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تتمات  /ت�سلية
الفروف خالل لقائه ( ...تتمة �ص)9

«داع�ش» يحرق ( ...تتمة �ص)9

ل��ق��اءه وزي��ر الخارجية ال��روس��ي بالبناء ،حيث كانت
المحادثات واضحة وشفافة ،على حد تعبيره.
وقال خوجة في مؤتمر صحافي أمس «بحثت الوضع
الحالي في سورية مع ميخائيل بوغدانوف نائب وزير
الخارجية الروسي «في شكل تفصيلي وبحثنا سيناريوات
الحل وآليات الخروج من الوضع الفوضوي إلى االستقرار».
«وجدنا تفهما ً لدى الجانب الروسي لرؤية االئتالف في ما
يتعلق بالحل السياسي.
وأك��د خوجة أن عملية االنتقال السياسي يجب أن
تكون ضمن إطار مبادئ جنيف ،وهيئة الحكم االنتقالي
بكامل الصالحيات التنفيذية قائالً« :الحل السياسي
يجب أن يراعي وح��دة سورية أرض �ا ً وشعبا ً ويحمي
مؤسسات الدولة من االنهيار ...المناطق المحررة في
سورية تجمع مختلف األطياف الوطنية ،والتهديدات
تأتي من فصائل متطرفة مثل داعش ،وال يمكننا مشاركة
النظام السوري في محاربة اإلرهاب ألنه جزء منه ،وهو
يوفر بنية حاضنة له ...وال يمكن أن يكون شريكا ً جديا ً
في محاربته».
وحول محادثاته مع المسؤولين ال��روس قال خوجة
«اتفقنا مع القيادة الروسية على االستمرار في المشاورات
وال��ل��ق��اءات إليجاد حل ع��ادل في سورية يحافظ على
استقرار المنطقة ،ولم نتطرق خالل المحادثات إلى بدائل
لألسد ،ولكن سورية تملك ك��وادر مؤهلة لقيادتها في
الداخل والخارج».
الى ذلك ،أعلن الفروف أن موسكو ستعقد خالل ترؤسها
مجلس األم��ن في أيلول المقبل اجتماعا ً وزاري��ا ً خاصا ً
لتحليل أخطار اإلرهاب النابعة من الشرق األوسط وشمال
أفريقيا.
وأضاف« :واثق من أن هذا الموضوع سيصدح عاليا ً
جدا ً خالل المناقشات في الجمعية العامة لألمم المتحدة»،
منوها ً بأن روسيا ستحاول التركيز خالل اجتماع مجلس
األم��ن على ه��ذا الموضوع» ،انطالقا ً من المبادرة التي
طرحها الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين ح��ول إقامة
جبهة موحدة لمكافحة المجموعات اإلرهابية ،مثل تنظيم
«داع��ش» ،تزامنا ً مع دفع عملية التسوية السياسية في
المنطقة ،بما فيها سورية».

من السوريين أن يكونوا أكثر عقالنية وواقعية من أجل
الوصول إلى حل قابل للتحقق.
واتفق المعارض السوري مع تصريحات الفروف في
ما يخص عدم جواز الحفاظ على الوضع الحالي ،باعتبار
أنه إذا استمر ،فال يمكن أن يساهم ذلك فعليا ً وحقيقيا ً في
مكافحة اإلرهاب.
وأكد ضرورة الدخول في مسار «جنيف ،»-3باعتبار
أن إطالق العملية سيفتح آفاقا ً ويخلق آماال ً لدى المواطن
ال��س��وري في ال��خ��روج من النفق المظلم ال��ذي تعيشه
س��وري��ة ،م��ش��ددا ً على أن ال��ش��روع في الحل السياسي
يعد الخطوة األول���ى نحو إرغ���ام اإلره���اب ف��ي سورية
على التراجع ،باعتبار أن ذلك سيتيح استعادة الوضع
الطبيعي للمجتمع السوري ليحل نظام ديمقراطي يخدم
جميع السوريين محل الديكتاتورية واإلرهاب.
وأعاد هيثم المناع إلى األذهان أن األطراف التي شاركت
في مؤتمر القاهرة الذي عقد بحضور أكثر من  40حزبا ً
والعديد من المنظمات المدنية وأهم المكونات العسكرية
والمدنية ،حاولت التوصل إلى خريطة طريق وميثاق
وطني مشترك.
وأك��د أن لجنة المتابعة للمؤتمر تتواصل مع جميع
السوريين من أج��ل توسيع جبهة ال��دف��اع عن خريطة
الطريق للحل السياسي ،مضيفا ً أن اللجنة قدمت ورقتها
للمبعوث األممي ستيفان دي ميستورا الذي اعتمد عليها
في خطته السلمية .واعتبر أن الشروع في تطبيق خطة دي
ميستورا سيفتح آفاقا ً لمشاركة جميع المكونات السورية
في عمل مشترك من أجل إنجاح الحل السياسي.
وجاء اجتماع الفروف مع وفد لجنة المتابعة لمؤتمر
القاهرة في إط��ار سلسلة مشاورات تجريها الخارجية
الروسية مع األطراف السورية ومع الالعبين الخارجيين.
وعقد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي
مشاورات مفصلة مع أعضاء الوفود ،كما أنه اجتمع هذا
األسبوع مع قدري جميل ممثل «جبهة التغيير والتحرير»
السورية المعارضة ،وسفيري مصر واألردن لدى موسكو
ورمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث األممي إلى سورية
ستيفان دي ميستورا.
وكان رئيس «االئتالف المعارض» خالد خوجة وصف

