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تتمات  /ت�سلية
ال�ضغوط الغربية ( ...تتمة �ص)9

وي��رى م��راق��ب��ون أن جلسة المفاوضات الجديدة،
برعاية األمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية
أمس ،قد ال تفضي إلى التوصل التفاق من أجل تشكيل
حكومة ما يسمى بالوحدة الوطنية ،ه��ذه التقديرات
المتشائمة نجمت عن الضغوط الواضحة التي يقوم
بها الغرب ،والمبعوث الدولي برناردينو ليون ،على
الحكومة المعترف بها دوليا ً لقبول أطراف أخرى يرى
ليون والمفاوضون الغربيون أن من حقها المشاركة في
السلطة إلى جانب القوى الشرعية.
الضغوط الغربية مستمرة لتنفيذ سيناريو تمكين
القوى الدينية المسلحة من السلطة الليبية ،أو في أسوأ
األح��وال إشراكها في السطة بأي شكل وعلى أي نحو،
وفي الوقت نفسه يتمدد تنظيم «داع��ش» وينتشر على
األراض��ي الليبية وس��ط رف��ض قاطع من الغرب برفع
حظر تصدير السالح إل��ى الحكومة الليبية المعترف

بها ،إال بعد أن تستجيب لشروطه بالجلوس مع القوى
الدينية األخرى التي تحمل السالح في مواجهة الحكومة
الشرعية!
وإذا ك��ان��ت م��ص��ر ت��ع��ان��ي م��ن ن��ش��اط��ات «داع���ش»
وال��والي��ات اإلسالمية األخ��رى التي أعلنت عن نفسها
في مناطق مختلفة في ليبيا ،فإن تونس تعاني على
أرض الواقع ،س��واء على الحدود أو في الداخل نفسه
من هجمات وتفجيرات تسفر عن قتلى وجرحى ليس
فقط بين المواطنين التونسيين ،بل وأيضا ً بين السياح
واألجانب ،كما حصل أمس في منتجع سوسة الشهير.
إن ما يحدث في تونس حاليا ً يعكس مدى استفحال
اإلره��اب في ليبيا ،وتمدد «داع��ش» .إضافة إلى مظاهر
اإلح��س��اس بالقوة ل��دى التنظيمات وال��ق��وى الدينية
المسلحة ال��ت��ي إم��ا ت��ق��وم باختطاف الدبلوماسيين
التونسيين أو رعايا الدول األخرى في مقابل اإلفراج عن

عناصر إرهابية تنتمي لهذه التنظيمات والقوى .وهو
ما حدث مؤخراً ،حيث أجلت الخارجية التونسية كامل
موظفيها من قنصليتها بطرابلس في أعقاب أزمة الرهائن
الدبلوماسيين الذين احتجزوا على أي��دي مليشيات
مسلحة ردا ً على اعتقال السلطات التونسية القيادي
بقوات «فجر ليبيا» وليد القليب.
المفاوضات بين الحكومة الليبية الشرعية المعترف
بها دوليا ً وبين جماعة «فجر ليبيا» تسير في اتجاه،
بينما تسير األحداث الميدانية في اتجاه آخر تماماً ،سواء
في الداخل الليبي أو على الحدود مع الدول المجاورة.
وفي الوقت نفسه ،ال تبالي األم��م المتحدة ومبعوثها
باإلعالن عن بدء العمليات العسكرية األوروب��ي��ة ضد
السفن التي تحمل المهاجرين غير الشرعيين ،ما دفع
الحكومة الليبية الشرعية إلى التحذير بأنها سترد على
أي عمليات عسكرية أوروبية ضد سيادة ليبيا .وإذا كان

المعلم يزور ( ...تتمة �ص)9
وفي السياق ،أكد مصدر عسكري
س��وري أن الجيش أحبط محاوالت
تسلل مجموعات ارهابية ال��ى حي
المنشية من اتجاه درعا البلد وقتل
العديد من أف��راده��ا وواص��ل التأثير
الناري على فلولهم المهزومة.
كماأحكمتوحداتالجيشالسوري
سيطرتها على إح��دى نقاط تمركز
المسلحين شمال مزرعة البيطار بريف
درعا الشمالي الغربي بعد أن نفذت
إغارة قضت خاللها على العديد منهم
وص���ادرت أسلحة وذخ��ي��رة بعضها
«إسرائيلي» ،الصنع فيما دمر سالح
الجو مستودعات أسلحة وذخيرة

