما أشار عبد السالم إلى «ما تتعرض له اليوم قرية الصراري
في محافظة تعز ،والتي بها ما يقارب  2000أسرة ،من حصار
غاشم منذ أكثر من أسبوع ،في هجوم عسكري غير مبرر ..إذ ال
معسكرات أو جبهات قتالية فيها وال بالقرب منها».
وخالل جلسة المفاوضات ،قدم الوفد اليمني الوطني شكره
لألمم المتحدة ،ولكل من يبذل جهدًا من أجل إحالل السالم في
اليمن ،فضالً عما تبذله سلطنة عمان ودولة الكويت من جهود
لتحقيق السالم ،وأكد الوفد ضرورة استئناف المشاورات من
حيث توقفت ،وص��وال ً إلى حل سياسي شامل وتشكيل سلطة
توافقية تنفيذية تشمل الرئاسة والحكومة.
ميدانياً ،ذكر موقع سايت الذي يتابع منشورات المتشددين
على شبكة اإلنترنت أن جناح تنظيم القاعدة في اليمن أعلن

م�صر «ت�ستغرب» اتهامها بعرقلة �إ�صدار بيان
�أممي ِّ
يندد بمحاولة االنقالب في تركيا
استغرب مصدر دبلوماسي مصري ،ما يتم
تداوله حول عرقلة بالده إصدار بيان من مجلس
األمن يندد بمحاولة االنقالب في تركيا ،مؤكدا ً عدم
اعتراضها على مجمل نص البيان .وأكد المصدر أنّ
القاهرة طرحت تعديالً طفيفا ً في إحدى الصياغات،
وتستغرب عدم التعاطي إيجابيا مع التعديل حتى
اآلن واالدعاء بعرقلة مصر صدور البيان.
وح��ول مضمون التعديل المصري المقترح،
أوض��ح المصدر أنّ البيان الصحفي المقترح
ص��دوره عن مجلس األمن يتضمن ثالثة عناصر
رئيسية ،أولها إع��راب المجلس عن قلقه العميق
لتطورات األوضاع في تركيا ،والعنصر الثاني هو
إدان��ة المجلس العنف وحالة عدم االستقرار في
تركيا والتأكيد على أهمية إنهاء األزمة .أما العنصر
الثالث ،فيشير إلى دعوة المجلس جميع األطراف
إل��ى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا ً في
تركيا ،وضبط النفس وتجنب العنف ،وفقا ً لوكالة
أنباء الشرق األوسط.
وأضاف أنّ مصر قد اقترحت استبدال العبارة
الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا ً في
تركيا ،بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية
والدستورية وحكم القانون.
واختتم المصدر تعليقه ،مشيرا ً إل��ى أ ّن��ه من
المستغرب ج��دا ً محاولة البعض تحميل مصر
مسؤولية إعاقة صدور بيان به كل تلك المعاني
والمضامين ،في الوقت الذي اقترحت فيه مصر
إجراء تعديل بسيط ال يمس صلب البيان.

مسؤوليته عن تفجير استهدف محافظ مدينة عدن الجنوبية.
وق��ال مسؤولو أم��ن ،الجمعة ،إنّ سيارة ملغومة انفجرت
لدى مرور موكب المحافظ ،عيدروس الزبيدي ،في منطقة إنماء
بالمدينة .وأصيب جندي في الهجوم لكن الزبيدي نجا.
ونقل موقع سايت بيانا ً مقتضبا ً بثه تنظيم القاعدة في جزيرة
العرب عبر قناته على تطبيق تيليغرام ،يوم الجمعة ،وقال فيه
إ ّنه فجر قنبلة في سيارة متوقفة.
وأضاف أنّ الزبيدي وقائد شرطة ،عدن شالل شائع ،كانا في
السيارة ،دون أن يقدم مزيدا ً من التفاصيل.
وتستعر الحرب األهلية في اليمن منذ أكثر من عام ،وع ّمت
االضطرابات المدينة الساحلية التي تمارس الحكومة اليمنية
عملها منها بشكل مؤقت.
وعين الزبيدي محافظا ً لعدن بعد مقتل سلفه في تفجير سيارة
يوم السادس من ديسمبر كانون األول في هجوم أعلن تنظيم
الدولة اإلسالمية المسؤولية عنه .وحاول مهاجمون قتل الزبيدي
عدة مرات في هجمات بسيارات ملغومة.
ّ
وتدخل تحالف ،معظمه من دول الخليج العربية ،تقوده
السعودية في الحرب باليمن ،في م��ارس آذار 2015 ،دعما ً
للحكومة في المعركة ضد جماعة الحوثي التي تتهمها الرياض
بأنها وكيل إليران.

