14

السنة الثامنة  /اجلمعة  24 /حزيران  / 2016العــدد 2111
Eighth year / Friday / 24 June 2016 / Issue No. 2111

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

وأوض��ح الحلو أنّ المساعدات
لم تصل حتى اآلن لزملكا وعربين
ف��ي غ��وط��ة دم��ش��ق الشرقية رغم
وج��ود الموافقة المبدئية من قبل
دم���ش���ق ،ب��س��ب��ب خ�ل�اف���ات ح��ول
ع��دد المحتاجين ،إذ تقيم األم��م
المتحدة عدد المحتاجين في هاتين
المدينتين بـ 30ألف شخص ،فيما
تصر الحكومة السورية على عدد
أقل بكثير.
ب��دوره أكد إيغالند أنّ استمرار
األع��م��ال القتالية يُعرقل إيصال
المساعدات إلى العديد من المناطق
في سورية ،مضيفا ً أ ّنه رغم المخاطر
التي تواجه القوافل اإلنسانية في
النقاط الساخنة ،يُرسل الصليب
األحمر قوافل المساعدات إلى الشيخ
مقصود في مدينة حلب وعفرين في
ريفها وجيرود بريف دمشق.
هذا وأش��اد المنسقان بعمليات
إسقاط المساعدات اإلنسانية في
دي��ر ال���زور المحاصرة م��ن الجو،
علما ً بأنّ األمم المتحدة لم تتمكن
من إيصال أيذ مساعدات إلى هذه
المنطقة براً .لكنهما أكد أنّ عمليات
اإلي���ص���ال ال��ب��ر ّي��ة تبقى الخيار
األف��ض��ل رغ���م ك��اف��ة الصعوبات
وال��م��خ��اط��ر ،م��وض��ح�ا ً أنّ عملية
إيصال الكمية الضرورية لتموين
منطقة من المناطق المحاصرة لمدة
شهر،عن طريق اإلسقاط من الجو،
ستستغرق شهرين ،فيما يمكن

إيصال نفس الكمية بشاحنات في
غضون  3أيام.
هذا وأعلن مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية في بيان
أنّ األمم المتحدة أرسلت منذ بداية
العام الحالي  87قافلة إنسانية
إلى مدن محاصرة ومناطق يصعب
الوصول إليها في سورية.
وج���اء ف��ي ال��ب��ي��ان ال���ذي صدر
ف��ي أع��ق��اب اجتماع جديد لفريق
الشؤون اإلنسانية التابع لمجموعة
دع��م س��وري��ة ،أنّ  976ط��ن �ا ً من
المساعدات وصلت إلى المناطق
المحاصرة في دير ال��زور في إطار
 60عملية إلسقاط المساعدات من
الجو تحت إشراف برنامج الغذاء
العالمي.
وحسب معلومات المكتب ،فقد
شملت جهود اإلغاثة منذ بداية العام
 460ألف سوري في المناطق التي
يصعب الوصول إليها ،و 334ألف
شخص في المناطق المحاصرة،
كما تمكنت األمم المتحدة وشركاؤها
من إيصال المساعدات إلى  50ألف
شخص ف��ي المناطق التي يجب
ع��ب��ور خ��ط��وط الجبهة للوصول
إليها.
ميدانياً ،واصلت وحدات الجيش
ال���س���وري عملياتها العسكرية
ب��ال��ق��رب م��ن مدينة داري���ا بريف
دمشق ،بعد اشتباكات عنيفة مع
المسلحين في المنطقة الهامة التي

