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تتمات  /ت�سلية
«الفتح» الإرهابي ( ...تتمة �ص)9

كما و تحدثت مصادر إرهابية عن استهداف مواقع
الجيش السوري وحلفائه ،على محاور مدرسة الحكمة
بآليتين مفخختين ،في حين أ ّكدت مصادر عسكرية
سورية تفجير اآلليتين قبل وصولهما ألهدافهما ،و صد
الهجوم األول على محاور الحويز  -الراشدين.
وفي السياق ،ن ّفت المصادر العسكرية السورية،
سيطرة المسلحين على مدرسة بيت الحكمة وكتلتي
الحكمة األولى والثانية جنوب غرب حلب و نقاط في
تلة أحد في ريف حلب الجنوبي ،و أ ّكدت أنّ اشتباكات
عنيفة ج��دا ً ت��دور على كافة محاور حلب الغربية و
الجنوبية الغربية ،دون تمكن المسلحين من إحراز أي
تقدم إلى اآلن.
جاء ذلك في وقت ،ألقت مروحيات الجيش السوري
آالف المنشورات على أحياء حلب الشرقية ،تدعو

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

المسلحين لالستفادة من مرسوم العفو الذي أصدره
الرئيس بشار األسد ،الذي يمنح كل من حمل السالح
العفو.
كما و تفقد رئيس هيئة األرك��ان العامة للجيش
ال��س��وري العماد علي أي��وب ،ع��ددا ً من التشكيالت
وال��وح��دات العاملة ف��ي م���زارع ال��م�لاح وبني زيد
وال��خ��ال��دي��ة بحلب وري��ف��ه��ا .بتوجيه م��ن الرئيس
األسد.
و قال أيوب أنّ «الجيش مصمم على مواصلة تنفيذ
مهامه تجسيدا ً لواجباته الوطنية والدستورية في
حماية الوطن ،وتوفير كل متطلبات األم��ن واألم��ان
للشعب السوري ،وإعادة األمن واالستقرار إلى أرض
س��وري��ة ال��ط��اه��رة وتخليصها م��ن رج��س اإلره���اب
وآثامه».

ال�سعودية تعترف ( ...تتمة �ص)9
واللجان الشعبية قتلوا ضابطا ً سعوديا ً برتبة عقيد،
ودمروا دبابتين سعوديتين من طراز ابرامز في موقعي
رج�لاء والشرفة ،ودباب ًة أخ��رى وآليتين عسكريتين
غرب منطقة المخروق في نجران.
وكانت القوات المشتركة اليمنية أعلنت عن مقتل ما
ال يقل عن  14عسكريا ً سعودياً ،بينهم ضابطان ،خالل
معارك يخوضها الجيش اليمني واللجان الشعبية
ف��ي المناطق السعودية ال��ح��دودي��ة ،دم��رت خاللها
القوات المشتركة دبابات وآليات عسكرية سعودية..
واستخدمت القوة الصاروخية ص��اروخ «صرخة »3
وآخ��ر باليستي من ط��راز «زل���زال  »3في رده��ا على
العدوان وغاراته الجوية المستمرة على اليمن.
هذا وتستمر معارك الجيش اليمني واللجان الشعبية
على الحدود مع السعودية ،حيث أقر تحالفها بمقتل
ضابط وستة جنود فقط ،في حين أ ّك��دت المصادر
اليمنية مصرع  14عسكريا ً سعوديا ً بينهم ضابطان،
في عمليات القنص والقصف.
وق��ال��ت المصادر العسكرية اليمنية :إنّ العقيد
السعودي بندر بن حمد الرهوي قتل جراء استهداف
دب��اب��ة آب��رام��ز ف��ي موقع المخروق بنجران ،وأش��ار
المصدر إلى أنه ت ّم سحب جثة العقيد من داخل الدبابة
المدمرة.

