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تتمات  /ت�سلية
الحكم والمعار�ضة ( ...تتمة �ص)9

إلى أنَّ الحفاظ على وحدة أراضي سورية وتشكيل حكومة تمثل
جميع أطياف المجتمع السوري مبدآن مهمان لحل األزمة.
من جانبه أكد بايدن أنَّ قوات االتحاد الديمقراطي ووحدات
حماية الشعب لن تحصل على أيَّ دع��م من ب�لاده في حال
انتقالها إلى غرب الفرات ،قائالً «إنَّ واشنطن لن تقبل بحل وسط
بشأن أمن الحدود التركية ووحدة سورية» ،مضيفا ً أنَّ الجانب
األميركي أبلغ بذلك الجهات المعنية في سورية ،كما و أ َّكد دعم
واشنطن الكامل ألنقرة.
وفي أول رد فعل من قبلها ،دانت دمشق التوغل التركي في
األراضي السورية ،واعتبرته خرقا ً سافرا ً لسيادتها.
ونقلت وكالة «سانا» عن مصدر في الخارجية السورية قوله
أنَّ «الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد أنَّ محاربة اإلرهاب
على األراضي السورية من أي طرف كان يجب أن تتم من خالل
التنسيق مع الحكومة السورية والجيش العربي السوري ،الذي
يخوض هذه المعارك منذ أكثر من خمس سنوات تدين في الوقت
نفسه هذا الخرق السافر لسيادتها وتؤكد أنَّ محاربة اإلرهاب
ليست في طرد «داعش» وإحالل تنظيمات إرهابية أخرى مكانه
مدعومة مباشرة من تركيا».
وأضاف المصدر «إنَّ ما يجري في جرابلس اآلن ليس محاربة
لإلرهاب كما تزعم تركيا بل هو إحالل إلرهاب آخر مكانه ،وفي
هذا الصدد تطالب سورية بإنهاء هذا العدوان وتدعو األمم
المتحدة لتنفيذ قراراتها المتعلقة بشكل خاص باحترام سيادة
الدول ووحدة أراضيها ،كما تطالب بضرورة احترام الجانب
التركي والتحالف األميركي للقرارات الدولية وخاصة ما يتعلق
منها بإغالق الحدود وتجفيف منابع اإلرهاب».
من جهتها ،أك��دت الخارجية الروسية أنَّ جهود محاربة
اإلره��اب على الحدود السورية التركية تكتسب في المرحلة
الراهنة أهمية أكبر من أي وقت مضى ،لكنها دعَّ ت أنقرة إلى
تنسيق تلك الجهود مع دمشق.
و ق��ال مصدر في الخارجية الروسية «تكتسب إج��راءات
محاربة اإلره��اب في سورية أهمية أكثر إلحاحا ً من أي وقت
مضى ،وال سيما في منطقة الحدود السورية التركية .لكن أحد
العوامل الرئيسية التي تحدد فعالية هذه الجهود ،يتعلق
بالتنسيق مع دمشق».

�صفيح الحكومة ( ...تتمة �ص)9
واع��ت��ب��ر ال��ري��اح��ي خ�ل�ال م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ،أنَّ
«المفاوضات حول الحكومة كانت خاطئة ولم تكن
ق��ادرة على إن��ت��اج حكومة متناغمة ومتجانسة»،
متسائالً ح��ول «م��دى تحقيق التفاهم بين أط��راف
سياسية ممثلة في الحكومة ،وهي معروفة بأنها ت ّكن
العداوة لبعضها بعضاً».
وذكر أنَّ «التركيبة الحالية للحكومة خلقت احتقاناً،
سواء داخل األح��زاب المعنية بالمشاورات ،أو لدى
الرأي العام التونسي»ووصف التركيبة الحكومية بـ
«المتسرعة».
كما أشار األمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

هذا وأعربت الخارجية الروسية عن قلقها بشأن الوضع
على الحدود واحتمال تدهور الوضع األمني وتصعيد الخالفات
بين العرب واألكراد بعد انطالق العملية التركية ،وقالت «قبل
كل شيء يثير القلق احتمال استمرار تدهور الوضع في منطقة
ال��ن��زاع ،بما في ذل��ك احتمال سقوط ضحايا بين المدنيين
وتصعيد الخالفات الطائفية بين األكراد والعرب».
وأ َّكد بيان الخارجية ضرورة تسويَّة األزمة السورية على
أس��اس القانون ال��دول��ي فقط ،وم��ن خ�لال ح��وار واس��ع بين
السوريين بمشاركة كافة المجموعات القومية والطوائف ،بما
فيها األك��راد ،على أساس مبادئ بيان جنيف الصادر في 30