ع�شرات الإرهابيين ( ...تتمة �ص)9

تجاور العاصمة دمشق.
واس��ت��ط��اع ال��ج��ي��ش ال��س��وري
أنّ يكسب مساحات إضافية من
المزارع ،ووسع طوق األمان حول
مطار المزة العسكري ،حيث سيطر
على  25مزرعة في جنوب المطار
وتقدم في عمق مدينة داريا.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت شهدت فيه
قرى النشابية و حوش الفضالية
و ح��وش خرابو و الصالحية في
الغوطية الشرقية لدمشق ،عمليات
اس��ت��ه��داف ن���اري م��رك��ز م��ن قبل
وح��دات الجيش ال��س��وري ،في ما
قالت مصادر اعالمية أ ّنها تمهيد
ل��ع��م��ل��ي��ات ع��س��ك��ري��ة ستشهدها
المنطقة قريباً ،بعد أيام من السيطرة
على البحارية.
وس��ع الجيش
وف��ي ري��ف حماة ّ
السوري سيطرته على مرتفعات
خط البترول وتبارة الديبة في ريف
السلمية الشرقي ،في حين سجلت
اشتباكات عنيفة في جنوب بلدة
عقارب.
وفي سياق متصل ،أكد نشطاء أنّ
«قوات سوريا الديمقراطية» دخلت
أمس ،مدينة منبج ،أحد أبرز معاقل
تنظيم «داعش» في محافظة حلب
شمالي سورية ،من الجهة الجنوبية
الغربية بغطاء ج�� ّوي كثيف من
التحالف الدولي ،مشيرين إلى أنّ
اشتباكات عنيفة تدور في شوارع
المدينة وبين أبنيتها.

ق��رار العبادي ج��اء بعد انتقادات
سياسية واسعة تعرض لها من قوى
سياسية وفصائل الحشد الشعبي،
بسبب نقل قطعات عسكرية لجنوب
الموصل ،قبل استكمال تحرير الفلوجة،
كبرى مدن محافظة األنبار (غرب).
وب��دأت ال��ق��وات العراقية في 23
أيار الماضي حملة عسكرية ،بغطاء
ج��� ّوي م��ن دول التحالف ال��دول��ي،
الستعادة الفلوجة ،التي كانت أحد
المعاقل الرئيسية لتنظيم «داعش»
غربي البالد ،ليعلن العبادي الجمعة
الماضي ،تحريرها بـ»شكل تام».
وك��ان العبادي وج��ه رس��ال��ة إلى
«دواع���ش» السياسة ،مؤكدا ً أ ّن��ه لن
يتراجع ع��ن االص�لاح��ات ومحاربة
الفساد.
وبحسب السومرية ن��ي��وز ،قال
العبادي في بيان صدر على هامش
لقائه بعدد كبير من عشائر النجف
االشرف ،أن «داعش مشروع خارجي
ولكن أبطالنا بتضحياتهم اجهضوا
المشروع» ،مؤكدا ً «وج��ود دواع��ش
فساد وسياسة وإعالم».
واستغرب العبادي «م��ن بعض
القنوات التي جنّ جنونها كلما اقتربنا
من تحقيق النصر» ،مشيرا ً إل��ى أنّ
«ه��ذا االم��ر ك��ان واض��ح�ا ً في تحرير
الفلوجة».
وتابع «إننا سنحاسب كل من قتل
العراقيين وسفك الدماء» ،موضحا ً
«إننا في الوقت الذي نحرر األراضي،

وفي الكويت جدد وفد صنعاء تمسكه بتأليف
سلطة تنفيذية توافقية بما فيها الرئاسة.
وق��ال��ت م��ص��ادر يمنية م��ف��اوض��ة ،إنّ وفد
صنعاء وخالل لقائه المبعوث األممي اسماعيل
ولد الشيخ أحمد ،عبّر عن رفضه تجاوز سقف
التوافق.
ب��دوره أك��د رئيس وف��د المستقيل عبد ربه
منصور هادي إلى مشاورات الكويت عبد الملك
المخالفي ،أنّ االنسحاب وتسليم السالح وإنهاء
االقتتال هو السبيل إلى السالم الحقيقي.
وكان المبعوث األممي أعلن الثالثاء الماضي،
أ ّن��ه تقدم «بمقترح لخارطة طريق تتضمن
تصورا عمليا ً إلنهاء النزاع» لوفدي المشاورات
المستمرة منذ  21أبريل الماضي.
ميدانياً ،قتل وجرح العشرات من ميليشيات
هادي ،خالل تصدي الجيش واللجان الشعبية
لتقدمهم باتجاه مديرية المتون في الجوف
شرق اليمن.
وتشهد المتون معارك عنيفة بين ميليشيات
ه���ادي م��ن ج��ه��ة ،وق���وات ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان
الشعبية من جهة أخرى ،وسط سلسلة غارات
للتحالف السعودي.
وكانت القوات اليمنية المشتركة تمك ّنت من
السيطرة على  5مواقع إستراتيجية بمنطقة
الصبرين بمحافظة الجوف.
وأوض��ح مصدر عسكري ،أنّ السيطرة على
المناطق االستراتجية بالجوف ج��اءت بعد
إستمرار خ��روق��ات ق��وات ه���ادي ،مشيرا ً إلى
سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وإغتنام

