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

بدورها ،دانت سورية الهجوم بشدة ،وأكد مصدر
رسمي في الخارجية السورية أنّ «هذا العمل اإلرهابي
يؤكد مجددا ً أنّ اإلرهاب ال حدود له ،وال أحد بمنأى عنه
وقد نبهت سورية مرارا ً،إلى أنّ اإلرهاب سيرتد على
داعميه ،كما أكدت على ال��دوام استعدادها للتعاون
مع األشقاء في مكافحة اإلرهاب وحماية أمن واستقرار
المنطقة».
ميدانياً ،أعلن أمس ،عن انسحاب وحدات الجيش
السوري من نقطة السيريتل على طريق اثريا – الرصافة
في ريف الطبقة الجنوبي ،بعد تعرضها لهجوم عنيف
من قبل تنظيم «داعش» ،استخدم خالله التنظيم قذائف
تحتوي غارات كيماوية سامة ،أسفرت عن إصابة عدد
من عناصر الجيش بحاالت اختناق وإغماء.
هذا وكان الجيش السوري قد تراجع عن المواقع
التي سيطر عليها ،مع انطالق عمليات تحرير الطبقة
في حقول نفط الثورة ومثلث الرصافة االستراتيجي،
نتيجة للهجمات المتتالية التي نفذها تنظيم «داعش»
على خلفية القوات المهاجمة ،والتي من المفترض أن
تؤمن خطوط إمداد القوات المتقدمة وقواعد اسنادها.

المغرب بعد الإمارات ( ...تتمة �ص)9

وفي شأن متصل ،بدأت مجموعات من «قوات سوريا
الديمقراطية» ،أم��س ،اقتحام صوامع مدينة منبج
بريف حلب الشمالي الشرقي.
وق��ال مصدر عسكري ك��ردي ،إن مقاتلي مجلس
منبج العسكري التابعة لقوات سوريا الديمقراطية،
بدأوا اقتحام الصوامع الواقعة في الجهة الجنوبية
الشرقية لمدينة منبج التي تعتبر أهم معاقل «داعش»
في مدينة منبج.
إلى ذلك ،أعلنت الحكومة النرويجية أ ّنها قد ترسل
قوة عسكرية بما في ذلك عناصر من القوات الخاصة
إلى سورية ،بعد أن نالت موافقة البرلمان على هذا
اإلجراء المحتمل.
وجاء في بيان صدر باسم وزيرة الدفاع النرويجية
اينا سوريدي «القوات المحلية (في سورية) تحرز
نجاحا ً أكبر مما كان متوقعاً .ولذلك أصبح الوجود
لقوات تابعة للتحالف ال��دول��ي ،بغيّة تدريب تلك
القوات وتقديم االستشارات والدعم العملياتي لها
في حربها ضد «داعش» على األراضي السورية ،أكثر
إلحاحاً».

الحكومة الم�صرية ( ...تتمة �ص)9
المحكمة بالنظر في الدعوى ،ستتقدم أيضا ً بملف يحتوى
على المستندات والوثائق والخرائط التي ستعين في
حسم القضية.
وأك��د المجلس أ ّن��ه ال تفريط بالتراب المصري ،وأنّ
الحفاظ على األراضي المصرية دون تفريط من الثوابت
والمبادئ األساسية للدولة.
وكانت الدائرة األولى بمحكمة القضاء اإلداري بمجلس
الدولة ،قد قضت الثالثاء الماضي ببطالن توقيع اتفاقية
إعادة ترسيم الحدود وتسليم الجزيرتين للسعودية ،كما
قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

وج��اء في بيان أص��دره المجلس في أعقاب اجتماع
أمس ،أنّ الحكومة ليس لديها تعليق على أحكام القضاء،
مؤكدا ً أنّ الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري بإلغاء
تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ،حكم أولي
وليس نهائياً.
وأضاف المجلس أنّ الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق
التي تحت يديها لبيان سالمة وق��وة مستنداتها أمام
المحكمة اإلداري����ة العليا صاحبة الحق ف��ي الفصل
بالقضية .وأك��د المجلس أن هيئة قضايا ال��دول��ة في
طعنها ،إل��ى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص

