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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

وفي الغوطة الشرقية ،تمكن مسلحو «جيش اإلسالم»
من السيطرة على بلدتي مسرابا ومديرا بعد اشتباكات
مع «فيلق الرحمن» وفصائل إسالمية مساندة له ،بحسب
المرصد السوري المعارض .كما تمكن «جيش اإلسالم»
من أسر مقاتلين من «فيلق الرحمن» وفصائل أخرى فيما
تمكن مقاتلون آخرون من الفرار.
وتعد بلدتا مسرابا ومديرا من المناطق االستراتيجية
التي كان يسيطر عليها مسلحو «فيلق الرحمن» و«جبهة
النصرة» وفصائل أخرى.
في سياق متصل ،أعلن الحرس ال��ث��وري اإليراني
استشهاد  13مستشارا ً عسكريا ً إيرانيا ً وإصابة 21
آخرين في سورية السبت .وأوضح الحرس الثوري أنّ
هؤالء المستشارين تابعون للواء كربالء في مازندران
شمال إيران.
تمديد العمل بنظام التهدئة في شمال الالذقية وحلب
ثالثة أيام.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت تمديد العمل
بنظام التهدئة في شمال الالذقية وحلب ثالثة أيام بناء
على مبادرة روسية.
وأك��دت وزارة ال��دف��اع الروسية ،في بيان ،أنّ قرار
التمديد هدفه منع المزيد من التدهور .وأضاف البيان
أنّ عدد المناطق المنضمة إلى الهدنة ارتفع إلى أربع
وتسعين (.)94

برقية �إلى الرئي�س ( ...تتمة �ص)9

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية جون
كيربي أنّ واشنطن وموسكو تتواصالن على مدار الساعة
بشأن مسائل التهدئة في مدينة حلب.
وقال إنّ هدف هذا التواصل هو منع العنف ،مؤكدا ً
أنّ الجانبين يعتزمان دعم نظام التهدئة وإبقاءه ساري
المفعول.
ولفت إلى أنه سيجري الحفاظ على الهدنة في منطقة
حلب على نحو عام.
ودان األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ،من
جهته ،الهجوم الذي استهدف مخيمين للنازحين قرب
مدينة إدل��ب .وفي تصريحات للناطق باسمه ستافان
دوج���اري���ك دع���ا مجلس األم���ن ال��دول��ي إل���ى الضغط
على األط��راف المشاركين في الحرب لوقف الهجمات
العشوائية على المدنيين.
وكان الجيش السوري نفى ،في بيان ،قصف مخيم
للنازحين في إدلب.
ونفت وزارة الدفاع الروسية ،من جهتها ،تحليق أي
طائرة حربية لها أو طائرة من دون طيار في المكان.
وأعلن المتحدث باسمها أنّ ال��دم��ار يظهر أنّ «جبهة
النصرة» قصفت المخيم عمدا ً أو عن طريق الخطأ.
وكان ثماني ٌة وعشرون مدنيا ً قد استشهدوا بقصف
استهدف مخيم الكمونة القريب من بلدة سرمدا في
محافظة إدلب.

تحرير مناطق ( ...تتمة �ص)9
ميدانياً ،ح � ّررت القوات العراقية المشتركة مناطق
في محافظة األنبار ،وأحبطت هجوما ً لتنظيم «داعش»
اإلره��اب��ي بسبع سيارات مفخخة في محور البوذياب
شمالي المحافظة.
وح � ّررت القوات منطقة البحيرات وشمال الروفة في
ناحية الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة في االنبار،
وصدت هجوما ً لـ«داعش» غرب قضاء بيجي في محافظة
صالح الدين.
كما قتلت القوات  22مسلحا ً من جماعة «داع��ش»،
باإلضافة إلى تدمير سيارات لهم واالستيالء على أخرى.
وأعلن قائد عمليات األن��ب��ار ال��ل��واء الركن إسماعيل
المحالوي ،من جهته السبت ،عن تدمير عجلة لتنظيم
«داعش» بمنظومة الكورنيت جنوب مدينة الفلوجة.
وقال المحالوي في حديث لـ السومرية نيوز ،إنّ «قوة

