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تتمات  /ت�سلية
الفروف التقى ( ...تتمة �ص)9

ج��اء ذل��ك في وق��ت التقى وزير
الخارجية الروسي سيرغي الفروف
نظيره األميركي ج��ون كيري في
فيينا على ه��ام��ش المفاوضات
ال��ن��ووي��ة ،وأك��د ال��وزي��ر الروسي
أن��ه تبادل وكيري أف��ك��ارا ً محددة
ح���ول س��ب��ل م��ك��اف��ح��ة «داع����ش»
وجمع جهود جميع من ي��رى في
هذا التنظيم شرا ً مطلقا ً وهو مهتم
حقيقة باستئصال اإلره���اب من
هذه المنطقة الحوية من العالم.
وكشف الف��روف عن مشاورات
ق��د ت��ج��ري ق��ري��ب �ا ً ب��ي��ن موسكو
وواش��ن��ط��ن ف���ي ش���أن م��ح��ارب��ة
التنظيم االرهابي ،مشيرا ً أن ذلك
سيتطلب عمالً تمهيدياً ،وأضاف
أن لدى الطرفين إدراك �ا ً تاما ً بأن
مكافحة «داع��ش» تتطلب جهودا ً
أكثر نشاطاً.
وأوض���ح ال��وزي��ر ال��روس��ي أن
الحديث يدور عن تحركات تحظى

بتأييد جميع األطراف التي تواجه
«داع��ش» ،مؤكدا ً أن هناك تفاهما ً
بين روسيا وال��والي��ات المتحدة
ح���ول ض�����رورة م��ن��ع م��ح��اوالت
«اس��ت��خ��دام ج��م��اع��ات إره��اب��ي��ة
لتحقيق أه���داف آن��ي��ة ،بما فيها
أه��داف سياسية موجهة ضد هذا
النظام أو ذاك».
ال��ى ذل��ك ،ذك��رت وزارة الدفاع
الروسية أن تنظيم «داعش» الذي
دع��م الغرب قيامه بغية إسقاط
ال��دول��ة السورية خ��رج من تحت
سيطرة رع��ات��ه الغربيين وب��دأ
بالسعي ف��ي تحقيق مصالحه
الخاصة.
وق��ال أناتولي أنطونوف نائب
وزير الدفاع الروسي للصحافيين
عقب اجتماع وزراء دف��اع ال��دول
األع��ض��اء ف��ي منظمة شنغهاي
للتعاون في بطرسبورغ أمس ،إن
«قيام كيان إره��اب��ي يطلق عليه

اعتراف دولي ( ...تتمة �ص)9

«ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة» ف��ي العراق
وس��وري��ة يثير ق��ل��ق�ا ً ب��ال��غ �اً»...
«ت��ش��ك��ي��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م ج���اء ب��دع��م
مالي وعسكري م��ن دول الغرب
وحلفائه ،م��ن أج��ل القضاء على
نظام بشار األس����د»« ...أم��ا اآلن
يخرج اإلره��اب��ي��ون والمتطرفون
من تحت السيطرة وه��م يسعون
لتحقيق مصالحهم الخاصة».
وح��ذر المسؤول العسكري من
أن ه��ذه ال��ت��ط��ورات الخطيرة في
الشرق األوسط تهدد دول منظمة
شنغهاي بصورة مباشرة ،قائالً:
«ل��م يعد س��را ً على أح��د أن آالف
المتطرفين يكتسبون الخبرة
في الشرق األوس���ط ،وبينهم من
وصل من الدول األعضاء في دول
ش��ن��غ��ه��اي ...ول��ق��د ش��اه��دن��ا في
فرنسا والدنمارك ودول أخرى ما
يمكن أن يرتكبه هؤالء المسلحون
بعد عودتهم إلى ديارهم».

الخبير الأمني ( ...تتمة �ص)9
عكاشة رأى أن التنظيمات اإلرهابية في ليبيا تشكل
الخزان اإلرهابي األخطر على مصر والمنطقة ،إذ على
رغم خطورة الوضع في كل من سورية والعراق إال أن
البلدين في رأي عكاشة يمتلكان المؤسسات الوطنية من
جيش وأمن وطنيين يجعلهما قادرين على احتواء الخطر
اإلرهابي وتقليصه ألدنى درجة خصوصا ً في حال توقف
الدعم الخارجي للجماعات اإلرهابية التي تقاتل على
أرضهما ،وهو ما تفتقر إليه ليبيا.