تون�س في حالة ( ...تتمة �ص)9
ونقلّت الصحيفة اليومية عن مصادر مطلعة أنّ لدى
قوات األمن معلومات استخبارية تفيد ،بأنّ عناصر من
التنظيم عائدين من ليبيا وسورية خططوا لشن هجمات
في تونس الكبرى ،وهو ما دفع السلطات إلى رفع حالة

االستنفار األمني إلى أعلى درجاتها.
وتضع السلطات في الحسبان تأمين الموسم السياحي
الصيفي الذي يعتبر نجاحه رهانا ً كبيرا ً ينتظر الجهات
األمنية في تونس.

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9
كما أوض��ح الساعدي ف��ي تصريح آخ��ر أنّ القوات
العراقية المشتركة ،تمكنت من قتل  1500من إرهابيي
«داع��ش» خالل معارك تطهير الفلوجة ومحيطها ،منذ
إنطالقها مشيرا ً إلى أنّ القوات المشتركة تمك ّنت أيضا ً
من تدمير أهم معاقل التنظيم اإلرهابي وسط الفلوجة
وضبط كميات كبيرة من األسلحة والصواريخ.
وكانت القوات العراقية استعادت أول أمس السيطرة
التامة ،على منطقة الجمهورية والجسر القديم في مدينة
الفلوجة في محافظة األنبار من إرهابيي تنظيم «داعش»
وقضت على العشرات من اإلرهابيين.
إلى ذلك قضت القوات العراقية على  11إرهابيا ً من
عصابات «داع���ش» وتمكنت من تدمير سيارة شمال
محافظة صالح الدين وسط العراق.

وكانت القوات العراقية استعادت في وقت سابق اليوم
السيطرة التامة على مناطق الرسالة والمختار والحى
السكنى والجغيفي األولى والجغيفي الثانية في مدينة
الفلوجة ،وطهرت منطقتي زنكورة والحالبسة شمال غرب
مدينة الرمادي من «داعش».
إلى ذلك أعلن قائد عمليات تحرير مدينة الفلوجة الفريق
الركن عبد الوهاب الساعدي لوكالة «فرانس برس» أمس،
أنّ المدينة ُطهرت بشكل شبه كامل من إرهابيي تنظيم
«داعش».
وقال الساعدي «إنّ األحياء الشمالية من مدينة الفلوجة
ووسطها ت � ّم تطهيرها بشكل شبه كامل من إرهابيي
«داعش» ،وأ ّنه لم يتبق إال القليل من حي المعلمين وحي
الجوالن شمال الفلوجة».

تفكيك خلية ( ...تتمة �ص)9
على شكل كيس بالستيكي يحتوي
على ق��ارورت��ي��ن م��ن البلور بهما
متفجرة وموصولة بأسالك
م��واد
ّ
كهربائيّة ومغلفتين بمادة األلمنيوم
بجانب أحد المساجد بحي الزهوة
بمدينة جندوبة.
وق��ال��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة إنّ
قوات األمن ش��ددّت من اإلج��راءات
األمنية واتخذت كل االحتياطات
بالمنطقة ،مشير ًة إلى أنّ فريقا ً من
الهندسة العسكرية ق��ام بإبطال
مفعول العبوتين وتفجيرهما،
صباح الثالثاء الماضي ،في المكان
نفسه.

