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تتمات  /ت�سلية
�أكثر من � 70شهيداً ( ...تتمة �ص)9

�أميركا بين القلق ( ...تتمة �ص)9
خالل محاولة فاشلة للهجوم على قريتي «كفريا والفوعا»
بعد مقتل قيادي بارز في جبهة النصرة االرهابية على
يد اللجان الشعبية في حماية القريتين أثناء الهجوم،
ليبدأ السعي الى اتفاق على وقف األعمال الهجومية في
المدينتين األدلبيتين وفي الزبداني في الريف الدمشقي
بعد انحسار البقعة التكتيكية للمجموعات االرهابية في
الزبداني إلى ما يقارب  1كلم وهو انحسار يهدد حياة هذه
المجموعات ومشغليهم بالبعد االستراتيجي العسكري
ليتوازى ذلك مع المستوى السياسي منذ فشل الرهان
على تغيير الموقفين اإليراني والروسي في شأن الحرب
على سورية وتمسكهم بدعم الدولة السورية لمكافحة
تنظيم «داع���ش» االره��اب��ي ،فمع تسارع وتيرة الدعم
الروسي العسكري والسياسي لدمشق في حربها على
االرهاب يتسارع في المقابل الركض السياسي لواشنطن
في عقدها اجتماعا ً عسكريا ً مع روسيا لدراسة الشأن
السوري بعد سلسلة تطورات ميدانية شهدتها ساحات
المعارك في سورية خالل أيام مضت شكلت في تداعياتها
بُعدا ً مقلقا ً لواشنطن مع مضي روسيا بتعزيز تواجدها
العسكري في سورية على رغم الضغوط الدولية المتزايدة
على موسكو من طلب واشنطن لكل من اليونان وبلغاريا
إغ�لاق مجالهما الجوي أم��ام الطائرات الروسية في 8

وفي مأرب تتواصل المواجهات بين قوات
الجيش واللجان الشعبية وبين قوات الرئيس
هادي المدعومة بقوات التحالف السعودي في
تبة المصريين جنوباً ،ومنطقة ذات الراء جنوب
غربي م��أرب ،سقط خاللها قتلى وجرحى من
الجانبين .وتحدث مصدر عسكري عن قصف
ق��وات الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا
معسكر ال��دف��اع ال��ج��وي القريب م��ن معسكر
صحن الجن ،الذي تتحصن فيه القوات الموالية
للتحالف شمال المحافظة.
ومن الرياض يشد الرئيس اليمني المستقيل
عبد ربه منصور ه��ادي الرحال نحو واشنطن
لبحث األزم��ة اليمنية وإزال���ة اللبس المحيط
بمعركة صنعاء واألوضاع في بالده.
حلم استعادة السيطرة على اليمن يدفع
برئيسها إلى زيارة واشنطن بعد عيد األضحى
عساه يقنع اإلدارة األميركية برفع ال�لاءات
المتعلقة بمعركة صنعاء ،حسب م��ا نقلت
صحيفة «العرب» عن أحد مستشاري هادي.
وحسب بعض التسريبات ف��إن واشنطن
حثت دول التحالف العربي والرئيس هادي
على تأجيل الهجوم على صنعاء واالعتماد على
جهود المبعوث األممي إلى اليمن إسماعيل ولد
الشيخ أحمد إليجاد حل يجنب العاصمة معركة
ستكون خسائرها كبيرة.
وقالت مصادر مطلعة إن احتمال عودة هادي
إلى العاصمة الموقتة عدن قبيل عيد األضحى
كبير ،وهو األمر الذي قد يعزز من جهود الحكومة
اليمنية في تطبيع األوضاع األمنية والخدمية
في عدن.

