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تتمات  /ت�سلية
مو�سكو ت�ؤكد ( ...تتمة �ص)9

ف��ي غ��ض��ون ذل��ك ،وص��ل نائب
وزير الخارجية الروسي ،مبعوث
ال��رئ��ي��س ال���روس���ي إل���ى ال��ش��رق
األوس�����ط وإف��ري��ق��ي��ا ،ميخائيل
بوغدانوف إلى طهران مساء أمس،
إلج��راء مشاورات مع المسؤولين
اإليرانيين.
وأعلنت السفارة الروسية في
ط��ه��ران أن ب��وغ��دان��وف سيلتقي
في وزي��ر الخارجية محمد جواد
ظ���ري���ف ،وم���س���اع���ده ل��ل��ش��ؤون
العربية واالفريقية حسين جابري
ان��ص��اري لتبادل وج��ه��ات النظر
حول األوض��اع في المنطقة وعلى
رأسها األزمة السورية.
على صعيد آخر ،استبعد وزير
الداخلية األل��م��ان��ي ،ت��وم��اس دي
ميزيير ،احتمال ترحيل الالجئين
السوريين المتواجدين في ألمانيا
والذين ارتكبوا جرائم في أراضي
البالد ،إلى سورية.
وق��ال دي ميزيير ،ف��ي حديث
لصحيفة «تاغيس شبيغيل أم
س��ون��ت��اغ» ،نشر أم��س ،ردا ً على
سؤال حول ما إذا كانت السلطات
األلمانية ُتخطط إلعادة الالجئين
السوريين ،الذين ارتكبوا جرائم
في األراضي األلمانية ،إلى سورية:
«سيكون هذا أمرا ً مستحيالً حتى
عود ِة السالم إلى سورية ،لن تكون
هناك عمليات ترحيل إلى المناطق
التي تعمها الحرب».
وأشار وزير الداخلية األلماني،
في الوقت ذاته ،إلى أنَّ هذا النهج
ال يخص الالجئين من أفغانستان،
ق��ائ�لاً ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق« :يسهم
العسكريون والشرطيون األلمان،
جنبا ً إلى جنب مع زمالئهم األفغان،

يوميا ً في ضمان مزيد من األمن في
أفغانستان .وبالتزامن مع ذلك،
ي��ت��رك ال��ش��ب��اب األف��غ��ان بالدهم
من أجل البحث عن السعادة في
أوروبا ،وليس من الممكن أن تسير
األمور هكذا».
وش��دد دي ميزيير على وجود
مناطق في أفغانستان ُتعتبر آمنة
بشكل رسمي ومن الممكن أن يعود
إليها الالجئون من هذه البالد.
ميدانياًَ ،نشرت وزارة الدفاع
الروسية فيديو يظهر توجيه 6
قاذفات استراتيجية من طراز «تو-
 »22غ��ارات بالقنابل المتشظية
على منشآت تنظيم «داع��ش» في
محيط مدينة دير الزور السورية،
أمس.
وأس��� َّف���رت ال���غ���ارات ،بحسب
الوزارة ،إلى تدمير  6مستودعات
لألسلحة ،باإلضافة إلى مركزين

البالي�ستي «قاهر» ( ...تتمة �ص)9

ل��ل��ق��ي��ادة ودب��اب��ت��ي��ن و 4آل��ي��ات
قتالية للمشاة ،و 7سيارات ذات
دفع رباعي مزودة برشاشات من
العيار الثقيل ،فضالً عن تصفية
عدد كبير من المسلحين.
وف����ي ح���ل���ب ،ت��م��ك��ن ال��ج��ي��ش
ال��س��وري من استعادة السيطرة
ع��ل��ى  25ك��ت��ل��ة م��ن األب��ن��ي��ة في
«م��ش��روع  1070ش��ق��ة» جنوب
غ���رب ح��ل��ب ،ك���ان ق���د َ
خ��سِ ��ره��ا
ف��ي وق���تٍ س��اب��ق ف��ي م��ع��ارك مع
مجموعات مسلحة.
ي��أت��ي ذل��ك ف��ي وق���تٍ تتواصل
ف��ي��ه االش��ت��ب��اك��ات ب��ي��ن الجيش
والمسلحين ع��ل��ى ع���دة م��ح��اور
جنوب وج��ن��وب غ��رب حلب ،في
«ال��ص��ن��وب��رات» و«المقلع» و«أم
القرع» ،و محيط جمعية الزهراء،
بعد اط�ل�اق المسلحين لعملية
عسكرية باتجاه المنطقة.