من الجيش تابعة للفرقة الثامنة ضمن عمليات األنبار
تمكنت من قصف عجلة تابعة لتنظيم داع��ش بواسطة
منظومة الصواريخ الروسية الكورنيت جنوب مدينة
الفلوجة ،ما أسفر عن تدميرها وقتل من فيها من عناصر
التنظيم».
وأض���اف المحالوي أنّ «ق��وة م��ن ل��واء  40التابعة
للفرقة العاشرة تمكنت من االستيالء على عجلة بيك آب
لتنظيم داعش في منطقة الحامضية شمال شرق مدينة
الرمادي».
وتشهد مناطق متعدّدة في األنبار عمليات عسكرية
واسعة لتحريرها من تنظيم «داع��ش» اإلره��اب��ي ،فيما
تمكنت القوات األمنية والعشائر المساندة لها من تحرير
مدينة هيت وناحية كبيسة وف� ّ
�ك الحصار عن حديثة
والبغدادي غرب الرمادي.

رفع التن�سيق الأمني على الحدود مع تون�س

الجي�ش الجزائري يعثر على مخب�أ �ضخم للأ�سلحة

وأشار البيان إلى أنّ هذه العملية تؤكد من جديد إصرار
وعزيمة القوات الجزائرية وأجهزة األم��ن على إحباط
أية محاولة الختراق الحدود والمساس بسالمة التراب
الجزائري.
وفي السياق ،رفعت الجزائر مستوى التعاون األمني
م��ع ت��ون��س الخميس الماضي إل��ى ال��درج��ة القصوى
تجنبا لتسلل إرهابيين ولمواجهة التهديدات المرتبطة
باالضطرابات اإلقليمية في المنطقة.
ونقالً عن العميد أول حميد سنور فقد تم إعداد مخطط
ص��ارم للتصدي ألية محاوالت محتملة من اإلرهابيين
تهدف إلى التسلل ،سواء ضمن حركة المسافرين أو حتى
الالجئين السوريين واألف��ارق��ة ٬كما ت ّم تعزيز التواجد
األمني في ك ّل المراكز عبر الشريط الحدودي.
وبخصوص التنسيق األمني بين المعابر الحدودية
الجزائرية البرية والتونسية ،فقد ت ّم إح��داث  9مراكز
حدودية معظمها متقاربة تمكن من تبادل المعلومات
األمنية وتسهيل عملية العبور من جهة إلى أخرى.

أعلنت السلطات الجزائرية العثور على أكبر مخبأ
لألسلحة يعود لتنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي
ويحتوي على كمية كبيرة من األسلحة والذخيرة في
منطقة وادي سوف جنوب الجزائر.
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان ،أول أمس ،أنّ
المخبأ الذي عثر عليه في منطقة بئر الذر بمحافظة وادي
سوف يضم  131قطعة سالح حربي ،وثالثة مدافع هاون
و 11قاذف صواريخ من نوع «أر بي جي  »7و«أر بي جي
 »5وكمية من الصواعق الكهربائية و 117رشاشا من نوع
كالشنيكوف.
وأضافت الوزارة أنه ت ّم العثور في هذا المخبأ على كمية
ضخمة من الذخائر المختلفة تضم  70قذيفة هاون و 68
قنبلة يدوية دفاعية وهجومية و 127قذيفة وأربعة أحزمة
ناسفة وستة ألغام مضادة للدبابات و 14جهاز اتصال.
ولفت البيان إلى أنّ هذه العملية تعد استمرارا ً لعملية
تمشيط تنفذها ق��وات الجيش ،منذ شهر آذار الماضي،
تمكنت خاللها من القضاء على  14إرهابياً.