وقتل أع��داد من المسلحين في ابطع
وطفس وجنوب تل عنتر ومحجة.
هذا وصد الجيش محاولة تسلل
لمسلحين باتجاه إح��دى نقاطه في
قرية علما ،ودمر  4سيارات مصفحة
وق��ت��ل أف����راد المجموعة بالكامل،
واستهدف مسلحين آخرين في غرب
خراب الشحم وحقل السياقة.
أم����ا ف���ي ال��ح��س��ك��ة ف��اس��ت��م��رت
االش��ت��ب��اك��ات بين وح���دات الجيش
السوري مدعومة بالدفاع الوطني
وبين مجموعة من مسلحي «داعش»
اإلره��اب��ي ف��ي ح��ي النشوة الغربي
جنوب غربي المدينة.

هذا الجانب يشكل ضغطا ً ما على حكومة طبرق المعترف
بها دولياً ،فضغوط برناردينو ليون والدبلوماسيين
وعناصر االس��ت��خ��ب��ارات الغربية المشاركة ف��ي تلك
المفاوضات تمثل شكالً آخر من الضغوط لتشكيل حكومة
وح��دة وطنية «على مقاس ال��غ��رب» وليس لمصلحة
استتباب األمن واستقرار المجتمع الليبي.
ما يحدث في ليبيا ينعكس على تونس والجزائر .غير
أن األخيرتين لديهما مشاكل كثيرة بشأن مفاهيم مكافحة
اإلره��اب وآليات ذل��ك ،بنتيجة عملية االستقطاب بين
الواليات المتحدة التي اعتبرت تونس حليفا ً غير عضو
في الناتو ،وفرنسا التي تقوم بالتنسيق مع الجزائر في
مجال مكافحة اإلرهاب .وهو األمر الذي يتسبب في مشاكل
وأزمات منهجية في مكافحة اإلرهاب من جهة ،وإمكانية
التعامل مع سيناريوات أخرى لمكافحته تقترحها أطراف
أخرى غير الواليات المتحدة وفرنسا.

الفاتيكان وفل�سطين( ...تتمة �ص)9

ك��م��ا أح��ب��ط ال��ج��ي��ش م��ح��اول��ة
«داعش» تفجير سيارة مفخخة على
دوار الكهرباء في المدينة وفجرها قبل
الوصول الى هدفها ،وصد هجمات
للمسلحين على السجن المركزي
واألم��ن الجنائي ،وواصلت وحداته
تقدمها في حي النشوة وسيطر على
كتل أبنية جديدة.
هذا وتواصلت أمس االشتباكات
بين مسلحي تنظيم «داعش» االرهابي
والمقاتلين األكراد وسط مدينة كوباني
السورية ،في ظل حصار مطبق ينفذه
مقاتلو التنظيم االرهابي على مناطق
مدنية مأهولة.

ع�شرات القتلى ومئات ( ...تتمة �ص)9
وفي آذار الماضي قتل مسلّحان ارهابيان 21 ،سائحا ً
ف��ي متحف ب���اردو بالعاصمة تونس ف��ي اح��د اس��وأ
الهجمات في البالد في هجوم تنباه تنظيم «داعش»
اإلرهابي.
والسياحة أحد أعمدة االقتصاد التونسي ،إذ تشغل
 400ألف شخص في شكل مباشر وغير مباشر وتساهم
بنسبة  7في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي وتدر ما
بين  18و 20في المئة من مداخيل تونس السنوية من
العمالت األجنبية.
وتقول مصادر أمنية أن ما حدث في تونس والجزائر
هو انعكاس طبيعي لما يجري في ليبيا .على رغم أن
تونس والجزائر لديهما مشاكل كثيرة في شأن مفاهيم
مكافحة اإلرهاب وآليات ذلك ،بنتيجة عملية االستقطاب
بين الواليات المتحدة التي اعتبرت تونس حليفا ً غير
عضو في «الناتو» ،وفرنسا التي تقوم بالتنسيق مع
الجزائر في مجال مكافحة اإلره��اب .وهو األم��ر الذي
يتسبب ف��ي مشاكل وأزم���ات منهجية ف��ي مكافحة
اإلره��اب من جهة ،وإمكانية التعامل مع سيناريوات
أخرى لمكافحته تقترحها أطراف أخرى غير الواليات
المتحدة وفرنسا.