وفي السياق ذات��ه رأى عكاشة أن مصر ووجهت بما
وصفه بالخذالن من قبل حلفائها الخليجيين في ليبيا
إثر دعوتها لتشكيل حلف لمواجهة اإلرهاب في ذلك البلد،
وأرجع عكاشة هذا الخذالن إلى ضغوط اميركية على دول
الخليج ،وأيضا ً إلى الموقف المصري الذي يصر على عدم
استعداء القيادة السورية وعلى حل في سورية يكون
للنظام السوري كلمة فيه ،ويضمن الحفاظ على مؤسسات
الدولة السورية من جيش وأمن.

�سورية ـ رو�سيا( ...تتمة �ص)9

� ّ
أكد في ت�شييع بركات تنفيذ �أحكام الإعدام �إحترام ًا لدولة القانون

ال�سي�سي :م�ستعدون �أن ن�ست�شهد لتبقى م�صر

يؤكد مسؤولون ليبيون ومراقبون دوليون ان الخطر
بات يتجاوز حدود ليبيا ليطاول دول الجوار التي ثارت
ضد حكم اإلسالميين بخاصة مصر وتونس بعد ان فشلوا
في استهدافهما من الداخل عبر تشجيع الميليشيات
«االخوانية» ،فها هي تركيا تسعى اآلن لدعم «االخ��وان
المسلمين» في ليبيا وتقود حربا ً بالوكالة لدعم التنظيم
االخواني ،فالعديد من التقارير تؤكد وجود عالقة بين
تركيا والمسلحين االسالميين المعروفين باسم ائتالف
فجر ليبيا ال��ذي تدعمه منذ تأسيسه في آذار ،2012
وهذا ما أكده اللواء حفتر وفي حزيران عام  2014حيث
اتهم تركيا بدعم اإلره��اب وطالب االت��راك مغادرة البالد
في غضون  24ساعة لكن انقرة ممثلة في حزب العدالة
والتنمية وال��رئ��ي��س أردوغ����ان أن��ك��رت أي عالقة بذلك
وأشارت الى دعمها للمصالحة الوطنية بليبيا والترويج
للحوار السياسي أي منح «اإلخوان» جائزة في ليبيا من
خالل دعم عملية أممية إلنهاء القتال بين كرامة ليبيا وفجر
ليبيا في جنيف ،فالتمسك بالحل السياسي يؤدي الى
تقوية نفوذ «االخوان المسلمين» في ليبيا وبالتالي زيادة
انتشار اإلرهاب في دول شمال أفريقيا المهيئة النتشاره،
فجذوره متواجدة في تلك ال��دول التي لديها تاريخ مع
تنظيم «القاعدة» الذي ينشط في المغرب االسالمي في
منطقة الصحراء الكبرى وأيضا ً على الحدود الجزائرية
التونسية الليبية ،فالجزائر من أكثر دول المنطقة التي
دفعت ثمن الحرب االميركية البريطانية على افغانستان
التي بدأت في  7تشرين الثاني عام  ،2001فبعد أكثر من