البرزاني ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)9
و ُتعد الموصل ،ثاني أكبر مدينة في العراق من
حيث السكان بعد بغداد ،ويبلغ تعداد سكانها حوالي
 2مليون نسمة قبل سيطرة «داعش» عليها ،وتبعد عن
العاصمة مسافة حوالى  465كلم.
وكانت قوات البيشمركة ش َّنت ،مدعومة بغارات
ِ
قوات التحالف بقياد ِة الواليات المتحدة،
جويَّة من
هجوما ً جديدا ً على مسلحي تنظيم «داعش» في شمال
العراق.
ونقلت مصادر ،عن مسؤول كردي ،أنَّ الهجوم بدأ
ٍ
قصف عنيف وع��د َة غ� ٍ
�ارات جويّة
صباح أمس ،بعد
ن َّفذتها طائرات التحالف جنوب شرق الموصل.
ُ
وقوات البيشمركة من المنطق ِة
وبدأ الجيش العراقي
الكردية التي تتمتع بحك ٍم ذاتي في اتخاذ مواقع بشك ٍل
تدريجي حول مدينة الموصل الواقعة على بعد 400
كيلومتر شمالي العاصمة بغداد.
و ُتعد مدينة الموصل أكبر مركز حضري يخضع
لسيطرة تنظيم «داع���ش» ،وك��ان ع��دد سكانها قبل
الحرب يبلغ نحو مليوني نسمة.
وك��ان رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي ،قد
ص َّرح في وقتٍ سابق أنَّ تحرير الموصل سيمثل أكبر
هزيم ٍة فعلي ٍة للتنظي ِم في العراق.

وكان الجيش العراقي قد سيطر على مطا ِر القيارة
الواقع على بعد  60كيلومترا ً جنوبي الموصل في
انطالق
تموز الماضي ،وال��ذي سيعمل أيضا ً كنقط َة
ٍ
رئيسية لهجو ِم الجيش المتوقع على المدينة من أجل
تحريرها وطرد «الدواعش» منها.
على صعي ٍد آخر ،يَعتزم رئيس البرلمان العراقي،
سليم الجبوري ،رفع دعوى قضائية ضد وزير الدفاع
خالد العبيدي وضباط كبار في ال��وزارة على خلفي َة
ٍ
اعترافات لشاهد وجه
تسجي ٍل َنشر ُه العبيدي تضمن
تهما ً للجبوري.
وقال المكتب اإلعالمي للجبوري ،أول أمس ،في بيان
إن «بعض مواقع التواصل االجتماعي تناقلت شريطا ً
مصورا ً يظهر شخصا ً أخفيت مالمحه في مكتب وزير
ٍ
ادعاءات وأكاذيب ال تختلف
الدفاع ،وهو يتحدث عن
كثيرا ً عما سمعناه وشاهدناه سابقاً».
وأض���اف البيان أنَّ «ال��ش��ري��ط مليء باألكاذيب
واالفتراءات والتي أقلها أنَّ رئيس مجلس النواب ال
يمتلك أيَّ مكتب في محافظة ديالى» ،موضحا ً أنَّ «هذا
التسجيل مضى عليه أكثر من أسبوع وقد أرسله وزير
الدفاع إلى القضاء كوثيقة إدانة لرئيس مجلس النواب
سليم الجبوري».