الأمن الكويتي يعتقل خلية �إرهابية
وي�صادر كمية كبيرة من الأ�سلحة
اع��ت��ق��ل��ت األج���ه���زة األم��ن��ي��ة في
ال��ك��وي��ت« ،خلية إره��اب��ي��ة» تضم
أشخاصا ً بينهم كويتيون ،إضافة
إلى ضبطها كمية كبيرة من األسلحة
والذخائر ه ّربت من العراق.
ونقلت وس��ائ��ل إع�ل�ام كويتية،
أن األم���ن ضبط كميات كبيرة من
األسلحة المتنوعة ،عثر عليها في
منازل مملوكة لثالثة أشخاص في
منطقة العبدلي وشملت المضبوطات
 19ألف كلغ من الذخيرة و 144كلغ
متفجرات و 68سالحا ً متنوعا ً و204
قنابل ي��دوي��ة إض��اف��ة إل��ى صواعق
كهربائية.

وفي السياق ذاته ،قالت صحيفة
«األنباء» الكويتية إن هذه األسلحة
وال��م��ت��ف��ج��رات ه��رب��ت م��ن ال��ع��راق
وخ��زن��ت ف��ي أم��اك��ن تتبع ألف���راد
خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني
ال��م��دع��وم م��ن إي����ران ،مضيفة أن
أجهزة األم��ن رص��دت هذا المخطط
ال��ذي تقف خلفه عناصر مرتبطة
ب��ح��زب ال��ل��ه ،م��ن��ذ ف��ت��رة طويلة،
وك��ان��وا خاللها يتلقون األسلحة
على دفعات ويخزنونها بانتظار
أوام��ر من الخارج كانت ستأمرهم
بالتحرك.
ف��ي ه���ذه األث��ن��اء نقلت وك��ال��ة

ك��ون��ا ع��ن ب��ي��ان ل���وزارة الداخلية
قوله إن المتهمين اعترفوا جميعا ً
بانضمامهم إل��ى أح��د التنظيمات
اإلرهابية ،كما اعترفوا بحيازة تلك
األسلحة والذخائر والمواد المتفجرة
وأطلعوا األمن على أماكن إخفائها،
فيما تواصل أجهزة األمن تحقيقاتها
لمالحقة بقية المتهمين وضبطهم.
وت��ع��ي��ش ال��ك��وي��ت ح��ال��ة تأهب
أمني منذ التفجير االنتحاري الذي
نفذه سعودي ،وأسفر عن مقتل 27
شخصا ً وإصابة  227من المصلين
في مسجد اإلم��ام الصادق يوم 26
تموز في العاصمة الكويتية.