كما لفت إلى أن االره��اب ضرب اكثر من مكان قبل ان
يصل الى الكويت.
وفي السياق ،أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن
استشهاد  30شخصا ً في الهجوم االرهابي على فندقين
في مدينة سوسة.
وق��ال مصدر إن مسلحين هاجموا فندقا ً بمنتجع
سوسة السياحي المطل على البحر المتوسط وإن هناك
قتلى وجرحى من بينهم أحد المهاجمين.
وص ّرح مصدر أمني «هناك هجوم إرهابي على فندق
«امباريال مرحبا» بالقنطاوي بسوسة ويوجد هناك
ضحايا وتم قتل المهاجم» .وأوض��ح المصدر األمني
أن جثة المهاجم ملقاة اآلن على الشاطئ بعد ان هاجم
سياحا ً كانوا على شاطئ البحر المحاذي للفندق.
وقال شهود عيان إن سيارات األسعاف تنقل مصابين
اآلن إلى مستشفيات المدينة.
هذا وكشف كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف
بالشؤون األمنية رفيق الشلي في تصريح صحافي،
أن أحد منفذي العملية اإلرهابية هو تونسي الجنسية
ويتحدر من منطقة القيروان وسط تونس ،كما تبين أنه
طالب بالجامعة.

ال�سعودية بعد جنيف( ...تتمة �ص)9

كما ق��ال المونسنيور أن��ط��وان كاميليري رئيس وفد
الكرسي الرسولي ،في مقابلة مع صحيفة «أوسرفاتوري
رومانو».
وت��رى منظمة التحرير الفلسطينية ،أن هذا االتفاق
يجعل من الفاتيكان البلد الـ  136الذي يعترف بدولة
فلسطين.
من جانبها ،أعرب كيان العدو على لسان المتحدث
باسم وزارة الخارجية عن أسفها لهذا االتفاق.
وقال المتحدث إن «وزارة خارجية «إسرائيل» تعرب
عن أسفها إزاء قرار الفاتيكان االعتراف رسميا ً بالسلطة
الفلسطينية بصفة دول��ة في االتفاق ال��ذي تم التوقيع
عليه».
وأض��اف أن «ه��ذه الخطوة المتسرعة تضر بآفاق
التوصل إلى السالم وبمحاوالت المجتمع الدولي إعادة
السلطة الفلسطينية إل��ى المفاوضات المباشرة مع
إسرائيل».
وق��ال المتحدث إن «إسرائيل» تصر على أن الدولة
الفلسطينية تستطيع أن تكون نتيجة ال��ح��وار بين
المشاركين المباشرين في األزمة فقط ،بينما أي معاهدات
من جانب واحد وغيرها من المحاوالت الستباق نتائج

المفاوضات السلمية في الشرق األوسط غير بناءة.
وأكد المتحدث الرسمي« :سندرس بالتفصيل االتفاق
وآث��اره بالنسبة للتعاون المستقبلي بين «إسرائيل»
والفاتيكان».
من جهة أخ��رى ،سلم وزي��ر الخارجية الفلسطيني
رياض المالكي ،أول من أمس ،بالغ دولة فلسطين األول
إلى مكتب المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية
ضد «إسرائيل».
وذك��رت الخارجية الفلسطينية أن المالكي قال في
كلمة« :يشرفني أن أق��دم ،إلى مكتبكم ،بالغا ً من دولة
فلسطين نأمل من خالله أن يساهم في تمكين ودعم
جهودكم لتحديد أن جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية،
وجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة قد ارتكبت في
االرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس الشرقية».
وأشار المالكي إلى أن «هذا البالغ هو تعهدنا بالتعاون
مع مكتب المدعية العامة ،والمحكمة في شكل عام ،بما
في ذل��ك من طريق تزويد المحكمة الجنائية الدولية
بالمعلومات ذات الصلة ،وهو خطوة مهمة نحو مكافحة
اإلف�لات من العقاب ،وإع�لاء العدالة ،لتعزيز مبادئ
وأهداف المحكمة ونظام روما األساسي».