المالكي :لو�ضع ( ...تتمة �ص)9
السعودیة هي ولید َة اإلسالم لذلك یتحركون بما تملیه
علیهم السعودیة ،في بدای ِة األم��ر لم یكونوا یدركون
هذا ،لكنهم اليوم اصبحوا یدركون ،ویدركون جیدا ً بأنَّ
السعودیة والمذهب الوهابي هو الخطر ،لكن بعد فوات
األوان .
وردا ً على سؤال بشأن المزاعم األميركية حول ابالغه
بسقوطِ الموصل قبل سقوطها ،رفض المالكي هذه المزاعم
بشد ٍة وق��ال :لقد فضحهم وزی��ر الدفاع األميركي عندما
سألوه في الكونغرس :هل كنتم تعلمون بمجيء «داعش»
إلى الموصل ،قال لهم« :نعم كنا نعلم بمجيء «داعش»
لكننا لم نعمل شیئ حتی الیكون فیه خدمة لحكومة
المالكي».

وص� ّرح بأنَّ األميركان لم یكونوا یقرأوا الملف قراء ًة
صحیحة ال في سوریة وال في العراق ،وتحذیراتنا لهم
عرفوها فیما بعد ،وكانت تحذیراتي شدیدة بأن السعودیة
هي البؤرة التی تنبت فیها المنظمات اإلرهابیة ،وحتی حین
سألوني ماهو الحل قلتُ لهم أن السعودیة التستطیع أن
تعالج أوضاعها الداخلیة التي أصبحت منبتا ً لإلرهاب إال
بوضع السعودیة تحت الوصایة الدولیة ،قالوا هل ُنغیر
ِ
المناهج الدراسیة ،قلت غیر ممكن ألن المناهج الدراسیة
انتشرت في المعاهد وفي مختلف دول العالم ،وحتی
عندكم في أميركا لذلك نحتاج إلى وصایا لمنع االستفادة
من اس��م السعودیة وفیها بیت الله الحرام والمسجد
النبوي الشریف ،وكثیر من بسطاء السنة یعتقدون بأنَّ

في مفاوضات الكويت دون تقديم تناز ٍل واحد ،وقرر االنتقام منه
ٍ
قصف مكثف لطائرات «عاصفة الحزم» (العدوان)
في مواصلة
للعاصمة صنعاء ،ومنع الطائرة العمانية التي كان من المقرر أن
تقله من مسقط إلى صنعاء للمشاركة في جلسة مجلس النواب
من المغادرة ،وهو اجراء يكشف عن «رعون ٍة» و َتجبُّر وانهيار
أعصاب أصحابه.
المجلس السياسي
وكان البرلمان اليمني أق َّر اتفاق تشكيل
ِ
األعلى ،وذلك خالل جلسة مكتمل َة النِصاب في العاصم ِة صنعاء.
وطالب أعضاء البرلمان بإعالن ُّ
منصب رئيس الجمهورية،
شغور
ِ
ودعوا األعضاء الذين لم يحضروا سواء في الداخل أو الخارج إلى
العود ِة لمقاعدهم.
ويأتي ذلك فيما وصف الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه،
الدعوة إل��ى عقد جلسة البرلمان باطلة وخ��ارج المشروعيِّة
الدستورية.
وأ َّكد هادي في رسالة إلى رئيس وهيئة البرلمان أنَّ ما يتم
خالل الجلسة يُعتبر غير قانوني وال يعمل به ،داعيا ً رئيس وهيئة
ِ
التوقف عما سماه
المجلس ومن سيستجيب من األعضاء إلى
العبث تحت طائلة المساءلة الجنائية.
أفادت مصادر يمنية ،أنَّ القوة الصاروخية للجيش اليمني
واللجان الشعبية أطلقت صاروخ قاهر الباليستي على قاعدة
خميس مشيط الجويَّة في عسير جنوبي السعودية.

