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وأعاد إلى األذهان مبادرة دي ميستورا الخاصة بتشكيل
لجان معنية بالتسوية السورية ،واعتبر أنه من الضروري
تشكيل وف��د جديد متعدد األط���راف للمعارضة السورية
للمشاركة في «جنيف ،»-3تناقلها بعض وسائل اإلعالم
حول سيطرة مسلحي ما يسمى «جيش الفتح» على أجزاء
من جنوب شرق مدينة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب.
وأوضحت المصادر انه تم االستيالء على نقاط صغيرة
تبعد من مدينة الفوعة حوالى  3كيلومترات من الجهة
الشرقية استشهد فيها افراد عدة من اللجان الشعبية وتم
إيقاع عشرات القتلى بصفوف المهاجمين ،مؤكدة ان الوضع
الميداني تحت السيطرة بعدما تم افشال الهجوم وتدمير
دبابة وآلية بي ام بي وسيارة تحمل رشاش .23
وكان قد أفيد عن دخول عناصر من ما يسمى بـ «الفرقة
ثالثين» وهي تجمع لعناصر تركمانية مسلحة من األراضي
التركية عبر أعزاز في ريف حلب الشمالي تحت غطاء جوي
من التحالف للوصول إلى مارع ومنع «داعش» من دخولها.
يشار إلى أن عناصر هذه الفرقة دربتهم واشنطن في
تركيا وال يتجاوز عددهم الستين مسلحا ً وسبق أن تعرضت
مجموعات منهم للخطف على يد «جبهة النصرة».
وفي السياق الميداني ،سيطر الجيش السوري ومجاهدو
المقاومة على حي الجسر ومدرسة الشريف االدريسي وعلى
الشارع الرئيسي للحارة الغربية في الزبداني ،وسط حالة
من التشتت والضياع التي تسود صفوف اإلرهابيين جراء
التقدم الكبير.
وعرضت قناة «المنار» مشاهد خاصة لتقدم قوات الجيش
السوري ومجاهدي المقاومة باتجاه وسط مدينة الزبداني.
واستهدف سالح الجو السوري مواقع للمسلحين في مدن
داريا والزبداني وحرستا وعربين وبلدتي حمورية ومديرا
بريف دمشق ،فيما قصفت مدفعية الجيش السوري تجمعات
أخرى لهم في حي جوبر شرق العاصمة.
وأفيد عن م ُقتل عدد من المسلحين في استهداف الجيش
السوري سيارة تقلهم على طريق الوعرة في بلدة زاكية
بريف دمشق الجنوبي ،كما ُقتل مسؤول ما يسمى «الهيئة
العسكرية» في «اتحاد أجناد الشام» المدعو كاسم حالوة أبو
الوليد متأثرا ً بجروح أُصيب بها قبل أيام خالل االشتباكات
مع الجيش السوري في محيط إدارة المركبات قرب مدينة
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حرستا في غوطة دمشق الشرقية.
وف��ي درع��ا وريفها ،سيطر الجيش ال��س��وري على تلة
ال��وردات في منطقة اللجاة بعد اشتباكات مع المجموعات
المسلحة أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم.
واستهدف سالح الجو السوري مواقع للمسلحين في
مدينة الشيخ مسكين وبلدة الغارية الغربية بريف درعا.
أما في الحسكة فقد دارت اشتباكات بين الوحدات الكردية
ومسلحي داعش في محيط قرية تل بارود جنوب المدينة،
وأخرى بين الوحدات الكردية ومسلحي «داعش» في محيط
قرية أبو الشاخات.
وفي دير الزور ،وقعت اشـتباكات بين الجيش السوري
ومسلحي «داع��ش» في محيط حي الحويقة بالتزامن مع
قصف مدفعي على مواقع التنظيم في المنطقة.
وجرح آخرون
وإلى حلب وريفهاُ ،قتل عدد من المسلحين ُ
خالل اشـتباكات مع الجيش السوري في محيط مسجد
الرسول بحي جمعية الزهراء غرب المدينة.
واندلعت اشتباكات بين الجيش السوري والمجموعات
المسلحة في محيط حي بني زيد وأط��راف حي الخالدية
شمال مدينة حلب.
هذا وشنَّ سالح الجو في الجيش السوري  14غارة على
مواقع تابعة للمجموعات المسلحة في الصواغية جنوب
شرقي مدينة الفوعة المحاصرة بريف إدلب الشمالي ،وعلى
حشودات وتجمع آليات لهم ،أسفرت عن مقتل وجرح عدد من
المسلحين وتدمير عدد من آلياتهم.
وأكدت مصادر أهلية لوكالة «سانا» استشهاد  6أشخاص
بينهم طفل وإصابة آخرين جراء سقوط قذائف هاون أطلقتها
التنظيمات المسلحة على بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب.
وقضى الجيش السوري على عدد من مسلحي ما يسمى
«جيش الفتح» ود ّمر آلياتهم في بسامس وسراقب والزيادية
الترعة ،وقصفت مدفعيته تجمعات للمسلحين في مدينة
«خان شيخون» في ريف إدلب.
أما في حمص فقد دمرت وحدة من الجيش السوري آليات
تابعة لـ»داعش» في مزارع الصليبة غرب مدينة القريتين،
ومواقع تابعة للمسلحين في محيط مدينة تلبيسة وقرية أم
شرشوح ،وسط قصف مدفعي على مواقع المسلحين شمال
المحافظة.
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ميدانياً ،بعد إعالن الجيش اليمني
واللجان الثورية دخ��ول استراتيجة
صد العدوان السعودي الى الرد بالمثل،
سيطرت القوات اليمنية المشتركة على
موقع مشعل العسكري ف��ي جيزان
جنوب السعودية بعد معركة انتهت
بمقتل ع��دد من الجنود السعوديين.
ودارت معرك ٌة عنيفة في اثناء السيطرة
على الموقع وال��ذي يطل على الطرق
المؤدية إلى بلدة الجابرية السعودية،
فيما دمر الجيش اليمني رتالً عسكريا ً
كبيرا ً من المدرعات االماراتيين في
مأرب.
استراتيجية الرد بالمثل والتي أعلن
عنها الجيش اليمني واللجان الشعبية
بعد دخول العدوان السعودي شهره
الخامس وامعانه بالدم اليمني ،باتت
تترجم على ارض الواقع.
على رأس جبل يقع موقع مشعل
العسكري السعودي االستراتيجي في
جيزان ،التهمت النيران كل اجزائه بعد
معركة انتهت بمقتل عدد من الجنود
السعوديين ،حيث اج��ت��ازت القوات
المشتركة اليمنية الشريط الحدودي
وسط قصف مركز على الموقع ودارتْ
معركة عنيفة اثناء السيطرة عليه.
وت��ت��ح��دث اح���ص���اءات ال��م��ع��رك��ة