«�أ�سطول الحرية »3
ينطلق من «كريت» �إلى غزة
انطلق من جزيرة كريت اليونانية
«أسطول الحرية  »3أمس الذي يضم
س��ف��ن�ا ً ع���دة ت��ق��ل ناشطين مؤيدين
للفلسطينيين من أجل كسر الحصار
«اإلسرائيلي» المفروض على قطاع
غزة .
وأك���د األس��ط��ول ف��ي ب��ي��ان ل��ه أن
«الهدف يتمثل في كسر الحصار على
ال��ق��ط��اع» ال���ذي اع��ت��ب��ره أك��ب��ر سجن
مفتوح ف��ي ال��ع��ال��م ،حيث ت��واف��دت

السفن من موانئ أوروب��ي��ة ع��دة إلى
نقطة التجمع في جنوب كريت.
وت��أت��ي الحملة الحالية ف��ي وقت
تواجه فيه «إسرائيل» ضغوطا ً دولية
متزايدة في شأن ما يحدث في قطاع
غ��زة ،بخاصة بعد نشر تقرير لألمم
المتحدة االثنين أشار إلى أن «إسرائيل»
والمجموعات المسلحة الفلسطينية
ارتكبت على األرج���ح ج��رائ��م حرب
خالل الحرب «اإلسرائيلية» على غزة

استمرت خمسين يوما ً وخلفت أكثر من
 2200قتيل فلسطيني أغلبهم مدنيون
و 73قتيالً من الجانب «اإلسرائيلي»
معظمهم عسكريون عام .2014
وتحمل مراكب األسطول نحو 70
شخصاً ،من بينهم الرئيس التونسي
السابق المنصف المرزوقي والنائب
العربي في الكنيست «اإلسرائيلي»
باسل غطاس وال��ن��اش��ط السويدي
درور فايلر.

ّ
وتحذير �أممي من مجاعة �شاملة
الجي�ش اليمني ي�ستهدف مواقع �سعودية...
وح��ذرتْ اللجنة الدولية للصليب األحمر من بلوغ
الوضع الغذائي في اليمن مستويات تقترب من المجاعة
في الكثير من المحافظات والمناطق.
وذك��رت اللجنة أن سفينة تابعة لها تحمل شحنة
مكونة من ألف طن من المساعدات الغذائية الطارئة الى
جانب ثالثة مولدات كبيرة وصلت الى ميناء الحديدة.
رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن أنطوان غراند
أوضح أن المولدات الكهربائية ستمكن السلطات في عدن
من توفير المياه النظيفة لكل المقيمين تقريبا ً .
ب��دوره ،وصف وكيل األمين العام لألمم المتحدة
للشؤون اإلنسانية ستيفن أوبراين الوضع في اليمن
بأنه أسوأ ما يمكن أن يكون وأنذر بمجاعة شاملة في

وجه الجيش واللجان الشعبية اليمنية سلسلة ضربات
ّ
إلى المواقع العسكرية السعودية الحدودية مع اليمن.
وأك��د مصدر عسكري يمني إصابة ع��دد من الجنود
السعوديين في قصف صاروخي ومدفعي على مراكز
للجيش السعودي في منطقة الخوبة بجيزان ،كما أكد
المصدر أن الجيش واللجان الشعبية قصفا معسكر
القعام بظهران الجنوب بنحو ستين صاروخاً.
وفي اليمن ،استشهد عشرة اشخاص وأصيب العشرات
ف��ي خمس غ���ارات سعودية استهدفتْ س��وق�ا ً شعبية
بالحزم في الجوف ،واستهدفت ثالث غ��ارات سعودية
وادي ليه والعقبه أسفل جبل مران بصعدة ومنازل في
مدينة مأرب ومنطقة عطاني بصنعاء.