بموجب اقتراحه« ،مسؤولية اإلع���داد لحوار سياسي يحدد
الخطوات التالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل،
ومنها قانون االنتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير
المرحلة االنتقالية وإنهاء مسودة الدستور».
وأش��ار إل��ى أنّ أط��راف ال��ن��زاع تتعامل «بشكل إيجابي مع
المقترح ،وإنّ كانت لم تتوصل بعد إلى تفاهم حول كيفية تزمين
وتسلسل المراحل :متى يأتي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية،
وماذا لو نفذ بند ولم ينفذ اآلخر؟».
واعتبر أنّ «هذه تساؤالت ومخاوف ال بد من التطرق لها بحكمة
وترو حتى يأتي الحل شامالً وكامالً ومبنيا ً على أسس صلبة
وثابتة».
ولم تحل المشاورات واتفاق وقف إطالق النار الذي ت ّم البدء
بتنفيذه منتصف ليل  11-10نيسان ،دون تواصل المعارك
والخروقات الميدانية من الطرفين .ويوم الثالثاء ،سيطر انصار
الله على جبل استراتيجي مطل على قاعدة العند الجوية
بمحافظة لحج (جنوب) ،وهي األكبر في البالد ،بعد معارك قتل
فيها  30شخصاً ،بينهم ستة مدنيين.
وقال ولد الشيخ أحمد في بيان أمس ،أ ّنه عبر لوفد انصار الله
عن «استيائه الشديد» من الهجوم على الجبل والسيطرة عليه،
معتبرا ً أ ّن��ه «تطور خطير يمكن أنّ يهدد المشاورات برم ّتها»
بحسب تعبيره.
واعتبر أنّ «المناخ العام ال يزال ايجابيا ً ( )...والمباحثات
تقدمت ببطء ولكن في شكل بناء» منذ شهرين.
لكن الوسيط األممي شدد على ضرورة التقدم في شكل أسرع،
ألنّ اليمن يشهد «تدهورا ً خطيرا ً لظروف معيشة السكان» ،مع

خطر وقوع «كارثة انسانية».
والحظ أيضا ً أنّ «االقتصاد اليمني تراجع في شكل خطير في
األشهر األخيرة» مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة
ثالثين في المئة منذ بداية العام.
ومن المقرر أن يلتقي األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون
األسبوع المقبل في الكويت ،المشاركين في المفاوضات ،في إطار
جولة شرق أوسطية.
وفي سياق متصل ،دعّ ا مجلس األمن الدولي ،أول أمس ،أطراف
الصراع اليمني إلى االلتزام بوقف إطالق النار وعدم انتهاك قواعد
القانون الدولي اإلنساني.
وج��اء ذل��ك في تصريح أدل��ى به مندوب فرنسا ل��دى األمم
المتحدة فرانسوا ديالتر الذي يتولى رئاسة جلسات مجلس األمن
الشهر الجاري.
وذكر ديالتر أنّ أعضاء المجلس «اتفقوا على دعوة أطراف
األزمة إلى المرونة من أجل تأمين الوصول إلى اتفاق وتحقيق
السالم كما دع��وا جميع األط��راف إلى ض��رورة احترام القانون
الدولي ،وخاصة القانون اإلنساني الدولي».
وأردف« :لقد أعرب أعضاء المجلس عن بالغ قلقهم إزاء الهجمات
اإلرهابية التي تش ّنها الجماعات اإلرهابية في اليمن وحذروا من
مخاطر ملء تلك الجماعات أليّ فراغ أمني في البالد».
ميدانياًّ ،
كشفت صحيفة «الصباح» المغربية أنّ قيادة الجيش
قر ّرت سحب قواتها المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده
السعودية في اليمن.
ونقلّت الصحيفة عن مصادر «أنّ المغرب أبقى على عتاده
العسكري لكنه استدعى وحدات النخبة المشاركة» مشير ًة إلى