وبحسب احد البيانات العسكرية عن
ان الجيش السعودي تكبد خسائر
كبيرة في العدة والعتاد حينما حاول
القيام بهجوم مضاد الستعادة الموق ِع،
إال أنه مني بالفشل.
وقال الناطق باسم القوات اليمنية
المسلحة العميد ش��رف لقمان أمس:
هم استخدموا معنا كل انواع االسلحة
بما فيها المحرمة دولياً ،وعندئذ كان
ال بد من تغيير الخطوات .وأض��اف:
جاء التغيير استراتيجياً ،واآلن نحن
مسيطرون على نجران وعلى جيزان.
ول���م ت��ك��ت��فِ عملية ال���رد بالمثل
بالسيطرة ع��ل��ى م��وق��ع م��ش��ع��ل ،بل
أمطرت القوات المشتركة بصواريخها
عددا ً من المواقع العسكرية السعودية
أهمها موقعا الطلعة وثويلة في ظهران
عسير ،كما استهدفت م��وق��ع جالح
بجيزان وموقع القنبور بنجران.
ولم تلبث ان تخمد نيران المواقع
المستهدفة حتى رفرف العلم اليمني
بالقرب من احد ارتلة اآلليات العسكرية
المعادية في محافظة مأرب.
واستهدفت القوات المشتركة رتالً
عسكريا ً كبيرا ً ما بين صافر وصحن
الجن بالمحافظة ما أدى إلى تدميره
بالكامل ،وبحسب المعلومات فإن