ايلول الجاري ،لكن عبور وزير الخارجية االميركي جون
كيري في  19ايلول الجاري إلى أجواء إضافية قال فيها
«إن رحيل الرئيس األسد ليس شرطا ً لبدء المفاوضات
ويمكن ان يتم بحثه على الطاولة» فهو أكثر من خطوة
أميركية إلى الوراء وتخ ٍل عن مواقف سابقة وإقرار بما
قاله المتحدث باسم البيت األبيض جوش أرنست في 18
ايلول الجاري بأن الواليات المتحدة سترحب بمساهمات
بناءة من الروس في التحالف ضد «داعش» وهو ما يشير
الى تبدل في السياسات الغرب ـ االميركية في منطقة
مهمة جدا ً من العالم تضيف إلى اوراق القيادة السياسية
واالستراتيجية الروسية ورقة مهمة في المنطقة العربية،
وهو ما اكده البروفسور األميركي تيم اندرسون في 13
آب المنصرم عندما قال على موقع «غلو بال ريسيرش»
العالمي أن «سورية تتقدم بثبات نحو تحقيق انتصار
عسكري واستراتيجي من شأنه أن يحدث تحوال ً في
المنطقة ،فهي في طريقها إل��ى النصر «مما ي��دل على
التخبط والضياع السياسي لألدارة االميركية وتحالفاتها
االستراتيجية على م��دى سنوات الحرب على سورية
لتبقى سورية على خط الصمود ال��م��ؤدي إل��ى النصر
بشهادة «شاهد من أهلهم».

فاديا مطر

 500مقاتل ( ...تتمة �ص)9

هدنة الزبداني ( ...تتمة �ص)9
وفي السياق ،أعلنت وسائل إع�لام عن محادثات في شأن
سورية أجراها وفد وكالة االستخبارات المركزية األميركية
مع جهاز االستخبارات الخارجية الروسي في موسكو في هذا
األسبوع.
ونقلت صحيفة «بيلد أم زونتاغ» األلمانية عن مصادر في
أجهزة االستخبارات األميركية أن ال��والي��ات المتحدة تعتزم
الدخول في تعاون استخباراتي مع روسيا لمحاربة تنظيم
«داعش» اإلرهابي في سورية.
وأف��اد تقرير الصحيفة أم��س أن وف��د وكالة االستخبارات
األميركية أجرى مع وفد جهاز االستخبارات الخارجية الروسي
في موسكو في هذا األسبوع محادثات تناولت مناقشة التعاون
بين الواليات المتحدة وروسيا في سورية.
وحسب الصحيفة فإن الواليات المتحدة مستعدة لتزويد
روسيا بما تجمعه أجهزة االستخبارات األميركية من معلومات
لمساندة مكافحة تنظيم «داعش» .وأشارت إلى أن ازدياد عدد
مقاتلي «داعش» وتدفق الالجئين من سورية يدفعان واشنطن
إلى التعاون مع موسكو.

هذا وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أكد في وقت
سابق أن مشاركة روسيا في مكافحة تنظيمي «داعش» و«جبهة
النصرة» ،ستقلب الطاولة على من تآمر على سورية.
ورأى المعلم ،أن ال��والي��ات المتحدة والتحالف ال��دول��ي ،ال
يمتلكان استراتيجية واضحة في مكافحة «داعش»« ،بدليل أنها
(الواليات المتحدة) فهمت الرسالة الروسية وأرادت التنسيق
والتعاون مع روسيا» ،مشددا ً على أن الحكومة السورية ال تمانع
في بدء حوار سياسي مع المعارضة ،وذلك إلى جانب مكافحة
اإلرهاب في الوقت ذاته.
ميدانياً ،أفاد اإلعالم الحربي التابع لحزب الله بالتوصل إلى
اتفاق لوقف األعمال الهجومية في الفوعة وكفريا بريف إدلب وفي
الزبداني ومضايا بريف دمشق على أن يتبعه وقف إطالق النار
عند الثانية عشرة ظهراً .ونقل مراسل «الميادين» عن مصادر
محلية في كفريا والفوعة أن هدوءا ً نسبيا ً يسود جبهات القتال.
وقالت المصادر «إن االتفاق على وقف إطالق النار جاء نتيجة
رض��وخ الجماعات المسلحة وال سيما بعد أن شهد يوم أمس
السبت أعنف رد من قبل الجيش السوري والمقاومة حيث تم