مندوب العراق ( ...تتمة �ص)9
وتابع الحكيم أنّ «الحكومة العراقية
تؤكد على ض���رورة ال��ت��زام دول العالم،
والسيما دول المنطقة في متابعة ومالحقة
ومحاسبة م��ن يدعم ويسهل «ل��داع��ش»
وخاصة الجمعيات التي تجمع األم��وال
لإلرهابيين ،ودع��وة ه��ذه الحكومات في
ال��وق��وف م��ع ال��ع��راق لمحاربة اإلره���اب
ومحاسبة أيّ جهة تقدم الدعم لإلرهاب
بأيّ شكل من األشكال».

وفي وقت سابق ،نقل عن دبلوماسيين بمقر
األم��م المتحدة في نيويورك ،ب��أنّ مصر عرقلت
صدور بيان باإلجماع لمجلس األمن ،يندد بمحاولة
االنقالب في تركيا ،اقترحته واشنطن الجمعة بعد
التشاور مع أنقرة.
وخالل المناقشات في مجلس األم��ن ،اعتبرت
مصر أ ّنه ال يعود إلى مجلس األمن تحديد ما إذا
كانت الحكومة التركية منتخبة ديمقراطياً ،وطلبت
إلغاء عبارة «احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا ً
في تركيا» ،حسبما أوضح دبلوماسي معتمد في
مقر األمم المتحدة.
ورغم إلحاح الواليات المتحدة ،تمسك المندوب
المصري بموقفه ،ما دفع المندوب األميركي إلى
التخلي عن مشروع البيان ،ألن البيانات تصدر
بإجماع األعضاء الـ.15
واعتبرت تركيا مع ع��دد من ال��دول األخ��رى،
وبينها الواليات المتحدة ،أنّ نص البيان سيكون
ضعيفا ً جداً ،ما لم ترد فيه عبارة الدعم الواضح
للحكومة التركية.
ومصر عضو غير دائم في مجلس األمن وعالقتها
مع السلطات التركية متوترة ،بسبب ما تعتبره
دعما ً يقدمه الرئيس رج��ب طيب أردوغ���ان إلى
جماعة اإلخوان المسلمين.
ومنذ خلع الجيش بالرئيس المصري األسبق
محمد مرسي في العام  2013والرئيس التركي
يندد بما يعتبره «انقالباً» على الرئيس المنتخب
ديمقراطياً.

وأض���اف م��ن��دوب ال��ع��راق ف��ي مجلس
األمن« :كما نذكر الدول األعضاء في مجلس
األمن بضرورة مطالبة تركيا بسحب قواتها
التي انتهكت سيادة العراق ،وأن تحترم
وحدة أراضيه وعدم التدخل في الشؤون
الداخلية ،وعلى مجلس األمن تفعيل دوره
بسحب القوات التركية ف��ورا ً دون تأخير
والتي دخلت إلى عمق األراض��ي العراقية
دون موافقة حكومية».

�أمير قطر ال�سابق يتهم «الجبير»
بالتواط�ؤ في االنقالب على �أردوغان
أدان أمير دولة قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني بشدة محاولة االنقالب العسكري
في تركيا ،وأكد أنّ على بالده التضامن مع أنقرة في كافة اإلجراءات القانونية التي تتخذها
الحكومة التركية الشرعية.
وحسب موقع «بانوراما الشرق األوس��ط» نوه األمير حمد بالدور اإليجابي الذي يلعبه
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة ،والسيما موقفه ودعمه «للمعارضة السورية
المسلحة «مبينا ً أنّ سبب صمود «المعارضة السورية المسلحة» هو دعم أردوغان الالمحدود،
بحسب تعبيره.
وص ّرح األمير السابق بأنّ الواليات المتحدة األميركية وإحدى الدول الغربية تقف وراء هذا
االنقالب.
كما ندد األمير بتواطؤ وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ،وتعاونه مع هذه الدول
والتزامه الصمت اتجاه ما حدث في تركيا ،ألنه كان على علم بما يحاك ضد الدولة التركية
وعلى أمنها واستقرارها.
وفي نفس الوقت صب األمير حمد جام غضبه على اإلع�لام التابع والمروج للسياسات
السعودية واإلماراتية لترحيبه باالنقالب العسكري الفاشل على حد وصفه.

