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

ولليوم الخامس على التوالي
لم ينج ِل غبار المطحنة التي أوقع
الجيش ال��س��وري وح��ل��ف��اؤه فيها
عصابات «جيش الفتح» ،سيما بعد
اإلنسحاب التكتيكي ال��ذي ن ّفذته
القوات السورية وما تبعه من عملية
إطباق جو َّي ٍة وبر َّي ٍة على المسلحين
جنوب المدينة وغربها.
نجحت،
قوات الجيش السوري
َّ
خالل األيام األربعة األخيرة ،بدع ٍم
ج��ويّ وص��اروخ��ي ،بصد ع��دد من
الهجمات القوية لمسلحين جنوب
غرب حلب ،و تمكنت من تصفية ما
ال يقل عن ألفي إرهابي.
وفي السياق ،أفاد اإلعالم الحربي
ال��م��رك��زي ال��ت��اب��ع ل��ح��زب ال��ل��ه في
س��وري��ة ،ب��أنَّ ال��ط��ائ��رات الحربية
الروسية والسورية ش َّنت سلسلة
غ����ارات ع��ل��ى م��واق��ع المسلحين
وتجمعاتهم ف��ي ال��م��ن��اط��ق التي
ت��ق��دم��وا إل��ي��ه��ا ج��ن��وب ح��ل��ب ،وال
سيما كليات التسليح و المدفعية
و الفنية ال��ج��وي��ة ،وأك���د تحقيق
إصابات مباشرة في صفوف هؤالء
المسلحين.
ّ
وكشف مصد ٌر في حلب أنَّ ضباط
من االستخبارات التركية واألميركية
يشرفون على العمليات العسكرية
للجماعات اإلرهابية في حلب.
وقال المصدر :إنَّ ضباط أجانب

يقومون بتحريكِ طائراتِ اإلستطالع
ل�لإره��اب��ي��ي��ن م��ن غ��رف�� ِة عملياتٍ
مشتركة مع اإلرهابيين في حلب.
وأفاد كذلك بأنَّ المسلحين وبعد
سقوط أكثر من خمسمئ ِة قتيل وآالف
الجرحى في صفوفهم ،استطاعوا
فتح ممر عسكري ضيَّق يستهدفه
الجيش السوري بالوسائط الناريَّة
المختلفة.
في غضونِ ذلك ،تمكنت وحدات
الجيش السوري العاملة في ريف
الالذقية الشمالي ،من السيطرة
على رويسة شمس و ق�لاع شلف
وط���وب���ال ،و اح��ك��م��ت سيطرتها

تفرق ( ...تتمة �ص)9
ال�شرطة ّ

ال��ن��اري��ة على كنسبا و المنطقة
المحيطة ب��ه��ا ،ف��ي حين تمكنت
وح��دات أخ��رى من السيطرة على
ع��د ٍد من التالل في محيط كباني
االستراتيجية في المحور الشرقي
لريف الالذقية.
وف��ي غ��وط � ِة دم��ش��ق الشرقية،
حققت وحدات الجيش تقدما ً جديدا ً
عبر السيطرة على أجزاء واسعة من
بلد ِة حوش نصري وذلك بعد أيام
قليلة على استعادة بلدة حوش
الفارة التي كانت ُتشكل خط الدفاع
األول عن المجموعات اإلرهابية في
الغوطة.

اليمن 500 :يوم ( ...تتمة �ص)9
أما المنظمات الدولية واإلنسانية فكان دورها في تقديم
اليسير من المساعدات العاجلة والضرورية والتي ال
يتناسب حجمها مع الوضع اإلنساني الصعب الموجود
في اليمن.
ف َّق َد اليميون الثقة باألمم المتحدة بعد عا ٍم ونصف
من موقفها السلبي اتجاه العدوان السعودي وحصار ِه
عليهم ،وليس ه��ذا فحسب بل اعتبروها شريك ٍة مع
العدوان السعودي في قتلهم وتجويعهم.

