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تتمات  /ت�سلية
جميل ي� ّؤكد ( ...تتمة �ص)9

ع�شرات القتلى ( ...تتمة �ص)9

«داع��ش» في واشنطن الشهر المقبل» ،مؤكدا ً أنّ الحل
السياسي هو الوحيد الممكن ألزمة سورية ،وأن «وقف
إطالق النار شرط للسالم» هناك.
من جهته أ ّكد الجبير أنّ حل األزمة في سورية ال يكون إال
برحيل الرئيس األسد عن منصبه إما عسكريا ً أو سياسياً،
بحسب تعبيره .مشيرا ً إلى تطابق رؤيتي السعودية
وفرنسا بشأن األوضاع في سورية وباقي دول المنطقة
التي تعاني من أزمات.
ميدانياً ،ك ّثف الجيش السوري عملياته العسكرية في
الجزء الجنوبي من مزارع المالح في ريف حلب الشمالي،
بعد استعادته األج��زاء الشمالية و الشرقية منها في
اليومين الماضيين.
الجيش تمكن من السيطرة بالكامل على نحو تسعين
بالمئة من المزارع ،في حين فرض سيطرته النارية على
المساحة المتبقية و التي تبعد عن طريق الكاستللو الذي
يعتبر خط اإلمداد الوحيد للمجموعات المسلحة في أحياء
مدينة حلب الشرقية ،مسافة  1،5كم.
وف��ي ري��ف دمشق ،تمكنت وح��دات الجيش السوري
من التقدم على محور باال -جسرين في الغوطة الشرقية
لدمشق ووسعت نطاق سيطرتها في المنطقة.

ج��اء ذل��ك في وق��ت ،أ ّك��د أمين ح��زب اإلرادة الشعبية
المعارض السوري ،قدري جميل ،أ ّنه لم يتغير شيء في
االتجاه العام لألحداث ،ولم يتغير شيء في المبادئ،
فالحل السياسي هو الحل الوحيد.
وأوضح جميل «أنا لدي تسريب من جنيف ،أنّ الجولة
األخيرة من المحادثات ستعقد في تموز وهذا شبه مؤ ّكد،
ولكن الخبر غير المؤكد استالم «جبهة النصرة» لصواريخ
مضادة للطيران ،أل ّنه ال أحد يعلم إن كانت هذه الصواريخ
وصلت من قبل أم ال».
جميل أضاف «نحن ال نخبىء شيء وموقفنا واضح
وف��وق الطاولة منذ عام  ،2011ولذلك نحن متفائلون،
ونعتقد أن هذا الصيف سيشهد تطورا ً إيجابيا ً في حل
األزمة السورية ،وحل األزمة يتلخص في ثالث عمليات:
إيقاف الكارثة اإلنسانية ،وإيقاف اإلرهاب ودحره ،وبدء
عملية التغيير السياسي الجذري الديمقراطي الشامل».
إل��ى ذل��ك ،أك��د وزي��ر الخارجية الفرنسي ج��ان مارك
إيرولت خالل مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي
عادل الجبير في باريس ،أن بالده ليس لديها النيّة لتدمير
الدولة في سورية.
إيرولت قال «هناك اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم

الريجاني :ال�سعودية ( ...تتمة �ص)9
ول ّفت الريجاني إلى أ ّنهم يقولون أحيانا ً بأنه علينا إال
نسمح باتساع نفوذ ايران المنطقة ،ولهذا السبب يسعون
لوضع إجراءات حظر أخرى ضد إيران ،لذا فانه في ضوء
هذه األمور ينبغي علينا أن نبدي رد الفعل المناسب وأن
ندرك بأنهم يتابعون أهدافا ً أخرى ضد ايران من وراء هذه
االستراتيجية.
وأكد الريجاني ،أنّ الغربيين وضمن تنفيذهم اإلتفاق
النووي يسعون للتواجد العسكري بقوة في المنطقة ،وأن
يمنعوا تواجد إيران فيها لذا فإنهم يقدمون ضمانات لبعض
دول المنطقة خاصة السعودية ويبيعون لدول المنطقة
ومنها السعودية كميات كبيرة من األسلحة.
واعتبر ،أنّ األميركيين ورغم إعرابهم عن القلق من التوتر
الحاصل بين إيران والسعودية إال أنهم ال يسوؤهم ذلك كثيرا ً
وهم مرتاحون منه في قرارة أنفسهم.