هذا ولقي عدد من قوات العدوان السعودي
بينهم ق��ي��ادي م��ص��رع��ه��م ف��ي م��دي��ري��ة خب
والشعف بمحافظة الجوف في مواجهات مع
الجيش واللجان الشعبية في المحافظة.
وق��ال مصدر عسكري «للمسيرة ن��ت» إنّ
خمسة من ق��وات ال��ع��دوان السعودي بينهم
القيادي محمد علي الحنيوي ،لقوا مصرعهم في
مديرية خب والشعف بالجوف إثر اشتباكات
مع رجال الجيش واللجان الشعبية.
وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان
الشعبية أطلقت ف��ي ال��ـ  18م��ن ه��ذا الشهر
صاروخ باليستي ،على تجمعا ً لقوات العدوان
السعودي في معسكر  115بمحافظة الجوف
والذي أدى إلى قتل العشرات منهم وتدمير عدد
من اآلليات والمعدات الحربية التابعة لهم.
إل��ى ذل��كّ ،
كشفت م��ص��ادر ع��ن وص��ول وفد
عسكري سعودي كبير ،إلى معسكرات بمدينة
م���أرب ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب ق��ائ��د ال��ق��وات ال��ب��ر ّي��ة
السعودية األمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز.
وأوض���ح���ت ال��م��ص��ادر أنّ زي����ارة خاطفة
لمسؤولين عسكريين سعوديين إستغرقت
ساعات وعلى متن مروحية سعودية لبحث
تصاعد الخالفات بين ق��وات ه��ادي والفشل
الميداني.
وعقد األمير السعودي إجتماعات بقيادات
ال��ع��دوان ،محذرا ً أيّاهم من خطورة التراجع
الميداني الملحوظ بجبهات القتال.
وذك��رت المصادر عن تقديم السعودية 60
آلية عسكرية جديدة لقوات هادي.

ت�صعد ( ...تتمة �ص)9
المنامة
ّ
وذكر نشطاء أنّ السلطات استدعت رجال الدين
الخمسة ،وبينهم الشيخ فاضل الزاكي رئيس المجلس
اإلسالمي للعلماء الذي حلته الحكومة منذ ما يزيد عن
عامين ،إلى مركز شرطة البديع في المنامة.
ويتوقع أن يكون االستدعاء على صلة باالعتصام
المفتوح ،ال��ذي أقامه مواطنون عند منزل آية الله
الشيخ عيسى قاسم ،احتجاجا ً على إسقاط السلطات
لجنسيته.
واعتصم آالف من البحرينيين في الدراز لثالثة أيام
متتالية ،مطالبين بوضع حد لنفوذ أسرة آل خليفة،

وإنهاء التمييز واالضطهاد الذي تتعرض له الغالبية
الشيعية.
ورف��ع المحتجون ش��ع��ارات مناهضة للنظام،
وطالبوا بإرجاع جنسية آية الله قاسم ،واإلفراج عن
المعتقلين وفي مقدمتهم الرموز
وباشرت السلطات فرض حصار شامل على منطقة
الدراز ،حيث يقطن مرجع الدين في البحرين آية الله
الشيخ عيسى قاسم.
وشوهدت قوات األمن وهي تعيد االنتشار ،وتقوم
بتركيب الحواجز اإلسمنتية على جميع مداخل القرية
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نوعية ن ّفذتها القوات األمنية العراقية
ف��ي ق��ري��ة «زن���اوي���ر» ش��م��ال غ��رب
قرية النصر بمحافظة نينوى ،في
وقت ع ّثرت القوات األمنية العراقية
بالتنسيق مع الحشد الشعبي في
محافظة ص�لاح ال��دي��ن ،على مقبرة
جماعية تضم رف���ات أك��ث��ر م��ن 50
شخصا ً من ضحايا مجزرة سبايكر
على ضفة نهر دجلة شمال تكريت.
أم��ا في أرب��ي��ل ،فدمرت الطائرات
الحربية التركية أهدافا ً تابعة لحزب
العمال الكردستاني من بينها مخازن
لألسلحة بمحافظة أرب��ي��ل شمال
العراق.
وأع��ل��ن��ت خليّة االع�ل�ام الحربي