ثمانية أشهر على بدء تلك الحرب على تنظيم القاعدة الذي
كان يقوده اسامة بن الدن في جبال افغانستان وفرار
غالبية عناصره في مختلف االتجاهات برزت معطيات
أمنية في تلك الفترة ،تشير الى ان نشطاء «القاعدة» قد
فضلوا االستقرار في مناطق حدودية بين الجزائر ودول
الساحل األفريقي ،فشمال أفريقيا تعتبر أرض �ا ً خصبة
لالرهاب الذي بدأت نشاطاته تظهر على تونس من خالل
عمليات ارهابية عديدة شهدتها البالد في اآلونة األخيرة
وكان أخطرها تفجير باردو وتفجير المنتجع السياحي في
سوسة.
فمع توسيع انتشار التنظيمات االرهابية في سورية
والعراق وشمال افريقيا ،أصبحت تشكل خطرا ً على األمن
القومي العالمي ،بات من الضروري الحزم والتعاون
الدولي للقضاء على اإلره��اب والبداية يجب ان تكون
الحسم في أم��ري��ن ،األول أن ال يكون هماك متطوعون
جهاديون لمحاربة النظام السوري وال��ذي استطاع ان
يتحدى التعقيدات الميدانية بانتصارات وصمود الجيش
ال��س��وري ،فيؤكد المتابعون ان��ه على ال��دول االوروبية
والواليات المتحدة االميركية االعتراف بنظام الرئيس بشار
االسد ممثالً وحيدا ً للشعب السوري والتعاون مع سيادته
في الشق األمني لمواجهة خطر الجماعات اإلرهابية ،اما
االمر الثاني فيجب ان ال يكون هناك حل سياسي بشراكة
«االخوان المسلمين» وال دور لتركيا بليبيا.

ناديا شحادة

مقتل و�إ�صابة الع�شرات ( ...تتمة �ص)9
وح��س��ب ال��م��ت��ح��دث ف��ق��د صد
مقاتلو الحشد الشعبي الهجوم
ف��ي اشتباكات عنيفة استعملت
فيها مختلف أنواع األسلحة الثقيلة
والمتوسطة والخفيفة ،وأشار إلى
أن عناصر «داع���ش» استخدموا
ع����ددا ً م��ن االن��ت��ح��اري��ي��ن تسللوا
داخ���ل ص��ف��وف ال��ح��ش��د الشعبي
وتمكن  3منهم من تفجير أنفسهم
وقتل العديد من عناصر الحشد
الشعبي.
وف���ي ب��ي��ج��ي ،ق���ال أب���و مهدي
المهندس نائب رئيس هيئة الحشد
الشعبي إن « 70ف��ي ال��م��ئ��ة من
عناصر التنظيم في بيجي أجانب

ول��دي��ه��م ان��ت��ح��اري��ون ك��ث��ي��رون»،
مشيرا ً إل��ى أن��ه بتحرير القضاء
ستكون المنطقة م��ن تكريت إلى
مصفى بيجي مطهرة بالكامل.
وك���ان ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م هيئة
الحشد الشعبي أحمد األس��دي قد
أعلن أول من أم��س ،تحرير قضاء
بيجي شمال تكريت بالكامل من
سيطرة تنظيم «داعش».
وع��ل��ى رغ��م خ��س��ارة «داع���ش»
الكثير من المناطق ،التي سيطر
عليها العام الماضي في محافظات
دي��ال��ى ،ش��رق ال��ع��راق ،ونينوى
وص�ل�اح ال���دي���ن ،ش��م��ال��ه ،إال أن
التنظيم ما زال يسيطر على مدن

ومناطق في األنبار.
ي��ذك��ر أن م��س��ل��ح��ي «داع����ش»
سيطروا في  10حزيران عام ،2014
على مدينة الموصل مركز محافظة
نينوى قبل أن يوسع سيطرته على
مساحات واسعة في شمال وغرب
وش���رق ال��ع��راق ،وش��م��ال وش��رق
س���وري���ة ،ح��ي��ث ت��واج��ه ال��ق��وات
العراقية مدعومة بمقاتلي العشائر
والحشد الشعبي عناصر «الدولة
اإلس�لام��ي��ة» الس��ت��ع��ادة المناطق
التي خسرتها ،علما ً أن التحالف
الدولي بقيادة الواليات المتحدوة
ينفذ قصفا ً جويا ً يوميا ً على معاقل
ومواقع التنظيم.