وق��د ح ّمل الوفد الوطني فشل المشاورات إل��ى وفد
الرياض ،وأ ّك��د أال نعتقد أن الطرف اآلخر يمتلك القرار
وحوارنا كان مع المجتمع الدولي».
وفي السياق ،وافق وفد الرياض المتواجد بالكويت،
على تمديد المحادثات التي يرعاها ممثل األمم المتحدة
إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وأفادت الخارجية الكويتية أنّ وفد الرياض قرر تمديد
المشاورات اليمنية لمدة أسبوع ،استجابة لطلب األمم
المتحدة ،حسبما ذكرت وكالة االنباء الكويتية «كونا».
وكان المبعوث األممي لليمن ،اسماعيل ولد الشيخ
أحمد ،اقترح تمديد المشاورات اليمنية بالكويت لفترة
قصيرة.
وق���دم ول��د الشيخ خ�لال اجتماعه ب��وف��د ال��ري��اض
لمشاورات الكويت ،رؤيته للحل الشامل والكامل.
وك��ان وف��د الرياض قد أعلن الجمعة الماضي ،أنه
مستعد لمغادرة الكويت تزامنا مع إقدام أنصار الله وعلي
عبد الله صالح على تشكيل مجلس سياسي أعلى ،األمر
الذي اعتبره الوفد انقالبا ً جديدا ً على المفاوضات.
ميدانياً ،اعلنت السعودية مقتل ضابط وستة جنود
من قواتها بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في
نجران.
وكان مصدر عسكري يمني قد أ ّكد أنّ الجيش اليمني

ال�صيد «التون�سي» ( ...تتمة �ص)9
الرئاسية بل تفاعل معها رغم أنها كانت مفاجئة له« ،إال أنّ
تدخل بعض األطراف تحت مصالح فردية أو حزبية ،جعل
من الضروري التوجه إلى مجلس النواب لطرح اإلشكال
وتوضيحه» حسب تعبير الصيد.
واحتدم الجدل حول ضرورة وطريقة تنحي رئيس
الحكومة الحبيب الصيد ،حيث دفعت معظم األحزاب
المشاركة في الحوار ح��ول مبادرة الرئيس باتجاه
تقديمه االستقالة ،وهو ما امتنع عنه الحبيب الصيد
الذي قال إنه جاء عبّر تصويت البرلمان وسيذهب عبر
نفس اإلجراء.

ووض��ع الحبيب الصيد العصا في دواليب المبادرة
الرئاسية برفضه االستقالة من منصبه ،وبعد توقيع
األطراف المكلفة بمتابعة المبادرة على خريطة أولويات
الحكومة المقبلة ،توقفت المبادرة عند الخطوة الموالية
وهي اختيار شخصية جديدة لقيادتها خلفا ً له ،حيث
تتطلب هذه الخطوة استقالة الصيد وحكومته.
وتقدم الرئيس التونسي باجي قايد السبسي بمبادرة
لتشكيل حكومة ج��دي��دة بمشاركة مختلف األح���زاب
السياسية والنقابات العمالية للنهوض باقتصاد البالد
المتعثر ،ويقول الحبيب الصيد إنه ليس ضد المبادرة

ال�صومال 10 :قتلى ( ...تتمة �ص)9
ونقلّت وكالة «روي��ت��رز» ،عن مصدر في الشرطة
الصومالية أنّ الشرطة قتلت المسلحين اللذين اقتحما
المبنى في العاصمة مقديشو بعد انفجار سيارتين
ملغومتين في الخارج.
وأعلّنت «ح��رك��ة الشباب» اإلسالمية المتشددة،
المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها في وقت الحق عن
الهجوم.
وقال عبد العزيز أبو مصعب ،المتحدث باسم العمليات
العسكرية للشباب ،إنّ أحد االنتحاريين بدأ هجوم اليوم
باقتحام بوابة المبنى بسيارة ملغومة.
وتقع دائ��رة التحقيقات الجنائية على تقاطع طرق
يشهد ازدح��ام �ا ً في مقديشو وغالبا ً ما يتم احتجاز
إسالميين من حركة الشباب في هذا المقر.
وقال شاهد عيان« :إحدى السيارتين اصطدمت بزاوية
المبنى في حين انفجرت األخرى قرب المدخل .انبعثت
سحابة من الدخان والغبار ،وكانت هناك فوضى لكنني
ال أعرف التفاصيل».
وتناثرت جثث  4مدنيين في الشارع قرب المجمع
الذي لحقت به بعض األض��رار .واشتعلت النيران في
كشك قرب جدار المبنى.
وشهِدت مقديشو هذا األسبوع تفجيرين انتحاريين
ق��رب م��ب��انٍ ل�لأم��م المتحدة وق���وة االت��ح��اد األفريقي