تون�س :المتحدث با�سم الجبهة ال�شعبية حمة
الهمامي :حكومة ال�شاهد امتداد لحكومة ال�صيد «الفا�شلة»

يونيو عام  2012وقرار  2254وغيره من قرارات مجلس األمن
الدولي التي اتخذت بمبادرة من مجموعة دعم سورية.
وفي شأن متصل ،أكدت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي
الفروف سيلتقي نظيره األميركي جون كيري في جنيف الجمعة
 26آب لبحث األزمة السورية.
وقال كيري الذي من المنتظر أن يزور السعودية في الساعات
المقبلة لمناقشة الصراع اليمني وآخر التطورات في سورية
إنَّ «المحادثات مع الفروف سترتكز على الصراع في سورية
واألزمة األوكرانية» آمالً في أن «تنتهي هذه المناقشات التي
ستدوم ألسابيع عدة».

ال�سعودية تحبط هجومين �إرهابيين
في القطيف والدمام

مقتل  4جنود ليبيين بانفجار �ألغام �أر�ضية غرب بنغازي

وا�شنطن ت�ضرب داع�ش بـ«�سوبر كوبرا» في �سرت
َّ
كشف مسؤول أميركي ،أنَّ الواليات المتحدة استخدمت
مروحيات قتالية في استهداف تنظيم «داعش» للمرة األولى
في مدينة سرت الليبية.
وقال أنتوني فالفو ،المتحدث باسم القيادة العسكرية
األميركية في إفريقيا إنَّ مروحيات «إيه اتش -1دبليو سوبر
كوبرا» التابعة لقوات المارينز انضمت خالل األيام األخيرة
للعملية في سرت .وأضاف في مقابلة عبر الهاتف من مقره
في شتوتغارت مع وكالة «فرانس ب��رس» أنَّ «مروحيات
الكوبرا توفر د َّقة إضافية للغارات الجويَّة ..وتمنحنا مزيدا ً
من المرونة».
وقال «نحن موجودون هناك بنا ًء على طلب حكومة الوفاق
الوطني» .وأضاف «سنواصل تقديم دعمنا ما داموا يطلبونه.
اذا أبلغونا غدا ً أنهم لم يعودوا بحاجة إلى دعمنا ،فسننهي
الدعم».
تجدر اإلشارة إلى أنَّ مقاتالت أميركية تساعد منذ مطلع
آب ،القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية في استعادة مدينة

سرت الساحلية ،حيث ش َّنت عشرات الضربات التي استهدفت
مواقع ومعدات تنظيم «داعش» ،ومنذ اإلثنين الماضي ش َّنت
القوات األميركية  77غارة جويَّة على المدينة.
وتتمركز مروحيات «سوبر كوبرا» فوق سفينة «يو أس أس
واسب» البرمائية في البحر المتوسط.
لقي  4جنود من القوات الخاصة مصرعهم في
إلى ذلكَّ ،
انفجار ألغام أرضية بمنطقة القوارشة غرب مدينة بنغازي
شرق ليبيا.
وص َّرح الناطق باسم القوات الخاصة «الصاعقة» العقيد
ميلود الزوي أول أمس ،أنَّ جنديين إثنين قتال جراء انفجار
لغم أرضي بمحور القوارشة .وأض��اف ال��زوي أنَّ جنديين
آخرين توفيا الثالثاء ،متأثرين بجراح أصيبا بها بانفجار لغم
أرضي قبل أيام.
وأشار إلى أنَّ المواجهات المسلحة ال تزال مستمرة ،مؤكدا ً
سيطرة قواته على مواقع للتنظيمات «اإلرهابية» بمحور غرب
بنغازي.