(مؤسسة رسمية) ،أمس ،إستعادة
القوات األمنية السيطرة على قري ٍة
جنوب قضاء «الشرقاط» ،بعد  5أيام
على أنطالق العملية العسكرية.
وسيطر مسلح ّو «داع���ش» على
قضاء الشرقاط والنواحي والقرى
السنية في
التابعة له ذات الغالبية ُ
حزيران عام .2014
ويعد القضاء منطقة استراتيجية
مهمة أذ يقع على بعد (115كم)
ج��ن��وب م��ح��اف��ظ��ة ن��ي��ن��وى ،وعلى
بعد (125كم) شمال تكريت مركز
محافظة صالح الدين (شمال) ،وعلى
بعد (135كم) غرب محافظة كركوك
(شمال).

ً
قتيال من قوات «الوفاق» في �سرت
�سقوط 49

وفد ع�سكري ( ...تتمة �ص)9
أسلحة وآليات تابعة لهم.
وتمكنت ق��وات الجيش اليمني واللجان
الشعبية الثالثاء الماضي ،من تأمين جبل فاطم
بمنطقة حريب نهــم غــرب محافظة م��أرب.
وأوض��ح مصدر عسكــري لـ«سبأ» أنّ قوات
الجيش اليمني واللجان الشعبية استكملوا
السيطرة على جبل فاطم اإلستراتيجي شرقي
ح��ري��ب نهم بعد م��ع��ارك عنيفــة م��ع ق��وات
العدوان السعودي خلفت قتلى وجرحى في
صفوفهم .
ويأتي هذا االنجاز رغم شن طيران العدوان
العديد من الغارات على المنطقة لمساندة قوات
هادي على األرض.
كما سيطرت قوات الجيش اليمني واللجان
الشعبية ،على جبل جالس االستراتيجي،
الواقع في بلدة القبيطة بمحافظة لحج جنوبي
اليمن ،بعد معارك عنيفة مع قوات هادي منذ
أي��ام ،وه��و ما يمكنهم من وض��ع قاعدة العند
الجويّة تحت خطوط نيرانهم.
وذك���رت المصادر لـ«عربي »21أنّ ق��وات
الجيش اليمني واللجان الشعبية يحاولون
االقتراب من قاعدة العند ،عبر التمركز في جبل
«جالس» ،ال��ذي يعد أق��رب نقطة إلى القاعدة
العسكرية في لحج ،في وقت شنّ سالح الجو
التابع لقوات التحالف العربي غارات جويّة؛
بهدف كسر هجوم قوات الجيش اليمني واللجان
الشعبية باتجاه العند.
وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى
من الطرفين.

ف��إن��ن��ا ن��ع��ي��د ال��ح��ي��اة وال��خ��دم��ات
واالستقرار للمناطق المحررة».
وأك���د ال��ع��ب��ادي على «توصيات
ال��س��ي��د ع��ل��ي ال��س��ي��س��ت��ان��ي بحفظ
األرواح والممتلكات» ،موضحا ً أن
«اإلصالحات التي بدأناها في األجهزة
األمنية أتت كلها في إعادة االنتصارات
لقواتنا البطلة بالرغم من الصعوبات
التي نمر بها».
ووج����ه ال���ع���ب���ادي رس���ال���ة إل��ى
«دواع���ش السياسة» بالقول «إننا
ل��ن ن��ت��راج��ع ع��ن االص�لاح��ات ولن
نتراجع عن محاربة الفساد» ،الفتا ً
إلى أن «االصالحات كالدواء نتيجتها
الشفاء».
م��ي��دان��ي�اً ،نشر اإلع�ل�ام الحربي
بوزارة الدفاع العراقية مقطع فيديو،
يظهر إسقاط القوات العراقية طائرة
من دون طيار تابعة لتنظيم «داعش»
اإلرهابية.
ويظهر المقطع استهداف ق��وات
الجيش العراقي للطائرة المسيرة
فوق بعض طرقات الفلوجة والذي
ينتهي بإسقاطها؛ حيث توثق ذلك
المقاطع المستخرجة م��ن كاميرا
الطائرة.
ب��دوره أعلن قائد عمليات األنبار
ال��ل��واء الركن إسماعيل المحالوي،
انطالق المرحلة الثانية من عمليات
تحرير منطقة الحصي وص��وال ً إلى
سد الفلوجة جنوب مدينة الفلوجة
بمحافظة األن��ب��ار ،كما أع �لّ��ن قائد