الجزائر :فرن�سا والإمارات
ت�سعيان �إلى تق�سيم ليبيا
كشفت مصادر رسمية ليبية لصحيفة «الشروق»
الجزائرية عن مخطط فرنسي جديد للسيطرة على
الجنوب الليبي وتقسيم البالد ،بالتعاون مع إحدى
دول الخليج.
وأف��اد موقع «وط��ن» نقالً عن صحيفة «الشروق»
قولها إن الدول العربية المعنية بدأت بعقد اجتماعات
سرية لمجموعة من قادة الجنوب الليبي من ضباط
الجيش والشرطة ورجال القبائل.
وقالت« :إن الشعار الظاهر لالجتماع هو توحيد
الجنوب الليبي كونه الحل للمشكلة الليبية ،أما
الحقيقة فهي مشروع فرنسي لالستحواذ على الجنوب
والعودة إلى مستعمرات الماضي وتقسيم ليبيا إلى
دولة للطوارق تبدأ من غدامس إلى غات ،مرورا ً بسبها
وأوب���اري وإليزي بجنوب الجزائر إل��ى شمال مالي

ال ا�ستقالل حقيقي ًا ( ...تتمة �ص)9

والنيجر ،ودولة التبو من منطقة غدوة شرق سبها إلى
الكفرة وحدود السودان وشمال شرقي النيجر وشمال
التشاد».
وأضافت «الشروق»« :يضيف مصدرنا أن (الدولة)
األولى ،أي الخاصة بالطوارق ،تقرر أن تكون عاصمتها
منطقة أوباري ،أما الثانية ،أي (دولة) التبو ،فعاصمتها
مرزق ،كما يقوم البرنامج على تغليب العنصر األفريقي
في شمال أفريقيا على حساب العرب».
وال يتردد نشطاء ع��رب في «تخمين» أن الدولة
المقصودة التي أش��ارت إليها «الشروق» الجزائرية
ومصدرها أن تكون دول��ة اإلم���ارات ،وذل��ك نظرا ً الى
الدور اإلماراتي المتزايد في ليبيا ومساندتها لقوات
خليفة حفتر ،ونظرا ً الى تعاونها مسبقا ً مع فرنسا في
مالي.

م��ن جهة أخ���رى ،نقلت وكالة
«روي���ت���رز» ع��ن س��ك��ان محليين،
قولهم« :إن  15شخصا ً واثنين من
قادة «داعش» ،قتلوا في اشتباكات،
مشيرين إل��ى أن جماعة متشددة
ساندها سكان محليون هاجموا
مقاتلي التنظيم في سرت الواقعة
على بعد نحو  500كيلومتر شرق

العاصمة طرابلس ،واتهموهم بقتل
رجل دين بارز في المدينة.
وع��ل��ى ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل ،نقلت
«ب��واب��ة ال��وس��ط» ع��ن م��ص��در من
داخ��ل س��رت قوله« :إن تعزيزات
أو دعما ً لوجستيا ً وص��ل لتنظيم
«داعش» قادما ً من بلدتي النوفلية
وهرواة التي يسيطر عليهما التنظيم

اليمن يتحول الى...
(تتمة �ص)9
من جهته ،أعرب ولد الشيخ عن تقديره للجهود
التي تبذلها إيران في المساعدة على الخروج من
األزمة اليمنية ،مشيرا ً الى نتائج لقاءاته األخيرة
مع ممثلي حركة انصار الله في مسقط ومسؤولين
عن الحكومة اليمنية المستقيلة في الرياض.
ميدانياً ،واص��ل ال��ع��دوان السعودي غاراته
على اليمن موقعا ً المزيد من الضحايا في عدد من
المحافظات.
وشن الطيران الحربي السعودي غارات على
مديرية الجراحي في الحديدة ،فيما كثف قصفه
على محافظة صعدة حيث شن غارة على معسكر
الجمهوري وأخرى على مديرية سحار.
كما تعرضت المناطق الحدودية إلى قصف
صاروخي طاول المالحيط والمنزالة والحصامة
ومديرية حيدان ما ادى الى سقوط  4شهداء وفقا ً
لمصادر طبية.
وفي إب ،أغار طيران العدوان على اللواء 55
بيريم ،وطاول القصف منطقتي الجدعان والفاو
في محافظة مأرب.
وأفادت مصادر عسكرية يمنية بمقتل وإصابة
 26جنديا ً سعوديا ً في قصف للجيش واللجان
الشعبية معسكرا ً للجيش السعودي في نجران.
وقال مصدر عسكري يمني إن الجيش واللجان
واصال التقدم باتجاه منطقة الرضمة غرب مدينة
إب وطهرا منطق َة الربادي من التكفيريين.
وكانت المصادر العسكرية تحدثت عن «محرقة
إماراتية كبرى» حصلت في كل من منطقة كرش
والمسيمير في محافظة لحج وفي معسكر النصر
في خور مكسر وبمدخل حي الخور في عدن ،وعلى
طريق العلم بين عدن وأبين وداخل أبين نفسها،
مع االشارة الى أن دولة االمارات تعتمد بقوة على
هذه الدبابة ،وهي دبابة قتال رئيسية من صنع
فرنسا معروفة بـ«األي أم أكس ــ  56لوكلير».
وتكشف المصادر العسكرية ان خسائر القوات
االماراتيه تجاوزت في الـــ 72ساعه فقط32 :
م��درع��ة 14 ،دب��اب��ة 23 ،آل��ي��ة عسكرية «طقم
عسكري» 38 ،جنديا ً و 8ضباط.
وقالت المصادر إن «االم���ارات لم تعترف اال
بنصف الخسائر التي نشرناها فقط» ،وتذكر
ال��م��ص��ادر ان «وح�����دات ع��م��ل��ي��ات خ��اص��ة من
الجيش واللجان تعمل في شكل مجموعات خلف
خطوط انتشار قوات الغزو االماراتية في مدينة
عدن نفسها وبأبين ولحج والمفاجآت الكبرى
قادمة ومزلزلة ولن يهنأ العدو اال بهزيمة تمزق
جيشه».