وأشار إلى أنّ اختالق األزمات في المنطقة تح ّولت إلى
سياسة وق��ال ،إنّ السعوديين وبسبب فشلهم في اليمن
ويأسهم من سلوكياتهم الدبلوماسية ال يرون سبيالً سوى
إثارة األزمات في المنطقة ،إذ أ ّنهم يختلقون األزمات لبعض
دول المنطقة ويتابعون تقسيم دول أخرى فيها.
ون ّوه إلى أنّ ظاهرة اإلرهاب آخذة باالتساع في المنطقة
كما ً ون��وع�ا ً وق���ال :إننا ن��واج��ه أزم��ة اإلره���اب على األم��د
المتوسط على األقل ومن المستبعد عالج القضية على األمد
القريب.
وحول الهدف المهم من خلق األزمات وتعزيز التيارات
اإلرهابية شدد الريجاني ،على أن الهدف المهم من وراء
ه��ذه االج���راءات هو زعزعة سيادة البالد في الداخل،
وايجاد ظروف ال تحظى فيها الحكومة المركزية باالقتدار
الالزم.

م�صر تحدّ د ( ...تتمة �ص)9

وا�شنطن ( ...تتمة �ص)9

رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى
نظيره الفلسطيني محمود عباس .وأضاف البيان أنّ الزيارة تأتي
في إطار المساعدة على التوصل إلى تسوية تحقق حل الدولتين
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوض��ح أنّ ال��م��ش��اوارت التي سيجريها شكري مع عباس،
واللقاءات األخرى التي سيعقدها مع كل من رئيس الوزراء رامي
الحمد الله ،ووزير الخارجية رياض المالكي ،وكبار المسئولين
الفلسطينيين« ،س��وف تتناول تقييم نتائج اجتماع باريس
الوزاري الخاص بدعم عملية السالم في  3حزيران الجاري».

والذي أسقطت السلطات البحرينية جنسيته في
 20حزيران الحالي ،تزامنا ً مع إجراءات تعسفية
منها إيقاف نشاط كبرى الجمعيات السياسية
في الخليج جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية،
وحل كبرى الجمعيات الثقافية في البالد جمعية
التوعية اإلسالمية ،فضالً عن سلسلة استدعاءات
طالت علماء دي��ن شيعة إضافة للتضييق على
نشطاء حقوق اإلنسان واعتقال الناشط الحقوقي
البارز نبيل رجب.

� 5أع�ضاء جدد غير دائمي الع�ضوية في مجل�س الأمن
ت��ت��ن��اف��س ث�ل�اث دول أوروب��ي��ة
ودول��ت��ان آسيويتان للفوز بثالثة
مقاعد غير دائمة في مجلس األمن
الدولي التابع لألمم المتحدة.
وسبق أن حسم مقعدان من أصل
خمسة غير دائمة العضوية لبوليفيا
وأثيوبيا ،اللتين ت ّم اختيارهما مسبقا ً
من قبل مجموعتيهما اإلقليميتين من
دون أيّ منافس وبتوافق اآلراء.
غير أنّ إيطاليا وهولندا والسويد
سيتنافسون على مقعدين محددين
ألوروب�����ا ال��غ��رب��ي��ة ،ف��ي��م��ا تسعى
كازاخستان وتايلند للفوز بالمقعد
المخصص آلسيا.
ويجب أن يحصل المرشحون،
حتى الذين ال يواجهون أيّ منافسة،
على ثلثي أص��وات ال��دول األعضاء
التي تص ّوت في الجمعية العمومية،
أيّ  129صوتا ً من أصل .193
ويتشكل مجلس األمن من  15دولة
عضواً ،خمس منها دائمة العضوية

(الواليات المتحدة ،فرنسا ،روسيا،
الصين ،بريطانيا) وتملك حق النقض
(الفيتو).
ويتم انتخاب خمسة أعضاء غير
دائمين كل عام ،ويشغلون المنصب
بدءا ً من األول من يناير لمدة عامين.

وستحل الدول الخمس المنتخبة
للعام  ،2017مكان إسبانيا وماليزيا
ونيوزيلندا وأنغوال وفنزويال.
أم��ا ال���دول الخمس األخ���رى غير
دائمة العضوية ،هي اليابان ومصر
والسنغال وأوكرانيا واألوروغواي.