وأشار الناشط الحقوقي عزالدين الشرعبي :أن األمم
المتحدة تواطأت وصمتت وتخاذلت منذ بداية العدوان
على اليمن ،وعلى كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب
اليمني ولم تقم بدورها األخالقي واإلنساني والقانوني
وفق القوانين والمواثيق الدولية.
 500ي��وم م��ن الحصار ال��س��ع��ودي ارتفعت فيه
معدالت الفقر والمجاعة والبطالة إلى أكثر من النصف،
كما انهار فيه الوضع الصحي والتعليمي بشكل كبير،

ال�صحة العالمية ( ...تتمة �ص)9
باقم وسحار الحدوديتين غربي محافظة صعدة شمال
اليمن.
وفي محافظة الجوف ش َّنت طائرات التحالف السعودي
 6غارات جويَّة على مديرية ال ُمتون لمؤازرة تقدم قوات
قوات هادي في المنطقة.
ٌ
مدفعي
قصف
وف��ي تعز جنوب ال��ب�لاد ،حيث ي��دور
ٌ
ُمتبادل بين ق��وات الرئيس ه��ادي المسنودة بالتحالف
السعودي من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية في
مديرية الوازعية الواقعة بين محافظتي تعز ولحج ،بعد
ساعات من استهداف القوة الصاروخية للجيش واللجان
تجمعا ً لقوات هادي في منطقة الحريقة بمديرية ذباب
الساحلية جنوبي غرب المحافظة ما أوقع قتلى وجرحى
بينهم بحسب ما أفاد مصدر عسكري.
إلى ذلكَّ ،
كشفت منظمة الصحة العالمية عن أنَّ حصيلة
العدوان السعودي على اليمن بلغت  6آالف و 600شخص،
وذلك منذ آذار  ،2015وحتى أواخر تموز المنصرم ،فيما
سجل  32ألف جريح و ،964خالل الفترة ذاتها.
وذكر مكتب المنظمة في اليمن ،في تقري ٍر نشره على
حساب ِه الرسمي على موقع «تويتر» ،أنّ المرافق الصحية
وضع ال يؤهلها لتقديم
التي استنزفت مواردها ،ال تزال في
ٍ
الرعاية الكافية للجرحى».
وأظهر التقرير ،أنّ أعلى نسب ِة شهداء جراء العدوان منذ
لقي ألف و 94شخصا ً
انطالقهُ ،سجلَّت في تموز  ،2015فقد َّ
مصرعهم ،يليها أيار من العام ذاته بـ  964شخصاً ،ثم
حزيران بـ  873شخصاً.
َ
وشهِدت األشهر السبعة من العام الحالي ،والتي تخلَّلَتهَا
َّ
«هشة» ،في العاشر من نيسان الماضي،
هدنة إنسانية
انخفاضا ً في عدد الضحايا ،حيث ُسجل  611شهيدًا ،مقارنة
شخصا َ
قضوا في العام .2015
بـ  5آالف و989
ً
وف��ي اإلح��ص��اءات الخاصة بالجرحى ،ق��ال التقرير،
إنَّ «أعلى األرقام التي ت َّم تسجيلها ألعداد المصابين منذ
بدء الصراعُ ،سجلت في شهري حزيران وتموز من العام
رص��دت  6آالف و 265جريحا ً و 5آالف
الماضي ،فيما َّ
و 268جريحا ً على التوالي».