«أميصوم» مجاورة للمطار ،ما أدى إلى مقتل ما ال يقل
ع��ن  13شخصاً ،وأعلنت حركة الشباب اإلسالمية
مسؤوليتها.
وبدأت قوات «أميصوم» انتشارها في الصومال في
العام  2007للدفاع عن الحكومة الصومالية.
وقبل  5سنوات ،أجبرت حركة الشباب على الخروج
من العاصمة إال أنها توصل شن هجمات منتظمة على
أهداف للجيش والحكومة والمدنيين.
وفي األشهر األخيرة ،أعلنت الحركة مسؤوليتها عن
هجمات على قواعد قوات حفظ السالم التابعة لالتحاد
األفريقي في الصومال ،إضافة إلى أهداف مدنية بينها
فنادق ،وذلك في إطار سعيها لإلطاحة بالحكومة التي
يدعمها الغرب.
وقتل  10أشخاص بينهم نائبان في هجوم على فندق
في مقديشو بعد معارك استمرت أكثر من  12ساعة مع
قوات األمن في  27حزيران.
الجدير بالذكر أنّ «ح��رك��ة الشباب المجاهدين»
المعروفة إعالميا ً بـ «حركة الشباب» مرتبطة بتنظيم
«ال��ق��اع��دة» اإلره��اب��ي ،وتشن هجمات ض��د الحكومة
المركزية في الصومال وموظفي الهيئات التابعة لألمم
المتحدة .وأدرجت الواليات المتحدة هذه الحركة على
قائمة اإلرهاب في العام .2008

وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق
األوس��ط في «هيومن راي��ت��س»« :على قادة
العراق تجنيب المدنيين في الموصل األذى
الخطير من قبل الميليشيات التي ُسجلت
انتهاكاتها حديثاً» ،وه��و ما دع��ا إليه أيضا ً
دبلوماسيون غربيون وموظفو اإلغاثة الذين
يعملون على توفير المساعدات اإلنسانية
للسكان.
هذا ومن المزمع أن تبدأ المعركة الستعادة
الموصل ،أكبر معاقل تنظيم «داعش» اإلرهابي،
في وقت الحق هذا العام ،لكن لم يتم االنتهاء
بعد من وضع الخطط.
ومن المتوقع أن يشارك الجيش والشرطة
وق��وات مكافحة اإلره��اب في الهجوم ،بدعم
ج��وي م��ن التحالف ال���ذي ت��ق��وده ال��والي��ات
المتحدة.
ول��م يبت بعد في دور ق��وات البيشمركة
الكردية وقوات الحشد الشعبي في المعركة،
وال يزال ذلك يمثل نقطة خالف.
وي���رج���ح م��س��ؤول��ون م��ش��ارك��ة الحشد
والبيشمركه في المعركة ،على أن يقتصر
دورهم على مشارف المدينة.
ميدانياً ،اقتحم مسلحون ،أمس ،منشأتين
للغاز والنفط شمال العراق ،ما أدى إلى مقتل 5
أشخاص ووقوع أضرار مادية ،وأعلن تنظيم
«داعش» اإلرهابي في وقت الحق مسؤليته عن
العملية.
وأوضحت مصادر أمنية أنّ  4مسلحين على
األقل اقتحموا بقنابل يدوية محطة كبس الغاز،
الواقعة على بعد نحو  15كيلومترا شمال غرب
مدينة كركوك وقتلوا  4من حرس المحطة،
وزرعوا عدة متفجرات قبل أن تتمكن قوات األمن
من استعادة السيطرة على المنشأة ،وإطالق
سراح  15موظفا ً آخرين كانوا مختبئين في
غرفة منفصلة للمحطة.
وقالت المصادر إنّ المهاجمين ربما فروا
لشن هجو ٍم ث��انٍ على محطة «ب��اي حسن»
النفطية الواقعة على بعد نحو  40كيلومترا ً
شمال غرب كركوك.
وفي السياق ،أعلنت قيادة عمليات األنبار،
أول أمس ،بأنّ قوات الجيش العراقي دخلت