بالمعارضة المعتدلة ،لكنّ صمود أهل حلب الفيحاء
األسطوري في وجه التكفيريين وتضحياتهم المكللة
بدماء أطفالهم ونسائهم قد عبروا عن اعتزازهم بوطنهم
وبجيشهم الباسل ووق��ف��وا س��دا ً منيعا ً ض � ّد اإلره��اب
وأعلنوا أنّ حلب الشهباء عربية سورية الهوية ولن
يسمحوا للعثمانيين الجدد بسرقتها ودافعوا عن نظامهم
الوطني الذي تمسك بالسيادة وبالثوابت وبالمقاومة
الوطنية وأقسم بعدم الخضوع المتالءات المعتدين أيا ً
كانت التضحيات».
وأش��ار البيان إل��ى «أنّ حكومة آل سعود تجندت
لتشويه المقاومة ومحاولة اتهامها باإلرهاب ،لكنّ تلك
المساعي الخبيثة فشلت وفشل معها مشروع إسقاط
جبهة سورية والمقاومة التي صمدت بفضل صمود
الشعب وبسالة الجيش وحكمة القيادة الوطنية ودعم
الحلفاء وفي مقدمة هؤالء فصائل المقاومة الفلسطينية
واللبنانية المستهدفة بالتصفية وغلق ملف فلسطين
إلى جانب الدعم اإليراني ـ الروسي .كما ب��رزت خالل
السنوات الخمس المشاركة الصهيونية في العدوان على
سورية ومحاولة ضرب المقاومة وقد عملت معارضة
ال��ري��اض على االس��ت��ق��واء بكيان ال��ع��دو الصهيوني
وتسول دعمه حتى أنّ أحد كبار هؤالء العمالء المسمى
اللبواني كان يتواجد باستمرار داخ��ل الكيان متذلالً
له طالبا ً من الصهاينة إقامة منطقة آمنة من اإلرهاب
السني والشيعي وقام الكيان بإطالق تسمية مانديال
سورية على هذا العميل البائس وأحد رموز معارضة
الرياضالذي قال في مقابل ٍة له مع الموقع الصهيوني
«تايمز أوف إسرائيل»»،إنّ ّإسرائيل أملنا األخير» ،مطالبًا
الكيان بالتدّخل العسكري في سوريّة» ،وهو كان أعلن
في مقابلة سابقة مع اإلع�لام الصهيوني عن عرض
مقايضة مع العدو يقضي بـ»التخلي لها عن الجوالن
مقابل احتاللها جنوب سوريّة وإقامة منطقة محمية
للمعارضة بسالح الجو الصهيوني حتى عمق 80
كلم»على ح ّد تعبيره .ذلك عنوانا ً ونموذجا ً لما يسمى
بالمعارضة السورية صنيعة الرباعي التركي الخليجي
برعاية األميركيين وبمضامين طائفية بائدة تزعم الثورة
والديمقراطية وهي في الواقع أداة العدوان والعمالة
الملطخة أيديها بدماء السوريين ومن وقف معهم ضد
العدوان».
وخ��ت��م ال��ب��ي��ان« :ل��ق��د أث����ارت ان��ت��ص��ارات س��وري��ة
وأصدقائها على عديد جبهات القتال ذهول من اعتدوا
عليها وأرادوا تدميرها وتوقعوا غباء أو غرورا ً سقوطها إال
أنّ رهانهم قد فشل حيث صمدت الدولة وحافظ الجيش
والشعب على الوحدة الوطنية والترابية للبلد وباتت
سورية رمزا دوليا لمناهضة العدوان واإلرهاب ورفض
التدخل الدولي والتمسك بالسيادة الوطنية وبات أمل
إنهاء االستقطاب األميركي الصهيوني ممكناً.
لقد وضعت االن��ت��ص��ارات ال��س��وري��ة «المحافظين
الجدد» واألدوات اإلقليمية والواجهة الشكلية المسماة
بـ»المعارضة» السورية أم��ام سيناريوهات جديدة
وذلك بعد قرار القيادة السورية خوض معركة مدينة
حلب وتنظيفها من فلول اإلرهابيين ولم تخف الدول
الغربية خوفها من اقتراب تطهير كامل مدينة حلب
من دنس اإلرهاب الوهابي ـ اإلمبريالي ،حيث تزاحمت
على افتتاحيات الصحف الغربية والتركية والخليجية
وعناوينها متضمنة طرح «خطط بديلة» وسيناريوهات
محتملة تفضي إلى إنقاذ المرتزقة اإلرهابيين وتوفير
مالذ آمن لهم ،حيث دار حديث «المحافظين الجدد» عن