وفي وق��تٍ سابق ،أ َّك��دت المنظمة نفسها أنَّ أكثر من 1121
طفالً يمنيا ً استشهدوا ،وأصيب  1650آخرين منذ اندالع الحرب
عليها.
أما عند الحدود اليمنية السعودية ،فقد ُقتل جنديان سعوديان
برصاص الجيش واللجان في موقعي العبادية والدخان بجيزان،
بحسب مصد ٍر عسكري يمني.
ِ
المصدر قال إنَّ الجيش واللجان قصفوا محطة كهرباء نجران،
انقطاع تام للكهرباء عن المدينة.
ما أدى إلى
ٍ
ويأتي ذلك مع تقدم الجيش واللجان نحو قرية المسودية
داخل السعودية ،بعد السيطرة التامة على الحثيرة في جيزان.
سياسياً ،رأى المبعوث األممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ
أحمد ،أنَّ خروق اتفاق وقف األعمال القتالية في اليمن غير مقبولة،
وال تخدم مسار السالم ،معتبرا ً في تغريدات على تويتر أنَّ السالم
يتطلب حسن نيَّة وتقديم تنازالت .وأشار إلى أنَّ أي عمل عدائي
يُشكل خرقا ً موجها ً ضد الشعب اليمني.
ً
ً
وأضاف أنَّ الحل الكامل لن يكون إال سياسيا داعيا األطراف
سياسي شامل.
المتنازعة إلى ضبط النفس ،والتوصل إلى ح ٍل
ٍ
من جه ٍة أخرى ،أفادت مصاد ٍر أممية بأنَّ التحالف السعودي
أبلغ األمم المتحدة تمديد الحظر الجوي على اليمن 72ساعة ،وأنَّ
األمم المتحدة أبلغت وفد صنعاء رفض التحالف منح طائرته
تصريحا ً للعودة إلى اليمن.

وأوض��ح مصدر عسكري يمني للعالم ،ب��أنَّ ص��اروخ قاهر
الباليستي أصاب قاعدة خميس مشيط بدقة وال صحة لمزاع ِم
السعودية باعتراضه.
يأتي ذلك في وقتٍ ارتفعت فيه حصيلة جريمة العدوان ،على
إحدى المدارس في جمعة بن فاضل إلى  7شهداء و 21جريحا ً
جميعهم اطفال ،كما استشهد  11مواطنا ً وأصيب عشراتٍ آخرون
بغاراتٍ في محافظة الجوف.
في المقابل سيطرت القوات اليمنية المشتركة على منطقة
مواقع في محافظ ِة
وح� ِّررت عد ُة
المدفون ووادي ملح في نهمُ ،
ٍ
مأرب.
إلى ذل��ك ،دعَّ ��ت منظمة اليونيسف «كافة أط��راف النزاع في
اليمن إلى إحترا ِم والتمسك بإلتزاماتها بموجب القانون اإلنساني
الدولي ،بما في ذلك اإللتزام باستهداف المقاتلين فقط ،والحد من
إلحاق الضرر بالمدنيين والبنى التحتية المدنية».
وذكرت في بيانٍ لها أنَّ ضرب ًة جو َّي ًة أودت بحيا ِة  7أطفال على
وجرح  21آخرين في محافظة صعدة ،شمال البالد.
األقل
ِ
وتتراوح أعمار األطفال بين  6و  14عاماً ،وكانوا يحضرون
دروسهم في مدرسة دينية في قرية جمعة بن فاضل في مديرية
حيدان في محافظة صعدة الشمالية ،والتي تعرضت لغار ٍة جويَّة.
ومن المرجح أن ترتفع أع��داد الضحايا حيث ال تزال عملية
إنتشال الجثث من تحت األنقاض مستمرة.