وكان رئيس وفد «أنصار الله» محمد عبد السالم ،أ ّكد على أهمية
السالم واالستقرار في اليمن ،مشددا ً على أنّ «ما نبحث عنه هو
السالم وهو مطلب شعبنا اليمني الذي عانى الكثير والكثير جراء
العدوان».
وفي مداخلة له أثناء لقاء األمين العام لألمم المتحدة مع الوفد
الوطني اليمني ووفد الرياض ،أكد عبد السالم على الحرص أيضا ً
على إنجاح المشاورات الجارية ،معتب ًرا «أ ّنها أصبحت على مسافة
قريبة من الحل الشامل» ،ومعربا ً عن تقديمه الشكر واإلمتنان ألمير
دولة الكويت وكل مسؤولي الدولة والشعب الكويتي الشقيق على ما
يقدمونه من دعم ال محدود من أجل إنجاح هذه المشاورات والوصول
إلى السالم ،كما أثنى بالشكر على مبعوث األمين العام لألمم المتحدة
وفريقه على الجهود التي بذلوها ،وما زالوا في سبيل تحقيق األمن
واالستقرار في ربوع اليمن السعيد.

ميدانياً ،قتل  42شخصا ً على األقل وأصيب  39شخصا ً أخرون
بسلسلة تفجيرات انتحارية استهدفت مقرين لما يسمى بقوات
النخبة الحضرمية المدعومة من القوات االماراتية في مدينة المكال
(مركز محافظة حضرموت) جنوبي اليمن.
وأعلّنت جماعة «داع��ش» اإلرهابية اإلثنين ،مسؤوليتها عن
الهجمات التي طالت مقر االستخبارات بمنطقة فوه ،ونقطة تابعة
لقوات النخبة في منطقة الديس وميناء المكال البحري.
وقال رياض الجليلي مدير صحة محافظة حضرموت ،وكبرى
مدنها المكال ،إن  40عسكريا ً قتلوا في االعتداءات باإلضاف إلى امرأة
وطفل ،وأصيب  37أخرون بجروح.
وكانت  3تفجيرات استهدفت في وقت واحد نقاط تفتيش في
المدينة الساحلية ،في حين ك��ان العسكريون يتناولون طعام
اإلفطار ،وفق مسؤول أمني.

وأعلنت جماعة «داعش» اإلرهابية ،مسؤوليتها عن التفجيرات
اإلنتحارية ،بحسب ما نقل مركز «سايت» األميركي لرصد المواقع
اإلرهابية .وبحسب المركز ،ف��إنّ «داع��ش» قالت في بيان إنّ 8
انتحاريين قتلوا  50من العسكريين اليمنيين.
إلى ذلك ،أعلن موقع «عاجل» مقتل أحد الضباط السعوديين
المشاركين في العدوان على اليمن أثناء تواجده بمحافظة الحرث
جنوب منطقة جازان؛ قرب الحدود مع اليمن.
وأوضح «عاجل» نقالً عن مصادره ،أنّ الضابط هو وكيل الرقيب
وليد بن حمد الشودحي الشمري ،وزعم الموقع بأن القتيل هو الثالث
في شهر رمضان المبارك.
وأ ّكدت المصادر أنّ الشمري من منتسبي جيش العدوان السعودي
على اليمن ،وقتل األح��د أثناء ت��واج��ده على ال��ح��دود السعودية
المحاذية لألراضي اليمنية.