«جبهة فتح ال�شام» ( ...تتمة �ص)9

إلى منطقة جزيرة الخالدية شرق الرمادي،
مؤكد ًة استمرار العملية لطرد عناصر تنظيم
الدولة منها.
وقالت مصادر في عمليات األنبار إنّ الجيش
العراقي ترافقه قوات الحشد الشعبي اقتحمت
الخطوط األولى لمنطقة جزيرة الخالدية شرق
الرمادي مركز محافظة األنبار ،بعد مقاومة
ضعيفة من جانب التنظيم اإلرهابي.
وأضافت المصادر أنّ طيران التحالف الدولي
يقصف بكثافة منذ انطالق العملية العسكرية،
مواقع تمركز عناصر تنظيم «داعش» مشير ًة
إلى أ ّنه ت ّم قتل  20منهم خالل الغارات.
وأوضحت المصادر أنّ القوات العسكرية
مستمرة بالتقدم نحو ج��زي��رة الخالدية
إلكمال تحريرها ،لكنها تتقدم بشكل بطيء
خشية وجود األلغام والعبوات الناسفة التي
تستهدفهم ،متوقعة اكتمال تحريرها خالل
الساعات المقبلة.
وك��ان الجيش العراقي قد أعلن في وقت
سابق السبت انطالق عملية عسكرية بمساندة
طيران التحالف الدولي ،لتحرير منطقة جزيرة
الخالدية شرق الرمادي.
ه��ذا ووج��ه��ت ط��ائ��رات التحالف ال��دول��ي
السبت 21 ،ضربة جوية ضد مواقع تابعة
لتنظيم «داعش» في العراق وسورية.
وأف��ادت القيادة العسكرية األميركية في
بيان أنّ ط��ائ��رات ق��وات التحالف نفذت 9
ضربات جويّة ضد أهداف للتنظيم في العراق،
كما ن ّفذت  12ضربة في سورية.
وأشار البيان إلى أنّ التحالف شنّ ضرباته
من خالل طائرات مهاجمة وقاذفات وطائرات
مسيرة عن بعد ،واستهدفت وحدات تكتيكية
وع���ج�ل�ات وم��ن��ص��ات إلط��ل�اق ال��ص��واري��خ
وم��خ��اب��ىء تحت األرض وم��خ��ازن وم��واق��ع
قتالية للتنظيم.
ويقود الجيش العراقي ،بالتعاون مع قوات
الحشد الشعبي ،عمليات عسكرية لتحرير مدن
ومناطق يسيطر عليها هذا التنظيم اإلرهابي،
بالتوازي مع عمليات عسكرية يقوم بها طيران
التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة ضد
معاقله منذ أيلول .2014

أما ردود األفعال الداخلية على هذه الخطوة؛
جاءت أوال ً من جيش اإلسالم أحد خصوم جبهة
رح��ب بهذه الخطوة ،معتبرا ً
النصرة ،وال��ذي ّ
تصب في مصلحة الشعب السوري ،إال أنها
أنها
ّ
خطوة غير كافية في حين قال نقالً عن القائد
العام ألجناد الشام «أب��و حمزة الحموي» بأنّ
تشكيل جبهة فتح الشام يخدم مصلحة ما يس ّمى
للتوحد
بالثورة السورية ،معربا ً عن استعداده
ّ
مع التنظيم الجديد ،كما نقلت إح��دى وك��االت
األنباء عن النقيب إس�لام علوش متزعم جيش
اإلس�ل�ام ،ع��دم اعتقاده ب��أن يؤثر فك االرتباط
على المدرسة العسكرية المتبعة من قبل مقاتلي
جبهة فتح الشام.
يؤكد العديد من الخبراء على أن الظهور العلني
األول ألبي محمد الجوالني في فيديو إعالن انفصاله
عن تنظيم القاعدة ،ترك الباب واسعا ً أمام العديد
من الروايات حول الشخصية الحقيقية للجوالني،
حيث تتركز األحاديث حول ذلك بروايتين إحداهما
كانت السلطات العراقية قد أعلنت عنها قبل مدة،
والتي تقول بأنّ أبا محمد الجوالني هو المدعو
أسامة العبسي من محافظة إدلب ولد في قرية
الشحيل بدير الزور  1983وحاصل على الشهادة
الثانوية من محافظة أدلب ،التحق بعدها بكلية
الطب البشري لمدة سنتين ثم غادر إلى العراق
في العام  2003إبان الغزو األميركي ،والتحق
بتنظيم القاعدة تحت أمرة أبو مصعب الزرقاوي.
الرواية الجديدة المتداولة أطلقها البريطاني
المتخصص بالشؤون الجهادية ،والعامل في أحد
مراكز الدراسات االستراتيجية في قطر ،وأول من
بشر بنية جبهة النصرة االنفصال عن القاعدة نقالً
ّ
عن «مصدر جهادي كبير» .المصدر ذاته نقل عنه
ليستر أنّ «أبو محمد الجوالني» هو أحمد حسين
الشرع من محافظة درعا ولد في دمشق ،1980
ودرس في كلية اإلعالم بدمشق ودرس أيضا ً في
مسجد الشافي بمنطقة المزة ،وعاش فترة من
نشأته في السعودية ثم سافر إلى العراق إبان
الغزو األميركي .واألمر نفسه تداولته «حسابات
جهادية» على موقع تويتر .وفي السياق ذاته
وحول الكلمة الرئيسة التي ظهر خاللها أبو محمد
الجوالني وأعلن فك ارتباط جبهة النصرة بتنظيم
القاعدة ،ظهر بجواره شخصان لم يتلفظا بأيّ