مواجهات طاحنة في �سرت وقوات «الوفاق» تم ِّهد لمعركة حا�سمة

مو�سكو ودم�شق ( ...تتمة �ص)9
ُ
حيث قدمت موسكو دعما ً منقطع النظير للجيش السوري في
في سورية،
معاركه ضد التنظيمات اإلرهابية ،وأثمرت على تحرير العديد من المناطق
والمدن والبلدات السورية ..
يؤكد الخبراء االستراتيجيون على أنّ هذه الزيارة جاءت لتقول إنّ
العالقة التي يثار حولها الكثير من اللغط في وسائل اإلع�لام العربية
والغربية تبدو اليوم في أحسن حالتها ،والتنسيق مستمر بين الدولتين
والجيشين وعلى أكثر من مستوى ،خاصة أنّ الزيارة تأتي في أعقاب
اجتماع بالغ األهمية شهدته طهران بين وزراء دفاع البلدان الثالثة روسيا
وسورية وإيران ،لتكون هذه الزيارة ما هي إال استكماال ً لما ت ّم مناقشته
في طهران لجهة الخوض في التفاصيل النهائية ،لم يتم وضعه واالتفاق
عليه بين وزراء ال��دول الثالث ولتعزيز التنسيق األمني و العسكري
والسياسي..
هذه الخطوة الروسية التي جاءت بعد إعالن بوتين تأييده مقترحات
أميركية ،بإشراك أجزاء من المعارضة في الحكومة السورية ،وقال بوتين
خالل منتدى سانت بطرسبورج لالقتصادي الدولي إنّ األسد وافق على
الحاجة لوجود عملية سياسية في سورية ،تترافق مع سعي أميركي
واضح لسحب ملف «داعش» من العراق وسورية.
فبعد أن رفعت واشنطن مرغمة الفيتو المتعلق بعرقلة تحرير الفلوجة
واالحتجاج بذرائع عدة ،نجد اليوم أنّ المنبع األساسي لعصابات «داعش»
اإلرهابية في العراق أصبح خاليا ً منها ،باإلضافة إلى أنّ عمليات تحرير
الموصل تجري بوتيرة أسرع مما كان عليها ،وصوال ً إلى تحرير الرقة التي
أصبحت تحت كماشتين األولى من حلفاء واشنطن واألخرى من الجيش
العربي السوري وحلفائه ،الذين حققوا نتائج باهرة في وقت قياسي
لجهة تحرير مناطق استراتيجية في عاصمة «داعش» االفتراضية.
كل ذلك يؤكد أنّ حلف أعداء سورية بدأ يتجه نحو الرضوخ لوجهة
نظر حلفاء سورية ـ وذلك يوصلنا إلى نتيجة مفادها بأنّ مسار التسويات
انطلق وأنّ حلف موسكو دمشق طهران انتصر ميدانيا ً وسياسيا ً وبات
اآلن امتن من أيّ وقت مضى.

ناديا شحادة

«ال�شباب» تتبنى مقتل مدير �أمن �صومالي
بر�صا�ص حار�سه
أع���ل���ن���ت ح����رك����ة ال���ش���ب���اب
الصومالية ال��م��ت��ش��ددة ،أم��س،
ال��م��س��ؤول��ي��ة ع��ن مقتل م��س��ؤول
أمني صومالي بارز ليل الثالثاء
برصاص أحد حراسه.
وق����ال ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��ع��زي��ز
أب���و م��ص��ع��ب ،ال��م��ت��ح��دث باسم
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��س��ك��ري��ة لحركة
الشباب ،لرويترز في وقت متأخر
م��ن ال��ث�لاث��اء« :ن��ح��ن وراء مقتل
رئيس األم��ن الوطني في منطقة
شبيلي الوسطى».
وقتل عبد الولي إبراهيم محمد،

أنّ األمر متعلق بـ 1500من أفراد القوات الخاصة ،الذين شاركوا
في عمليات عسكرية بريّة وجويّة وفي مواجهات وعمليات التحام
وطلعات جوية.
وقالت الصحيفة «إن سحب القوات البريّة والجويّة ت ّم بنا ًء
على تقدير عسكري بعد التصعيد المترتب على نزاع الصحراء
المغربية ،وتهديد الجزائر بفتح معركة ضد المغرب عبر مقاتلي
«البوليساريو» على حد قولها.
وأضافت أنّ سحب قوات بريّة وجويّة من التحالف ت ّم بناء
على تقدير عسكري بعد التصعيد الذي وقع على خلفية نزاع
الصحراء ،وما أسمته بتهديدات الجزائر بفتح معركة ضد المغرب
عبّر مليشيات جبهة البوليساريو على حد وصفها.
من جانبها رجحت مصادر اخبارية انسحاب القوات العسكرية
المغربية تأثرا بالقرار االماراتي ،بحيث تعمل القوات المغربية
تحت قيادة اإلمارات وليس القيادة السعودية.
وكانت اإلم��ارات قد أعلنت على لسان وزير خارجيتها أنور
قرقاش سحب قواتها ونهاية الحل العسكري ،وفسح المجال
للمفاوضات السياسية ،وتراجع الوزير بطريقة مبهمة عن
التصريح دون تكذيب سحب نهائي للقوات من حرب اليمن.
وكان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد نقل عن الوزير قرقاش
وقف العمليات العسكرية في اليمن ،على خلفية الخالفات القائمة
بين أبوظبي والرياض وفشل تحالف العدوان في تحقيق أهدافه
رغم مرور سنة وثالثة أشهر ،والذي راح ضحيته عشرات اآلآلف
من اليمنيين العزل ،وسط تعالي أصوات أممية مؤخرا ً بالمجازر
التي يرتكبها العدوان ضد الشعب اليمني المقاوم.