دالالت �إطالق �صاروخ �سكود
على قاعدة ال�سليل ال�سعودية
دعا الرئيس المصري عبدالفتاح
ال��س��ي��س��ي إل���ى ت��ش��دي��د ق��وان��ي��ن
مكافحة اإلره��اب في مصر ،وذلك
ف��ي كلمة أل��ق��اه��ا أث��ن��اء تشييع
جنازة النائب العام هشام بركات
الذي اغتيل بهجوم إرهابي أول من
أمس.
وقال السيسي وهو يقف بجانب
ذوي الفقيد أمس« :إن الدولة لن
تترك اإلرهاب وشأنه ،منوها ً بأن
مصر تواجه عدوا ً خسيساً ،داعيا ً
إل��ى تكاتف جميع أب��ن��اء الوطن
لمواجهة هذا الشر ،وأن يد العدالة
الناجزة مغلولة بالقوانين ،وأن
الدولة لن تصبر على ذلك وسيتم
تعديل القوانين».
وكان النائب العام هشام بركات
توفي مساء االثنين متأثرا ً بجروح
أص��ي��ب فيها بتفجير استهدف
موكبه في الصباح بعد خروجه

من منزله في مصر الجديدة.
وأك��د الرئيس المصري أن هذا
ال��ه��ج��وم اإلج��رام��ي ل��ن ي��ن��ال من
عزيمة المصريين ،ب��ل سيعزز
تصميمهم على اق��ت�لاع اإلره���اب
م��ن ج���ذوره ،وأن أح��ك��ام اإلع��دام
الصادرة في البالد ستنفذ ،مشيرا ً
إل���ى أن ه���ذه األح���ك���ام ت��ن��ف��ذ في
إط��ار القانـون واحترامـا ً لدولـة
القانون.
وأوض��ح أن ع��زاء أس��رة النائب
العام يكون بالفعل ال بالكالم من
خالل األحكام الناجزة للعدالة في
أسرع وقت ممكن.
وذك���ر أن «ه��ش��ام ب��رك��ات كان
ي��ع��م��ل دائ���م���ا ً م��ن أج���ل مصلحة
مصر ،وسقط كي تعيش مصر»...
«كلنا مستعدون أن نسقط لتبقى
مصر».
ي��ذك��ر أن ح��رك��ة «ال��م��ق��اوم��ة

الشعبية» تبنت اغتيال بركات،
وهي حركة مغمورة ،وكتبت في
تدوينة لها عبر صفحتها في موقع
التواصل االجتماعي «فايسبوك»
أنها المسؤولة عن «تفجير عبوة
ناسفة أسفل سيارة النائب العام
ه��ش��ام ب��رك��ات وإص��اب��ت��ه إصابة
مباشرة».
وانفجرت عبوة ناسفة كانت
م��زروع��ة ف��ي س��ي��ارة خلف سور
الكلية الحربية بمصر الجديدة،
لدى مرور موكب النائب العام في
أحد شوارع الحي قادما ً من الشارع
المجاور الذي يقيم فيه.
وأع���ل���ن ح���س���ام ع��ب��دال��غ��ف��ار
المتحدث الرسمي باسم وزارة
الصحة ،أن حصيلة المصابين
في الحادث بلغت  6مصابين5 ،
من طاقم حراسة النائب العام،
ومدني.

في خطوة أعتبرها المراقبون تحمل الكثير من الدالالت
اليمني إط�لاق ص��اروخ سكود
العسكرية أعلن الجيش
ّ
على قاعدة السليل السعودية .إطالق الصاروخ يأتي في
وقت تشهد فيه المحافظات اليمنية عود ًة مكثف ًة لضربات
العدوان السعوديّ  ،وهذه التطورات تزامنت مع إنفجار
سيارة مفخخة قرب المستشفى العسكريّ في صنعاء ما
أدى إلى استشهاد وجرح العشرات.
وكان الجيش اليمني أعلن عن إطالق صاروخ سكود
على قاعدة السليل السعودية في وادي الدواسر بقطاع
الرياض .وأص��اب الصاروخ هدفه بدقة عالية بحسب
الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد
شرف لقمان.
وأش��ارت مصادر الى ان ال��ردود اليمنية ب��دأت تأخذ
منحى آخ��ر ،وص��واري��خ سكود ب��دأت تصل ال��ى مواقع
حساسة ،والقوة الصاروخية للجيش استهدفت موقع
المعطل العسكري والمرابض المدفعية خلف موقع ملحمة
بجيزان بعشرات الصواريخ.
وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت أن الجيش واللجان
الشعبية قصفا موقعي ال��دود والدخان العسكريين في
جيزان فيما سقط قتلى وجرحى في صفوف الجيش
السعودي في اقتحام أفراد الجيش اليمني واللجان موقع
الشرفة بنجران.
وبالتزامن تبنى تنظيم «داعش» عملية تفجير السيارة
المفخخة في حي الصياح وسط العاصمة صنعاء التي
أدت إلى وقوع إصابات جلّهم من النساء واألطفال.
وكانت مصادر يمنية ،قالت ان االنفجار ناجم عن