تنفيذ التهديد بفتح جبهات في البلدات والمناطق المحيطة بكفريا
والفوعة بعد معاودة المسلحين استهداف المدنيين في البلدتين
المحاصرتين منذ عامين».
وتابعت المصادر إن «الجيش والمقاومة قصفا بواسطة سالح
الجو وصواريخ أرض أرض نقاط تمركز القيادات العسكرية
للمسلحين وتجمعاتهم وأصاباها بدقة ما نتج منه خسائر كبيرة
في صفوف المسلحين» مضيفة أن «رقعة الرد اتسعت لتشمل
مدينة بنش وبلدات معرة مصرين ورام حمدان وتفتناز وطعوم ما
أدى إلى حال هلع شاملة في صفوف المسلحين ومن يحتضنهم
وبما عطل الحياة اليومية وشكل عامل ضغط عليهم».
ووفق المصادر نفسها فإن «تزامن هذا كله مع تنفيذ الجيش
والمقاومة هجوما ً على مضايا جعل قيادات المسلحين تتأكد أن
خسارتهم باتت وشيكة وكبيرة ،وأن تهديدات الجيش والمقاومة
بتوسيع رقعة المعارك جدية وليست مجرد ك�لام» مما دفع
«حلفاء المسلحين اإلقليميين إل��ى إج��راء اتصاالت سياسية
لوقف إطالق النار على محاور الزبداني مضايا وكفريا والفوعة
والمناطق المحيطة وهو ما تم التوصل إليه».

تون�س فككت  16خلية �إرهابية منذ هجوم «باردو»

وقالت الخلية في بيان اليوم إن «طيران الجيش العراقي
وجه ضربة لمواقع تنظيم «داع��ش» اإلرهابي في األنبار
أسفرت عن تدمير أربع سيارات تحمل رشاشات متوسطة
والقضاء على ثمانية إرهابيين في منطقة البوشجل كما
أسفرت الضربات عن تدمير خمسة مقرات له والقضاء على
العشرات من إرهابييه وتدمير مستودعات األسلحة والعتاد
في معبر الصوفية في األنبار».
إلى ذلك ،أعلن عضو مجلس محافظة االنبار اركان خلف
الطرموز ،أم��س ،عن تطوع  500مقاتل من أبناء عشيرة
البومرعي والبوغانم ضمن الحشد الشعبي لمقاتلة تنظيم
«داع��ش» بالمحافظة ،فيما قال مسؤول منظمة «ب��در» في
محافظة كربالء استعداد قواته لشن عملية كبرى لتحرير
باقي مناطق صالح الدين قريباً.
وقال الطرموز في حديث لـ «السومرية نيوز» ،إن «اكثر
من  500مقاتل من عشيرتي البومرعي والبوغانم تطوعوا،
اليوم ،كوجبة أولى في فصائل الحشد الشعبي» ،مبينا ً ان
«قوائم أسماء المقاتلين سلمت الى مقر قيادة الحشد الشعبي
باألنبار».
وك��ان آمر ل��واء األس��د المشكل من أبناء عشائر محافظة

األنبار العميد حمد عبد الرزاق الدليمي ،اعلن أول من أمس
عن انضمام  1000مقاتل من أبناء العشائر الغربية الى لواء
االسد الذي يقاتل تنظيم «داعش».
وأعلن مسؤول منظمة «بدر» في محافظة كربالء وعضو
مجلس المحافظة أبو مرتضى الكربالئي ،األح��د ،إستعداد
قواته لشن عملية كبرى لتحرير باقي مناطق صالح الدين
قريباً ،فيما اتهم الحكومة بالوقوف موقف «المتفرج» على
معاناة عوائل الحشد الشعبي.
وأضاف ،أن «الحكومة العراقية تقف اليوم موقف المتفرج
على معاناة عوائل الحشد الشعبي» ،مطالبا ً بـ«توفير جميع
استحقاقات عناصر الحشد الشعبي وعوائلهم إزاء ما قدموه
من أجل أرض العراق والمقدسات».
وفي سياق منفصل ،لفت الكربالئي إلى «وجود من يسعى
الى تمرير المؤامرات والمخططات الخارجية على مقاتلي
الحشد الشعبي والتي من ضمنها اق��رار قانون الحرس
الوطني».
وأكد الكربالئي «اعتراض منظمة بدر في كربالء على إقرار
قانون الحرس الوطني الذي تنفذه قطر والسعودية بأيا ٍد
عراقية ألنه يسعى إلى تمزيق العراق وتقسيمه».