وقت قريب جداً.
وق��ال أوب��راي��ن إن «ع��دد المحتاجين إل��ى المساعدة
في اليمن ارتفع إلى ما ال يقل عن  21مليون نسمة .وقد
قتل ألفان وثمانمئة يمني وجرح ثالثة عشر ألفاً ،وقتل
ما ال يقل عن ألف وأربعمئة مدني يمني ،وهذه أضعف
التقديرات .أكثر من واحد وعشرين مليون نسمة يفتقرون
للماء والمراحيض ،ولقد سجلت إصابات بحمى الضنك
والمالريا في الجنوب وفي المناطق المتاخمة للسعودية.
أما الجهاز الصحي فيواجه اإلنهيار ج��راء ضرب 160
مركزا ً طبياً».
هذا وطالبت األمم المتحدة باستئناف السفن التجارية
تموين اليمن تفاديا ً لوقوع مجاعة في البالد بسبب

الحصار الذي تفرضه السعودية منذ نحو ثالثة أشهر.
ودعا أوبراين إلى ضرورة السماح للسفن التجارية
بالعودة إلى الموانئ اليمنية ،مشيرا ً إلى أن البالد تعتمد
بنسبة تسعين في المئة على هذه ال��واردات .وأوضح
أن عشر محافظات م��ن اثنين وعشرين باتت قريبة
من المجاعة .وق��ال اوب��راي��ن إن النظام الصحي مهدد
باالنهيار.
ويعيش النازحون اليمنيون في شهر رمضان المبارك
أوضاعا ً صعبة بعد أن اضطروا للجوء إلى مراكز اإليواء
إثر هدم منازلهم جراء الغارات السعودية.
وطالب الهالل األحمر اليمني المنظمات الدولية بتقديم
الدعم والمساعدات الالزمة للنازحين.

حيث أبلغ األمين العام لالمم المتحدة بان كي مون مجلس االمن انه يعتزم تعيين
الدبلوماسي الموريتاني اسماعيل ولد شيخ احمد مبعوثا ً جديدا ً الى اليمن.
يؤكد المراقبون على ان السعودية بعد ان خسرت في رهاناتها ،بات منسوب
القلق يزداد لديها تجاه تمدد الحوثيين المتسارع فسعت جاهدة لتنفيذ البند
في القرار  2216الذي يحث جميع االطراف اليمنية على الرد بااليجاب على
طلب رئيس اليمن حضور مؤتمر يعقد في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون
الخليجي ،وقامت الدبلوماسية السعودية بتوجيه الدعوات لجميع مكونات
المجمتع السياسي اليمني لحضور مؤتمر الرياض تحت مظلة الرئيس هادي
الذي عقد في  18ايار بغياب الالعب االساسي في الساحة اليمنية أي الحوثيين،
لبحث مسودة وثيقة الرياض التي تدعو للعودة الى الشرعية واستكمال المسار
االنتقالي وتؤكد التمسك بالمبادرة الخليجية ،وتلقت السعودية صفعة جديدة
بتهميش األمم المتحدة الجتماع الرياض عندما أعلن مبعوث األمين العام لألمم
المتحدة إسماعيل ولد الشيخ عن انتقال الحوار اليمني من الرياض الى جنيف
قبيل انتهاء مؤتمر الرياض وأكد أنه حصل على تأكيدات بمشاركة الحوثيين في
مؤتمر جنيف ،الذي عقد في  15حزيران ،وتم التداول حول خطة من ثالثة بنود
الخراج مشاوراته من دائرة التعثر تلك الخطة التي كانت ثمرة اتصاالت اميركية
روسية وهذا ما أكده مصدر دبلوماسي في جنيف.
مؤتمر جنيف الذي كان هدفه االول التوصل الى وقف الطالق النار وايجاد
حل سياسي يقوم على ربط تنفيذ الحوثيين لبنود القرار االممي ضمن سلسلة
تحقيق طلباتهم وهي استقالة منصور هادي وتشكيل مجلس رئاسي وتشكيل
حكومة توافق وقيادة جديدة للجيش بموافقتهم تحت شعار منع الفراغ األمني،
هذه الشروط التي لم ترق للدبلوماسية السعودية التي سعت لعرقلة مؤتمر
جنيف ،البداية كانت بعرقلة وصول الوفد الحوثي لجنيف ثم افتعال مشاكل
ضد الوفد الحوثي لكي ينسحب وصوال ً الى تعطيل االتفاق على الهدنة ،وهذا ما
أكده عضو وفد صنعاء حمزة الحوثي ،حيث قال ان مؤتمر جنيف لم يفشل لكنه
تعرض للعرقلة وال سيما من السعودية التي ارادت ان تفشل المحادثات لتستكمل
عدوانها على الشعب اليمني.
فمع الجنون والهيستيريا السعودية التي ضاق العالم ذرعا ً بها ومع الدعم
الشعبي اليمني للحوثيين الذين دخلوا المفاوضات مع إصرارهم على عدم عودة
هادي الى صنعاء ورفضهم مشاركة السعودية بالحوار والعودة الى المبادرة
الخليجية ،سيكون الحل لالزمة اليمنية تحت رعاية أممية وليس سعودية.