لتعزيز قواته في سرت في مواجهة
شباب الحي الـ 3في المدينة.
وق��ال المصدر إن أكثر م��ن 50
س��ي��ارة مسلحة وأف����رادا ً تابعين
للتنظيم م��ن جنسيات أفريقية
وعربية وص��ل��وا س��رت وش��ارك��وا
على الفور في المواجهات الدائرة
فيها.

برحيل االحتالل السعودي من البالد النظام بين مأزق القمع الذي يلوح به
وبين الدعوات األممية لحماية حق التظاهر في هذا اليوم ،حيث أكدت قوى
المعارضة التمسك بالسلمية.
وقال مسؤول قسم الحريات في جمعية «الوفاق» هادي الموسوي في ندوة
أن «هناك مشكلة سياسية إذا لم تهتم السلطات بحل هذه المشلكة فهناك
أيضا ً شعب لن يقبل بأن يبقى تحت طائلة هذا اإلطار».
وشدد األمين العام لجمعية «وعد» رضى الموسوي ،على ضرورة استغالل
ذك��رى االستقالل بتحقيق المطالب الشعبية عبر سلطة تشريعية كاملة
الصالحيات ،وحكومة منتخبة.
وطالبت منظمات دولية من بينها منظمة العدالة لحقوق االنسان الكندية
وسالم البريطانية المنامة بالسماح للمقرر الخاص بحرية التجمع السلمي
التابع لمجلس حقوق اإلنسان لمراقبة إحياء ذكرى االستقالل.
وعقد مجلس اللوردات البريطاني مؤتمرا ً صحافيا ً في ذكرى استقالل
البحرين برعاية لجنة حقوق اإلنسان في مقر البرلمان.
وصرح نائب رئيس لجنة حقوق اإلنسان في البرلمان البريطاني اللورد
آفبري في الندوة قائالً :لقد أغمضت بريطانيا عينيها عن جميع الحقوق
والطموحات في الحرية ،وذلك يشجع آل خليفة على االعتقاد أن بريطانيا
ستحميهم من تداعيات أفعالهم والتي تمثلت بارتكاب المزيد من االنتهاكات
وحملة االعتقاالت بحق الشعب من بينهم أطفال.
بينما انتقد ممثلون عن المعارضة البحرينية ومنظمات حقوقية دولية
انتقدوا الهيمنة البريطانية في البحرين .حيث صرح النائب السابق في
البرلمان البحريني جواد فيروز قائالً :ال نعتقد بأن البحرين مستقلة ألسباب،
منها أوال ً التأثير والنفوذ السعودي بالدرجة األولى وبالدرجة الثانية النفود
الغربي وخصوصا ً البريطاني في كل القضايا البحرينية.
وقال عضو تحالف وقف الحرب البريطاني ستيف بل ،ال يوجد أي سبب
يخول بريطانيا بناء قاعدة عسكرية في البحرين ...كانت تستخدم ذلك
للحفاظ على مصالحها في الهند ...وه��ذا جزء من السياسية الخارجية
البريطانية العديمة األخالق التي يطالب تحالف وقف الحرب بإنهائها.
ويرى مراقبون أن الشعب البحريني وعلى رغم هذه التحديات والصعوبات
التي يواجهها هو الضمانة الوحيدة لصون بالده لينعم باستقالل حقيقي بعد
دحر االحتالل سواء كان البريطاني أو السعودي.