في حلب ( ...تتمة �ص)9

معركة حلب القادمة وتغير ميزان القوى ال��ذي رجح
لمصلحة الجيش العربي السوري والمخاوف من توسع
نطاق عملياته الستكمال مهمة إسقاط العدوان وسحق
اإلرهاب وتحرير كامل التراب العربي السوري وذلك على
طريق صنع مستقبل عربي وإنساني جديد.
أما النظام التركي فقد بات يعيش حالة من االرتباك
والفزع وب��ات اإلره��اب يرتد عليه وعلى نظام حكمه
المهدد بالزوال نتيجة غدره ودعمه لالرهاب لتحقيق
مطامعه التوسعية والطائفية وذلك في ظ ّل تقدم القوات
السورية نحو تحرير حلب ،والنجاح في فرض حصار
على اإلرهابيين فيها واالقتراب من السيطرة على مدينة
أع��زاز ،وه��ي الخطوة التي وضعها الجيش السوري
وقوى المقاومة لقطع الطريق بين حلب وحدود تركيا،
ولهذا صرح رئيس وزرائها «أنّ مدينة «أع��زاز» (وهي
مدينة سورية يسكنها عرب وأكراد) خط أحمر ال يمكن
السماح بسقوطها».
أما السعودية التي أجرت مناورات «رعد الشمال» والتي
شاركت فيها ق��وات من دول خليجية وغيرها ،وتجري
بقيادتها شمال المملكة راح��ت تطلق الوعيد والتهديد
بدخول األراض���ي السورية ويستمر وزي��ر خارجيتها
بالصراخ مرددا ً معزوفة وزير الخارجية الفرنسي «على
األس��د الرحيل سلما ً أو حرباً» وه��ذه بطولة كالمية لم
نسمع مثيالً لها بخصوص فلسطين المغتصبة.
إنّ حلب والرقة ،اللتين يمكن أن يق ّرر مصيرهما ،ليس
مصير سورية فقط ،وإنما مصير منطقة الشرق العربي
وربما العالم بأسره ،ألنهما باتتا تمثالن محور النزال من
أجل وحدة سورية وسالمة نظامها الوطني .وانتصار
المقاومة من أجل اإلنسانية واألمة وفلسطين».
وكانت القوى الوطنية التونسية وجهت في ختام
تظاهرة داعمة لحلب برقية إلى الرئيس بشار األسد،
جاء فيها« :تحية العروبة والمقاومة وبعد ،إنّ األحزاب
والمنظمات والجمعيات الوطنية التونسية المشاركة
(السبت) في التظاهرة التضامنية مع أهلنا الصامدين
بمدينة حلب الفيحاء تتوجه اليكم بأسمى عبارات
التضامن مع سورية الشعب والجيش والنظام الوطني
وهي إذ تدين بأشد العبارات الجرائم اإلرهابية التي
ارتكبها التكفيريون بتحريض أميركي ومشاركة حكومات
تركيا والسعودية وقطر وسقط خاللها أكثر من 160
شهيدا ً وزه��اء األل��ف مصابا ً من أبناء حلب الصامدة
وتندد بحلف العدوان التركي ـ السعودي ـ القطري الذي
تقوده حكومة الواليات المتحدة األميركية والذي يشترك
بمعية الكيان الصهيوني في العدوان على سورية بالمال
وال��س�لاح واإلع�ل�ام منذ أكثر من خمس سنوات بهدف
تقسيمها وتحويلها إلى مجرد إم��ارات طائفية وضرب
قوى المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية فإننا نجدّد
وقوفنا المبدئي والكامل معكم في مواجهة اإلرهاب ورفض
التدخل الخارجي في الشؤون السورية وتمسكم بالسيادة
الوطنية وتوحيد السوريين من خالل الحوار الوطني.
إن��ن��ا ن��ش� ّد على أي���دي فصائل المقاومة اللبنانية
والفلسطينية التي صمدت وبقيت ثابتة على مواقفها
الوطنية رافضة للعدوان ومشاركة في مواجهة اإلرهابيين
كما نجدّد دعمنا إلعالم المقاومة ونحيي كالً من الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية واالتحاد الروسي على ما يقدمانه من
دعم لصمود سورية في وجه العدوان واإلرهاب .
التحية ألهل حلب الصامدين عاشت سورية شعبا ً
وجيشا ً وقيادة ،المجد لقوى المقومة والخلود لشهداء
أمتنا األكرم منا جميعاً».