رئ��ي��س ج��ه��از األم���ن ال��وط��ن��ي في
منطقة شبيلي الوسطى بالصومال،
ف��ي ب��ل��دة ج��وه��ر ال��ت��ي تبعد 90
كيلومترا ً شمالي مقديشو.
وقال أحمد محمد ،وهو ضابط
ش���رط���ة ف���ي ج���وه���ر« :أص��ي��ب
ح��ارس��ان آخ���ران ف��ي حين هرب
منفذ االغتيال وهو قيد المالحقة».
وقال السكان :إن الحارس الذي
ُقتل مدير األمن كان عضوا ً سابقا ً
في حركة الشباب لكنه زعم فيما
يبدو انشقاقه عنها وانضم إلى
القوات الحكومية.

وا�شنطن :ال نمتلك ا�ستراتيجية في ليبيا
أق ّر جنرال أميركي مرشح لقيادة القوات األميركية
في أفريقيا أم��ام الكونغرس ،بأن الواليات المتحدة
ال تمتلك «استراتيجية كبرى» للتدخل في ليبيا التي
تشهد اضطربات.
وقال الجنرال ،توماس والدهوسر ،لدى مساءلته من
قبل السناتور الجمهوري ،جون ماكين« :أنا لست على
علم بأيّ استراتيجية كبرى في الوقت الراهن».
وينتظر والدهوسر تصويتا ً في مجلس الشيوخ
للمصادقة على ق��رار إدارة أوباما بتعيّنه على رأس
قيادة القوات األميركية في إفريقيا.
وحالياً ،تكتفي اإلدارة األميركية بإرسال عدد صغير
من القوات الخاصة إلى ليبيا ،لتكوين صورة أفضل عن
الميدان وتحديد القوات المختلفة المتواجدة هناك.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية ،بيتر
كوك ،قال «نحن ننظر عن كثب إلى الوضع في ليبيا،
ونفهم التهديد المحتمل الذي يشكله تنظيم «داعش»
في ليبيا وأماكن أخرى».
ميدانياً ،أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق
الليبية تقدمها بمناطق جنوب وغرب مدينة سرت بعد
اشتباكات عنيفة مع مسلحي «داعش» أسفرت عن مقتل
أكثر من أربعين شخصا ً وإصابة حولي مئة آخرين.
وذك��رت وكالة «فرانس برس» أنّ عدد القتلى بين
صفوف القوات الحكومية المشاركة في عملية «البنيان
المرصوص» جراء االشتباكات العنيفة مع «داعش»
في سرت أول أمس وصل إلى  34شخصاً.
وأض��اف��ت ال��وك��ال��ة اس��ت��ن��ادا ً إل��ى م��ص��ادر طبية
بمستشفى مدينة مصراتة ،أنّ االشتباكات أسفرت
أيضا ً عن إصابة ما ال يقل عن مئة مقاتل آخرين من
القوات الحكومية.
وفي وقت سابق من الثالثاء أعلن المركز اإلعالمي
لعملية «البنيان المرصوص» ارتفاع عدد القتلى في
صفوف قواته إلى  18قتيالً جراء االشتباكات العنيفة
مع تنظيم «داعش» في سرت ،الثالثاء  21حزيران.
وق��ال المركز اإلع�لام��ي ،عبر صفحته على موقع
«فيسبوك» ،إنّ القوات التابعة له «تواصل تقدمها بعد
معارك ضارية مع عصابة «داع��ش» كلفتهم عشرات
القتلى ،وتسيطر على شعبية البحر واإلذاعة الرسمية
وإدارة الكهرباء وجامع بن همال ،وأجزاء كبيرة من حي
 ،700وارتفاع عدد الشهداء إلى  18شهيد».
وتخوض قوات «البنيان المرصوص» المكلفة من
قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ،منذ
ساعات الصباح األولى ،مواجهات عنيفة مع مسلحي
تنظيم «داع���ش» في مدينة س��رت التي دخلتها منذ
أسبوع لتحرير المدينة من قبضة التنظيم المتطرف.
وفي وقت سابق ،أعلن مستشفى مصراتة المركزي أنّ
قسم الحوادث والطوارئ استقبل حتى اآلن  33جريحا ً
من قوات «البنيان المرصوص» ،مبينا ً أنّ من بينهم 6