�سقوط � 74إرهابي ًا في �سيناء
و 16وزير ًا جديد ًا في الحكومة الم�صرية
القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
قتل  74إره��اب��ي �ا ً على ي��د ق��وات
األمن المصرية ،السبت ،في سيناء،
ف��ي ال��ي��وم الثالث عشر م��ن الحملة
العسكرية ال��ت��ي يشنها الجيش
المصري ضد المجموعات المسلحة
في شبه الجزيرة الواقعة غرب مصر.
وقال المتحدث باسم الجيش إن
 74شخصا ً قتلوا ،فيما ألقي القبض
ع��ل��ى  52مشتبها ً ب���ه ،ف��ي شمال
ووسط سيناء.
ومن جهة أخرى ،قتل عميد شرطة
في إط�لاق ن��ار على سيارته ،أثناء
مروره بشارع البحر وسط العريش،
كبرى مدن محافظة شمال سيناء.
وي��ن��ف��ذ ال��ج��ي��ش ال��م��ص��ري منذ
نحو أسبوعين عملية باسم «حق
ال��ش��ه��ي��د» ،ت��س��ت��ه��دف ب��األخ��ص
التنظيمات المسلحة في محافظة
شمال سيناء ،حيث تنشط جماعة
«أنصار بيت المقدس» التي أطلقت
على نفسها الحقا ً اسم «والية سيناء»
وأعلنت والءها لتنظيم «داعش».
و ك��ان ال��م��ئ��ات م��ن رج���ال األم��ن
المصريين ق��د استشهدوا نتيجة
هجمات اإلرهابيين ،التي تزايدت
وتيرتها منذ ع��زل الرئيس األسبق

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن توقيف عناصر تنتمي إلى  16خلية
إرهابية وأخرى تنشط في ارسال الشبان إلى بؤر التوتر.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية وليد الوقيني أن القوات األمنية
تمكنت من اإلطاحة بعناصر هذه الخاليا منذ الهجوم االرهابي الذي
استهدف السياح األجانب في متحف باردو بالعاصمة تونس في  18آذار
الماضي.
وأضاف الوقيني في تصريح لوسائل إعالم محلية الجمعة الماضي ،أن
الوحدات األمنية نجحت خالل هذه العملية في «ضبط  3أسلحة من نوع
شطاير و 16سالحا من نوع كالشنكوف وغلق  191صفحة تكفيرية على
مواقع التواصل االجتماعي ،إضافة إلى إيقاف  312شخصا يشرفون على
هذه الصفحات منذ عملية باردو».
كما أعلنت الوزارة ،في بيان لها ،أن وحداتها األمنية تمكنت من «إحباط
 27عملية تهريب وحجز بضائع مهربة مختلفة تقدر قيمتها المالية
المجملة بـ  594ألف دينار ،بما في ذلك الوسائل المستعملة في الغرض»،
وفق المصدر ذاته.
وكان الوضع األمني في البالد واإلجراءات المتخذة لمجابهة التهديدات
المحتملة محور اجتماع أمني عقد صباح الجمعة بمقر وزارة الدفاع
الوطني بإشراف وزيري الدفاع والداخلية وبحضور عدد من اإلطارات
العسكرية واألمنية العليا.
وتم خالل االجتماع التأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز التنسيق بين
قوات األمن الداخلي والوحدات العسكرية على جميع المستويات.
تجدر اإلشارة إلى أن تونس تستعد لتنظيم المؤتمر الوطني لمكافحة
اإلرهاب ،المزمع عقده يومي  24و 25تشرين األول المقبل.

محمد مرسي في  30حزيران ،2013
وتتركز الهجمات في شمال سيناء
لكنها أحيانا ً تمتد لتشمل مناطق
أخرى في مصر.
وف��ي س��ي��اق آخ��ر أدت الحكومة
المصرية الجديدة برئاسة شريف
إسماعيل اليمين الدستورية أمام
الرئيس عبدالفتاح السيسي ،السبت.
وق��ال بيان رسمي إن الحكومة
الجديدة التي يرأسها شريف إسماعيل
تتألف من  33وزارة ،وشهدت تعيين
 16وزيرا ً جديداً.
ول���م ي��ط��رأ تغيير ع��ل��ى وزارات
الخارجية والداخلية والعدل والدفاع

