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التي وفرتها »}«      يسلم كوبون اإلجابة من خالل أحد الصناديق 
في األماكن التالية:

المنطقة  أسواق  توبلي«،  »فرع  الحلي  أسواق  »سترة«،  الفواطم  أسواق 
الغربية »دار كليب«، برادات رويان »المحرق«، برادات واقف »سوق واقف 
- مدينة حمد«، سوبر ماركت ريجال بالقرب من فندق صحاري »المنامة«، 
أسواق النور )الرفاع الغربي( باإلضافة إلى مقري صحيفة »}« في 

شارع البديع وشارع االستقالل.
 اإلجابة يجب أن تكون على الكوبون األصلي للمسابقة.

  آخر موعد لتسلم كوبون اإلجابة هو الساعة 12 من ظهر اليوم التالي 
بمقر صحيفة »الوسط«، وبالنسبة إلى الصناديق الموزعة في المناطق 
الساعة  حتى  منها  اإلجابة  كوبونات  لتسلم  الفرصة  سُتتاح  المذكورة 

التاسعة صباحًا.
 ال يسمح لمنتسبي الصحيفة أو عوائلهم المشاركة في المسابقة.

  البرازيل  روسيا  كندا

سؤال المسابقة:
أكبر دول العالم من حيث المساحة:

الشروط:

االسم: ..................................................................................................................................................................................................................................

الرقم الشخصي: ................................................................................... رقم الهاتف: ................................................................
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 7 قتلى وعشرات الجرحى إثر 
سلسلة تفجيرات ضربت جنازة في كابول

§كابول - أ ف ب
] قتل سبعة أشخاص على األقل وأصيب العشرات 
في   )2017 حزيران  يونيو/   3( السبت  أمس  بجروح 
أثناء تشييع نجل سياسي  إثر تفجيرات وقعت  كابول 
خرجت  للحكومة  مناهضة  تظاهرة  خالل  قتل  أفغاني 
يضاعف  ما  األمنية،  األوضاع  تردي  على  احتجاجاً 

األفغانية. العاصمة  في  السائد  التوتر 
موجة  تثير  قد  التي  األخيرة  القتل  عمليات  وترفع 
هذا   101 إلى  القتلى  عدد  الدماء  سفك  من  جديدة 
تضرب  التي  العنف  موجات  أسوأ  إحدى  في  األسبوع 

أعوام. منذ  األفغانية  العاصمة 
انفجارات  ثالثة  وقوع  عن  عيان  شهود  وتحدث 
إلى  قتل  الذي  الديار،  عز  سليم  دفن  أثناء  متتالية 
قوى  بين  مواجهات  خالل  الجمعة  آخرين  ثالثة  جانب 

غاضبين. ومتظاهرين  األمن 
قال  حيث  المقبرة  في  البشرية  األطراف  وتناثرت 
»الناس  إن  برس«  »فرانس  لوكالة  عيان  شهود  أحد 

االنفجارات. قوة  من  أشالء«  تناثروا 
الصحة وحيد مجروح  المتحدث باسم وزارة  وأعلن 
لـ »فرانس برس«: »نقلت سبع جثث و119 جريحاً إلى 

كابول«. مستشفيات 
أحد  نجل  وهو  الديار،  عز  تشييع  في  وشــارك 
مسئولون  النافذين،  األفغاني  الشيوخ  مجلس  أعضاء 
عبداهلل  ــوزراء  ال رئيس  بينهم  بــارزون  حكوميون 
اللذان  رباني  الدين  صالح  الخارجية  ووزير  عبداهلل 

بأذى. يصابا  لم 
فيما  الهجوم  عن  مسئوليتها  بعد  جهة  أي  تعلن  ولم 
في  تنشط  متمردة  جماعة  أكبر  »طالبان«،  حركة  نفت 

االعتداء. في  تورطها  أفغانستان، 
ويتوقع أن تزيد العملية األخيرة من االستقطاب في 
كابول التي ال تزال تشهد توتراً منذ تفجير شاحنة في 
قتياًل   90 أسفر عن  والذي  األربعاء،  الدبلوماسي  الحي 
العاصمة  تشهده  هجوم  أضخم  في  الجرحى،  ومئات 

.2001 العام  منذ  األفغانية 
إلى  غني  أشرف  الرئيس  دعا  السياق،  هذا  وفي 
البلد  »إن  قائاًل  السبت  تفجيرات  عقب  النفس  ضبط 