م�صر تقابل ( ...تتمة �ص)9
وأوضح شكري ،أنَّ الحديث عن تحسين عالقات ثنائية على المستوى
الدولي يُفترض احترام المبادئ المستقرة في التعامل بين الدول ،ومنها عدم
التدخل في الشؤون الداخلية .وأضاف الدبلوماسي المصري أنَّ الشروط
التي يضعها الوزير التركي توحي وكأنَّ لتركيا ومسؤوليها وصايَّة على
الشعب المصري عليه أن ينصاع لها ،وهي أمور تدعو إلى العجب على أقل
تقدير ،وغير مقبولة بشك ٍل مطلق.
وأ َّكد الوزير المصري أنَّ النزعة لمحاولة تطويع إرادة الشعب المصري بما
ٍ
ضرب من الوهم ربما مصدره الحنين
طرف خارجي هو
يتوافق مع رؤية أيَّ
ٍ
إلى عهد انقضى منذ قرون.
وبيَّن سامح شكري أنه ،وعلى الرغم مما تكرر على مدار العامين األخيرين
من تصريحات مسيئة للشعب المصري واختياراته ،فإنَّ الدوائر المصرية
المسؤولة أحجمت عن اتخاذ أيَّ ردو ِد فع ٍل غير مسؤولة أو انفعالية ،إزاء هذا
بمصالح
النهج المستغرب ،ولم ُتتخذ أيَّ إجراء من شأن ِه المساس السلبي
ِ
الشعب التركي ،بالمقابل هناك إصرار لدى الحكومة التركية على اتخاذ
إجراءات لها وقعها الضار على مقدرات الشعب المصري.

�إرجاء محاكمة ال�شيخ قا�سم
�إلى � 15أيلول المقبل

خبراء رو�س يتفقدون مطار َْي الغردقة و�شرم ال�شيخ
أعلنت الجمعية المصرية لمستثمرى البحر األحمر ،أنَّ
وفد الخبراء الروس سيزور ،في  28آب ،مطاري الغردقة
وشرم الشيخ بهدف االطالع على اإلجراءات التي تتخذها
السلطات لضمان أمن المسافرين.
وأفاد عضو مجلس إدارة الجمعية ،تامر نبيل ،أول أمس،
في حديث لصحيفة «األه��رام» ،بأنَّ الوفد الروسي رفيع
المستوى ،ال��ذي يترأسه القنصل الروسى في الغردقة
ويضم خبراء من وزارات الطيران والداخلية والسياحة
الروسية ،وخبراء أمن وممثلين عن الحكومة واألمن القومي
الروسي ،سيتفقد اإلج��راءات األمنية في مطاري الغردقة
وشرم الشيخ ،ثم سيعقد اجتماعا ً مع الحكومة المصرية
في القاهرة.
وأضاف نبيل أنَّ الخبراء الروس سيعدّون ،استنادا ً إلى

نتائج فحوصاتهم ،تقريرا ً نهائياً ،سيطلع عليه الرئيس
فالديمير بوتين والحكومة الروسية قبل اتخاذ القرار بشأن
استئناف الرحالت السياحية إلى المنتجعات المصرية.
وذكر نبيل أنَّ جمعية االستثمار السياحي في البحر
األحمر ،ستتحمل جميع نفقات الوفد وتنظيم البرنامج
الخاص به ،فضالً عن استئجار طائرة خاصة بتنقالت
الخبراء الروس.
يذكر أنَّ موسكو فرضت حظرا ً على الرحالت الجويَّة إلى
منتجعات مصر ،في أعقاب تحطم طائرة الركاب الروسية
المتوجهة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ في شبه
جزيرة سيناء 31 ،تشرين الثاني  ،2015وتبنى تنظيم
«داعش» المسؤولية عن ذلك الحادث ،الذي أودى بأرواح
 225شخصا ً كانوا على مت ِن الطائرة.