ب����دوره ك� َّ
�ش��ف م��ص��در أم��ن��ي في
محافظة ك��رك��وك أنَّ التحقيقات
األولية مع االنتحاري حسين راضي
علوان من مواليد  2001الذي اعتقل
مؤخرا ً في حي تسعين قرب مديرية
تربية كركوك ،اعترف فيها علوان
أنَّ التنظيم د ّرب نحو خمسين طفالً
في معسكراته بجنوب غربي كركوك
والموصل» ،مبينا ً أنَّ «هؤالء األطفال
تتراوح أعمارهم بين الـ 8إل��ى 15
سنة» ،ومضيفا ً أنه بحسب علوان فإنَّ
الهدف من ذلك هو استخدامهم بتنفيذ
عمليات انتحارية تستهدف المواقع
األمنية والمساجد والحسينيات.
ك��م��ا أ ّك���د م��ص��در محلي ع��راق��ي
ل��وك��ال��ة «س��ب��وت��ن��ي��ك» أنّ تنظيم
«داعش» أعدم فتاة دون سن الـ،25
بإغراقها مع  14مدنيا ً في المسبح
األولمبي بمنطقة «الجوسق» جنوب
غرب مدينة الموصل .كما قام التنظيم
بتنفيذ عملية إعدام ميدانية وجماعية
ثانية في نفس اليوم ،بحق  12مدنيا ً
يعملون في محل لبيع العصائر ،حيث
أعدمهم التنظيم رميا ً بالرصاص في

منطقة «باب الطوب» في مركز مدينة
الموصل.
وكانت التهمة في عمليتي اإلعدام
هي التعاون مع القوات العراقية،
وتزويدها بالمعلومات ضد التنظيم
في داخل الموصل ومناطق نينوى.
وفي ديالى ،أعلنت قيادة شرطة
محافظة ديالى عن اعتقال مطلوب
للقضاء العراقي بتهمة اإلرهاب قرب

بعقوبة بمساعدة من قبل شقيقه.
أم��ا ف��ي العاصمة فقد استشهد
مدني وأُصيب  6آخ��رون إثر إنفجار
عبوة ناسفة في منطقة «المنسية»
التابعة لقضاء أب��و غ��ري��ب غربي
بغداد ،بينما استشهد آخران وأُصيب
 8آخرون إثر سقوط قذيفتي هاون
على قرية «النصر والسالم» التابعة
لنفس القضاء.

القوات اليمنية ( ...تتمة �ص)9

الهمامي قال إنَّ «الجبهة الشعبية تعارض الحكومة
ألنها ال تريد مشاركة الرباعي الحاكم في تحويل تونس
مستعمرة للخارج» معتبرا ً أنه «ال يمكن مواجهة اإلرهاب
دون إنهاء األزم��ات االقتصادية واالجتماعية واألمنية
في تونس» .ووصف الهمامي «السياسة الخارجية بعد
الثورة بالعرجاء وغير المستقلة والمنخرطة في محاور
خارجية» على حد قوله .وأشار حمة الهمامي إلى «أنَّ ما
يعد للمنطقة بعد سايكس بيكو هو تقسيم المنطقة طائفيا ً
وعرقياً» معتبرا ً أنَّ «ما يجري في العالم العربي هو حرب
مدمرة لصالح الرجعية العربية و«إسرائيل».
واتهَّم المسؤول في الجبهة الشعبية حركة النهضة
بأنها «رفضت قيام مؤتمر حول اإلره��اب لكي ال تسأل
عن الشباب الذين أرسلوا إلى سورية» .كما حيَّا الهمامي
األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل.

ق��ال المتحدث الرسمي باسم الجبهة الشعبية في
تونس حمة الهمامي «إنَّ طريقة تشكيل حكومة الشاهد
وبرنامجها يشكالن امتدادا ً لحكومة الصيد الفاشلة»،
مشيرا ً إلى أنَّ «بعض الوزراء في حكومة الشاهد هم من
العهد السابق».
وأضاف الهمامي في حديث لبرنامج آخر طبعة على
الميادين «أنَّ القصر الرئاسي رفض البحث في أسباب
فشل حكومة الصيد» ،مؤكدا ً سعي الجبهة الشعبية إلى
الحكم «على أساس برنامج أمني واقتصادي وسياسي
لبناء تونس» الفتا ً إلى أنَّ «الجبهة الشعبية طالبت
بفرض ضريبة استثنائية على الرساميل الكبرى لحل
األزم��ة االقتصادية في تونس ،وط َّرحت حلول لألزمة
االقتصادية منها تغيير الورقة النقدية ورفع الحماية عن
المفسدين».

الذي رفض االنضمام إلى االئتالف الجديد الحاكم ،إلى
أنَّ هناك ثغرات كبيرة في مكونات الحكومة الجديدة،
الفتا ً إل��ى أن��ه كانت هناك محاولة لتشكيل حكومة
وحدة وطنية ،ولكنها فشلت .في األثناء ،أعلن الناطق
الرسمي باسم ائتالف الجبهة الشعبية اليساري
المعارض حمة الهمامي ،أنَّ كتلة الجبهة في البرلمان
ستص َّوت ضد حكومة يوسف الشاهد «باعتبارها
حكومة محاصصة حزبية ،ما بين حركتي نداء تونس
والنهضة» .وقال إنَّ التركيبة التي ت َّم اإلعالن عنها ت َّم
«تزيينها ببعض الوجوه السياسية والوجوه النقابية
القديمة».