وكأننا في حضرة جمهور كبير من التجار يتحدون بعضهم وسط مزاد علني
وأزالمهم يتفاخرون بالثمن الباهظ الذي بمقدور أسيادهم أن يدفعوه لشراء
ما يريدون...
هذا ليس أمرا ً جديداً ،لكنّ ال ُمخزي والمؤسف هذه المرة أننا نشت ّم رائحة
الدم البارد الذي يجري في عروقهم وسط ال ُمزايدات وال ُمنافسات والتحدّيات
فيما بينهم أمام بحور الدماء ال ُملتهبة التي تفيض وتسيل في ك ّل شريان من
شرايين الشهباء.
األرواح في حلب تصرخ وتناجي الخالص ،والجبير ال يزال يتحدث عن
رحيل األسد ...األحياء في حلب ُتد َّمر بعشوائية ُمطلقة ومنهجية متقنة ...
ودي ميستورا مثل المكوك ال يزال يدعو إلى إنقاذ المفاوضات العقيمة في
جنيف وإحياء الهدنة من جديد.
قصف بالصواريخ الوهّ ابية الحاقدة والقذائف العثمانية يومياً ،بل
حلب ُت َ
بعدد ما تب ّقى فيها من شهقات النفس وال تزال أميركا والمجتمع الدولي بمجمله
يبحثان عن آلية مثمرة يتم بها تصنيف المجموعات اإلرهابية لتحييد وإقصاء
البعض عن المواجهة في الميدان .لكنّ السؤال :أين الكاذبون المتباكون على
الوضع اإلنساني في سورية؟ أين الذين أرهقتهم عمليات البحث في غوغل
عن صور ُتثير شفقة واستفزاز الرأي العام على جياع مضايا؟ ها هي الصور
الحية بالجملة .لماذا لم نر المؤتمرات والمجالس تعقد للبحث في الوضع
ّ
تخطى حدود الوصف بفظاعته وخرج
اإلنساني المأساوي في حلب والذي
عن كونه مجرد مأساة أو مجرد معركة أو اقتتال؟
ما يجري في حلب ال تكفي الكلمات لوصفه ،كما ال تكفي الدموع إلنقاذها مما
هي فيه .تفاقم الوضع فيها وانفجر وتبعثرت األشالء بين حبّات التراب حتى
صار الصمت واالنتظار .مؤامرة ثانية ولدت من جديد ،أو تكاثرت وتكونت
بالفطرة الحربية ،فلم يحتاجوا فيها إلى الكثير من الخبرة والذكاء ،بل اكتفوا
بـ «صناعة الموت» وقاموا بنشر بضاعتهم الفاسدة بأساليب حاقدة في ك ّل
مكان .فهم حاولوا توظيف إمكانياتهم وقدراتهم وبراعتهم هذه المرة في منح
براءة االختراع في صناعة الموت لغيرهم ،المتمثل بالنظام في سورية ،فما
من معركة ُتدار من جديد ،وما من مفاوضات تفشل و ُتعلّق إال ألنّ الخالف
الجوهري كامن في شخص الرئيس األسد ،فيكون هو المتهم والمدان في ك ّل
ما يحصل.
ف��إذا رحل األس��د ،تسقط سورية ويتقاسم الجميع الحصص والغنائم
ويضعف حزب الله و ُتش ّل حركة إيران في المنطقة،
ولن تكون روسيا الطرف القوي الكاسر في ميزان القوى...
صار تخبطهم واضحاً ،أكثر من وض��وح الموت ال��ذي صنعوه لنا ،ولم
تعد مرامي التصعيد أمام أي تقدم أو انسحاب أو اتهام لغزا ً يصعب فهمه
أو شيفرة ال ب ّد من فكها ،وإن فكت ال بد لنا أن نقف عند مداخل ومخارج
التحليالت والتكهنات لمعرفة مداها وأبعادها ...س ُتسحب بضاعتهم من
األسواق كافة وسيشهد العالم صناعة جديدة تضاهي صناعة الغرب في
التطور والحضارة .هي صناعة الحياة الحرة التي ُتبنى على ديمقراطية
لم يشهدها الغرب يوماً ...ديمقراطية اختيار الوطن الذي ال يعلق عليه أي
احتمال آخر مهما حصل...
حلب لن تحترق ،ولن تموت لك ّنها حلب تنتظر حسما ً عسكرياً .ال تفاوض
وال هدنة ،تنتظر حسما ً عسكريا ً يشفي غليل المقهورين وقلوب المفجوعين
فال َتسامح وال رحمة مع من يد ّمرون الوطن ويقتلون األبرياء ويتباهون
بجرائمهم على المأل وال يأبهون...