ال��م��درع��ات المعطوبة ي��ق��در عددها
بخمس وأربعين مدرعة.
ويتابع هؤالء المقاتلون انجازاتهم
في عمليات نوعية وكمائن محكمة،
وتمكنوا من خاللها من القضاء على
عمالء ومرتزقة ال��ع��دوان السعودي
بمحافظة الحديدة ،ما يجعل االنجازات
الداخلية تصب في طريق المواجهة
الخارجية في استراتيجية اطلق عليها
اليمنيون الرد بالمثل والبادئ اظلم هذه
المرة.
إل���ى ذل����ك ،أك����دت م��ص��ادر طبية
يمنية ارتفاع حصيلة غارات العدوان
ال��س��ع��ودي ع��ل��ى س���وق ش��ع��ب��ي في
مديرية ص��رواح بمحافظة م��أرب الى
ستة شهداء وخمسة عشر جريحا ً بعد
انتشال جثث من تحت األنقاض.
وذكرت المصادر أن طيران العدوان
شن ثالث غارات على السوق الشعبية،
مشيرة الى أن من بين الشهداء طفالً ال
يتجاوز عمره احد عشر عاماً.
وفي صعدة وحجة استشهد عدد من
المدنيين نتيجة الغارات السعودية
المتواصلة ،في وقت يزيد فيه الحصار
م��ن معاناة المرضى ف��ي مستشفى
السبعين وال��ذي بات مهددا ً باإلغالق
بوجه األطفال والنساء.

ُ
حيث األداء وتقليص النفقات.
مؤسستهم التشريعية من
وص ّوت مجلس النواب على حزمة اإلصالحات البرلمانية
التي أطلقها رئيس البرلمان سليم الجبوري في  11آب
والمتضمنة  26فقرة.
وفي السياق ،أعلن الناطق باسم مكتب رئيس ال��وزراء
العراقي حيدر العبادي أن األخير سيتخذ موقفا ً حاسما ً بنحو
كامل من دون استثناءات من أي جهة تحاول عرقلة تنفيذ
اإلصالحات ،فيما دعا المسؤولين الذين لديهم تحفظات على
إج��راءات مراجعة بيع وإيجار عقارات الدولة إلى التحلي
بالشجاعة ،وإعالن موقفهم بالضد منها.
وق��ال سعد الحديثي إن «ه��ن��اك شخصيات وأط��راف �ا ً
تضررت مصالحها ونفوذها من حزمة اإلصالحات التي
أطلقتها الحكومة ،وهذه الشخصيات والجهات ستحاول أن
تعرقل هذا التوجه اإلصالحي» ،مشيرا ً إلى أن «أي معوق
ومعرقل لإلصالحات سيكون له موقف حاسم من العبادي
واألجهزة األمنية والتنفيذية بتنفيذ هذا األمر بنحو كامل من
دون استثناءات».
وأعلن المتحدث باسم محافظ األنبار حكمت سليمان،
أمس ،تشكيل مقر مسيطر بأمر من رئيس ال��وزراء العراقي
حيدر العبادي ،فيما أوضح أن المقر يمثل  20وزارة وهيئة
ويعمل بإدارة المحافظ صهيب الراوي من أجل العمل على
إعادة تحرير المدن وعودة النازحين الى المناطق المحررة.
وقال سليمان إنه تم تشكيل مقر مسيطر بأمر من رئيس
ال��وزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي»،
موضحا ً أن «المقر يمثل  20وزارة وهيئة في بغداد ،ويكون
تحت إدارة محافظ األنبار صهيب الراوي».
على صعيد آخر ،أعلن رئيس كتلة الدعوة البرلمانية خلف
عبد الصمد خلف ،أمس ،جمع  107تواقيع للمطالبة بحظر
الشخصيات والكيانات السياسية العراقية التي تربطها
عالقات مع «الكيان الصهيوني» ،مشيرا ً إلى أن قيام بعض
الشخصيات بزيارة «الكيان الصهيوني» يعد خيانة للشعب
العراقي.
وقال عبد الصمد في بيان نقله موقع «السومرية نيوز»:
«ال يخفى على كل العراقيين ما للكيان الصهيوني من
دور تخريبي في المنطقة ضد العرب عموما ً والمسلمين،
خصوصا ً إذ الحظنا أن هناك عالقات لبعض الشخصيات
والكيانات السياسية مع هذا الكيان الغاصب» ،الفتا ً إلى
«جمع  107تواقيع من النواب ومن كتل مختلفة من أجل
حظر الشخصيات والكيانات التي ترتبط بعالقات مع هذا
الكيان ومنعها من االشتراك في االنتخابات أو التمثيل في
قبة البرلمان».
وأضاف عبد الصمد أن «هذه القضية من الثوابت التي
يتفق عليها كل العراقيين» ،مؤكدا ً «ض��رورة إبعاد كل من
يرتبط بعدو العراق».
وشدد على أن «قيام بعض الشخصيات بزيارة الكيان
الصهيوني يعد خيانة للشعب العراقي بكامله».
يذكر أن العراق ال يعترف بوجود الكيان «اإلسرائيلي»