كيف ينظر خبراء م�صر �إلى جهود �إ�صالح االقت�صاد الم�صري؟

تفا�ؤل م�شروط بالحذر ومطالبة بعدالة �أكثر
القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي

ال���زراع���ة ،وال��ص��ن��اع��ات االستخراجية،
والخدمات.
وف����ي م���ا ي��خ��ص ب��ق��ي��ة ال���م���ؤش���رات
االقتصادية ،أشار سليمان إلى أن معدالت
البطالة ظلت مرتفعة إلى حد كبير ،وحتى
الربع األول من عام  ،2015سجلت البطالة
 12.9في المئة ،فيما ارتفعت معدالت
التضخم من  9.6في المئة عام  2013إلى
 10في المئة عام .2014
كما بلغ العجز في ميزان المدفوعات
في غضون النصف األول من العام المالي
 ،2015-2014كنسبة من الناتج اإلجمالي
نحو  0.3في المئة ،مقارنة بفائض 0.7
في المئة في الفترة ذاتها من العام المالي
السابق ل��ه ،وعجز بـ 0.2ف��ي المئة في
النصف األول من .2013-2012
وأضاف سليمان أن البيانات المتوافرة
عن العام األول للسيسي ،أو على األقل إلى
النصف األول من العام ،تشير بذلك إلى عدم
ح��دوث تحسن مؤثر في أغلب المؤشرات
االقتصادية بصفة عامة ،وهو أمر متوقع
في إطار زمني محدود كهذا ال يسمح بالكثير
من التغييرات.
وع�ل�اوة على ذل��ك ،أش��ار سليمان إلى
أن��ه على رغ��م أهمية االستثمار األجنبي
ك���أداة لدفع عجلة التنمية االقتصادية
بمصر ،ففي أغلب األح���وال ت��واج��ه مصر
إشكالية تاريخية ،وهي أن نوعية تدفقات
ً
دوم��ا ما ال تتسق مع
االستثمار األجنبي
أولويات وتفضيالت واحتياجات التنمية
االقتصادية بالبالد.
فيما رأى رئيس قسم االقتصاد بأكاديمة
ال���س���ادات ل��ل��ع��ل��وم اإلداري�����ة د .إي��ه��اب
دس��وق��ي ،أن السياسات االقتصادية ،لم
َت ْنحَ ْز في شكل ك� ٍ
�اف لسياسات محاربة
ال��ف��ق��ر ،وع��دال��ة ت��وزي��ع ال��دخ��ل القومي،
فاستمر الوضع القديم الذي كان قائما ً في
زمن ما قبل الثورة والمتمثل في استفادة
طبقات معينة من المجتمع المصري من
عوائد النمو ،من دون أن تشعر بقية طبقات
المجتمع بنتائج أرق���ام نمو االقتصاد
المصري.