سناء أسعد

ال�سي�سي يدعو �إلى رفع الحظر عن ت�سليح جي�ش ليبيا

ثالثة جيو�ش لمواجهة «داع�ش» في �سرت!
بعد أن أعلن خليفة حفتر قائد الجيش الليبي التابع لحكومة طبرق
إطالق عملية عسكرية لتحرير مدينة سرت من «داعش» ،سارعت حكومة
الوفاق هي األخرى إلى تشكيل غرفة عمليات لتحرير المدينة.
وحظر بيان للمجلس الرئاسي أية قوات نظامية أو شبه نظامية القيام
بأي عمليات في المنطقة الممتدة من سرت إلى مصراتة ،في خطوة مضادة
لتحرك حفتر.
ولم ينته األم��ر عند هذا الح ّد حيث أعلنت الحكومة الليبية الثالثة،
حكومة اإلنقاذ المتمركزة بطرابلس ،تشكيل «غرفة عمليات تحرير سرت»
من القوات التابعة لها ،ما يعني أنّ ثالثة جيوش تستعد لتحرير المدينة،
والحكومات الثالث تتنافس ليس فقط على الشرعية السياسية في البالد،
بل وعلى األحقية في مقاتلة «داعش».
وتعكس هذه الخطوات الثالث المنفصلة لتحرير مدينة سرت ،األزمة
العميقة التي تمر بها ليبيا بعد أن انشطرت السلطة المركزية فيها إلى
ثالث حكومات ،واح��دة في طبرق ،واثنتان في طرابلس ،إحداها وهي
حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج تحظى باعتراف األمم المتحدة ،على
الرغم من أنّ مجلس النواب في طبرق لم يصوت لصالحها حتى اآلن.
وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،من جهته ،برفع الحظر
المفروض على توريد السالح للجيش الليبي ،ليتمكن من أداء مهماته
األمنية على الوجه األكمل.
وأكد السيسي ،خالل لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس
الوزراء فايز السراج ،أول أمس في القاهرة ،دعم بالده للمجلس الرئاسي
والمؤسسات الليبية ،وعلى رأسها الجيش الوطني ،مشيرا إلى أهمية
الحفاظ عليها بما يمكنها من السيطرة على كامل أراضي البالد واستعادة
األمن.
وأعرب رئيس ال��وزراء الليبي ،من جانبه ،عن تقدير بالده لدور مصر
الرائد في منطقة الشرق األوس��ط ،باعتبارها ركيزة لألمن واالستقرار،
مؤكدا ً أنّ ليبيا تثمن عاليا ً الجهود المصرية المتواصلة من أجل تحقيق
األمن واالستقرار فيها.

ا�ست�شهاد رجال �أمن م�صريين جنوبي القاهرة
و«داع�ش» يتب ّنى العملية الإرهابية
استشهد ضابط و 8من عناصر الشرطة المصرية ،في
هجوم مسلح على سيارة قوة أمنية فجر أمس ،في منطقة
حلوان جنوبي العاصمة القاهرة ،حيث تبنى العملية
تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي إنّ من بين
الشهداء ضابطا ً برتبة مالزم أول ،فيما أفادت التقارير
ب��أنّ الضابط يعمل في إدارة المباحث بقسم شرطة
حلوان ،فيما تبنى تنظيم «داعش» العملية اإلرهابية في
وقت الحق.
وتقول وزارة الداخلية إنّ رجال الشرطة كانوا في مه ّمة
«لتفقد الحالة األمنية» ويرتدون مالبس مدنية ويستقلون
سيارة صغيرة لنقل الركاب (ميكروباص).
وقال بيان الوزارة إنّ منفذي الهجوم كانوا يستقلون
سيارة نقل اعترضت سيارة في مهمة أمنية ،ثم ترجل
منها أربعة أشخاص كانوا مختبئين في الصندوق