اتهم المتمردون في جنوب السودان الجيش
بخرق وقف إطالق النار الذي دخل حيز التنفيذ
رسميا ً من خالل قصف مواقعهم على طول نهر
النيل األبيض ،األمر الذي نفاه الجيش ،منددا ً من
جهته بهجوم للمتمردين على قرية.
وق���ال ال��ن��اط��ق ب��اس��م المتمردين ديكسون
غاتلواك أول من أمس في أديس أبابا ،إن وقف
األعمال العدوانية بدأ في منتصف ليل السبت
لكن الحكومة خرقته .وأض��اف« :إنهم ال ينوون
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يؤكد المتابعون أن هذه الزيارة الرسمية التي جاءت في ظل المفاوضات غير
المباشرة بين حماس و«اسرائيل» ،التي فتحتها حركة حماس المستمرة في
مسلسل التضليل والخداع الذي تمارسه في قطاع غزة ولتعمق فكرة االنقسام
المتزايد بالمشروع الفلسطيني نحو التحرير من االحتالل «االسرائيلي» ،جاءت
المفاوضات إلق��رار هدنة لمدة  5سنوات قابلة للتجديد وهو ما أعلنت عنه
مصادر سياسية بقطاع غزة منها من ينتمي لحركة حماس ،وأكد الدكتور احمد
يوسف مستشار نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية
في تصريحات صحافية ان هناك دردشات تجري بين حركته و«اسرائيل» عن
هدنة طويلة األمد في قطاع غزة.
وفي ظل هذه المفاوضات غير المباشرة والتي تهدف للوصول الى هدنة
طويلة األمد في مقابل اعادة اعمار غزة وفتح ممر وميناء عائم على بعد  3كلم
من شواطئ من مدينة غزة وان تتم عملية الشحن تحت إشراف دول الناتو
والمؤانئ «االسرائيلية» ،وعمل عليه روبرت سيري والمبعوث السويسري
وحملة مبعوثون من تركيا ،وه��و ما أك��ده عضو المكتب السياسي لحزب
الشعب الفلسطيني وليد العوض ،ومع التقدم في تلك المفاوضات وهذا ما
اكد عليه مستشار رئيس الوزراء التركي ياسين اكتاي مؤكدا ً ايضا ً انه تمت
مناقشة الجهود المبذولة األخيرة لفرض التهدئة مع «اسرائيل» خالل زيارة
رئيس المكتب السياسي خالد مشعل الى انقرة ،إضافة الى تأكيداته على
تعهدات تركيا جديدة تتعلق بقطاع غزة جاءت الزيارة الرسمية االولى لوفد
ديبلوماسي تركي الى «اسرائيل» للتأكيد على جدية المساعي التركية في
التوصل الى اتفاق بين حركة حماس و«اسرائيل» ولتؤكد ايضا ً رغبة تركيا
في تحسين عالقاتها مع «اسرائيل» من أجل تهدئة الملفات الخارجية في ظل
الوضع الداخلي الحالي المربك الذي تعيشه حكومة اردوغان مع دخولها في
مواجهات مع تنظيم «داعش» وحزب العمال الكردستاني.