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9
وت� ّم خالل جلسة  14نيسان التصويت على إقالة الجبوري
ونائبيه.
يشار إلى أنّ النصاب القانوني لعقد الجلسة هو النصف زائد
واحد من عدد النواب البالغ  328نائباً ،أيّ  165نائبا ً لتحقيق
النصاب.
أما جلسة يوم  26نيسان ،وهي الجلسة التي عقدت برئاسة
الجبوري ونائبيه المقالين في حينه وبحضور رئيس الوزراء ،فقد
أقيل فيها  5وزراء والتصويت على  5وزراء جدد من ضمن برنامج
لإلصالح الحكومي.
وقال مصدر قضائي بخصوص عدم قانونية هذه الجلسة «رأت
المحكمة أ ّنها ج ّرت في ظل أجواء تتعارض مع حرية الرأي منها
دخول حرس ومنع النواب من الدخول إلى القاعة واألوضاع التي
رافقتها من وجود عسكر ،ونقل الجلسة من مكان إلى مكان دون
اإلعالن عن ذلك مسبقاً».
وحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي تغيير الوزراء الحاليين
الذين يرتبطون بأحزاب سياسية بآخرين تكنوقراط ،لكنه واجه
معارضة شرسة من كتلهم السياسية التي ترغب بإبقاء سيطرتها
على هذه المناصب.
ّ
ونظم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سلسلة تظاهرات ،دعّ ا
فيها الحكومة إلى تشكيل حكومة تكنقراط ،وقام أنصاره باقتحام
المنطقة الخضراء الشديدة التحصين مرتين الشهر الماضي.

بشكل غير قانوني».
ميدانياً ،أعلّنت قيادة عمليات الفرات األوسط  ،عن إحباط هجوم
لتنظيم «داعش» اإلرهابي بثالثة سيارات مفخخة وانتحاريين في
صحراء محافظة كربالء باتجاه قضاء النخيب.
وقال قائد عمليات الفرات األوسط اللواء الركن قيس المحمداوي
في بيان حسب « السومرية نيوز» ،إنّ «قطعات عمليات الفرات
األوس��ط متمثلة بالفوج األول ل��واء  16الفرقة الرابعة شرطة
اتحادية وقطعات التعرض التي وصلت بإمرة قائد العمليات
وقائد الشرطة بنفس الوقت تمكنت ،فجر اليوم ،من منع مجموعة
إرهابية تقدر عددها من  8إلى  12عنصراً».
وأض��اف المحمداوي ،أنّ «اإلرهابيين كانوا يستقلون ثالث
عجالت مفخخة باإلضافة إلى ارتداءهم أحزمة ناسفة وبحوزتهم
أسلحة خفيفة ومتوسطة وقنابل يدوية ت ّم التصدي لهم ومنعهم
من الوصول إلى الساتر والخندق الشرقي الذي هو قيد اإلنجاز في
صحراء كربالء المقدسة باتجاه النخيب».
وتابع المحمداوي :أنّ «القوة تمكنت من تفجير العجالت قبل
وصولها واالستيالء على أسلحة ومعدات «داعش» اإلرهابي وبدون
أيّ خسائر تذكر لقطعاتنا».
يشار إلى أنّ قضاء النخيب يقع بين محافظتي كربالء واألنبار
وهو تابع إداريا ً لكربالء ،كما أنه شهد على فترات متباعدة إحباط
محاوالت لتسلل «إرهابيين» يرمون تنفيذ عمليات «إرهابية».

وأمر الصدر أنصاره بالتوقف عن التظاهر خالل شهر رمضان،
لكنه دعاهم إلى تنظيم تظاهرة كبيرة ب��أول أسبوع بعد نهاية
رمضان للضغط على البرلمان للمضي باإلصالحات المتفق عليها.
من جهته ،أعرب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أمس عن
احترامه لقرار المحكمة االتحادية الذي صدر اليوم والمتعلق بعدم
دستورية جلستي يوم  24و 26نيسان الماضي.
وذكر الجبوري في بيان «أنّ هذا القرار جاء ليؤكد ما ذهبت إليه
رئاسة مجلس النواب وأغلب الكتل السياسية من عدم دستورية
الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين ،وأنّ أيّ تغير
داخل مؤسسات الدولة يجب أن يكون منطلقا ً من مواد قانونية
ودستورية».
وأوض��ح أنّ «ه��ذا القرار ج��اء في الوقت المناسب وأنهى كل
المحاوالت التي تريد عرقلة عمل مجلس النواب في المرحلة
القادمة» ،وقال «كنا حريصين على أن يصدر حكم المحكمة قبل
الشروع بعمل مجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة ،ولكي
يتسنى للمجلس القيام بمهامه الدستورية بشكل منتظم ،وأن يقطع
الطريق أمام كل من يحتج بعدم صدور قرار المحكمة االتحادية من
أجل عدم االلتزام بمهامه الدستورية المكلف بها من قبل الشعب».
وأ ّكد رئيس مجلس النواب العراقي أنّ «صدور هذا القرار ال يسقط
حقه القانوني باستئناف إقامة الدعاوى الجنائية بحق من تسبب
بتخريب المال العام ،وتضليل العدالة أو من انتحل صفة رسمية