وضع السيارة المفخخة امام منزل احد المدنيين في حي
الشعوب خلف المستشفى العسكري ،موضحة ان التفجير
استهدف مجلس عزاء نسوي في المنطقة.
وألحق االنفجار أض��رارا ً جسيمة بالمنازل المجاورة
والسيارات في المنطقة المستهدفة.
ودان��ت وزارة الخارجية الروسية تواصل الهجمات
للمتطرفين في اليمن ،معربة عن تعازيها ألهالي ضحايا
الهجوم اإلرهابي في صنعاء االثنين.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية ،أن «موجة
العنف في الجمهورية اليمنية تصاعدت على خلفية
المواجهات المسلحة المستمرة في هذا البلد والتدخل
العسكري الخارجي وتفاقم الوضع اإلنساني».
ودعت الخارجية الروسية في بيانها من جديد «كافة
القوى السياسية اليمنية واألط��راف اإلقليمية المعنية
إلى وقف القتال على الفور واستئناف الحوار الوطني
الحقيقي تحت رعاية األمم المتحدة بأسرع وقت من أجل
تحقيق المهمات الحيوية التي يواجهها اليمن ،بما في ذلك
التصدي بشكل فعال لكل أنواع المتطرفين وإيجاد صيغة
توافقية لمستقبل النظام السياسي في الدولة اليمنية
الموحدة والمستقلة».
وت��دور مواجهات عنيفة بين ق��وات الجيش مسنودة
باللجان الشعبية م��ن جهة ،وق���وات موالية للرئيس
المستقيل عبد ربه منصور هادي بمساندة مسلحين من
حزب اإلصالح من جهة أخرى في منطقة الضباب .فيما
تتجدد االشتباكات من حين آلخر في منطقتي الشماسي
وكالبة ومحيط جبل جره شمال شرقي المدينة.