منذ تأسيسه على أرض فلسطين عام  ،1948وأطلق عليه
منذ ذلك الحين تسمية «الكيان الصهيوني» أو فلسطين
المحتلة ،وشارك العراق في حربين ضد هذا الكيان عامي
 1948و.1973
وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست اإلسرائيلية» أكدت،
الثالثاء ( 25آب  ،)2015أن منطقة كردستان العراق
تفضل الحصول على مساعدات من الكيان «اإلسرائيلي» عن
طريق «طرف ثالث» ،فيما أشارت إلى أن تل أبيب «مهتمة
جداً» بتعزيز عالقاتها مع كردستان ،فيما كشفت صحيفة
«فايننشيال تايمز» البريطانية ،أن الكيان «االسرائيلي»
استورد نحو ثالثة أرباع نفطه من منطقة كردستان خالل
الثالثة أشهر األخيرة.
ميدانياً ،أحبطت ال��ق��وات العراقية هجوما ً انتحاريا ً
لتنظيم «داعش» اإلرهابي استهدف منطقة تل البوجراد في
قضاء بيجي بمحافظة صالح الدين وقضت على ثالثة عشر
إرهابياً.
وقال مرتضى الحسيني القيادي في قوات الحشد الشعبي
العراقية في بغداد إن قوات الحشد الشعبي أطلقت صاروخ
الفاتح الذي يبلغ مداه أربعة كيلومترات باتجاه مركز رئيسي
لعصابات «داع��ش» اإلرهابية في منطقة الصينية ،وتمت
إصابة المركز بدقة وتدميره كامالً والقضاء على جميع من
فيه من اإلرهابيين ،مشيرا ً إلى أن القوات العراقية استكملت
استعداداتها القتحام منطقة الصينية وهي بانتظار إشارة
البدء من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية.
وكانت عصابات «داع��ش» اإلرهابية فجرت األسبوع
الماضي ثماني وعشرين آلية مفخخة في منطقة تل البوجراد
بهدف إحباط أي تقدم للقوات العراقية باتجاه منطقة
الصينية.
وأعلنت قيادة الحشد الشعبي في محافظة األنبار مقتل
المسؤول اإلداري لتنظيم «داعش» اإلرهابي في قضاء الكرمة
وتسعة من معاونيه اإلرهابيين شرق مدينة الفلوجة.
وك��ان سالح الجو العراقي قضى على  43إرهابيا ً من
تنظيم «داعش» بينهم جنسيات عربية وأجنبية في قصف
ج��وي أم��س على مقر لهم في منطقة جويبة ش��رق مدينة
الرمادي مركز محافظة األنبار غرب العراق».
إلى ذلك ،أعلن قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي
اللواء نومان عبد الزوبعي صد هجومين لتنظيم «داعش»
اإلرهابي على ناحية البغدادي وقضاء حديثة في األنبار من
أربعة محاور ومقتل  32إرهابياً.
وقال الزوبعي في حديث إلى «السومرية نيوز» إن «قوة
من الجيش وبمساندة مقاتلي العشائر تمكنوا اليوم من صد
هجومين لتنظيم «داعش» اإلرهابي من أربعة محاور على
ناحية البغدادي وقضاء حديثة بواسطة مركبات مفخخة
وأسلحة مختلفة واستطاعوا قتل  32إرهابيا ً واالستيالء
على مركبتين مفخختين إحداهما مدرعة مصفحة واألخرى
همر» ،الفتا ً إلى أن قوة من معالجة المتفجرات قامت بتفكيك
المفخختين من دون أي أضرار.

ناديا شحادة

عودة الإرهابيين ( ...تتمة �ص)9
إلى ذل��ك ،أكد وزي��ر الداخلية التونسي ناجم الغرسلي أن ملف اإلرهابيين
العائدين من سورية هو من أخطر الملفات ،الفتا ً إلى أنه ال يمكن تقديم تفاصيل
أكثر عن طريقة التعامل مع هذا الملف بالنظر لصبغته األمنية ،مشيرا ً إلى أن وزارة
الداخلية تتابع هذا الملف بدقة واتخذت كل إجراءات المتابعة والمراقبة واإلحالة
على القضاء عند الضرورة.
من جهة أخرى ،قالت رئيسة المركز الدولي للدراسات االستراتيجية األمنية
والعسكرية بدرة قعلول إنّ دقة الوضع الحالي ال تسمح بعودة المتشددين
من سورية أو فتح الباب أمام الراجعين من الحرب في سورية ألنّ التمييز بين
المواطنين السلميين والمشاركين في الحروب أمر صعب.
ويرى مراقبون أن فتح الباب أمام عودة اإلرهابيين إلى تونس في إطار «التوبة»
سيزيد من التوتر األمني في البالد ألسباب عدة ،منها فشل أكثر التجارب السابقة
التي تنبني على فكرة إعادة دمج اإلرهابيين في المجتمع.
خصوصا ً بعد أن يكونوا قد شاركوا في الحروب وسفك دماء األبرياء تحت
شعارات التكفير ،كما أن مشروع الجماعات المتشددة في تونس ال يزال قائما ً
مع استمرار المواجهات معها في المرتفعات الغربية وتأكيد أجهزة األمن وجود
العشرات من الخاليا النائمة التي تنتظر األمر بالتحرك ،إلى جانب استمرار
التوسع اإلرهابي في ليبيا.