كلمة ولم يجر التعريف عنهما ليتبين أنهما «أبو
الفرج المصري» من جهة اليمين «وأبو عبد الله
الشامي» على اليسار .وبحسب معلومات جرى
تداولها فإنّ أبو عبد الله الشامي هو عبد الرحيم
عطون ،عضو مجلس شورى جبهة النصرة وأبرز
الشرعيين فيها ،حيث كان قد ظهر سابقا ً بإحدى
اإلص���دارات المرئية لجبهة النصرة ،كما عُ رف
أيضا ً سابقا ً بالمناظرة التي جمعته مع أبو محمد
العدناني أشهر مساعدي أبو بكر البغدادي إبان
الخالف الذي وقع بينهما ،حيث يُعرف بعدائه
الشديد لتنظيم «داعش» ،أما أبو الفرج المصري
فهو «أحمد سالمة مبروك» ،مصري الجنسية،
معتقل سابق ل��دى األج��ه��زة األمنية ،خ��رج من
السجن بعد سقوط حكم حسني مبارك وسافر
بعدها إلى سورية ليلتحق بجبهة النصرة .وقد
كان له أيضا ً ظهور سابق في أحد اإلص��دارات
المرئية للتنظيم .وأيضا ً في تداعيات اإلعالن
عن تشكيل «جبهة فتح الشام» فقد نقلت مواقع
الكترونية معلومات عن نية بعض أفراد جبهة
النصرة معظمهم من «المهاجرين» أي األجانب ترك
التنظيم متوقعين أن يلتحقوا بتنظيم «داعش» أو
جند األقصى ،اللذين يحمالن أفكار تنظيم القاعدة
ذاتها .المعلومات المتداولة بهذا الخصوص دعمها
انسحاب مقاتلي جبهة النصرة بشكل مفاجئ من
جبهات القتال مع تنظيم «جيش خالد بن الوليد»
في الجنوب السوري لسبب غير معروف .على
األرجح لخوف قيادة النصرة من انشقاقات في
صفوف مقاتليها ،كما لم يظهر بعد لها أي مشاركة
ف��ي جبهات حلب ،وبحسب الترجيحات ف��إنّ
جبهة فتح الشام ستكون أمام وقت قبل االنتهاء
من ترتيب وضعها الداخلي ،باإلضافة لتبيان في
ما إذا كان اإلعالن عن االنفصال عن القاعدة «بأمر
منها» هو إعالن صوري بروتوكولي؛ حيث اإلبقاء
على ذات المنهج والعقيدة والفكر أم هو مقدمة
لتغيير حقيقي ،قد تخسر معها النصرة العصب
األجنبي المقاتل والقدرة األكبر على بذل الدماء،
وهو ما يميزها عن بقية التنظيمات األخرى على
الساحة السورية.