«البنيان المر�صو�ص» ت�ستعيد مبنى الإذاعة في �سرت

ليبيا ُتحذر روما من خلية «داع�ش» في ميالن

أجلت محاك ُم النظام البحريني جلس َة محاكم ِة الشيخ عيسى قاسم إلى 15
دقائق من انعقا ِد الجلسة الثانية لمحاكمت ِه وسط
أيلول المقبل ،وذلك بعد
ٍ
تغيبه عن حضو ِر الجلسة للمر ِة الثانية.
مصاد ٍر حقوقية بحرينية ،توقعت أن يتم تأجيل الجلسة ليصدر حكم غيابي
الجلسة المقبلة.
وبحسب صحيفة «الوسط» قالت النياب ُة العامة البحرينية :إنه ت ُّم تأجيل
ِ
المحاكمة الجلسة النتداب محا ٍم وإعادة إعالن الشيخ قاسم بالجلسة.
ويُحاكم الشيخ عيسى قاسم بتهم ِة إدارة فريض َة الخمس الواجبة عند
المسلمين الشيعة ،و َتشمل هذه التهمة مئات آالف البحرينيين ممن يؤدون
فريضة الخمس الواجبة.
وسبق وأن أ َّكد المحامي البحريني عبدالله الشمالوي في تغريد ٍة سابقة له،
للشيخ عيسى قاسم منافي ًة للدستور البحريني .وقال :إنَّ
أنَّ ال ُتهم الموجه ُة
ِ
ال ُتهم الموجهة آلي َة الله قاسم وفقا ً لقانونِ جمع التبرعات لسن ِة  1956كيديَّة
ومنافيَّة للمادة ( )22من الدستور.
وتنص المادة الدستورية على أنَّ «حري َة الضمير مطلقة ،وتكفل الدولة
حرمة دُور العبادة ،وحرية القيا ِم بشعائ ِر الدينية ومواكبها واجتماعاتها طبقا ً
للعاداتِ المرعيَّة في البلد».
وعشيَّة انعقا ِد الجلسة الثانية لمحاكمة عيسى قاسم ،والتي تتزامن مع
ذكرى استقالل البحرين عن االستعمار البريطانيَ ،خرجت الحشود البحرينية
وهي َتحمل صور الشيخ عيسى قاسم ،ورددت شعارات منددة بممارساتِ
السلطة.
وفي السياق ،شارك اآلالف من المواطنين البحرينيين في مسير ٍة حاشدة
انطلقت بعد صالة الظهرين من جامع اإلم��ام الصادق في بلدة ال��دراز غربي
بمنع سلطات النظام إلمام الجمعة الشيخ محمد صنقور من
المنامة ،نددت
ِ
الدخول للمنطقة ،وهو ما أدى إلى وقف صالة الجمعة لألسبوع الرابع على
التوالي.
وبحسب «مرآة البحرين» ،فقد رفع المحتجون شعاراتٍ مناهض ٍة للنظام،
ِ
ووقف استهداف الطائف ِة الشيعية.
بوضع ح ٍد لنفو ِذ أسرة آل خليفة،
ومطالب ٍة
ِ
كما رفع المحتجون شعاراتٍ مؤيد ٍة لعال ِم الدين البارز الشيخ عيسى قاسم،
أكبر مرجعي ٍة دينية في البحرين ،مطالبين السلطات بإعادة جنسيته ووقف
محاكمت ِه فوراً.