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس إحباط هجومين إرهابيين ،خالل
الشهر الحالي ،في القطيف والدمام.
وص َّرح المتحدث األمني لوزارة الداخلية اللواء منصور تركي ،بأنَّ الجهات
األمنية تمكنت أول أول أمس من إحباط «عملية إرهابية وشيكة التنفيذ» كانت
تستهدف المصلين بمسجد المصطفى ببلدة أم الحمام في محافظة القطيف وقت
صالة المغرب.
وأضاف المتحدث أنَّ تحركات أحد األشخاص المشبوهة دفعت رجال األمن
الموجودين في الموقع إلى اعتراضه والتحقق منه ،مما دفعه في تلك األثناء
لمحاولة تفجير عبوة ناسفة موضوعة بحقيبة رياضية كان يحملها على
ظهره.
وتابع أنه ت َّم إفشال محاولته بعد إطالق النار عليه وشل حركته وتجريده
من الحقيبة ،التي كانت بحوزته ،حيث اتضح أنها محشوة بمواد متفجرة وزنها
أربعة كغم ،مشيرا ً إلى أنَّ المشتبه به توفي أثناء نقله للمستشفى ،وبتفتيشه
ع َّثر على بطاقة مقيم من الجنسية الباكستانية جاري التحقق منها.
وفي بيانٍ آخر ص َّرح المتحدث أنه في مساء  5آب ،اشتبهت الجهات األمنية
بمدينة الدمام بسيارة فيها شخصان ،وعند تفتيشهما ع َّثر بحوزتهما على سالح
ناري وحزام ناسف محشو بمادة شديدة االنفجار وزنها  7,3كغم.
وأعلن البيان أنَّ الشخصين هما عبد الله الغنيمي (سعودي الجنسية) عمره
 27عاماً .وحسين محمد (سوري الجنسية) عمره  24عاماً ،مشيرا ً إلى تجنيدهما
من عناصر تنظيم «داعش» بالخارج للقيام بعملية انتحارية تستهدف مطعم
ومقهى «السيف» بمدينة ت��اروت ،وحدد موعد تنفيذها في الساعة الحادية
عشرة من مساء اليوم ذاته.
وتابع البيان أنه بناء على التحقيقات ،التي ال تزال قائمة في هذه القضية ،تم
القبض على شخصين آخرين من الجنسية السورية.

الطويل شرقي الشرفة ،ثم ق��ام��وا بتمشيط ثكنات
الجيش السعودي غ��رب «موقع ال��ف��واز» العسكري
المقابل لـ«موقع القناصين» المطل على مدينة نجران
من الجهة الغربية.
ورص��دت كاميرا اإلع�لام الحربي من نقطة متقدمة
َّ
مدينة نجران بعد السيطرة على المواقع العسكرية
السعودية المحيطة بها غربي الشرفة ،فيما بدا العلم
ً
مرفرفا ُقبالة «موقع القناصين» المطل على
اليمني
مدينة نجران من الجهة الغربية.
وأظهَّرت مشاهد ب َّثها االعالم الحربي اصطداما ً قويا ً
آلليات مدرعة سعودية خالل عملية الفرار ،ما سهّل
عملية تطويقها وإحراقها من قبل القوات اليمنية.
كما سقط عدد من القتلى في صفوف العسكريين
السعوديين ،وغنم عناصر الجيش واللجان الشعبية
اليمنية كميات كبيرة من األسلحة المتوسطة والخفيفة
والذخائر التي خلفها الجيش السعودي في الموقع.
واستهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية بعدة
صواريخ تجمع وآليات الجيش السعودي في موقعي
«أب��و ه��م��دان» و«ال��س��دي��س» ف��ي ن��ج��ران ،وبالقصف
المدفعي والصاروخي ،وموقع «الشبكة» السعودي