ناديا شحادة

مقتل  20م�سلح ًا في �شمال �سيناء بق�صف جوي
حكومة الوفاق الليبية:
القاهرة تطلب قر�ض ًا جديد ًا من �صندوق النقد الو�ضع الديمقراطي في البالد «�سليم»
ب��دأت بعثة من صندوق النقد الدولي
برئاسة كريستوفر جارفيسالتي مباحثات
تستمر ل��م��دة أس��ب��وع��ي��ن ،م��ع الحكومة
المصرية في القاهرة ،حول قرض بقيمة 12
مليار دوالر تقدمت مصر للحصول عليه من
الصندوق.
ووفقا ً لوسائل إعالم مصرية فإنّ مباحثات
صندوق النقد الدولي مع القاهرة ،انطلقت
أول أمس السبت .وت� ّود القاهرة في نهاية
المباحثات الحصول على قرض بقيمة 12
مليار دوالر على  3سنوات ،بواقع أربعة
مليارات سنويا ً بفائدة بين  1إلى .%1.5
وتتطلع ال��ح��ك��وم��ة م��ن خ�ل�ال االت��ف��اق
الستكمال برنامجها اإلصالحي الذى بدأ من
خ�لال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة
وموازنة الدولة لعام  ،2017/2016والتي
تعكس ب��ن��وده��ا أه��م اإلج�����راءات ال�لازم��ة
لإلصالح الهيكلي.
ويتضمن البرنامج اإلصالحي مشروع
قانون القيمة المضافة ،واستكمال إصالح
منظومة الدعم وإقرار قانون الخدمة المدنية
وزيادة المعاشات وترشيد اإلنفاق الحكومي
وزيادة الصادرات وخفض الواردات ،لبلوغ
التوازن المطلوب.
ومن المتوقع أن تستخدم القاهرة قرض
الصندوق في سد الفجوة التمويلية التي
يعانى منها االقتصاد المصري ،إضافة إلى
احتواء أزمة نقص الدوالر وضبط األوضاع
المالية والنقدية.
وكانت مصر سعّ ت بعد اإلطاحة بالرئيس
حسني مبارك إل��ى االق��ت��راض من صندوق
النقد ،وكانت على وشك إبرام اتفاق بقيمة
 3.2مليار دوالر ،لكن ذلك االتفاق لم ي ّر النور.

كما سعّ ت حكومة الرئيس المصري السابق
محمد مرسي القتراض  4.5مليار دوالر من
صندوق النقد ،ولكن االتفاق لم يكتمل أيضاً.
وت��ك��اف��ح م��ص��ر ،ش��دي��دة االع��ت��م��اد على
ال����واردات ،إلن��ع��اش اقتصادها منذ ث��ورة
 ،2011التي أعقبتها قالقل أدت إلى عزوف
المستثمرين األجانب والسياح ،المصدرين
الرئيسيين للعملة الصعبة ،بجانب انخفاض
إيرادات قناة السويس وتحويالت المصريين
العاملين في الخارج.
وفرض ذلك ضغوطا ً على االحتياطيات
األجنبية المصرية التي تراجعت من 36
مليار دوالر في  2011إلى نحو  17.5مليار
دوالر الشهر الماضي.
ميدانياً ،تمكنت قوات األمن المصرية من
القضاء على  20مسلحا ً وإصابة  15آخرين،
في شمال سيناء ،أمس.
كما د ّمرت قوات األمن  5بؤر كان يتحصن
فيها المسلحون ،ومخزنين للمواد المتفجرة،
و 5سيارات دفع رباعي.
وقال مصدر أمني بشمال سيناء ،إنّ القوات
ن ّفذت ضربة جويّة استهدفت بؤرا للمسلحين
جنوب الشيخ زويد ومحيط طريق العريّش
الدولي ،أس ّفرت عن قتل  20عنصرا ً وإصابة
 15آخرين ،وذلك حسب المعطيات األولية.
وأوضح المصدر ذاته أنّ هجومين قامت
بهما ق��وى األم��ن استهدف أحدهما منزالً،
واآلخر استهدف المسلحين أثناء تحركاتهم
مستقلين سيارات دفع رباعي.
وأش��ار المصدر إلى أ ّن��ه ت ّم القبض على
 5عناصر إرهابية  ،بينهم عنصر تكفيري
خطير ،من المطلوبين ،ويجري التحقيق مع
جميعهم.