الحوثي اتهم من وصفها بقوى العدوان بالوقوف حجر
عثر ٍة أمام إنجاح المشاورات ،مؤكدا ً أنّ وفد صنعاء قدم
خالل المباحثات كل ما يمكن تقديمه للتوصل إلى حلول
سياسية شاملة.
المبعوث األممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد
كان قد أعلن أنّ المحادثات اليمينة في الكويت لم تفشل.
وفي مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء المحادثات أ ّكد
ولد الشيخ التزام الوفود المشاركة ضرورة التوصل إلى
ح ٍل سلمي لألزمة في اليمن معلنا ً عن جول ٍة جديدة بعد
شهر من دون تحديد مكانها.
وفي صنعاء أعلنت تشكيلة المجلس السياسي األعلى
الذي سيقود اليمن في المرحلة المقبلة.
وف��ي االجتماع أك��دت ال��ق��وى السياسية أن تأليف
ِ
إليقاف حال ِة
المجلس يأتي بعد مطالب شعبي ٍة ملحة،
اإلرباك السياسي ،وضرورة ترتيب الوضع الداخلي في
البلد.
ً
ِ
وجرح
ل
مقت
عن
اليمنية
الدفاع
وزارة
أعلنت
،
ا
ميداني
ِ
 52عنصرا ً من قوات هادي خالل تصدي الجيش واللجان
ٍ
زحف فاشلة قاموا بها خالل يو ٍم واحد
لثالث محاوالت
باتجاه منطقة الفرضة وبران ،كما دمر الجيش واللجان
آلية عسكرية لقوات هادي في منطقة الحول بمديرية ِنهْم
عند األطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء.
وعند الحدود اليمنية السعودية ،أفاد مصدر عسكري
لمراسل الميادين عن إطالق الجيش واللجان صلية من
الصواريخ على تج ّمع للقوات السعودية خلف موقع
الطلعة بنجران.
وج����رح ع����ددا ً م��ن العسكريين
وف���ي ج��ي��زان ُق��ت��ل ُ
ٍ
قصف صاروخي ،استهدف تجمعا ً لهم
السعوديين في
جنوب موقع العبادية وموقعا ً مستحدثا ً في وادي قصب
بمنطقة الخوبة.
وش َّنت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات
جويَّة على منطقة الحثيرة السعودية مستهدفة مدرسة
القيوس في جيزان.
كذلك استهدفت غاراتٍ مماثلة مناطق متفرقة بمديريتي

وفي السياق ،أعلن تحالف الكتل السنية في البرلمان العراقي
تعليق قرار إقالة أواستقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري،
لحين إصدار القضاء قراره بشأن التهم التي وجهها إليه وزير الدفاع
خالد العبيدي.
وذك��ر بيان ص��ادر عن المكتب اإلعالمي الئتالف «متحدون»
المنضوي ضمن التحالف أول أمس ،أن «رئيس االئتالف أسامة
النجيفي ترأس اجتماعا ٍ مهما حضره عدد من قادة الكتل واألحزاب
في مجلس النواب والحكومة العراقية».
وأضاف البيان أنّ االجتماع عقد «لبحث المستجدات على الساحة
السياسية  ،والمعارك ضد اإلرهاب لتحرير األرض العراقية ،وبحث
العالقة مع الكتل السياسية األخرى ،ومناقشة القضايا الداخلية
لتحالف القوى العراقية ،وكذلك األزمة التي حصلت في مجلس
النواب أثناء استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي».
وتابع البيان أنه «بعد مناقش ٍة معمق ٍة ومستفيضة لهذه المحاور،
سادتها الصراح ُة والرغبة المؤكدة في معالجة المشاكل عبر رؤية
وطنية شاملة ،تم اتخاذ جملة قرارات وتوصيات ،منها :متابعة
القرارات القضائية حول رئيس مجلس النواب بناء على جلسة
استجواب وزير الدفاع ،مع دعوة القضاء لحسم األمور المطروحة
عليه بمهنية وعدالة بعيدا ً عن أ ّية تأثيرات».
ول ّفت البيان إلى أنّ «موضوع إقالة أو استقالة رئيس مجلس
النواب ،فإنها معلقة لحين إصدار القضاء لقراراته حول سالمة

موقفه من عدمها ،وعندها سيكون للمجتمعين قراراتهم في هذا
الشأن».
وأشار البيان إلى «حل القضايا العالقة في محافظتي األنبار
ونينوى ،وشدد على ض��رورة العمل على تشكيل مجلس يتولى
القيادة في المحافظات الست ،وإعداد نظام داخلي لهذا المجلس».
إلى ذلك ،خرج المئات من أهالي محافظة البصرة جنوبي العراق،
للتظاهر على طريق يؤدي إلى مواقع شركات نفط أجنبية للمطالبة
بتوفير فرص عمل للعاطلين منهم.
وبحسب «روسيا اليوم» ،قطع المحتجون الطريق المؤدي إلى
مواقع شركتي «بريتش بتروليوم» البريطانية و«إيني» اإليطالية،
في حقل الزبير ومنعوا العاملين فيها من الوصول إلى مواقعهم،
فيما استمرت التظاهرة عدة ساعات.
وطالب المحتجون بحقوقهم في الحصول على وظيف ٍة في
المشاريع النفطية ،خصوصا ً أنّ سكان المناطق متضررون من
انبعاثات الغازات من حقول النفط في المحافظة ،التي تضم أغنى
الحقول النفطية في البالد.
وذكرت مصادر أنّ قوات مكافحة الشغب والرد السريع وشرطة
النفط اشتبكت باأليدي خالل محاولتهم فض االحتجاج ،فيما
تعرض عشرة من المتظاهرين للضرب واالعتقال.
من جهته أ ّكد موقع «المدى برس» تفريق القوات األمنية بالقوة
تظاهرة ّ
نظمها أهالي قضاء الزبير ،فيما أعادت القوات األمنية فيما