الشرطة االت��ح��ادي��ة الفريق الركن
رائد شاكر جودت ،أنّ قوات الشرطة
االت��ح��ادي��ة تمكنت م��ن قتل أربعة
م��ن مسلحي تنظيم «داع���ش» بعد
السيطرة على محاور الجسر القديم
وق��ط��ع خ��ط��وط إم���داد التنظيم من
الضفة الثانية للنهر بمدينة الفلوجة
في محافظة األنبار.
و ُق��ت��ل م��ا يسمى ب��ـ «أم��ي��ر منطقة
ال�����دوالب» ف��ي تنظيم «داع����ش» و
 3م��ن عناصر التنظيم ف��ي منطقة
«مشكوكة» شمال غرب الدوالب غرب
محافظة األنبار ،باإلضافة إلى عدد
آخر ودمرت  4آليات مفخخة لهم وعثر
على سجن للتعذيب ،خالل عمليات
نوعية ن ّفذتها القوات األمنية العراقية
في مدينة الفلوجة بمحافظة األنبار.
وفي سياق متصل ع ّثرت القوات
األمنية العراقية على  12ج ّثة تابعة
لمسلحي «داع����ش» فصلت عنها
رؤوسها وم��ن بينها جثة المسؤول
اإلع�لام��ي «ل��داع��ش» ف��ي الفلوجة
المدعو «أبو أحمد العسافي» ،وقد قام
التنظيم بقطع رؤوس قتاله وشوهها
وذل��ك لتضليل ال��ق��وات األمنية من
التعرف إلى جثث قادته الذين قتلوا
في المعارك األخيرة بمدينة الفلوجة.
وف��ي ن��ي��ن��وى ُق��ت��ل  3مسؤولين
ب��ارزي��ن م��ن تنظيم «داع����ش» ،هم
«محمد الماضي ،ومحمد العجس
وعدي العلي الماللي» اختصاصهم
اطالق صواريخ موجهة ،خالل عملية

المحتجين إلى داخلها.
لمنع تس ّرب
ّ
كما استدعت السلطات البحرينية عددا ً من رؤساء
الحسينيات ،وأبلغتهم أن مواكب العزاء ستستهدف،
وأنها لن تتورع عن استخدام القوة ضد المعزين إذا ما
ت ّم رفع صورا ً آلية الله قاسم.
وخ ّتم المسؤولون األمنيون تهديداتهم لرؤساء
المآتم ،بالقول «اعتبروا أن ذلك تهديدا ً مباشرا ً وجديا ً
باستخدام القوة واعتقال رؤساء المآتم» ،وذلك قبل
يومين من حلول ذكرى استشهاد اإلمام علي بن أبي
طالب عليه السالم.