جرحى إصاباتهم حرجة نتيجة إصابات مباشرة في
الرأس وحروق في الوجه ،مشيرا ً إلى أ ّنه «ت ّم إيواؤهم
بالعناية المركزة».
وأض����اف المستشفى ع��ب��ر صفحته ع��ل��ى موقع
«فيسبوك» أنّ  27جريحا ً آخ��ري��ن إصاباتهم بين
البسيطة والمتوسطة ،ج��راء تعرضهم لشظايا في
األطراف ،مشيرا ً إلى أنّ الجرحى من مصراتة ،وسبها
وسرت والجفرة وودان.
وأعلن المركز اإلعالمي لعملية «البنيان المرصوص»،
اليوم أنّ تقدم القوات التابعة له في «جميع المحاور
معززة بنيران المدفعية ،وضربات سالح الجو الليبي
ف��ي س��رت» أسفر ع��ن «ع��ش��رات القتلى ف��ي صفوف
عصابة داعش».
وأعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ،أ ّنها
تمهد لخوض معركة حاسمة مع تنظيم «داع��ش» في
المنطقة التي تحاصره فيها في مدينة سرت.
وأشارت القوات التابعة لحكومة الوفاق ،إلى أ ّنها
أحبطت محاوالت متكررة للتنظيم لكسر هذا الحصار.
وقالت القوات الحكومية في بيان «رغم الهدوء الظاهر
على محاور القتال ،إال أنّ العمل المخابراتي لجبهتنا
يواصل نشاطه استعدادا ً لمعركة الحسم».
وأضافت أنّ نشاطها العسكري يتركز حاليا ً على
قصف مراكز للتنظيم المتطرف في سرت ( 450كلم
شرق طرابلس) بالمدفعية الثقيلة ،فيما ينفذ سالح
الطيران «طلعات بشكل يومي بعضها طلعات قتالية
وبعضها استطالعية».
وش���ددّت ق��وات الحكومة المدعومة من المجتمع
الدولي على أ ّنها تواصل «بثبات حصار فلول «داعش»
ف��ي منطقة ضيقة داخ���ل س���رت ،ورغ���م محاوالتهم
المتكررة إليجاد ثغرة للفرار إال أنّ ثبات قواتنا أحبط
كل محاوالتهم».
وب��دأت القوات الحكومية قبل أكثر من شهر عملية
«البنيان المرصوص العسكرية» التي تهدف إلى
استعادة مدينة سرت ،مسقط رأس معمر القذافي ،من
أيدي التنظيم المتطرف الذي يسيطر عليها منذ يونيو
.2015
وفي مواجهة تقدم القوات الحكومية ،يشن تنظيم
«داع���ش» سلسلة هجمات م��ض��ادة بينها هجمات
انتحارية بسيارات مفخخة تستهدف تجمعات للقوات
الحكومية عند األطراف الغربية والجنوبية للمدينة.
في المقابل ،يضم تنظيم داعش الذي يبلغ عديده
في ليبيا نحو خمسة آالف عنصر ،مقاتلين أجانب
في سرت من شمال إفريقيا والخليج ،بحسب سكان
المدينة .وقتل في العملية منذ بدئها  166عنصرا ً من
القوات الحكومية على األق��ل وأصيب أكثر من 500
بجروح بحسب مصادر طبية في مصراتة  ،مركز قيادة
العملية العسكرية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1زعيم ليبي مجاهد إشتهر بمقاومته اإلستعمار اإليطالي
2 .2نوتة موسيقية ،مدينة فرنسية ،تمس
3 .3صوت حزين ،إله الشر في ديانة زاردشت
4 .4مدينة في أفريقيا الجنوبية ،فاجر
5 .5حفرا البئر ،أمسيات
6 .6دولة أفريقية ،أصبح طري الملمس سهل الحركة
7 .7فرحي وسروري ،أنكشه للصوف
8 .8بحر ،جوابنا ،جوهر
9 .9مصيف لبناني ،أحالم
1010ساحر ،عاصمة آسيوية
1111للنفي ،بارع ،وطن
1212مدينة هندية ،قطعا