أجرى اتصا ًﻻ مع الرئيس أوباما بينما تحط طائرته في
قاعد انجرليك الجوية .وغاب عن السمع حتى الثالثة
فجراً .وهو ما يوافق بعض الظنون بأنّ اﻻنقالب هو
احد المشاهد الهوليودية األميركية في التأنيب من
جهة وفتح الطريق لتصفية الحسابات مع الخصوم
السياسيين أردوغ��ان لالنتقال إلى النظام الرئاسي
من جهة أخ��رى .فالمصادر اإلعالمية التي ذك��رت أن
أردوغ��ان طلب اللجوء إلى ألمانيا قبيل الذهاب إلى
قاعدة انجرليك ،كانت توضح في ما بين سطورها أن
هناك مطالب واستجابات قد ت ّمت غيّرت معها مجرى
اللجوء واألحداث وغيرت معها مشهد الشارع التركي
ال��ذي شكره اردوغ��ان على وقوفه في وجه االنقالب،

واع��دا ً إي��اه بتطهير الجيش ممن وصفهم بالشرذمة
ومحاسبتهم ..ه��ذا وق��د طلب اللجوء السياسي إلى
اليونان  8من العسكريين األت��راك الذين شاركوا في
اﻻنقالب ،لتبدأ توضيحات المشهد بالظهور .على تقدم
المشهد التركي نحو مستجدات تخيم عليها توترات
وتغيرات إقليمية ودولية ،ربما ستطيح بتركيا إلى
منعطف البازارات السياسة اإلقليمية والدولية .فهل
سيغير المشهد الداخلي التركي سيناريوهات محددة؟
وهل ستترك تداعياته أثرها على مشاهد السياسة
الخارجية التركيه اإلقليمية الساخنة؟ هي وحدها
صور األيام المقبلة تحدد أيا ً منها سيكون الفيصل!

فاديا مطر

ت�صعد بعد ّ
حل الوفاق ومحاكمة ال�شيخ قا�سم
المعار�ضة
ّ

طهرانّ :
حل الوفاق البحرينية
�سلمي
�سلوك غير
ّ
علق المتحدث باسم الخارجية
اإلي���ران���ي���ة ب���ه���رام ق��اس��م��ي على
ق����رار ال��ق��ض��اء ال��ب��ح��ري��ن��ي بحل
جمعية الوفاق الوطني االسالمية
المعارضة ،معتبرا ً أن سلوكيات
ك��ه��ذه ت��ف��ت��ح ال��ب��اب أم���ام ال��ذي��ن
يسعون نحو توجهات غير سلمية.
واع��ت��ب��ر ق��اس��م��ي ف��ي تصريح
ل���ه ،ع��ص��ر األح����د ،نقلته وك��ال��ة
األنباء االيرانية «إرن��ا» ،أنّ القرار
البحريني يصب في إط��ار تكثيف
الضغوط المنظمة ضد الشخصيات
والجمعيات المعتدلة ،واص��ف �ا ً
الخطوة بأ ّنها غير بناءة.
وأض��اف ،أنّ مثل هذه الخطوات
ال���ت���ي ت���ق���دم ع��ل��ي��ه��ا ال��ح��ك��وم��ة
البحرينية تدل على أ ّنها ال تسعى
إلى حل المشاكل القائمة ،بل أن هذه
الممارسات تعقد األوضاع.
وش��دد على أن ح��ل الجمعيات
المعتدلة واسقاط جنسية القيادات
السياسية والدينية التي يحترمها
الشعب البحريني ال تخدم مصالح
الحكومة البحرينية.
ودع�����ا ق��اس��م��ي ال��م��س��ؤول��ي��ن
البحرينيين إلى االمتناع عن تشديد
األس��ال��ي��ب األم��ن��ي��ة والبوليسية،
واألق��دام على خطوات إرساء الثقة
م��ن أج��ل توفير األرض��ي��ة الالزمة
للحوار الجدي والبناء واالنسجام
في المجتمع البحريني.
م��ن جهتها ،أك���دت ج��ه��ات في
المعارضة البحرينية ،أ ّنها سوف
تصعد من خالل اتخاذ الكثير من
ال��ت��ح��رك��ات ب��ع��د ق���رار السلطات
القضائية في البحرين حل جمعية
الوفاق الوطني وكذلك قرار محاكمة
عالم الدين الشيخ عيسى قاسم،
بتهمة جمعه أموال فريضة الخمس
الشرعية.
ه��ذا وي��ش��ن ال��ن��ظ��ام البحريني
ح��م��ل��ة ت��ص��ع��ي��د م���ت���زاي���دة ضد
المعارضة السلمية في البالد ،من
خ�لال نظامه القضائي ،حيث ت ّم
إصدار قرار بمحاكمة العالم الديني
الشيخ عيسى قاسم بداية الشهر
المقبل حول أموال فريضة الخمس
الشرعية.
وتسعى سلطات المنامة من
خ�لال ه��ذا ال��ق��رار لتشديد الخناق
على المعارضة ،من خالل التضييق
على رموزها.
وت��دع��ي السلطات البحرينية
أنّ جمع أم���وال الخمس أم��ر غير
ش��رع��ي ،وت��ح��اول منعه وف��رض
قيود عليه ..فيما حذر المواطنون
من أن محاكمة الشيخ قاسم في
حال تمت فإ ّنها ستدخل البالد في