بعد فتح الطريق المؤدي إلى مقار الشركات األجنبية.
ونقل الموقع عن الناشط المدني ن��ور الدين ناصر تأكيده
أنَّ «التظاهرة رغم سلميتها إال أنَّ القوة األمنية المكلفة بحماية
الشركات النفطية ف��ي قضاء الزبير ،استخدمت العنف ضد
المتظاهرين واعتقلت عددا ً منهم».
وتعد البصرة رئة البالد االقتصادية حيث توجد أغنى حقول
النفط ،إلى جانب الميناء البحري الوحيد للبالد ،لكنها تعاني من
نقص كبير في الخدمات ومستوى عال من العاطلين عن العمل.
ميدانياً ،أكد الناطق باسم عمليات بغداد بمقتل انتحاري ْين في
منطقة عرب جبور جنوب بغداد.
وأف��اد ب��أنّ ال��ق��وات العراقية أحبطت عملية تسلل لمسلحي
«داعش» في جزيرة الخالدية شرق الرمادي ،حيث قتل عشرة من
عناصر التنظيم .كذلك أ ّكد مراسلنا مقتل عدد من مسلحي «داعش»
خالل عملي ٍة أمني ٍة في بروثة على ضف ِة نهر الفرات غرب محافظة
األنبار.
وكانت القوات العراقية المشتركة قد سيطرت على أبرز مراكز
تنظيم «داعش» في محافظة األنبار وغيرها ،ما ساهم في تقلص
مساحة نفوذه وفشل مخططاته الساعية إلطالة أمد بقائه.
وأكدت قيادة عمليات الجزيرة أنّ طيران التحالف الدولي قصف
مخزن أسلحة وأعتدة لتنظيم «داع��ش» في منطقة الكصيريات
شمال ناحية البغدادي غرب األنبار ما أس ّفر عن تدميره بالكامل.

بالتدخل الأجنبي
التقدم نحو معقل «داع�ش» في �سرت ..وتنديدات
ِ

بريطانيا تختبر �سالح ًا جديد ًا في ليبيا

ّ
كشفت صحيفة ص��ن��داي تايمز
البريطانية أمس عن مهم ٍة جديد ٍة
نفذتها القوات الخاصة البريطانية
ف��ي ليبيا ض��د تنظيم «داع����ش»
واستخدم الجنود س�لاح�ا ً مطورا ً
يدعى « المعاقب».
وبحسب الصحيفة ف��إنّ القوات
البريطانية ن ّفذت عمالً هجوميا ً وقع
منتصف ت��م��وز ال��م��اض��ي ،ف��ي حي
 700جنوب مدينة سرت ،و ُتعد تلك
العملية من أط��ول العمليات التي
شاركت فيها القوات البريطانية ضد
التنظيم.
ون��ق �لّ��ت الصحيفة ع��ن مصدر
ليبي ل��م ت��ذك��ر اس��م��ه ك��ان ش��اه��دا ً
على الهجوم ،إنّ «فريقا ً من الجنود
البريطانيين شاركوا في العملية،
وأط��ل��ق قناص بريطاني واب�لا من
القنابل مستهدفا ً م��وق��ع�ا ً تابعا ً
ل��ـ(داع��ش) ليجبر مقاتلي التنظيم
على الخروج من مواقعهم ،وهو ما
ح��دث بالفعل أعقبه تبادل إطالق
نيران بين الطرفين».
وت���اب���ع ال��م��ص��در ال��ل��ي��ب��ي «أنّ
البريطانيين يملكون معلومات دقيقة
حول مواقع (داعش) ،ويستخدمون
صواريخ غير معتادةٍ ،صغير ُة الحجم
ٍ
تنتقل لمسافات طويلة وتنفج ُر في
الهواء لتنشر الشظايّا فوق مساحاتٍ
واسعة ،وعند انتهاء العمليات يخلي