ح َّذرت السلطات الليبية نظيرتها اإليطالية من وجو ِد
خل َّي ٍة مرتبط ٍة بتنظي ِم «داعش» في ميالن ،حسبما ذكرت
وسائل اإلعالم اإليطالية ،أمس.
وأفادت السلطات الليبية في تحذيرها بأنَّ لهذ ِه الخليَّة
ص�لات م��ع واح��� ٍد م��ن ق��دام��ى المقاتلين م��ع الجماعات
المسلحة.
َّ
وكشفت وثائق تمكنت القوات الليبية من االستحواذ
عليها بعد أن سيطرت على مق ٍر كان يستعمله التنظيم في
مدينة سرت ،وجود شبكة بميالن مرتبطة بـ«داعش».
وقيل إن المتشددين الذين يتخذون من إيطاليا مقرا ً لهم،
مقربون من أبو نسيم ( 47عاماً) تونسي الجنسية ،عاش
في إيطاليا ألكث ِر من 20عاماً ،وكان قد قاتل في أفغانستان
وسورية ،قبل أن يصبح قائدا ً في ليبيا.
وج���اءت ه��ذه التقارير م��ع ت��زاي��د ال��م��خ��اوف م��ن أنَّ
المقاتلين الذين هربوا من مدينة سرت تمكنوا من عبور
البحر المتوسط على متن ق��وارب المهاجرين ،مع تزايد
القلق من «الذئاب المنفردة» التي يمكن أن ِّ
تنفذ هجمات
على األراضي اإليطالية.
تأهب
وقد ُوضعت األجهزة األمنية اإليطالية في حالة
ٍ
قصوى لموسم الذروة .كما شدد وزير الداخلية ،أنجلينو
ألفانو ،على طرد كل المتعاطفين مع «الجهاديين» المشتبه
بهم.
وفي وقت متأخر يوم السبت ،قال ألفانو إنه أمر بترحيل
حسني الهاشمي بن حسام ،وهو إمام تونسي بمسجد في
أندريا في بوليا.
ول��م توجه لإلمام التونسي 49 ،عاماً ،تهم َة تجنيد
بالتحريض
األشخاص ولكن ت َّم طرده على أساس اتهامه
ِ
على الكراهي ِة والعنصرية.
ورجل الدين التونسي هو التاسع الذي يتم طرده منذ
بداية العام  ،2015في إط��ار نهج «ع��دم التسامح» مع

التشد ِد االسالمي ،النهج الذي يقول ألفانو قد قلَّل من خط ِر
وقوع هجمات إرهابية على األراضي اإليطالية.
ميدانياً ،أعلنت ق��وات عملية «البنيان المرصوص»
التابعة لحكوم ِة الوفاق الليبية سيطرتها على مبنى
اإلذاعة في مدينة سرت ،شمال وسط البالد ،والذي كان
تنظيم «داعش» قد حوله إلى مركز إعالمي خاص به.
وج���اء ذل��ك ف��ي ب��ي��ان ص���ادر ،ع��ن المكتب اإلع�لام��ي
لـ»البنيان المرصوص» ،نشره على صفحته الرسمية في
موقع التواصل االجتماعي «فيسبوك» ،قائالً إنَّ السيطرة
على مبنى اإلذاعة في سرت جاءت خالل عملي ٍة نوعيَّة لم
يُعط أيَّة تفاصيل عنها.
وأشار البيان إلى أنَّ مبنى اإلذاعة هو أحد أهم المراكز
اإلعالمية التابعة لـ»داعش» في سرت.
وأوضح بيان قوات حكومة السراح أنَّ التنظيم حول
إذاع���ة المدينة إل��ى مركز إع�لام��ي ب ّ
ُ��ث م��ن خالله كلمة
«البغدادي» و خطبا ً للناطق باسم «داع��ش» أبو محمد
العدناني ،كما أن��ه استخدمها لبث كثير من ال��دروس
والخطب الدينية ألب��رز شخصيات التنظيم ،مثل تركي
البنعلي.
وعن األوضاع الميدانية الحالية في سرت ،قال المتحدث
باسم عملية «البنيان المرصوص» إنَّ االشتباكات تدور
بشكل متقطع منذ الجمعة والسبت ،بسبب إعادة ترتيب
صفوف القوات إلطالق آخر المعارك ضد مقاتلي التنظيم
بالمدينة ،دون أن يحدد أي موعد لذلك.
وانطلقت عملية «البنيان المرصوص» ،في أيار الماضي،
بهدف إنهاء سيطرة «داع��ش» على مدينة سرت ،عبر 3
محاور؛ هي أجدابيا–سرت ،والجفرة–سرت ،ومصراتة–
سرت ،وتمكنت القوات من محاصرة التنظيم في مساح ٍة
ضيقة ،وتكبيده خسائر فادحة في اآلليات واألفراد.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1صحابي أحد قواد الجيوش اإلسالمية في عهد الفتوحات
األولى
2 .2ضمير منفصل ،قرعا الجرس ،هواء عذب
3 .3مص ّور ،مدينة أميركية عاصمة فلوريدا
4 .4دولة أفريقية ،نحصي
5 .5تثقا بالشخص ،أسفا
6 .6متشابهان ،أتوحد مع ،متشابهان
7 .7نجمع عن األرض ،يدربهما
8 .8منطق فصيح معبر عما في الضمير ،يفسرون األمر
9 .9للتفسير ،عتب علينا ،كان لينا ً منقادا ً
1010نلكم ،أبي
1111أطلب منها فعل األمر ،يدعما
1212متشابهان ،باست ،حرف نصب