1 .1رئيس حكومة أسبق ،مارس نشاط ذهني
2 .2فرعون أسطوري مؤسس ممفيس ،بلدة لبنانية
3 .3يداعب ،حفيد إيتوبعل ملك صور
4 .4من القوارض ،دولة إسالمية
5 .5خاصتي ،غزال ،وعاء كبير ،اول ميمون
6 .6عطاء ،دولة أميركية
7 .7مدينة أميركية ،أمنح
8 .8قبائل كانت تسكن اواسط اسيا ،قنوط ،أضأت
9 .9أنيساً ،عتبي على
1010مدينة فلسطينية ،جزيرة إيطالية
1111مهمالً دون عناية ،غنج
1212نعم (باالجنبية) ،نركض ،وضع خلسة
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،643572981 ،159486732
،487625193 ،872391456
،596137248 ،321948675
،738269514 ،965814327
214753869

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1توماس لورنس  ) 2ياكوتيا،
اوان  ) 3توت ،ام درمان  ) 4وست
اند  ) 5البا ،ساو لويس  ) 6لم،
دل��و ،دان��ا  ) 7يبس ،ول��د ،مس 8

) ردمنا ،التينا  ) 9يو ،يرافق ،نار
 ) 10س��ار ،ليبيا  ) 11نابولي،
اليت  ) 12ينادمه ،رمس.
عموديا:
 ) 1تيت غاليري ،ني  ) 2واو،
لمبدوسا  ) 3مكتوب ،سم ،ابي 4

) او ،ساد ،نيرون  ) 5ستات ،لوار،
ال  ) 6ليماسول ،اليد  ) 7وادن��ا،
دلفي  ) 8ردود ،اقبله  ) 9نام،
النت ،يا  ) 10سواسون ،يناير 11
) ان ،يامنا ،تم  ) 12س��ن ،يس،
ساري.

 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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Visions
فيلم رعب بطولة اسال فيشر من
اخ��راج كيفن غروتير .مدة العرض
 82دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
ساليناس ،سينما سيتي ،سينمال،
فوكس،غاالكسي).
Welcome to me
فيلمكوميديبطولةويسبينتلي
من اخراج شيرا بيفان .مدة العرض
 87دقيقة ،ABC( .فوكس).
Me Before You
فيلم درام��ا بطولة سام كالفلين
م� ��ن اخ� � � ��راج ت��ي��ا ش � � � ��اروك .م��دة
العرض  110دقائق ،ABC( .الس
ساليناس،ديونز،اسباس،سينمال،
فوكس).
Nina
فيلم درام��ا بطولة زوي سالدانا
م��ن اخ � ��راج سينثيا م � ��ورت .مدة
العرض  90دقيقة ،ABC( .سينما
سيتي،امبير).
Lost in the Sun
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ج��وش
دوهامل من اخراج تيري نيلسون.
م��دة ال�ع��رض  95دقيقة،ABC( .
السساليناس).
تلتت
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة طوني
عيسى م��ن اخ ��راج كريستيان ابو
ع �ن��ي( .س�ي�ن�م��ا س �ي �ت��ي ،اس �ب��اس،
سينمال).
The Nice Guys
فيلم كوميدي بطولة روسل كرو
من اخراج شاين بالك .مدة العرض
 116دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس س��ال �ي �ن��اس ،سينما سيتي،
سينمال).