تضع السلطة المصرية المتشكلة بعد
ثورتي  25كانون الثاني و 30حزيران
قضية اإلص��ل�اح االق��ت��ص��ادي ك��أول��وي��ة
تنطلق منها للعمل على تحقيق االستقرار
ال��س��ي��اس��ي ال��داخ��ل��ي ،ح��ي��ث تعتبر أن
إيجاد حلول ناجعة للوضع االقتصادي
السيء بالنسبة الى الغالبية العظمى من
المصريين وح��ل مشكلتي عجز الموازنة
والبطالة ،هما شرط تجنب المصير الذي آل
إليه كل من نظام مبارك ونظام «اإلخوان»
اللذين أسقطتهما الثورتان المصريتان
السابقتان ،فما ال��ذي حققته الحكومة
المصرية على هذا الصعيد؟ وأين وصلت
الجهود التي بذلتها؟ لإلجابة عن هذين
التساؤلين وغيرهما التقينا عددا ً من خبراء
االقتصاد المصريين.
أشار الباحث االقتصادي بمركز األهرام
ل��ل��دراس��ات السياسية واالستراتيجية
حسين سليمان ،إل��ى أن غياب برنامج
انتخابي للرئيس السيسي يجعل معايير
تقييم االق��ت��ص��اد ال��م��ص��ري ق��اص��رة على
المؤشرات الكلية لالقتصاد ،من دون التقيد
أثناء عملية التقييم ب��أه��داف اقتصادية
أو سياسات اقتصادية منشودة ،ولذا تم
التركيز على استعراض تطورات المؤشرات
االقتصادية خ�لال العام المالي -2014
.2015
في هذا السياق ،أوضح سليمان أن نمو
االقتصاد المصري تسارع في النصف األول
من العام المالي  ،2015-2014حسب
آخر بيانات منشورة ،ليصل إلى  5.6في
المئة مقارنة بـ 1.2في المئة في الفترة
نفسها من العام المالي السابق ،وأرجع
ه��ذا النمو االستثنائي إل��ى تحسن في
قطاعات الصناعات التحويلية ،والتشييد،
والسياحة ،م��ؤك��دا ً ف��ي ال��وق��ت نفسه أن
التحسن المشهود في قطاع السياحة كان
طفيفاً ،ولم يسترد بعد مستوياته المعهودة
قبل ال��ث��ورة المصرية .ف��ي المقابل ،ظل
نمو قطاعات حيوية محدودا ً على رأسها:

ورأى الخبير االقتصادي د .أحمد حلمي
أن تغيرات إيجابية ط��رأت في األوض��اع
األمنية منذ تولي الرئيس السيسي سدة
الرئاسة ،وإن لم تصل بعد إلى المستوى
المرجو ،وع�لاوة على ذل��ك ،فقد ساهمت
ال��زي��ارات الرئاسية إل��ى ع��دد م��ن ال��دول
ال��غ��رب��ي��ة واآلس���ي���وي���ة ،ف��ي ت��ع��زي��ز ثقة
المستثمرين في االقتصاد المصري.
وأض���اف حلمي أن أط��روح��ة التقسيم
اإلداري الجديد للمحافظات يمهد للتوسع
العمراني شرق الوادي وغربه ،مشيرا ً إلى
أنه على رغم عدم شعور المواطن بتحسن
في أوضاعه المعيشية بصفة عامة ،فإن
هناك شعورا ً بالرضا في ما يخص خدمات
الكهرباء ،والتموين ،ومنظومة الخبز.
وف����ي م���ا ي��ت��ص��ل ب��ت��داب��ي��ر اإلص��ل�اح
االقتصادية ،أوضح أ .حسين سليمان أن
خطى اإلصالح االقتصادي للحكومة خالل
الفترة الماضية ،رك��زت ب��األس��اس على
ضبط المالية العامة عبر هيكلة دعم المواد
التموينية والبترولية ،إال أنها لم تنجح في
تحقيق ه��دف تقليص عجز الموازنة ،بل
ارتفعت نسبة العجز الكلي للموازنة خالل
األشهر العشرة األول��ى من العام المالي
 2015-2014إلى  9.2في المئة كنسبة
من الناتج المحلي اإلجمالي ،في مقابل 8.2
في المئة عن الفترة نفسها من العام المالي
الماضي.
أم��ا على مستوى السياسة النقدية،
فأكدت أستاذة االقتصاد بجامعة القاهرة
د .عالية المهدي أن قرارات البنك المركزي
ال��خ��اص��ة بسعر ال��ص��رف ،أظ��ه��رت عدم
تنسيق واضح بين مجمل السياسة النقدية
والسياسة المالية.
وأك���د رئ��ي��س م��رك��ز ال��ن��ي��ل ل��ل��دراس��ات
االستراتيجية د .عبد الخالق ف��اروق من
جانبه ،أن مشروع قناة السويس الجديدة
التي تم افتتاحها حديثاً ،سيكون رافعة
مهمة للتنمية االقتصادية بمصر ،ال سيما
إذا ك��ان ال��غ��رض م��ن إنشائها االن��دم��اج،
وخلق بيئة مالئمة لمشروع تنمية محور
قناة السويس األساسية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1معبد اآللهة في روما ،أحد الوالدين
2 .2عاصمة كينيا ،إلهة الصيد عند الرومان
3 .3حيوان قطبي ،رتبة الكاهن
4 .4كاتبت ،بطلة قصص ألف ليلة وليلة
5 .5ظرف مكان ،ضمير منفصل ،نوتة موسيقية ،أول
جيران
6 .6قرية فلسطينية ،شوق
7 .7جميع ،تتالءم
8 .8إطارات ،وعاء كبير ،ضمير متصل
9 .9قادم ،عدم معرفته باألمر ،رجاء
 1010إحدى جزر األنتيل الهولندية ،ع ّزت
 1111يقتلهما شنقاً ،صادق
 1212نوتة موسيقية ،متشابهان ،غزال ،حرف جر