1 .1إسم عدة مدن في إيران ،وعاء يوضع فيه الطعام وما
شابه
2 .2دولة في شرق أوروبا
3 .3أصلح البناء ،نوتة موسيقية ،أعلى قمة في االردن
4 .4مصيف لبناني ،يرافق الرعد
5 .5عملة آسيوية ،مدينة إيطالية ،نهض مسرعا ً
6 .6مدينة في جنوب فنلندا ،من األسماء الخمسة ،تقال قبل
األغاني الشعبية
7 .7مدينة برازيلية
8 .8نخاصم بشدة ،نهتم باالمر
9 .9ف ّكه ،بارع ،وضعت خلسة
1010مدينة إيطالية في توسكانا ،مرفأ تركي على المتوسط
1111نلدغ ،سلّم باليد ،أرشد
1212يكتب ،سيدات
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،586293147 ،294871365
،132684759 ،317465982
،475329618 ،968517423
،843756291 ،729148536
651932874

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الطرف األغر  ) 2ميالنو،
در ،فل  ) 3يبات ،كادونا  ) 4نا،
هالي ،نازا  ) 5انسان ،ابلح ) 6
لتم ،اي��ران ،ان  ) 7ي��ورك ،لدينا

 ) 8يسند ،ميك ،فجر  ) 9حا،
يالوميتا  ) 10النعمان ،نألف 11
) نتأ ،ننافسه  ) 12يالتا ،نمل،
دل.
عموديا:
 ) 1امين الريحاني  ) 2ليبانت،

سالتا  ) 3طال ،سمين ،نال ) 4
رأتها ،ودي��ع  ) 5ف��ن ،ان��ار ،امنا
 ) 6أوكل ،يكمالن  ) 7ايار ،يونان
 ) 8ادد ،بالكم ،فم  ) 9غرونلند،
ينسل  ) 10ناح ،يفتاه  ) 11فاز،
انجال  ) 12ال ،النار ،فيل.

 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 Shallows
فيلم رعب بطولة باليك ليفلي
م��ن اخ� ��راج ج��وم ك��ول�ي��ت سيرا.
مدة العرض  86دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،س �ي �ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
Equals
فيلم درام ��ا ب�ط��ول��ة نيكوالس
هولت من اخراج درايك دورمس.
مدة العرض  101دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،فوكس ،سينمال).
Suicide Squad
فيلم دراما بطولة ويل سميث.
مدة العرض  130دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس ،سينمال).
Viral
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة صوفي
ب �ل�اك دي �ل �ي��ا م ��ن اخ�� ��راج هنري
ج��وس��ت واري ��ل ستشلمان .مدة
ال� �ع ��رض  85دق��ي��ق��ة،ABC( .
الس س��ال�ي�ن��اس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
Ice Age: Collision
Course
فيلم تصويري بولة ستيفاني
بيتريز من اخ��راج مايك تورمير.
مدة العرض  94دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،س �ي �ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
Mike and Dave Need
Wedding Dates
فيلم كوميدي بطولة زاك افرون
م��ن اخ��راج جايك سيزمانسكي.
مدة العرض  98دقيقة،ABC( .
س� �ي� �ت ��ي ك ��وم� �ب� �ل� �ك ��س ،دي� ��ون� ��ز،
اسباس ،سينمال ،فوكس).