خالفات بين الريا�ض ( ...تتمة �ص)9
وأش��ار «مجتهد» أن��ه ك��ان األح��رى بالسلطات السعودية ،أن تنتزع
الموافقة على التنازل بهذه المنطقة ،من الحكومة الجديدة في اليمن بعد
سقوط الحوثيين ،كرد للجميل على تخليصها من الحوثيين ،وليس بهذه
الصورة.
وتابع :يبدو أن هذا الطلب سيبقى نظريا ً ألن المتحمس للفكرة األمير محمد
بن نايف فقط .مشيرا ً إلى أن األمير محمد بن سلمان لم يوافق عليها ،خوفا ً من
محمد بن زايد الذي سبق السعودية بالحصول على موطئ قدم قوي في جنوب
اليمن.
ولفت «مجتهد» إلى أن السعودية تحلم منذ عقود بشريط من  10كلم يمتد
بين الربع الخالي والبحر العربي .واعتبر أن الفرصة أتت في الوقت الحالي،
وبشريط من عشرات أو مئات الكيلومترات.
وأش��ار أن خطاب الشخصيات الحضرمية ،تم تقديمه فعالً للحكومة
السعودية ،موضحا ً أنه يفترض أن تتبعه خطوات أخرى للترويج للفكرة ،لكن
يبدو أن التنفيذ العملي سيكون مستحيالً.
وكانت وثيقة سعودية ،تم نشرها خالل الفترة الماضية ،كشفت عن سعي
للسلطات السعودية للحصول على منفذ بحري على البحر منذ سنوات.

اتهامات متبادلة بخرق الهدنة في جنوب ال�سودان
احترامه».
وأوض���ح غ��ات��ل��واك أن قافلة عسكرية تضم
مركبين وسبعة زوارق مجهزة بمدافع تتنقل
بين بور وبانيجار في واليتي جونقلي الشرقية
والوحدة الشمالية ،وأكد أنهم يقصفون كلما يرون
مواقعنا على ضفة النهر.
ورد الناطق باسم جيش جنوب السودان فيليب
اغير ،معتبرا ً أن هذه االتهامات مجرد اختالقات
من جانب المتمردين ،وأض��اف« :ل��م نتبلغ أي

وفد تركي ( ...تتمة �ص)9

حادث من أي نوع في المنطقة اليوم».
وأكد أنه ليست هناك قوات حكومية في المنطقة
بين بانيجار وبور ،بل هناك قوات للجيش تتنقل
في هذه المنطقة ،معتبرا ً أنه من حقها الدفاع عن
نفسها ضد من يهاجمها ،من دون أن يوضح ما إذا
كانت هذه القوات تعرضت ألي هجوم.
كذلك ،اتهم اغير المتمردين بأنهم هاجموا قرية
على بعد  30كيلومترا ً شمال شرقي بلدة رينك في
والية النيل األعلى النفطية.

مقتل  4جنود ليبيين موالين للحكومة
في طبرق با�شتباكات مع «داع�ش»
قتل  4عناصر من القوات الموالية للحكومة
الليبية المعترف بها دوليا ً وجرح  22من أفرادها
ومن القوات المساندة لها في اشتباكات مع تنظيم
«داعش» بمدينة بنغازي شرق البالد.
وقالت وكالة أنباء مقربة من هذه الحكومة نقالً
عن مصدر عسكري« :استشهاد أربعة وإصابة

 22من قوات الجيش والقوات المساندة له خالل
االشتباكات العنيفة المندلعة بمحور الهواري ضد
الفرع الليبي لتنظيم الدولة اإلسالمية اإلرهابي».
وأضاف المصدر أن «اشتباكات عنيفة بأنواع
األسلحة كافة ت��دور رحاها بين ق��وات الجيش
والجماعات اإلرهابية» في محور الهواري في