في حرب يمنية تسير أشرعتها بعكس الريح «الحازمة» التي أضاعت «أملها»
في إيجاد ميناء الرسوب ،والتلبك التركي مع خسارة أرهابييه في القلمون وما
تتداعى له المشهد البرلماني بعد انتخابات  7حزيران المنصرم ،واالستعصاء
«اإلسرائيلي» الذي بدأ خريفه بالظهور مع خسارته «الحزام الطيب النصراوي
في الجنوب الحدودي مع سورية وفقدان عدة غرف عمليات عسكرية آخرها
غرفة  27حزيران الجاري المسماة «عاصفة الجنوب» بيد الجيش السوري
الذي أحال المشهد مع المقاومة إلى عدم قدرة «إسرائيلية» على التغيير منذ
اعتداء الكيان «اإلسرائيلي» في  18كانون الثاني الماضي في القنيطرة على
موكب المقاومين وتغيير قواعد االشتباك بعد كلمة سيد المقاومة في  28من
الشهر نفسه ،ليصبح الفشل العسكري «اإلسرائيلي» ـ التكفيري عامل تشجيع
وفشل لخطة تخريب سورية بالملف «الدرزي» في السويداء أو إحكام السيطرة
على درعا «وهابياً» ليكون العامل الثاني هو في فشل البديل عن الحل بالمفهوم
الروسي ـ السوري الذي أوضحته زيارة الوزير وليد المعلم إلى موسكو في 29
حزيران المنصرم إلبراز موافقة سورية رسمية على بدء جولة جديدة من الحوار
مع المعارضة لحل األزمة ،بالتزامن مع دعم اقتصادي وسياسي وعسكري
روسي وضع دفة الدعم للحكومة السورية في نصابها المؤكد بتوقيت مدروس
من الحليفين لجهة أن مستقبل الحل السياسي يقع على يقين أن العملية
السياسية تتسع في محيطها لكل الذين يقفون بصورة حازمة ضد االرهاب،
الذي بدأ يتلمس بعيون األعمى طريقا ً للخروج من المأزق ،خصوصا ً بعد تبلور
سعي روسي بعد التوقيع على التفاهم النووي للدعوة إلى اجتماع بدول جوار
سورية والعراق بمشاركة الدول الخمس الكبرى مع حكومتي سورية والعراق
وك ٍل من إيران وتركيا واألردن ولبنان والسعودية والكويت لوضع إطر لضبط
الحدود ،وهو ما يتماثل في تصوره مع مؤتمرات دول جوار العراق سابقا ً
بمشاركة إيرانية وسورية في أيار  2007في شرم الشيخ وفي إسطنبول في
تشرين الثاني من العام نفسه ليالقي اجتماع الكويت في  22نيسان من العام
 2008بحضور ومشاركة أميركية على واقع عالقات سيء بين إيران والواليات
المتحدة ونسخة طبق األص��ل عنه بعالقات سورية ـ سعودية وسورية ـ
اميركية غير جيدة ايضاً ،فهي فكرة تصور أكد عليها وزير الخارجية االيرانية
جواد ظريف من العاصمة العراقية في  24شباط الماضي من نية طهران تعزيز
عالقاتها بدول الجوار العربي وتركيا في ترسيخ للمشاريع السياسية المبطنة
بمصالح اقتصادية والتي أصبحت مهددة بفعل اإلرهاب الدولي المتجذر في
المنطقة ،لتكون الرؤى الروسية لهذا الواقع هي بإمساك موسكو بملف الحوار
السياسي السوري الذي هو بيضة القبان للمنطقة والعالم تمهيدا ً لـ«جنيف-
 »3وفقا ً لوثيقة موسكو التي أنبثقت في  10نيسان الماضي والتي وصفها
منسق المؤتمر فيتالي نعومكن بأنها تمكن الطرفان الحكومي والمعارضة
وللمرة األولى من تبني وثيقة سياسية يمكن تسميتها «منصة موسكو» ،وهي
قاعدة للقاءات المقبلة اينما ستعقد ،فهذا تحالف استراتيجي وسياسي يقف في
وجه من ال يزال يراهن على كسر حلقاته التي أكد قوتها الجانب اإليراني مرات
عدة من تواصل مع موسكو في الدعم المؤثر لسورية ضد اإلرهاب ،وهو ما كان
أكد عليه الرئيس الروسي في  28تشرين الثاني  2014والذي لم يستطع أحد
التأثير عليه ألنه تعامل صادق بين حلفاء صادقين.

فاديا مطر

ع�صا مو�سى في ( ...تتمة �ص)9
عقد االجتماعات السرية والعلنية مع القيادات العسكرية واالستخبارية
من دون أن تفكر الفانتازيا األردوغانية في ارت��دادات أي تدخل عسكري
ضد أكراد سورية على أكراد بالده ،الذين يشكلون ُخمس أضعاف االكراد
السوريين.
وفي خضم ع��ودة مناطق عين عرب وتل أبيض والحسكة المتاخمة
لحدود تركيا إلى الواجهة العسكرية ،تفيد تقارير إعالمية ومصادر مطلعة
بوجود تحرك عسكري تركي كبير ،عند معبر مرشد بينار الحدودي بين
سوروتش وعين عرب السورية ،ليبدو أنه تأهب تركي لسيناريوات غير
معلنة ...فهل تجازف تركيا بدخول الحرب على األراضي السورية؟ وان
بادرت بمسرحيتها الهزلية هل سيكون لـ «االسرائيلي» دور فيها؟ وفقا ً
لبعض التسريبات «االسرائيلية» االستخباراتية الصادرة ،وهل ستكون
لألطلسي مظلة تحمي الهذيان التركي هذه المرة؟ أم سترسم سيناريوا ً
جديدا ً بالتحالف مع السعودية الوهابية لدعم تدخلها في سورية؟ وما
مصير الحكومة االئتالفية المرتقبة وما مدى صمودها امام الملف الكردي في
ظل وجود توقعات عن انهيارها بعد  6اشهر من تشكيلها بسبب تعقيدات
الملف التركي برمته ...سيناريوات عدة تنتظرها األيام المقبلة.