ناديا شحادة

�سقوط اليد «الداع�شية» ( ...تتمة �ص)9
في عمق األرض السورية الواقعة تحت سيطرة التنظيم في  21شباط الماضي
والخروج األمن لهذه القوات ،فهذه المرآة الحقيقية التي تعكس حجم التعاون
العسكري بين تركيا وتنظيم «داعش اإلرهابي الذي يتم استخدامه كورقة
«بدل ضائع» ارهابيا ً عن تنظيم «النصرة» اإلرهابي الذي يتم تسويقه كفريق
«معتدل» إقليميا ً ودوليا ً باإلضافة لرمي االوراق الداعشية في مخطط تفكيك
سورية والعراق كذخيرة إيديولوجية تزيد حدة الصراعات بتغذية تركية
تستهدف أول ما تستهدف التجمعات المذهبية والدينية والعرقية التي
أحد عقدها العقدة التركية ـ الكردية ،التي برزت قساوتها بعد االنتخابات
البرلمانية التركية في  7حزيران الجاري التي ينتظر حزب «العدالة والتنمية»
تحمل مسؤولياتها لجهة ما غيرت من الوضع التركي الذي اتجه نحو التقيد
كالعب إقليمي في ظل ما يلف ه��ذه النتائج البرلمانية من غموض على
الصعيد الحكومي الداخلي التركي ،الذي فشل في توزيع غرائزه العثمانية
على الحسابات الخاطئة التي لم َ
يبق أمامها سوى «الوقت الضائع» لقدوم
ُ
التفاهم النووي الذي يفرض خرائط جديدة على تركيا تصغر من حجمها
الذي ظهر كفائض قوة في ما مضى بدأ يتجه نحو االنحسار وتفاقم الفشل،
فهناك أشياء كثيرة ستتغير في المنطقة أولها أولوية الحرب على «داعش»
مع إنتهاء مبرر استخدامه أميركيا ً والذي سينعكس على الصمت األميركي
والدولي تجاه استعماله تركيا كأوراق قوة على خلفية ما يستقر إليه الوضع
الحكومي الداخلي التركي الذي يترقب نهاية حزيران الجاري بعيون الموازين
والتحالفات الجديدة في المنطقة على لوحة األولويات التي فقدت تركيا فيها
مائدة األفطار الكردية ،بعد الدخول الكردي للبرلمان التركي الذي افقد حزب
«العدالة والتنمية» خبزه الطازج ،ليكون االنتظار الفارغ هو ما أمتد على
الطاولة التركية من منع قيام شريط كردي على الحدود يتصل بأكراد العراق
وتركيا من الحدود السورية والتي رسمت «تل أبيض» أول تساؤالتها المرتبطة
بالدور الكردي سواء في تركيا أو سورية أو الخريطة الشرق اوسطية الجديدة
كمكون يثير الريبة التركية التي أعادت إستخدام مخالب «داعش» من بوابة
مدينة «عين عرب» الكردية السورية وعبر الحدود التركية التي كانت وما
زالت معبر «داعش» االستراتيجي واللوجستي إلستعادة ما فقده التنظيم
من خطوط استراتيجية في حدود الرقة معقل سكنه في األيام المنصرمة،
لتقع «كوباني» تحت اإلبادة بيد التنظيم اإلرهابي لحساب الفاتورة اإلقليمية
والدولية التركية التي ب��دأت تنثر السيارات المفخخة في «عين عرب»
واالعدامات الميدانية في  25حزيران الجاري ردا ً على التقدم الكردي في ريف
الحسكة والرقة وتل أبيض التي قطعت شرايين الدعم «الترك  -داعشي» الذي
يقف في موقف «الكافر» تجاه مستقبل عملية المصالحة التركية مع حزب
العمال الكردستاني العراقي الذي تأتيه ألسنة الرد من الجغرافيا السورية
في سيناريو تركي يتم تسجيل مشاهده تحت عيون «التحالف» األميركي
وال��ذي توضح دوره سابقا ً إبان مهاجمة «كوباني» في تشرين األول من
العام الماضي من قبل التنظيم نفسه وباليد اللوجستية التركية نفسها التي
وضعت «بيضها» اليوم تحت رحمة نهاية حزيران والبعد «الداعشي» الذي
دفع سابقا ً فواتير «كوباني» والرقة والجفرافيا العراقية التي أوقعته تحت
معادالت سياسية وعسكرية حكمته باإلعدام مهما طال الوقت.
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أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1بحر الزقاق ،اد  ) 2رمان،
املدان  ) 3ياسرهم ،برهان ) 4
دن ،تربحا  ) 5جال ،سيل ،االم 6
) التابوت ،لن  ) 7وفرنا ،اجاريا