واالستثمار والمالية والتموين.
وت��م ض��م ث�لاث وزارات شملت
التعليم العالي والبحث العلمي،
والصحة والسكان ،والتربية التعليم
والتعليم الفني ،فضالً عن استبدال
وزارة ال��ع��دال��ة االنتقالية ب���وزارة
الشؤون القانونية ومجلس النواب،
باإلضافة إلى استحداث وزارة دولة
للهجرة وش����ؤون المصريين في
الخارج.
كما أصدر السيسي قرارا ً بتعيين
رئ��ي��س ال�����وزراء ال��س��اب��ق إب��راه��ي��م
محلب مستشارا ً لرئيس الجمهورية
المشروعات القومية.
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8 .8نهب ،ملطخ بالعار
9 .9مذهب ،عودة ،عملة آسيوية
1010نداعبه ،مدينة هولندية
1111لإلستفهام ،كتبت ،حاجز
1212شاي (باالجنبية) ،نهر في المانيا ،تهتم باألمر

1 .1دولة آسيوية ،اقتربت من
2 .2أديب ومفكر أميركي راحل له «أنا كريستي»
3 .3نوبخ ،هرمناه هرما ً ناعما ً
4 .4قطع ،يسحبان ،بيرق
5 .5مطار لندن الدولي بالضاحية الغربية ،غيوم
6 .6وافقني الرأي ،يمنح الهدية
7 .7لسان النار (منصوبة) ،أحد آلهة الميثولوجية الهندية،
ضعف
8 .8يحفر البئر ،للتفسير ،عاصمة أوروبية
9 .9ناعم الملمس ،جاءت
1010من الحيوانات االليفة ،مدينة أثيوبية
1111انت (باالجنبية) ،سنة ،صاهر
1212شجر معمر ،من أطرافه
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،182643597 ،364975128
،823156974 ،957812346
،495738612 ،671429853
،748391265 ،539264781
216587439

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
) 1فؤاد سليمان  ) 2ل ل ،امن،
ادم  ) 3نابولي ،ايدنا  ) 4انت،
ون��دس��ور  ) 5الرس���ا ،يبالن ) 6
وهران ،عتاب  ) 7برنا ،اتنـا ،بـا

 ) 8اي ،دين ،اناله  ) 9كمل ،لبان،
نسـي  ) 10يحلم ،بسمت ) 11
انديانـا ،لما  ) 12ن��ي ،رنمتما،
دل.
عموديا:
 ) 1فرن الشباك ،ان  ) 2انا،

ريميني  ) 3ال��ب��ت��رون ،لحد ) 4
دلو ،سهاد ،لير  ) 5لوار ،يلمان ) 6
الين ،اانب ،نم  ) 7يم ،دينت ،ابات
 ) 8مناسب ،نانس  ) 9يولعان،
مأل  ) 10ن��ادرات ،انتم  ) 11دن،
نابلس ،اد  ) 12يمام ،باهيا.

 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

1

6

3

7

4

3

7
4

2

4

3
9
4

7

2
5

3

6

1
6

6

7
3

4

8
2

9
7

9

1
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Everest
فيلم تشويق بطولة اليزابت
دي �ب �ي �ك��ي م��ن اخ � ��راج بالتاسار
كورم .مدة العرض  121دقيقة.
( ،ABCكونكورد ،ابراج ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،غاالكسي).
Sleeping with Other
People
فيلم كوميدي بطولة اليسون
بري من اخراج ليسلي هيدالند.
مدة العرض  95دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال).
The Runner
فيلم درام��ا بطولة نيكوالس
كايغ من اخراج اوستين ستارك.
مدة العرض  90دقيقة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
فوكس ،غاالكسي).
The Perfect Guy
فيلم رع��ب بطولة سانا الثان
من اخراج دايفد روسينتال .مدة
ال �ع��رض  100دق�ي�ق��ة،ABC( .
سينما سيتي ،سينمال ،امبير،
ديونز ،غاالكسي).
A Walk in the Woods
فيلم تشويق بطولة روبرت
ري� � ��دف� � ��ورد م � ��ن اخ � � � ��راج كين
ك ��واب� �ي ��س .م� ��دة ال� �ع ��رض 104
دق� �ي� �ق ��ة ،ABC( .ك ��ون� �ك ��ورد،
سينمال ،غاالكسي).
Barbie in Rock N
Royals
فيلم تصويري .مدة العرض
 84دق� �ي� �ق���ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينما سيتي ،ديونز،
اس � �ب� ��اس ،ف� ��وك� ��س ،س �ي �ن �م��ال،
غاالكسي).