ومتحدين«. أقوياء  نبقى  أن  علينا  لإلعتداء.  يتعرض 
قدرة  على  الضوء  األربعاء  يوم  اعتداء  وسلط 
يقع  حيث  تحصيناً،  األشد  األحياء  ضرب  المسلحين 
المسورة  األجنبية  والسفارات  الجمهوري  القصر 
أجهزة  ونسبت  الشظايا.  من  الواقية  األسمنت  بجدران 
شبكة  إلى  االعتداء  تنفيذ  األفغانية  االستخبارات 

»طالبان«. حركة  مع  المتحالفة  المسلحة  حقاني 
معارك  ساحة  إلى  الجمعة  مجدداً  الحي  وتحول 
من  الغاضبين  المتظاهرين  مئات  اشتبك  عندما 
الرصاص  بإطالق  ردت  التي  الشرطة،  مع  التفجير 
واستخدام  للدموع  المسيل  والغاز  الهواء  في  الحي 

لتفريقهم. المياه  خراطيم 

مغلقة  العاصمة   
من  أسبوع  إثر  بالمصابين  المستشفيات  وغصت   
الجرحى  عدد  فاق  حيث  رمضان  شهر  طبع  العنف 

االستيعابية. قدرتها 
كابول  مدينة  )السبت( معظم  أمس  الشرطة  وأغلقت 
لمنع  المدرعة  والعربات  التفتيش  نقاط  فانتشرت 

جديدة. اشتباكات  وقوع 
إلى  المؤدية  الطرقات  أغلقت  السلطات  وكانت 
أعلنت  إجراء  في  التفجيرات  وقوع  قبل  المدينة  وسط 

الحشود. استهداف  لتفادي  أنه 
قبل  أحمدزاي  نبي  غول  كابول  حامية  قائد  وقال 
بأن  تفيد  استخبارية  تقارير  »لدينا  السبت  تفجيرات 
تجمعات  على  هجمات  تنفيذ  مجدداً  يحاولون  أعداءنا 
السكان  يبتعد  »أن  في  أمله  عن  معرباً  وتظاهرات«، 

التظاهرات«. عن 
في  وتجمعوا  التحذيرات  تحدوا  العشرات  ولكن 
باستقالة حكومة  الرئاسي مطالبين  القصر  قرب  خيمة 

بغالبيته. سلمياً  ظل  تحرك  في  غني، 
آشنا  آصف  المتظاهرين،  باسم  المتحدث  وقال 
المنصفة  تظاهرتنا  لقطع  للحكومة  محاولة  »أي  إن 
إرهابية  مجموعات  مع  تواطؤها  ستثبت  والعادلة 

األربعاء«. هجوم  ومنفذي 
الدوليين  الحلفاء  من  وعدد  المحدة  األمم  ودعت 

النفس. إلى ضبط  األطراف  جميع 
الذي  أمس،  »اعتداء  أن  المتحدة  لألمم  بيان  وأفاد 
إلى  استغاللي  بأسلوب  يسعون  الذين  أولئك  نفذه 

االستقرار  لتقويض  الهشة  الفترة  هذه  من  االستفادة 
هذا  العنف  من  كثير  بعد  يأتي  أفغانستان،  في 

األسبوع«.
الوقت  حان  األلم،  هذا  كل  سياق  »في  أنه  وأضاف 

والتضامن«. الوحدة  إلى  للسعي 

المئات من األفغان يفرون بعد انفجار خالل جنازة أحد ضحايا االحتجاجات في كابول

الشرطة التركية تحتجز المستشار األول لرئيس الوزراء
أ ب  د   - §إسطنبول 

ــة  ــال وك ــرت  ــ ذك  [

لألنباء  ــول«  ــاض »األن

التركية،  الــرســمــيــة 
يونيو/   3( السبت  أمس 
أن   ،)2017 ــران  ــزي ح
اعتقلت  التركية  الشرطة 

لرئيس  كبيراً  مستشاراً 
يلدريم  علي  بن  الوزراء 
مزعومة  عالقات  بسبب 
اإلسالمي  الداعية  مع 
المنفى  ــي  ف المقيم 
بأميركا  االخــتــيــاري 
الذي  غولن،  اهلل  فتح 
بتدبير  الحكومة  تتهمه 
العام  انقالب  محاولة 