لمى خير الله

ال�سب�سي ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)9
وأضافت الوزارة «حدد الفريق الطبي في قسم الطب الشرعي بمستشفى
شارل نيكول في العاصمة صباح الثالثاء هويات  27سائحا ً من ضحايا الهجوم
اإلرهابي الذي استهدف نزال ً بالمنطقة السياحية بالقنطاوي».
والضحايا هم  19بريطانيا ً وسائح بلجيكي وألمانيان وثالثة إيرلنديين
وسائح برتغالي واحد وآخر روسي.
وكانت التحقيقات أظهرت بعد العملية اإلرهابية أن اإلرهابي سيف الرزقي
كان على تواصل مع إرهابيين في ليبيا.
وص��رح مسؤول أمني تونسي أنه يجري التأكد من األم��ر والتحقيق في
الموضوع ،علما ً أن الهجوم المسلح تبناه تنظيم «داعش».
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1 .1روائية نروجية راحلة إشتهرت بقصة «العوسجة
الملتهبة»
2 .2نصلحه (للبناء) ،شهرا السيف ،حرف أبجدي
3 .3أمر عظيم ،للنداء ،مصارع
4 .4من الشعراء المخضرمين له قصيدة الالمية المشهورة
مطلعها «بانت سعاد فقلبي اليوم مبتول» ،حرف
أبجدي مخفف
5 .5يقصدان المكان ،شارب الماء
6 .6يبسط ،قروض
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4 .4فظيعاً ،شاتم
5 .5رأس إصبعي ،ألف
6 .6وضع خلسة ،حرف أبجدي مخفف ،أحالمي
7 .7السيف ،السبيل
8 .8حاكم ،صفة الرجل األميركي
9 .9بلدة لبنانية ،در
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حلول العدد ال�سابق
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أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1كوبنهاغن ،ال��ف  ) 2اج،
ام ،اكاليل  ) 3مدينة السالم ) 4
داعب ،لين ،دام  ) 5اناهيد ،ابي 6
) تمساح ،اميل  ) 7لهب ،درباس،

اي  ) 8واه��م��ا ،س�لال��م  ) 9زن،
اناني ،فرس  ) 10وان ،السنت 11
) يفديني ،ابالي  ) 12كرم ،يدمرا،
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ه��ان��وف��ر  ) 3ي��ع��ات��ب��ه ،ادم ) 4
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) نكسنا ،اليسار  ) 9ال ،باسا ،نبأ
 ) 10االديم ،لفتا  ) 11ليما ،يامر،
لب  ) 12فل ،مالي ،سرير.

 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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Cut Bank
ف� �ي� �ل ��م رع� � ��ب ب� �ط ��ول ��ة الي ��م
ه �ي �م �س��ورث م ��ن اخ�� ��راج م��ات
شاكمان .مدة العرض  93دقيقة
( ،ABCغاالكسي).
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Love and Mercy
فيلم درام ��ا ب�ط��ول��ة اليزابت
ب��ان �ك��س وج���ون ك��وس��اك .مدة
العرض  120دقيقةز (،ABC
سينما سيتي ،امبيرن سينمال،
سينما سيتي).
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Entourage
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة مارك
وال �ب��رغ م��ن اخ ��راج دوغ الين.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  105دق �ي �ق��ة.
 ،0ABCامبير ،فوكس ،سينما
سيتي).
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The Unbeatables
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
غ� �ب ��ري ��ال ال� �م� �ي ��رن م ��ن اخ� ��راج
جان ج��وس .مدة العرض 106
دقائق( .سينما سيتي ،ديونز،
ابراج ،فوكس ،سينمال).
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Spy
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال �ع��رض  120دق�ي�ق��ة( .اب ��راج،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
ديونز ،امبير).

Son of a Gun
فيلم تشويق بطولة اليسيا
ف�ي�ك��ان��در م��ن اخ� ��راج خولياس
اف � �ي� ��ري .م � ��دة ال � �ع� ��رض 108
دقائق( .سينما سيتي ،سينمال،
فوكس ،اسباس).