1 .1أديب فرنسي راحل من أشهر كتاب القصة من أنصار
التحرر الفكري واألخالقي ،وافق الرأي
2 .2مدينة يونانية ،عاصمة بولونيا
3 .3إحسان ،مدينة كندية
4 .4أف ّوض ،ضجر ،من الحيوانات
5 .5ح ّذرتها ،يكشف الشيء ولم يخفه
6 .6فاكهة صيفية ،يتيّقظ
7 .7اول وشوش ،اول يتبع ،أطول أنهر فرنسا
8 .8أحبتهم ،ناديا على
9 .9غير مطبوخ ،كل نبات طيب الرائحة ،ضجر
1010شجر مع ّمر ،يبس الخبز ،أكمل
1111حرف نصب ،أرد على أسئلتهم ،بحر
1212مدينة تركية ،الشرائع
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،815396472 ،732548619
،659287134 ،964712385
،381469527 ،247135968
،478653291 ،193824756
526971843

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 )1السلفادور ،ال  ) 2بيروت،
ايمان  ) 3ن��و ،رنين ،ملول ) 4
انوي ،رتبنا  ) 5سامح ،ناحبا 6
) روان ،بته ،دول  ) 7وأد ،دامان،

في  ) 8تساند ،جري  ) 9يرهنه،
االمها  ) 10يا ،مانيال  ) 11نت،
اتم ،مسها  ) 12باتر ،نبأ ،ابل.
عموديا:
 ) 1اب���ن ال���روم���ي ،ن��ب ) 2
ليون ،وا ،ريتا  ) 3سر ،وسادتها

 ) 4لوريان ،سن ،ار  ) 5فتن،
داه��م��ت  ) 6ي��رح��ب��ان ،ام��ن ) 7
دانت ،تمدان  ) 8وي ،بنها ،ليما
 ) 9رممنا ،نجالس  ) 10االحد،
رماها  ) 11انو ،بوفيه ،اب ) 12
ليالي ،اش.

 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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– Mission: Impossible
Rogye Nation
ف��ي��ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة ت��وم
كروز من اخراج كريستوفر ما
كوري .مدة العرض  131دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).
Inside Out
ف���ي���ل���م ت����ص����وي����ري ب���ط���ول���ة
ام����ي ب��ول��ي��ر م���ن اخ�����راج بيتي
دوك����ت����ي����ر .م�����دة ال����ع����رض 93
دقيقية ،ABC( .اب��راج ،سيتي
ك���وم���ب���ل���ك���س ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
سينمال ،فوكس).
Pixels
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة ادم
س���ان���دل���ر م����ن اخ�������راج ك��ري��س
كولومبس .م��دة ال��ع��رض 100
دق��ي��ق��ة ،BC( .اب�����راج ،سينما
سيتي ،ديونز ،غاالكسي).
Ant-Man
فيلم ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة هايلي
ات��وي��ل م��ن اخ���راج ب��ي��ت��ون ريد.
م�����دة ال����ع����رض  117دق���ي���ق���ة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
غاالكسي).
Ted 2
ف��ي��ل��م ك���وم���ي���دي م���ن اخ����راج
سيث ماك فارالن .مدة العرض
 115دق��ي��ق��ة ،ABC( .الس
س��ال��ي��ن��اس ،سيتي كومبلكس،
ابراج ،غاالكسي).
Accidental love
فيلم كوميدي بطولة جاسيكا
بيل من اخ��راج ديفيد روسيل.
مدة العرض  100دقيقة( .سينما
سيتي ،سينمال ،اسباس).