الخلفي لها ،وقاموا بإطالق أعيرة نارية كثيفة تجاة
السيارة الميكروباص من أسلحة آلية كانت بحوزتهم
والذوا بالفرار.
وتشهد المنطقة في الوقت الحالي استنفارا ً أمنيا ً بعد
نشر عدد كبير من قوات األمن الساعية للبحث عن منفذي
الهجوم.
وعثرت قوات األمن على عدد كبير من فوارغ الطلقات
االنارية بجوار سيارة الميكروباص التي كان يستلقها
أفراد القوة األمنية.
وكانت حلوان ،وهي منطقة صناعية مكتظة بالسكان،
قد شهدت مظاهرات مؤيدة لإلخوان المسلمين ،لكنها لم
تشهد مثل هذه الهجمات من قبل.
وتنشط في منطقة سيناء شمال شرقي مصر تنظيمات
مسلحة متشددة ،من بينها تنظيم «والية سيناء» الذي
يوصف بأنه فرع لتنظيم «داعش» في مصر.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1نحات إيطالي من فناني عصر النهضة ،من شعوب
أميركا الوسطى
2 .2للندبة ،زيّنا الذي نرتديه ،يبس الخبز
3 .3نهمل ،مدينة إيطالية
4 .4شفق وعطف ،ما تخلف من إحتراق المواد ،حادث ليالً
5 .5يعتب عليه ،توبّخ
6 .6فزع شديد ،نهر في ألمانيا ،خيال
7 .7ضربه برجله ،إستفسرت من
8 .8تجيء ،أداة جزم ،يح ّل
9 .9لإلستفهام ،نبارحه ،غير مطبوخ
1010قليل السعرات الحرارية (باألجنبية) ،تليان
1111دولة أوروبية ،أمر عظيم
1212خشبة الحائك ،ضمير منفصل ،يقرأ

1 .1رواية إسبانية ألفها سرفانتس بين  1616-1605من
قصص مغامرات الفروسية الساخرة ،حرف نصب
2 .2مدينة بلجيكية ،من األبراج
3 .3إقتصدت ،رجاء
4 .4الجود ،دولة أفريقية
5 .5قطع ،متروك دون عناية ،سحره
6 .6بلدة لبنانية ،تقال للترحيب (بالعامية) ،بحر
7 .7مخدتي ،من القديسات
8 .8غلى القدر ،إنقادت
9 .9مدينة في شرق المانيا ،عطايا
1010مدينة إيطالية ،إنصاف
1111يرقد ،تكلمنا بصوت عالي
1212ركيزة ،غزال ،من األشجار
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،369512874 ،758964132
،587321946 ،241837569
،124659387 ،693478251
،975143628 ،416285793
832796415

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1قصر البنات ،يا  ) 2نابلس،
دم��ار  ) 3اف ،باريس ،حين ) 4
طين ،نوميديا  ) 5رتباها ،كلمنا 6
) ااسر ،بسمت ،بل  ) 7نير ،همام

 ) 8ديانا ،ديار  ) 9لم ،اسباب،
حان  ) 10ت��ودع ،اب��ار ،مي ) 11
الرمان ،لبينا  ) 12اب ،اتمي ،نح.
عموديا:
 ) 1قناطر الدلتا  ) 2صافيتا،
يموال  ) 3رب ،نبسنا ،درب ) 4

الب ،ار ،ناعم  ) 5لسانه ،ناس،
اا  ) 6رواب���ي ،ب��ان��ت  ) 7نديم،
س��رداب  ) 8امسيكم ،يبالي ) 9
تا ،دلتها ،رب  ) 10رحيم ،مرح،
ين  ) 11يانبا ،امنح  ) 12امن،
المانيا.

 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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Bastille Day

فيلم تشويق بطولة ادريس
البا من اخراج جايمس
واتكينس .مدة العرض 93
دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما
سيتي ،اسباس ،سينمال).

Robinson Crusoe

فيلم تصويري بطولة رون
آلن من اخراج بين ستاسن.
مدة العرض  90دقيقة.
( ،ABCكونكورد ،الس
ساليناس ،سينمال ،سينما
سيتي).
Love at First Child

فيلم كوميدي بطولة ازابيل
كار باتريك برويل من
اخراج ان جيافري .مدة
العرض  91دقيقة( .سينما
سيتي ،امبير.)ABC ،

Green Room

فيلم رعب بطولة باتريك
ستيوارت من اخراج
جيرمي ساولنير .مدة
العرض  94دقيقة( .سينما
سيتي ،ABC ،الس
ساليناس ،فوكس ،سينمال).