البريطانيون مواقعهم ،ويأخذون
أغلفة األسلحة الفارغة حتى ال يتم
تعقب وجودهم».
ون��ق��لّ��ت ال��ج��ري��دة ع���ن خ��ب��راء
عسكريين أنّ سالح «المعاقب» ت ّم
اخ��ت��ب��اره ف��ي أفغانستان م��ن قبل
الجيش األميركي ،ويغطي مساحة
 770ياردة يطلق وابالً من القناب ِل
لتنفجر في ال��ه��وا ِء ف��وق خنادق أو
مواقع تمركز العدو.
ّ
وكشفت تقارير إعالمية سابقة عن
استخدام القوات البريطانية في ليبيا
صواريخ من طراز «جافلن» المضادة
للدبابات ورصاصات خارقة للدروع،
لتدمير مركبات وآليات «داعش» التي
تحمل متفجرات وألغاماً.
ميدانياً ،أعلنت القوات الموالية
لحكومة الوفاق الوطني الليبية ،
أنها حق ّقت تقدما ً جديدا ً في محيط
المقر الرئيسي لتنظيم «داعش» في
مدين ِة سرت بعد معاركٍ خاضتها
معه في وسطِ المدينة.
وقالت القوات الحكومية في بيانٍ
لها إنها« :تقدمت قواتنا ودح � ّرت
عصابة «داعش» الهاربة واستهدفت
إحدى آلياتهم».
وأشارت إلى أنّ هذا التقدم تحقق
ب��ع��د م��ع��ارك الخميس والجمع ِة
الماضيين «في محيط قاعات مجمع
واغادوغو» ،المقر الرئيسي للتنظيم

ف��ي مدينة س��رت ( 450كلم شرق
طرابلس) الساحلية.
وت���ح���اول ال���ق���وات الحكومية
ال��وص��ول إل��ى ه��ذا المجمع وط��رد
«داع����ش» منه ف��ي إط���ار عمليتها
العسكرية الهادفة إل��ى استعاد ِة
س��رت من التنظيم المتطرف الذي
يسيطر عليها منذ حزيران .2015
وح��ظ��يّ��ت ال���ق���وات الحكومية
بمساند ِة ال��ق��وات األميركية التي
بدأت اإلثنين شن غ��اراتٍ مستهدفة
مواقع لتنظيم «داعش» في المدينة
بطلب م��ن حكوم ِة
المتوسطية،
ٍ
الوفاق الوطني المدعومة المجتمع
الدولي.
ون ّفذت طائراتٍ أمريكية اإلثنين
وال��ث�لاث��اء مجموعة م��ن ال��غ��ارات،
ساهمت في تقدم القوات الحكومية.
ول��م تعلن منذ الثالثاء أي غ��ارات
أميركية جديدة.
وتأتي هذه الضربات بعد إقرار
ب��اري��س رس��م��ي �ا ً ب��وج��ود لقواتها
الخاصة على األرض ف��ي الشرق
الليبي حيث تساند ال��ق��وات التي
يقودها الفريق أول خليفة حفتر
وال��م��وال��ي��ة ل��س��ل��ط��ات ال تعترف
بشرعية حكومة الوفاق.
ولألسبوع الثالث ،شهدت مدينة
طرابلس تظاهرة الجمعة ش��ارك
فيها العشرات ،منددين بالتدخل

الفرنسي .ورفع المتظاهرون الفتاتٍ
ُكتب على إح��داه��ا «ال لالستعمار
الفرنسي».
في غضونِ ذلك ،تظاهر العشرات
م��ن المواطنين ف��ي مدينة طبرق
رافضين التدخل األجنبي في الشؤون
الليبية.
وه ّتف المتظاهرون الذين تجمعوا
في ميدان الشهداء ،ضد المبعوث
األممي لدى ليبيا مارتن كوبلر ،كما
رددوا هتافاتٍ مساندة للجيش.
وت�لا أح��د الحضور بيانا ً تضمن
ٍ
ن��ق��اط ع����دة ،ف��ي مقدمتها رف��ض
نتائج ح��وار الصخيرات ال��ذي وقع
ب��ال��م��غ��رب ،وك���ل م��ا ن��ت��ج ع��ن��ه من