الجي�ش الليبي ي�سيطر على مناطق جنوب �أجدابيا
تمكن الجيش الليبي من استعادة السيطرة
على مناطق ج��ن��وب مدينة أج��داب��ي��ا شرقي
ليبيا ،كان يسيطر عليها مسلحون من تنظيمي
«القاعدة» و»داعش».
وذك����رت وس��ائ��ل إع�ل�ام محلية أم���س ،أن
تحركات الجيش الليبي ت ّمت تحت غطاء ج ّوي
وقصف مدفعي عنيف ،وأدت إلى سيطرة القوات
المسلحة على مواقع في محور القوارشة ،منها
العمارات الجديدة وحي الجوازي ،وأجزاء كبيرة
من منطقة قاريونس في بنغازي المجاورة.
وك��ان الناطق باسم غرفة عمليات أجدابيا
التابعة للجيش الليبي المالزم أكرم بوحليقة
قال األربعاء ،إنّ ق��وات الجيش سيطرت على
العمارات الصينية والبوابة الجنوبية ومصنع
المكرونة جنوب المدينة.
ون ّفى بوحليقة وقوع أيّ قتلى في صفوف
قوات الجيش في االشتباكات المستمرة منذ 4
أي��ام ،مشيرا ً إلى وق��وع عدد كبير من القتلى
في صفوف الجماعات التابعة لما يسمى بـ
«سرايّا الدفاع عن بنغازي» و»غرفة عمليات
أجدابيا».
وف���ي ال��س��ي��اق أك���د م��ص��در ع��س��ك��ري ،أول
أمس ،ارتفاع عدد قتلى قوات عملية «البنيان
المرصوص» إلى  49قتيالً جراء االشتباكات

العنيفة التي تخوضها ضد تنظيم «داع��ش»
في مدينة سرت.
وق��ال مصدر بالمجلس العسكري مصراتة
ل��ـ»ب��واب��ة ال��وس��ط» ،فجر األرب��ع��اء ،إنّ عدد
القتلى ارتفع إلى  49وأكثر من  120جريحاً،
في االشتباكات القوية التى شهدتها محاور
القتال بجبهة سرت ضد تنظيم «داعش» ،خالل
المواجهات التي ُتعد األعنف منذ انطالق العملية
المدعومة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
الوطني في أيار الماضي لتحرير المدينة من
قبضة التنظيم.
وأك��دت غرفة عملية «البنيان المرصوص»
السيطرة على مقار جديدة منها إذاع��ة سرت،
وحي الموريتان ،والشركة العامة للكهرباء في
المدينة وهي مواقع كان يسيطر عليها عناصر
التنظيم األرهابي.
وتأتي حصيلة الضحايا األكبر بين قوات
«البنيان المرصوص» منذ انطالقها ،بالتزامن
مع تقدم كبير أحرزته خالل المواجهات التي
تخوضها في مدينة سرت حيث سيطرت على 5
مواقع جديدة في المدينة.
وأص��درت القيادة العامة للقوات المسلحة
الليبية ،صباح األرب��ع��اء ،تعليماتها لقواتها
كافة بمحاور القتال في مدينة بنغازي بالتقدم،

عبّر فيديو مصور ُنشر لمعاون آمر غرفة عمليات
الجيش الليبي بمواقع التواصل االجتماعي.
وق��ال مصدر عسكري رفيع المستوى ،من
غرفة عمليات القوات الخاصة «الصاعقة» في
تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» إن قواته
تقدمت وبسطت سيطرتها على مواقع جديدة
بمحور القوارشة ،تحت غطاء ج � ّوي وقصف
مدفعي مكثف .وأوض��ح المصدر أنّ العمليات
العسكرية مستمرة واالشتباكات لم تتوقف.
وقال مسؤول مكتب اإلعالم بالقيادة العامة
للقوات المسلحة ،خليفة العبيدي ،األربعاء،
إن الجيش سيطر على معسكر الدشم التابع
للبحرية بمنطقة قنفودة غرب مدينة بنغازي.
وق���ال ال��ع��ب��ي��دي ل��ـ»ب��واب��ة ال���وس���ط» ،إنّ
العمليات العسكرية ال تزال مستمرة والكتيبة
« 309طبرق» فرضت سيطرتها على طريق
الحضيرة الجمركية ومعسكر الدشم ومواقع
استراتيجية في قنفودة ،باإلضافة إلى جزء من
العمارات السكنية بمنطقة قاريونس.
وأوض��ح العبيدي ،أنّ تقدم القوات البريّة
ج��اء بعد غ���ارات ج��و ّي��ة دقيقة لسالح الجو
استهدفت مواقع وتجمعات تنظيم «داع��ش»
والتشكيالت المسلحة المتحالفة معه في محور
غرب بنغازي.