البحرين :اعت�صامات ( ...تتمة �ص)9
إلى ذلك استمرت ردود الفعل المنددة بإسقاط الجنسية عن
الشيخ قاسم ..وأكدت جمعيات حقوقية عربية وشخصيات برلمانية
أوروبية ،أنّ قرار المنامة خطوة تعسفية تتنافى مع المواثيق الدولية
لحقوق اإلنسان ،ومن شأنها أن تشعل األوضاع برمتها في البحرين.
وفي تصريح وصف نائب رئيس مركز «الكلمة» المصري لحقوق
اإلنسان روماني جاد الرب القرار بالـ»خاطىء مئة بالمئة» وقال إ ّنه
يتنافى مع المواثيق الدولية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
ول ّفت جاد الرب إلى أنّ الشيخ عيسى قاسم إ ّنما :هو رجل له
اتباعه ،وليس برجل هين ..فمن اتخذ القرار لم يراع أيّ شيء أبداً..
إنك ممكن أن تقلب البالد وكيان المملكة كلها بثورة ..ال اعتقد أنّ من
اتخذوا القرار اتخذوه مدروساً ..هو فخ وقعوا فيه وينبىء بقيام

يمكنني أن أفهم هذا القرار ،وكيف يمكن للحكومة أن تقدم على إسقاط
الجنسية عن هذه الشخصية الدينية الرفيعة في البالد ،وهي ال
تحمل سوى الجنسية البحرينية فقط.
وطالب غولنيسش السلطات البحرينية بتقديم التوضيحات
حول ما أقدمت عليه ،مضيفاً :يجب على السلطات أن تحترم وتلبي
كامل حقوق ومطالب مكونات غالبية المجتمع.
وقالت رئيسة كتلة الخضر في البرلمان األوروبي ريبيكا هارموز:
إن قرار السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى
قاسم هو قرار تعسفي غيرمسؤول أبداً ..ومن شأن القرار أن يشعل
األوض��اع برمتها في البحرين ..ونطالب الحكومة بإعادة التفكير
والتراجع عن القرار.

ثورة عارمة على حكام البحرين.
كما ل ّفت رئيس الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان أحمد الهايج،
أنّ اإلج���راء المتخذ ف��ي ح��ق الشيخ عيسى قاسم بسبب آرائ��ه
وموقفه إج��راء يتعارض مع المبادىء واألس��س التي تقوم عليها
حقوق اإلنسان ..وهو إجراء عقابي يتجاوز حتى كل أشكال الزجر
والعقوبات ..بنظرنا ينبغي التراجع عنه ،والنعتقد أنّ هناك أيّ
منظمة أو جهة في العالم يمكن أن تقبل بإجراء كهذا.
هذا فيما وصف نواب في االتحاد األوروبي قرار إسقاط الجنسية
عن المرجعية الدينية بالتعسفي وغير المسؤول ،مطالبين حكومة
المنامة بالتراجع عن هذا القرار.
وقال النائب الفرنسي في البرلمان األوروبي برونو غولنيسش :ال

حفتر يبحث مع م�س�ؤولين رو�س توريد الأ�سلحة لليبيا
أعلّن السفير الروسي في ليبيا إيفان مولوتكوف ،أنّ القائد العام
للجيش الليبي خليفة حفتر التقى في موسكو بوزير الدفاع الروسي
سيرغي شويغو وأمين مجلس األمن الروسي نيكوالي باتروشيف.
وأوضح مولوتكوف أمس ،أنّ المجتمعين ناقشوا مسألة توريد
األسلحة الروسية إلى ليبيا ،مشددا ً في الوقت نفسه على أنّ موسكو لن
تورد أيّ أسلحة إلى ليبيا ،قبل رفع حظر توريد األسلحة المفروض من
قبل مجلس األمن الدولي أو تخفيفه على األقل.
وأضاف السفير لوكالة «نوفوستي» أنّ لقاء األمس بحث «السبل
التي يمكن لروسيا من خاللها اإلسهام بتعزيز الوحدة والتضامن في
ليبيا» ،مجيبا ً باإليجاب عن سؤال حول ما إذا كان المجتمعون بحثوا
خالل االجتماع موضوع توريد األسلحة الروسية إلى ليبيا.
وتابع أ ّنه من المقرر أن يزور حفتر مقر وزارة الخارجية الروسية،
حيث سيلتقي ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسية.
ّ
وكشف مولوتكوف أنّ نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية أحمد
معيتيق ،سيصل موسكو ،ومن المنتظر أن يلتقي مسؤولين روس.
وأضاف أنّ هدف محادثات معيتيق والمسؤولين الليبيين اآلخرين
الزائرين لموسكو ،يكمن في البحث عن حلول وسط وسبل للتوصل
إلى الوفاق الوطني.
ويرى مراقبون أنّ زي��ارة حفتر إلى موسكو تأتي نتيجة الحظر
المفروض على ليبيا من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة ،حيث