قرارات وتوصيات.
وش��دّد المتظاهرون في بيانهم
على عدم الثقة في المبعوث األممي،
مطالبين بسحب ال��م��ل��ف الليبي
منه ،وإس��ن��اده إل��ى دول وصفوها
بـ»صادقة النية موثوقة الهدف»،
كما ن��اش��دوا األم��ة العربية بتبني
قضية ليبيا« ،باعتبارها ف��ردا ً من
ه��ذه األس���رة» ،والعمل على إع��ادة
العمل واالستقرار بها.
وطالب المتظاهرون في بيانهم
ال��وق��وف صفا ً واح���دا ً لمواجهة ما
س��م��وه ب��ال��ه��ج��م� ِة ال��ش��رس��ة التي
تتعرض لها البالدُ ،مشيرين إلى أنّ
«الخروج عن الصف خيانة».

بتوريد القمح المحلي
باعتقال متالعبين
القاهرة ت�أمر
ِ
ِ

�سيناء :مقتل � 3أ�شخا�ص بانفجار عبوة نا�سفة
أف��ادت مصادر أمنية وطبية في مصر ،بمقت ِل  3أشخاص
وإصابة  5آخرين بانفجا ِرعبو ٍة ناسفة في العريش ،كبرى مدن
محافظة سيناء ،التي ينشط فيها متشددون موالون لتنظيم
«داعش».
وقالت المصادر« :العبوة كانت موضوعة داخ��ل صندوق
للقمامة بالقرب من نادي ضباط الشرطة في المدينة ،مؤكد ًة أنّ
جميع الضحايا مدنيون».
ولم ُتعلن أيّ جه ٍة مسؤوليتها عن الهجوم بعد ،لكن عادة ما
ُتعلن جماعة «والية سيناء» المتشددة مسؤوليتها عن الهجمات
التي تقع في شمال سيناء ومناطق أخرى في مصر.
ووقع االنفجار بعد يو ٍم من إع�لانِ الجيش أنه ُقتل شخصا ً
يدعى أبو «دعاء األنصاري» ووصفه بأنه زعيم تنظيم «أنصار

بيت المقدس» ،وهو االسم السابق لتنظيم «والية سيناء» ،الذي
اتخذه بعد مبايعته لتنظيم «داع��ش» عام  ،2014ولم تؤكد
الجماعة أو تنفي صحة ما أعلنه الجيش.
يُذكر أنّ المئات من رجا ِل الجيش والشرطة قتلوا في هجماتٍ
منذ إعالن الجيش ،عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام ،2013
إثر احتجاجاتٍ شعبي ٍة حاشدة على حكمه.
من جه ٍة أخ��رى ،أم��ر النائب العام المصري نبيل ص��ادق،
صوامع القمح الذين ثبت تورطهم في
بإحضار عدد من أصحاب
ِ
وقائع فساد أهدرت مبالغ تقدر بـ  533مليون جنيه ،أي نحو 60
ِ
مليون دوالر أميركي.
وأ ّكد بيان أصدره مكتب النائب العام أمس« ،ضبط وإحضار
عدد كبير من أصحاب صوامع القمح ،ومنعهم من السفر ،والتحفظ