أعلن رئيس الترتيبات األمنية المكلف من
المجلس الرئاسي لحكومة ال��وف��اق الوطني
الليبية ،العميد عبد الرحمن الطويل ،أنّ الوضع
الديمقراطي في ليبيا سليم.
وداف��ع الطويل عن الترتيبات األمنية التي
اتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق،
وق��ال« :الترتيبات األمينة تسير بشكل جيد
وهناك مشاريع يتم إع��داده��ا ،منها الحرس
الرئاسي ،وتأمين طرابلس الكبرى ،باإلضافة
إلى عمل كبير ومشاريع عدة سيتم العمل عليها
في األيام المقبلة».
ووصف الطويل الوضع بالعاصمة طرابلس،
في الوقت الراهن ،بـ»آمن»
وتحدث عن التظاهر في العاصمة ،وقال:
«ه��ن��اك بعض ال��م��ظ��اه��رات ال��م��ؤي��دة وبعض
المظاهرات المعارضة ،وهذه أمور ديمقراطية
سليمة».
واس��ت��درك« :لكن الب��د م��ن ات��خ��اذ التدابير
الالزمة لتأمين العاصمة من بعض المشاكل
التي قد تحدث من بعض المشاغبين».
وت��اب��ع ال��ط��وي��ل« :ات��ض��ح م��ن المظاهرة
السابقة دخول بعض المتظاهرين باألسلحة،
لذا خوفا ً من وجود إصابات سيتم تأمين دخول
المتظاهرين بكل حرية ،شريطة دخولهم دون
أسلحة».
واختتم الطويل بالقول« :نحن نخشى من
تكرار حاالت الشغب ،خاصة مشهد اقتحام مقار
الدولة كما حدث سابقاً ،وهذا ما سنحاول منعه
وال نريده أن يتكرر».
وسبق للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
الوطني إع�لان رف��ع درج��ة االستعداد األمني
بالعاصمة طرابلس ،الخميس الماضي ،مطالبا ً
وزارت��ي الدفاع والداخلية واألج��ه��زة األمنية

التابعة لهما ،اتخاذ اإلج��راءات الالزمة لتنفيذ
هذا القرار.
ميدانياً ،أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية
أنها حققت تقدما ً في حربها ،الستعادة مدينة
سرت إثر استهدافها الجمعة الماضي ،مواقع
تنظيم «داعش» بالمدفعية والطائرات.
وأف���ادت ق��وات حكومة ال��وف��اق الليبية أنّ
المعارك التي دارت بين الطرفين أدت إلى مقتل
اثنين من عناصرها.
وق��ال المركز اإلعالمي للعملية العسكرية
الحكومية الخاصة باستعادة مدينة سرت
في بيان« :قواتنا تتقدم على أحد المحاور بعد
قصف بالمدفعية الثقيلة والطيران اليوم».
وأضاف البيان أنّ المستشفى الميداني لعملية
«البنيان المرصوص» ق��رب س��رت «استقبل
جثماني شهيدين» ،بينما أعلن المستشفى
على صفحته في موقع «فيسبوك» معالجة
 4جرحى من القوات الحكومية أصيبوا في
المعارك ذاتها.
وأطلقت ال��ق��وات الحكومية ،قبل أكثر من
شهرين ،عملية «البنيان المرصوص».
جدير بالذكر أنّ القوات التي تقاتل تنظيم
«داعش» في سرت تتشكل من جماعات مسلحة،
تنتمي إل��ى م��دن ع��دة في غ��رب ليبيا ،أبرزها
مصراتة التي تضم المجموعات األكثر تسليحا ً
في البالد ،إذ تملك طائرات حربية ومروحيات
مقاتلة.
إلى ذلك ،أعلنت قوات الحكومة الليبية غير
المعترف بها دوليا ً والمستقرة في شرق ليبيا،
أنها استعادت حيا ً في بنغازي ،ثاني مدن
البالد ،كان مسلحون يسيطرون عليه ،وذلك
إثر معارك استمرت  3أيام وأودت بحياة  6من
قوات الحكومة غير المعترف بها.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1عيد يحتفل فيه في األول من آب ،أضع خلسة
2 .2شهر مصري ،جارية غ ّنت للرشيد
3 .3واحة في الصحراء الجزائرية ،نهر في سيبيريا
4 .4بطل أسطوري من أبطال الشاهنامه للفردوسي ،يلدغها
5 .5عطف ّ
ورق ،رقد ،عملت بجد
6 .6اإلسم القديم لعاصمة روسيا قديما ،حب
7 .7تسرق ،إله ،يجيء
8 .8مهذبات
9 .9أناول باليد ،نناقش
1010جوابه ،متشابهان ،مؤسسة مدينة قرطاجة
1111شبه جزيرة جبلية في غرب آسيا ،متشابهان
1212شتم ،شجاع مقدام ،قضينا الليل من غير نوم