جنوب بنغازي.
وتشهد بنغازي منذ أكثر من عام معارك دامية
بين جماعات مسلحة من بينها تنظيم «داعش»
وجماعة «أنصار الشريعة» القريبة من تنظيم
القاعدة ،والقوات الموالية للحكومة المعترف
بها.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
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1 .1جزيرة في شرق كندا باألطلسي
2 .2سقي ،أالطفهم
3 .3نهر في الواليات المتحدة األميركية ،من األشجار
4 .4رقدت ،جاءت
5 .5خالف كثير ،من المطيبات ،بسطا
6 .6للتفسير ،يجالسه على الشراب ،عملة آسيوية
7 .7أناصر ،إقترب من
8 .8دفنّ (هن) البنت وهي حية ،لمنا
9 .9نهر في المغرب ،مؤسس مذهب المانوية القائل بمبدأين
الخير والشر النور والظالم ،من األطراف
1010إخترع ،تتبع
1111المولود األول لوالديه ،من الحيوانات (بالجمع) ،حرف
أبجدي مخفف
1212يسحرا ،يواكبن (هن)

1 .1ب��ح��ي��رة م��ال��ح��ة ف��ي م��ص��ر بمحافظة ال��ف��ي��وم ،وال��د
(بالعامية)
2 .2غزال ،خاصتي ،أرافق
3 .3من االلوان ،عاصمة أوروبية
4 .4دولة افريقية
5 .5أداة جزم ،ضمير متصل ،بقيا في المكان
6 .6أعظم شعراء إيطاليا خلد إسمه بملحمته الشعرية
«الكوميديا اإللهية»
7 .7عثر على ،أول أديان ،نوتة موسيقية
8 .8متشابهان ،وجع ،بلدة لبنانية
9 .9أصلحت البناء ،هدمت البناء ،خاصتنا
1010غنجتم ،ننحت القلم
1111ضمير منفصل ،إلهة الصيد عند الرومان ،كبير آلهة
المصريين
1212ناعم الملمس ،مدينة مصرية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،741658293 ،859321764
،498263157 ،632794815
،317845629 ،526179348
،285917436 ،963482571
174536982

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1هيبوليت فيزو  ) 2ابولون،
تبران  ) 3يك ،سامرنا ،س س ) 4
ليمون ،دترويت  ) 5الدمع ،زهار
 ) 6بال ،ارتياب  ) 7ردها ،سمن،

نبأ  ) 8غامبيا ،ان��ام  ) 9ف��ال،
ليما ،با  ) 10رع ،يسأل ،دمار
 ) 11اسد ،والي  ) 12نبي ،لينا،
نسب.
عموديا:
 ) 1هايلدبرغ ،رين  ) 2يبكي،

اداف���ع  ) 3ب��و ،مالهما ،اي ) 4
ولسول ،ابليس  ) 5لواندا ،سدل
 ) 6ينم ،مرساال  ) 7ردعتم ،يلون
 ) 8فتنت ،ينام ،اا  ) 9يبارزا،
نادل  ) 10زر ،وهبنا ،مين ) 11
واسيا ،بمبا  ) 12نسترها ،ارنب.

 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

4
3

6

4
6

7
4
5

5

1
3

8

9
8

3
4

5
8

3

1

3

1

1
2
6

8
4

3

8

9

Hitman: Agent 47
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة زكريا
كوينتو من اخراج الكسندر باتش.
مدة العرض  108دقيقة،ABC) .
كونكورد ،الس ساليناس ،ابراج،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
We Are Your Friends
ف �ي �ل��م درام � ��ا ب �ط��ول��ة فانيسا
ل �ي �ن �غ �ي��س م� ��ن اخ� � � ��راج م��اك��س
ج � ��وزي � ��ف .م� � ��دة ال�� �ع� ��رض 96
دق� �ي� �ق ��ة ،ABC( .ك ��ون� �ك ��ورد،
الس س��ال�ي�ن��اس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).
Trainwreck
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة ديفن
فابري من اخراج جود اباتو .مدة
ال �ع��رض  125دق �ي �ق��ة،ABC (.
الس ساليناس ،سينمال ،امبير،
سينما سيتي).
No Escape
فيلم تشويق بطولة الي��ك بيل
من اخراج جون اريك دويل .مدة
ال �ع��رض  103دق��ائ��ق،ABC( .
سينما سيتي ،اسباس ،سينمال،
غاالكسي).
Evolution Man
فيلم تصويري بطولة واخراج
جامل ديبوزي .مدة العرض 95
دق�ي�ق��ة( .سينما س�ي�ت��ي ،ديونز،
امبير ،فوكس).
The Man from
UN.C.L.E
ف�ي�ل��م ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة اليسيا
فيكاندر من اخراج غاي ريتشي..
مدة العرض  116دقيقة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سينما سيتي ،اس �ب��اس ،ديونز،
غاالكسي).