مرحلة ج��دي��دة م��ن ال��ص��راع أكثر
جدية من ذي قبل.
وأك�����د ال���ن���ائ���ب ال���س���اب���ق عن
جمعية ال��وف��اق ج��واد ف��ي��روز ،أنّ
المعارضة البحرينية وبعد هذه
ال��ق��رارات س��وف تنتهج «الكثير
م��ن التحركات المختلفة بشتى
الوسائل الممكنة ،إلبراز هذا النوع
م��ن ال��غ��ض��ب ال��ش��ع��ب��ي ،باتجاه
اإلج���راءات الظالمة للنظام ،وما
ي��ع��م��ل��ه م���ن اض��ط��ه��اد للطائفة
الشيعية بالخصوص».
كما ق��رر قضاء المنامة إغ�لاق
جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية،
وع���دد م��ن الجمعيات وم��ص��ادرة
أم��وال��ه��ا ب��ال��زع��م أن��ه��ا ت��ح��رض
طائفيا ً.
م��ن ج��ان��ب��ه أك���د األم��ي��ن ال��ع��ام
ل��ح��زب ال��ت��ج��م��ع ال���وح���دوي في
ال��ب��ح��ري��ن ح��س��ن ال���م���رزوق أنّ :
االستهداف اليوم بات مباشرا ً ضد
الطائفة الشيعية في البحرين..
أوال ً استهداف رمزها وكبيرها في
البحرين ،ومن ثم استهداف جمعية
ال��وف��اق وجمعيتين إسالميتين،
وهما التوعية والرسالة.
وك��ان��ت المحكمة البحرينية
أص��درت أمس ،حكما ً بحل جمعية
الوفاق وتصفية اموالها لخزينة
الدولة والزامها بالمصروفات.
وك��ان��ت المحكمة اإلداري����ة في
البحرين قد ح��ددت اليوم ،موعدا ً
إلص����دار حكمها ف��ي دع����وى حل
جمعية الوفاق المعارضة المرفوعة
من جانب وزارة العدل والشؤون
اإلس�لام��ي��ة ،وف���ق م��ا أف���اد مصدر
قضائي في المنامة.