و�صول حاملة المروحيات «مي�سترال» �إلى الإ�سكندرية
وص �لّ��ت حاملة ال��م��روح��ي��ات المصرية من
ط��راز ميسترال «جمال عبد الناصر» سواحل
اإلسكندرية ،أمس بعد رحلة استغرقت  14يوما ً
من ميناء سان ناذير غربي فرنسا.
وقامت حاملة المروحيات المصرية برحلة
بحرية تجريبية استغرقت  14يوماً ،شاركت
خاللها فى التدريب المصري الفرنسي المشترك
«كليوبترا  »2016وتحمل على متنها 170

بحارا ً مصرياً ،ومعهم  50من الخبراء الفرنسيين،
وتعتبر ميسترال األحدث ضمن القوات البحريّة
المصرية.
وتبدأ مراسم االحتفال بالنشيد الوطني ،تليّه
كلمة قائد القوات البحرية ،فعرض فيلم تسجيلي
لمراحل تدريب الضباط المصريين ،ثم رفع العلم
المصرى احتفاال ً بانضمام ميسترال ألسطول
ال��ق��وات البحرية ،لتصبح مصر أول دول��ة فى

أفريقيا والشرق األوس��ط ،تمتلك هذا النوع من
الحامالت.
وتمثل صفقة حاملة الطائرات الفرنسية أبرز
الصفقات فى تاريخ مصر العسكرى ،إضافة
لصفقة  24طائرة من طراز رافال ،وفرقاطة بحرية
من ط��راز فريم أطلق عليها اسم «تحيّا مصر»،
وستصل حاملة أخرى من ذات الطراز ،يطلق عليها
اسم الرئيس «أنور السادات» في أيلول المقبل.
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1إحدى قمم جبل المكمل في لبنان ،شهر ميالدي
2 .2ضمير منفصل ،والد (بالعامية) ،عاصمة أوروبية
3 .3من أحياء نيويروك وأكبر مركز مالي عالمي ،أفرح
4 .4حرف أبجدي مخفف ،نخاف من ،ركيزة
5 .5شبه جزيرة في أوروبا ،أرخبيل في أوقيانيا
6 .6حرف أبجدي ،أهدلت الستار ،بلدة لبنانية
7 .7مسابح مشهورة في فلوريدا
8 .8جعلهم أولياء على ،نشي ،عائلة
9 .9متشابهان ،من شعوب أميركا الوسطى ،غزال
1010أصلحا البناء ،والية أميركية
1111أبي ،ألف
1212أوعية كبيرة ،أتهم ،لعاب

1 .1مصيف لبناني
2 .2أعلى قمم العالم وأضخمها ،من الحمضيات
3 .3جزيرة تنزانية ،جزيرة بريطانية
4 .4إخترع ،عدم اإلهتمام
5 .5عملة أوروبية ،يناوال باليد
6 .6يجالس على الشراب ،يوافق الرأي
7 .7جمعته ،دولة عربية
8 .8من األطراف ،من الفاكهة الصيفية ،إتهم
9 .9لص أطلقه بيالطس عوض المسيح ن��زوال ً عند طلب
اليهود ،تدريب
1010بحر ،ينثر الماء ،يسجن
1111مدينة إيطالية في صقلية ،سالم
1212شعور ،فلوس ،أسحق وأفت
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،217385694 ،349671582
،921837465 ،568492317
،673954821 ،854126739
،485269173 ،732518946
196743258

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1عمر المختار  ) 2مي ،رين،
ت�لام��س  ) 3رن��ي��ن ،اه��ري��م��ن ) 4
كيمبرلي ،فاسق  ) 5رسا ،ليالي 6
) زامبيا ،الن  ) 7مرحي ،انسله ) 8

يم ،ردنا ،در  ) 9حمانا ،امالي 10
) فاتن ،مانيال  ) 11كال ،ماهر ،بلد
 ) 12رانشي ،بترا.
عموديا:
 ) 1ع��م��ر ك���رام���ي ،ف��ك��ر ) 2
مينيس ،رمحاال  ) 3يمازح ،متان

 ) 4ارنب ،ايران  ) 5لي ،ريم ،دن،
مي  ) 6منال ،باناما  ) 7هيلينا،
اه��ب  ) 8ت��ت��ر ،ي���أس ،ان���رت ) 9
اليفا ،لومي  ) 10رام الله ،البا 11
) منسيا ،دالل  ) 12يس ،نجري،
دس.

 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).