النفطية لقصف ش ّنه الجيش الليبي جنوب مدينة أجدابيا.
وقال مصدر عسكري بجهاز حرس المنشآت النفطية ،إنّ ما حدث
بين رتل عسكري تابع للجهاز وعناصر الكتيبة  101التابعة للجيش
الليبي ،لم تكن مواجهات عنيفة أو اشتباكات مسلحة مباشرة.
وأوضح المصدر أنّ رتالً من جهاز حرس المنشآت النفطية غادر
مدينة أجدابيا وفور وصول أحد األرتال العسكرية قرب معسكر الحنية
تعرض للقصف ،مضيفا ً أنّ أمرا ً صدر بعدم الرد عليه ليواصل الرتل
بعد ذلك طريقه .إلى ذلك ،ن ّفى الناطق الرسمي باسم القيادة العامة
للجيش الليبي العقيد أحمد المسماري ،األنباء المتداولة عبّر شبكات
التواصل االجتماعي حول وقف ألطالق النار في مدينة بنغازي.
وقال المسماري في حسابة الرسمي على موقع «فيسبوك» أنّ هذه
األنباء عارية عن الصحة  ،مؤكدا ً أنّ معركة تحرير بنغازي متواصلة
حتى يتم القضاء على الجماعات اإلرهابية.
يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أم ّرت غرفة عمليات
عمر المختار بوقف أطالق النار بضواحي درنة ،ووقف القصف الجوي
على المدينة منذ السبت الماضي مع االحتفاظ بحق الرد.
وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي وقف إطالق النار في مدينة
درنة فقط لمدة أسبوعين ،فيما أوضح مصدر من داخل مجلس حكماء
درنة أنّ القيادة العامة للجيش الليبي وافقت على هدنة مع المجموعات
المسلحة في مدينة درنة ألسبوعين.

ال يوجد طيران مباشر بين ليبيا وبين تلك الدول .ويؤكد المراقبون
أنّ السالح في الجيش الليبي يأتي دوما ً من روسيا ،وأنّ الخبرات
العسكرية لدى الجيش الليبي أتت على أيدى الخبراء الروس ،إلى
جانب موقف روسيا اإليجابي والداعم للحفاظ على مؤسسات الدولة
الليبية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ميدانياً ،أعلنت مصادر محلية أمس سقوط  4قتلى و 18جريحا ً
في صفوف قوات «البنيان المرصوص» خالل الـ 24ساعة الماضية
بمعارك في مدينة سرت الليبية.
واستقبل مستشفى مصراتة المركزي  18جريحا ً وجثث  4قتلى
من قوات «البنيان المرصوص» سقطوا في االشتباكات العنيفة مع
مسلحي تنظيم «داعش» في مدينة سرت.
وقال عضو المركز اإلعالمي لعملية «البنيان المرصوص» رضا
عيسى إن قواتهم حققت تقدما ً على المحور الجنوبي حيث توجد
منطقة «الشعبية العسكرية» ،وهي منطقة سكنية كبيرة ،بها مقر كلية
التربية العسكرية ،المجاورة لمجمع قاعات واغادوغو اإلداري وسط
مدينة سرت.
وأفادت مصادر محلية لموقع «بوابة الوسط» بأنّ مسلحي تنظيم
«داعش» يتمركزون حاليا ً في عدد من األحياء وكذلك في العمارات
المجاورة للميناء ،حيث ينتشر قناصة التنظيم فوق سطوح عدد منها.
من جهة أخرى تعرض رتل عسكري تابع لجهاز حرس المنشآت
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1طيار فرنسي أول من طار فوق المانش 1909
2 .2متشابهان ،يتبع ،يهدال الستار
3 .3ما يكتب فيه ،مصيف لبناني
4 .4جمهورية تقع جنوب القوقاس ،راسل
5 .5جيد (باألجنبية) ،مصورين ،عملة آسيوية
6 .6مدينة في الصين ،السالم
7 .7يه ّذب ،آلة طرب
8 .8مدينة صينية ،دولة أوروبية
9 .9تهيأ للحملة في الحرب ،حمام بري ،خالف إستقبال
1010أودية ،مدينة أميركية
1111دخلتي فجأة ،خالف النهار
1212إحسان ،مذهبي ،خاصته