ومركز «السودة» وموقع «القرن» السعودي في الخوبة
في جيزان.
بدوره شنَّ طيران العدوان السعودي األميركي 7
غارات منذ الصباح على منطقة دوار بمديرية مستباء
في حجة ،و 6غارات على منطقة المليل بمديرية كتاف
في صعدة ،وغ��ارة على شرقي مدينة الربوعة في
عسير ،و 9غارات على منطقة «مندبة» بمديرية باقم
في صعدة.
وفي سياق متصل ،قام رئيس أركان القوات المسلحة
اإلماراتية حمد محمد ثاني الرميثي ،أول أمس ،بزيارة
لقوات بالده المشاركة ضمن تحالف العدوان األميركي
ـ السعودي على اليمن.
وبحسب وكالة األنباء اإلماراتية «وام» ،فقد تفقد
الرميثي برفقة عدد من كبار ق��ادة القوات المسلحة
اإلماراتية ،قواعد تواجد الوحدات العسكرية في كل من
مدينتي عدن والمكال ومطار الريان في حضرموت.
يُذكر أنَّ حكومة اإلم���ارات تشارك بمقاتالتها في
قصف الشعب اليمني ،كما أنَّ قواتها المشاركة ضمن
التحالف السعودي تدعم قوات هادي في العدوان منذ
أكثر من عام.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1كاتب بليغ حكيم من واضعي القصص على ألسنة
الحيوان
2 .2مدينة مغربية ،فقرة
3 .3أديب لبناني راحل
4 .4سقط ،يلوم ،أنثى الحمار
5 .5يقوم بعمله على أكمل وجه ،شأن ،خاصته
6 .6طلى باأللوان ،السهام
7 .7نأسف ،قضى ليلته ،باشر العمل
8 .8يثق بالشخص ،من أنواع األشجار
9 .9غ ّنج ،الجواب ،ضمير متصل
1010للتفسير ،أحد آلهة روما األقدمين ،يصلح البناء
1111فلوسنا ،أشيّد البناء
1212رف ،أهب ،ضجر

1 .1دولة أفريقية ،قبل اليوم
2 .2مرفأ في كندا ،منازل
3 .3عندي ،مصباح ،قلب
4 .4مرتفعات في إنكلترا تمتد من الشمال إلى الجنوب،
مدينة بلجيكية
5 .5إشرافها على الموت ،أحرف متشابهة
6 .6تركت دون عناية ،دولة عربية
7 .7كسبنا ،أداة إحدى الحواس
8 .8وجهة نظر ،إخترع ،فقد صوته
9 .9اآلن في هذه اللحظة ،يتهم
1010زرع ،يصنع من الحليب ،غزال
1111نحصل على ،دخل فجأة
1212يقرضهما المال ،أحالم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،416893752 ،829765431
،297351684 ،735142968
،568479123 ،341286597
،983517246 ،152634879
674928315

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ب��وي��رت��و ري��ك��و  ) 2وا،
الجأ ،ان��وي  ) 3لتمت ،دساتير
 ) 4ي��راه��ن��ا ،ل��ب ،ي��ن  ) 5نلي،
دنسا ،يدس  ) 6يوكله ،حديد ) 7

وينيبغ ،ملل  ) 8يربت ،نتابعه 9
) او ،لمه ،ل ل ،يا  ) 10الرويس،
لعبت  ) 11ان��ب��وا ،رم���ال ) 12
نكللها ،ملك.
عموديا:
 ) 1بولينيزيا ،اي  ) 2واترلو،

روان  ) 3مايكوب ،لبن  ) 4رأته،
ليلت روك  ) 5تل ،ندهن ،موال ) 6
وجدان ،ينهي  ) 7رأس ،سحبت،
سره  ) 8االدغال ،ما  ) 9كاتب ،بلال
 ) 10وني ،يدمع ،علم  ) 11وريد،
لهيب  ) 12لي ،نسأل ،اترك.

 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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Remember
فيلم دراما بطولة كريستوفر
بالمر من اخراج اتورن اغويان.
مد العرض  95دقيقة( .سوفيل،
.)ABC
War Dogs
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة ميلز
تيلير من اخراج تولد فيليب .مدة
ال��ع��رض  114دق��ي��ق��ة،ABC( .
ك����ون����ك����ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
أمبير ،سينمال ،فوكس).
The Secret Life of Pets
فيلم تصويري بطولة لويس
سي كي من اخراج يارو تشيني.
مدة العرض  87دقيقة،ABC( .
ك����ون����ك����ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).
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 بطولة نيكوالس
ه�����ول�����ت م������ن اخ�����������راج دراي�������ك
دورم�������س .م����دة ال���ع���رض 101
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).
Suicide Squad
ف���ي���ل���م درام���������ا ب���ط���ول���ة وي���ل
س���م���ي���ث .م������دة ال����ع����رض 130
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).