وأوض�������ح ال���م���ص���در ب��ح��س��ب
«الحياة» ،أنّ اعالن المحكمة صدر
خالل جلسة عقدت في غياب محامي
جمعية «الوفاق» بعد انسحابهم
في حزيران (يونيو) الماضي ،من
الدعوى احتجاجا ً على ضيق الوقت
وعدم السماح لهم بدخول مقارها
المغلقة ب��ق��رار قضائي للحصول
على ال��وث��ائ��ق ال�لازم��ة لتحضير
مرافعاتهم.
وأصدر القضاء في  14حزيران،
قرارا ً بتعليق عمل الجمعية وإغالق
م��ق��اره��ا والتحفظ على أم��وال��ه��ا،
بانتظار البت بالقضية.
ميدانياً ،شهدت مناطق سترة
وأب����و ص��ي��ب��ع وك���ران���ة وال�����دراز
تظاهرات ومسيرات احتجاجية،
ن��دد المشاركون فيها بممارسات
النظام ،وأك��دوا تمسكهم بمطالب
الثورة السلمية.
وندد المحتجون كذلك باستهداف
الشيخ قاسم وقرار إسقاط جنسيته،
وشددوا على رفض حرب االضطهاد
الطائفي التي تشنها السلطات.
وق���ام���ت ق����وات ال��ن��ظ��ام بقمع
ال��م��س��ي��رات م��ن خ�ل�ال اس��ت��خ��دام
الغازات المسيلة للدموع والعنف
المفرط ،كما ش ّنت حملة اعتقاالت
في صفوف المحتجين.
أما منطقة ال��دراز غرب المنامة
فشهدت استمرار االعتصام المفتوح
أمام منزل عيسى قاسم ،حيث أكد
المواطنون مواصلة االعتصام حتى
تعود السلطات عن قرارها ،وخرجوا
في مسيرة منددة بقرار محاكمة
الشيخ قاسم وقيادات من جمعية
التوعية اإلسالمية في البالد.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مؤرخ وفيلسوف إجتماعي عربي ،أوطان
2 .2عاصمة أميركية ،أويتم إلى
3 .3إحسان ،نقصي عن ،عملة عربية
4 .4هضبة بركانية في سورية جنوب دمشق ،أطلب منه
فعل األمر
ّ 5 .5
نظم ،يوبّخا ،عملة آسيوية
6 .6أهب ،دعمنا
7 .7نهر في سيبيريا ،لعب ،خفت لونه
8 .8ركيزة ،مرفأ في قبرص
9 .9دولة عربيةّ ،
لطخ بالعار
1010من أسماء األسد ،حاربت ،حرف نصب
1111مدينة أميركية ،يسفكا الدم
1212بلدة لبنانية ،ذكر األفعى

1 .1بحر داخلي بين تركيا وجورجيا وروسيا وأوكرانيا
ورومانيا
2 .2عاصمة عربية ،يسيّجان
3 .3وشى ،قائد السفينة ،جوابي
4 .4نقضا العهد ،دولة أفريقية ،قطع
5 .5دولة أفريقية ،من األحجار الكريمة
6 .6غنج ،أأمل وأتمنى ،ضمير منفصل
7 .7ضمير ،خافت من
8 .8ضمير متصل ،مدينة قديمة بآسيا الصغرى ،عملة
أوروبية
9 .9تصلحان البناء ،حبته
1010حاكم اإلمارة ،عاصمة أوروبية ،حرف أبجدي مخفف
1111أذله ،مدينة إيرانية
1212فلوس ،نجيء ،رقد
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،596241873 ،214738596
،952316748 ،837569412
،483975261 ،671482359
،148653927 ،769824135
325197684

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اميل اده ،نأكل  ) 2ب��ادن،
ادل��ب  ) 3ون ،دس��ت��ور ،بلي ) 4
بيدنا ،جالينس  ) 5كلل ،تصدمها
 ) 6راالي ،ول ،دهم  ) 7نبرمه،

خرير  ) 8لوار ،اامر ،اه  ) 9صب،
ي��رج ،اام  ) 10درب��ا ،النسنغ 11
) اسبانيا ،ن��ي  ) 12قبل ،بنت،
نبيل.
عموديا:
 ) 1ابو بكر الصديق  ) 2مانيال،

وبر  ) 3يد ،دللنا ،بال  ) 4لندن،
ابرياس  ) 5ساتير ،بب  ) 6دلت،
م��اج�لان  ) 7وج��دوه��ا ،ان��ت ) 8
ارامل ،ماني  ) 9ند ،له ،خراسان
 ) 10البيادر ،من  ) 11كبلن ،هيا،
غني  ) 12يسامرها ،يل.

 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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Ghostbusters
ف �ي �ل��م ك��وم �ي��دي زاك وودز
من اخرا بول فيغ .مدة العرض
 116دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

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 بطولة الين
دي�غ�ي�ن��ري��س م��ن اخ� ��راج ان ��درو
س�ت��ان�ت��ون وان �غ��وس ماكالين.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  103دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س �ل �ي �ن��اس ،س�ي�ت��ي كومبلكس،
س� �ي� �ن� �م ��ا س � �ي � �ت� ��ي ،ف� ��وك� ��س،
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 ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،امبير ،فوكس،
سينمال).