1 .1بحيرة كندية في أونتاريو
2 .2مدينة بلجيكية ،مدينة سعودية
3 .3أحد الوالدين ،اإلله القمر لدى السومريين واآلشوريين،
أمنح
4 .4منطقة واسعة في القسم اآلسيوي من جمهورية روسيا،
يهدم
5 .5حرف عطف ،ندعمهم
6 .6دولة عربية ،بنادق
7 .7أحد آلهة الميثولوجية الهندية ،أداة جزم
8 .8غزال ،يطلي باأللوان ،أصبح طري الملمس والحركة
9 .9يسكنا برفقة ،كروم العنب
1010حبنا ،محارم
1111مدينة إيطالية ،من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة
1212للنداء ،من الحبوب ،يالطفه
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،123758694 ،869324175
،315842967 ،457961832
،742693518 ،986517243
،674289351 ،291435786
538176429

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1بوركينا فاسو  ) 2يا ،انبنا،
ربا  ) 3ردمنا ،المي  ) 4لما ،مال،
ي��راع  ) 5ه���درت ،ب��ه��ار ،ل��ي ) 6
انيسات ،لوزون  ) 7ريال ،كاتبنا

 ) 8نبراسكا ،ال  ) 9وطأ ،قرأت،
ايم  ) 10رر ،ات ،نيون  ) 11يرم،
يدكا ،سن  ) 12يقتالنه ،دربي.
عموديا:
 ) 1ب��ي��رل ه��ارب��ور  ) 2واد
م��دن��ي ،طريق  ) 3م��اري��ان��ا ،رت

 ) 4كان ،تسلب ،امل  ) 5ينام،
رق��ت  ) 6ن��ب ،اب��ت��ك��ار ،ي��ن ) 7
اناله ،اسانده  ) 8فال ،التكتيك
 ) 9ميروبا ،واد  ) 10سرير ،زن،
ان  ) 11وب ،الوالي ،سب ) 12
العين ،اماني.

 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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The Nice Guys
فيلم ك��وم�ي��دي ب�ط��ول��ة راسل
كرو من اخ��راج شاين ب�لاك .مدة
ال��ع��رض  116دق �ي �ق��ة( .سينما
سيتي ،ABC ،كونكورد ،فوكس،
سينمال).
The Crew
فيلم تشويق بطولة فالدميير
م��اش�ك��وف م��ن اخ� ��راج نيكوالي
ليبيدف .مدة العرض  123دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس ،سينمال،
غاالكسي).
Everybody Wants Some
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��د ي�ب�ط��ول��ة باليك
ج �ي �ن �ي��ر م ��ن اخ� � ��راج ري �ت �ش��ارد
ل �ي �ن �ك�لاي��ت .م���دة ال��ع��رض 117
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،سينما
سيتي ،دي��ون��ز ،سينمال ،أمبير،
فوكس).
Visions
فيلم رع��ب بطولة اس�لا فيشر
م��ن اخ� ��راج كيفن غ��روت �ي��ر .مدة
ال� �ع ��رض  82دق �ي �ق��ة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
غاالكسي).
Welcome to me
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة ويس
بينتلي م��ن اخ ��راج ش�ي��را بيفان.
مدة العرض  87دقيقة،ABC( .
فوكس).
Me Before You
فيلم دراما بطولة سام كالفلين
م ��ن اخ� � ��راج ت �ي��ا ش � � ��اروك .م��دة
ال �ع��رض  110دق��ائ��ق،ABC( .
الس ساليناس ،ديونز ،اسباس،
سينمال ،فوكس).