على أموالهم ،لتورطهم في جرائم االستيالء على توريدات القمح
بمبالغ ُقدرت قيمتها بـ 533مليون جنيه».
المحلي،
ٍ
وقائع جديدة
وأوضح البيان أنّ التحقيقات أس َّفرت عن ظهو ِر
ٍ
تتمثل ف��ي قيام البعض «باصطناع كشوف حصر بأسماء
ألراض زراعية ،وإثبات قيامهم بزراع ِة تلك
مزارعين وحائزين
ٍ
األراض��ي بمحصول القمح ،وإثبات توريد تلك المحاصيل على
للصوامع وشؤون التخزين».
خالف الحقيقة
ِ
ِ
مبالغ مالي ٍة قدرها
صرف
وذكر البيان أنَّ المتهمين تمكنوا من
ٍ
 533مليون جنيه مصري ،بدون وج ِه حق باستخدا ِم مستنداتٍ
مزورة ،وذلك من القيمة اإلجمالية البالغة  621مليون جنيه ثمن
«الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة» وهي  221.8ألف
طن.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1عاصمة منغوليا
2 .2مدينة إيطالية ،كذب
3 .3وضع خلسة ،ناعم الملمس ،ضمير متصل
4 .4يمدد الشيء ،نوتة موسيقية ،أراضي مرتفعة قليالً
5 .5خالف كفري وإلحادي ،بحر
6 .6نبسط ،إلهة سامية عبدها الفرس واألرمن واليونان
7 .7مجتمع بيوت ون��اس أكبر من القرى ،ح��رف أبجدي
مخفف ،جامعة أميركية شهيرة
8 .8من الحشرات ،بواريد
9 .9عنب أسود ،إستفسر منكم ،من حركات الموج
1010ذكي ،حرف أبجدي مخفف ،مملكة عربية قديمة
1111عملة آسيوية ،جزيرة يونانية في أرخبيل سيكالدّ ،
لطخ
بالعار
1212األسم القديم لدولة آسيوية ،من الطيور

1 .1عاصمة والية أميركية
2 .2مدينة قديمة في العراق ،ضجر ،يشيّد البناء
3 .3قلب ،مدينة سودانية
4 .4أناصر ،حيوان قطبي ،باشر العمل
5 .5نجمع ،أكبر جزيرة في أرخبيل أدميرلتي ،عملة آسيوية
6 .6شجر زهره أبيض صغير ،كاتب
7 .7عملة عربية ،دولة آسيوية
8 .8قطعا ،يخاف منك ،مادة قاتلة
9 .9ضعفت ،حيوان بحجم القط
1010سيد القوم ،مملكة قديمة في آسيا الوسطى ،جسد
1111مدينة فيتنامية ،تع ّود على الشيء
1212أحصل على ،القوام ،حاجز
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،541879263 ،368425179
،924158736 ،792316458
،813967542 ،675243891
،439581627 ،286734915
157692384

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1مرغريت دوراس  ) 2وجدان،
نك ،ررر  ) 3نم ،باب المندب ) 4
دترويت ،نهبا  ) 5الريحان ،با ) 6
مايا ،نس ،در  ) 7ابن ،اامر ،برد 8

) روابي ،تايوان  ) 9سن ،داهمنا،
فن  ) 10اوروبا ،شقيق  ) 11نأمن،
مديون  ) 12انتم ،تقول.
عموديا:
 ) 1م���ون دو م���ارس���ان ) 2
رجمت ،ابو نواس  ) 3غد ،راينا،

رم  ) 4راب��وال ،بدونا  ) 5يناير،
اي��اب  ) 6بتينا ،هامت  ) 7دنا،
حسمتم ،دم  ) 8وكلنا ،رانشي 9
) مهند ،ياقوت  ) 10ارن��ب ،ربو،
ينق  ) 11سرداب ،رافق  ) 12رب،
الدنن ،بل.

 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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Suicide Squad
فيلم دراما بطولة ويل سميث.
مدة العرض  130دقيقة،ABC( .
السساليناس،سيتيكومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس ،سينمال).
Viral
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة صوفي
ب�ل�اك دي �ل �ي��ا م ��ن اخ � ��راج هنري
جوست واري��ل ستشلمان .مدة
ال� �ع ��رض  85دق �ي �ق��ة،ABC( .
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
Ice Age: Collision
Course
فيلم تصويري بولة ستيفاني
بيتريز من اخراج مايك تورمير.
مدة العرض  94دقيقة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،س�ي�ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
Mike and Dave Need
Wedding Dates
فيلمكوميديبطولةزاكافرون
من 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 هنري
ج ��وس ��ت .م� ��دة ال� �ع ��رض (الس
س��ال �ي �ن��اس ،ABC ،سينمال،
امبير ،فوكس ،سينما سيتي).
Star Trek Beyond
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة كريس
باين م��ن اخ ��راج جوستين لين.
مدة العرض  120دقيقة،ABC( .
السساليناس،سيتيكومبلكس،
سينمال ،سينما سيتي).