الماضي.
بيرول  اعتقال  وتم 
ــه  ــتـ وزوجـ إردم 
أنقرة  في  جولومسر 
بشأن  تحقيق  إطار  في 

وأتباعه. غولن 
صحيفة  وقــالــت 
شق  أردم  إن  »صباح« 
العمل  عبر  طريقه 
الحكومي  بالسلك 
الجناح  ذلــك  في  بما 

العام  منذ  القضائي 
أنه  إلى  مشيرة   .2000
بعد  حتى  الترقي  واصل 
بدأت  عندما   2014 العام 
ضد  حملتها  الحكومة 

غولن. أتباع 
 50 نــحــو  ويــخــضــع 
للسجن  شخص  ــف  أل
بمحاولة  يتعلق  ما  في 
التي  الفاشلة  االنقالب 
الماضي،  العام  وقعت 
ألف   120 من  أكثر  وفقد 
في  وظائفهم  شخص 
التالية. التطهير  عمليات 
السلطات  اعتقلت  كما 
رئيس  أمس  التركية، 
تــحــريــر صــحــيــفــة 
إصدار  وهي  »أيدنليك«، 
في  ــي،  ــوم ق علماني 
تستهدف  خطوة  أحدث 

تنتقد  إعالمية  مؤسسة 
لحكومة. ا

االعتقال،  ويتعلق 
به  ــادت  ــ ــ أف ــذي  ــ الـ
صدر  بمقال  الصحيفة، 
عن   2014 الــعــام  فــي 
صهر  البيرق،  بيرات 
طيب  ــب  رج الرئيس 
أيضاً  وهو  أردوغــان، 
وزيــر الــطــاقــة. وقــال 
على  البيرق  إن  التقرير 

الجريمة. بعالم  صلة 
بعد  محكمة  وقضت 
»أيدنليك«  على  بأن  ذلك 
للتقرير  نفياً  تنشر  أن 
قدرها  غرامة  دفــع  أو 
ألف   28( ليرة  ألف   100
دوالر أميركي(. ورفضت 
رئيس  وقال  الصحيفة. 
المعتقل،  الــتــحــريــر 

النفي  إن  يوجيل،  إلكور 
الصحيفة. »يهين« 

تزكان،  بولنت  ودعا 
البرلمان  في  عضو  وهو 
حزب  باسم  والمتحدث 
الجمهوري  الــشــعــب 
الرئيسي،  المعارض 
عن  الفوري  اإلفراج  إلى 

يوجيل.
»أيدنليك«  لـ  ووفقا 
»تركيا  إن  تزكان  قال 
أكثر  من  واحــدة  تشهد 
في  قــســوة  ــرات  ــت ــف ال

الصحافة«. تاريخ 

باكستان تقتل 5 جنود 
هنود ردًا على هجوم

§كراتشي )باكستان( - رويترز
قتلت  قواته  إن   )2017 يونيو/ حزيران   3( السبت  أمس  الباكستاني  الجيش  قال   [
النار عبر الخط الفاصل في إقليم  خمسة جنود هنود رداً على إطالق القوات الهندية 

كشمير المتنازع عليه.
واتهمت باكستان القوات الهندية أمس األول )الجمعة( بإطالق النار دون سبب في 

قطاع نيزابير ما أدى إلصابة مدنيين اثنين.
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أمس )السبت( إن قوات الجيش ردت على 

الهجوم فقتلت خمسة جنود وأصابت آخرين ودمرت خنادقهم.
لكن الهند نفت مقتل أو إصابة أي من جنودها في الهجوم عبر الحدود.

القوات  انتهكت  بعدما  أصيبت  »امرأة  الهندية  الدفاع  وزارة  باسم  متحدث  وقال 
الباكستانية وقف إطالق النار مرتين في قطاعين بمنطقة بونش بإطالق قذائف مورتر 

على مواقع أمامية ومناطق للمدنيين على امتداد الخط الفاصل«.
األسلحة  باستخدام  بعشوائية  ردت  الباكستانية  القوات  أن  المتحدث  وأوضح 

الخفيفة والمورتر.
وتتبادل باكستان والهند على نحو متكرر االتهامات بانتهاك وقف إطالق النار الذي 
تم التوصل إليه العام 2003. وعلى الصعيد الدبلوماسي ساءت العالقات بين البلدين 

بعدما تبادل الجانبان العام الماضي طرد الدبلوماسيين.
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لحامل هذا الكوبون

 اليابان الهند الصين
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