1 .1مصيف لبناني ،من األطراف
2 .2أنت (باألجنبية) ،أليف ،مدينة سورية
نمسها
3 .3غنجّ ،
4 .4وافق الرأي ،دولة آسيوية ،صاح التيس
5 .5مرفأ فرنسي ،مدينة مصرية
6 .6دولة عربية ،خالف يهتدي
7 .7يتعلم ،قائد السفينة
وجه الحملة من كل جهة ،ركض ،تجلس برفقة
ّ 8 .8
9 .9من المحيطات ،عائلة
1010أسنان في الفم ،المنازل
1111مذهب ،من الفاكهة الصيفية ،أداة إحدى الحواس
1212ما يشاهد وسط النهار من إشتداد الحر كأنه ماء تنعكس
فيه البيوت واألشجار وغيرها ،مسكن الرهبان
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،195483627 ،284756931
،728541396 ،376192485
،569327814 ،413968752
،632814579 ،947235168
851679243

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1بولينيزيا ،ام  ) 2واترلو،
رشميا  ) 3رد ،نعممه ،را ) 4
كيفون ،اناسبه  ) 5ي��زل ،هماليا
 ) 6نمام ،نسلبك  ) 7فانرن ،الس

 ) 8فالنس ،دنا ،تا  ) 9ان ،ردم،
ايران  ) 10ساري ،ريم ،بنت ) 11
ود ،سان بيار  ) 12مناديل ،يبرم.
عموديا:
 ) 1بوركينا فاسو  ) 2وادي
زم ،انادم  ) 3لت ،فالفل  ) 4يرنو،

مانريسا  ) 5نلعنه ،نسد ،اد 6
) ي��وم ،مهر ،مرني  ) 7م��ال ،ند،
يبل  ) 8يرهنان ،نامي  ) 9اش،
ايسالي ،اي  ) 10مرساال ،ربرب
 ) 11اياب ،بستان  ) 12ما ،هلك،
انتقم.

 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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Mike and Dave Need
Wedding Dates
فيلم كوميدي بطولة زاك افرون
م��ن اخ��راج جايك سيزمانسكي.
مدة العرض  98دقيقة،ABC( .
س� �ي� �ت ��ي ك ��وم� �ب� �ل� �ك ��س ،دي� ��ون� ��ز،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
Nerve
ف��ي��ل��ك ت� �ش ��وي ��ق ب� �ط ��ول ��ة ام ��ا
روب� ��رت� ��س م� ��ن اخ�� � ��راج ه �ن��ري
ج���وس���ت .م� ��دة ال� �ع���رض (الس
س��ال �ي �ن��اس ،ABC ،سينمال،
امبير ،فوكس ،سينما سيتي).
Star Trek Beyond
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة كريس
ب��اي��ن م��ن اخ ��راج جوستين لين.
مدة العرض  120دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينمال ،سينما سيتي).
Free State of Jones
فيلم تشويق بطولة ماتيو ماك
كونغي من اخ��راج غ��اري روس.
مدة العرض  139دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
The Conjuring 2
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة ب��ات��ري��ك
ويلسن من اخ��راج جايمس وان.
مدة العرض  134دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،سينمال ،فوكس،
سينما سيتي).
Ghostbusters
ف �ي �ل��م ك ��وم� �ي ��دي زاك وودز
م��ن اخ��را ب��ول فيغ .م��دة العرض
 116دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