 ) 8ري ،دل��ب ،دب  ) 9ت��رون،
اصنعهما  ) 10واد مدني ،اوس
 ) 11ان ،رانت ،الكم  ) 12هابيل،
مالي.
عموديا:
 ) 1بريدجبورت ،اه  ) 2حمانا،

ف��ي��رون��ا  ) 3رأس ،الر ،وا ) 4
انرت ،لندندري  ) 5هرستال ،مال
 ) 6زامبيا ،بادن  ) 7قم ،حلبا،
صنتم  ) 8البا ،وجدني  ) 9قدر،
اتابع ،ال  ) 10اهمل ،هالي ) 11
انا ،اليرموك  ) 12ندمنا ،اسمع.
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Spy
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال�ع��رض  120دقيقة( .اب��راج،
س �ي �ن �م��ا س� �ي� �ت ��ي ،س �ي �ن �م��ال،
فوكس ،ديونز ،امبير).
The Unbeatables
ف��ي��ل��م ت� �ص ��وي ��ري ب �ط��ول��ة
غ �ب��ري��ال ال �م �ي��رن م ��ن اخ���راج
جان جوس .مدة العرض 106
دقائق( .سينما سيتي ،ديونز،
ابراج ،فوكس ،سينمال).
Son of a Gun
فيلم تشويق بطولة اليسيا
فيكاندر م��ن اخ��راج خولياس
اف� �ي���ري .م� ��دة ال� �ع ��رض 108
دق�� ��ائ�� ��ق( .س� �ي� �ن� �م ��ا س��ي��ت��ي،
سينمال ،فوكس ،اسباس).
Jurassic World
ف� �ي� �ل���م ت � �س� ��وي� ��ق ب� �ط ��ول ��ة
كريس ب��ات من اخ��راج كولين
ت��ري��ف��ورو .م ��دة ال��ع��رض 12
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس س� ��ال � �ي � �ن� ��اس ،اب� � � ��راج،
سينمال ،فوكس).
Boychoir
فيلم درام��ا بطولة داستين
ه ��وف� �م ��ان م���ن اخ � � ��راج ف���ران
وام � � ��ب .م� ��دة ال� �ع���رض 103
دق � �ي � �ق� ��ة( .س� �ي� �ن� �م ��ا س��ي��ت��ي،
صوفيل ،امبير).
Insidious: Chapter 3
فيلم رع��ب بطولة ديرموت
مولروني من اخراج ليغ وانيل.
م� ��دة ال� �ع ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك��ون��ك��ورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

