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الب�شير يعر�ض هدنة
وا�ستئناف الحوار مع المتمردين
ع��رض الرئيس ال��س��ودان��ي عمر
حسن البشير هدنة مدتها شهران مع
المتمردين الذين يقاتلون لإلطاحة
بحكومته وح��دد موعدا ً الستئناف
عملية المصالحة الوطنية التي
انهارت في كانون الثاني.
وكرر البشير ،في اجتماع لتخطيط
مستقبل عملية المصالحة مع بعض
األحزاب ،عرضه العفو عن المتمردين
ال��ذي��ن ي��واف��ق��ون ع��ل��ى االن��ض��م��ام
لمحادثات المصالحة الوطنية بين
الحكومة وأحزاب المعارضة ،مشيرا ً
إلى أن جلسة الحوار الجديدة ستقام
في العاشر من تشرين األول ،ومبديا ً
أيضا ً استعداد حكومته لتطبيق هدنة
لمدة شهرين حتى بدء الحوار ليضمن
نجاحه.
وك���ان  8م��ن أح���زاب المعارضة
الـ  21التي وافقت في البداية على
المشاركة في مستهل الحوار أوائل
ع��ام  2014انسحبت ف��ي كانون
الثاني  ،مثيرة شكوكا ً حول مستقبل
عملية المصالحة.

طيران العدو «اال�سرائيلي»( ...تتمة �ص)9
وأشار المعلم إلى أن دمشق تنظر بتفاؤل إلى الدور
ال��ذي تلعبه إي��ران في تسوية األزم��ة في سورية،
مضيفا ً أن القاهرة يمكن أن تتصرف على هذا النحو
أيضا ً.
وردا ً على سؤال حول تدهور العالقات بين سورية
ومصر والسعودية ق��ال المعلم «إن ه��ذا السؤال ال
يوجه إلى وزي��ر خارجية سورية ،فهي التي كانت
دائما ً تدافع عن الهم العربي ،بل يوجه إل��ى مصر
والسعودية لماذا ابتعدوا عن سورية .ونحن نبارك
ثورات مصر واإلطاحة باإلخوان المسلمين وبالتصدي
إلرهاب تنظيم «داعش» في سيناء».
وعن عالقة سورية بإيران وحزب الله اللبناني قال
الوزير المعلم« :إن عالقتنا بإيران وحزب الله تقلق
البعض بسبب موقفنا الموحد ضد إسرائيل» ،مشيرا ً
في الوقت نفسه إلى أنه ال وج��ود لنفوذ إيراني في

سورية ،بل عالقة احترام متبادل ،كما ال يوجد نفوذ
روسي وصيني .والنفوذ فقط للشعب السوري.
يأتي ذلك في وقت ذكر فيه المتحدث باسم وزارة
الخارجية األميركية جون كيربي أن مجموعة االتصال
بشأن تسوية األزمة السورية ال تنوي حتى اآلن دعوة
إيران للمشاركة فيها.
وقال كيربي خالل مؤتمر صحافي «لم يتغير شيء
في موقفنا ،فسنواصل إجراء عملية المفاوضات مع
المعارضة والقوى السياسية األخرى في شأن عزل
األسد عن السلطة في سورية ،من طريق سياسي».
وأضاف« :أما مجموعة االتصال التي تضم الواليات
المتحدة والسعودية وروسيا ،فال توجد عندنا نوايا
بعد لدعوة إي��ران للمشاركة فيها» ،مشيرا ً إل��ى أن
الصراع في سورية سيتصدر أجندة الدورة القادمة
للجمعية العامة لألمم المتحدة.

مقتل  160ارهابي ًا( ...تتمة �ص)9
وأعيد انتخاب البشير الذي يحكم
السودان منذ  25عاما ً لوالية رئاسية
ج��دي��دة ف��ي نيسان بنسبة بلغت
 94في المئة وسط مقاطعة معظم
جماعات المعارضة.

وتحارب الخرطوم حركة تمرد
ف��ي والي��ت��ي النيل األزرق وجنوب
ك��ردف��ان بجنوب ال��ب�لاد منذ عام
 2011وتمردا ً آخر في إقليم دارفور
منذ عام . 2003

 14منظمة حقوقية( ...تتمة �ص)9
اإلنسان ،مركز عمان لدراسات حقوق اإلنسان ،شبكة
أم��ان للتأهيل وال��دف��اع عن حقوق االن��س��ان ،منتدى
البحرين لحقوق االن��س��ان ،األوروب��ي��ة البحرينية
لحقوق االنسان ،مركز اللؤلؤة لحقوق االنسان ،مركز
خيام لتأهيل ضحايا التعذيب ،والمنتدى الخليجي
لمؤسسات المجتمع المدني.

يذكر أن المنظمات الحقوقية التي وقعت الرسالة هي
مرصد البحرين لحقوق االنسان ،سالم للديمقراطية
وحقوق االن��س��ان ،العدالة لحقوق االن��س��ان ،المركز
الدولي لدعم الحقوق والحريات ،الجمعية البحرينية
لحقوق االن��س��ان ،المدافعون ع��ن حقوق االن��س��ان،
المجلس ال��دول��ي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق

� 54شهيداً وع�شرات( ...تتمة �ص)9
ميدانياً ،ارتفعت حصيلة ضحايا
ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي ع��ل��ى منطقة
صالة في تعز إل��ى  54شهيدا ً فیما
باتت عمليات انتشال الجثث ما زالت
مستمرة.
وأشارت مصادر طبية يمنية أن 54
شخصا ً استشهدوا وجرح العشرات
جراء غارة سعودية على منطقة صالة
بمدينة تعز ،موضحة أن العشرات ما
زالوا تحت األنقاض.
هذا وشن طيران العدوان السعودي
غارتين على منطقة المجازين بمران
في محافظة صعدة فیما توافدت أنباء
عن سقوط إصابات.
كما قتل  4من إرهابيي «داع��ش»
ومليشيات ح��زب اإلص�ل�اح بينهم
مسؤول عسكري خالل مواجهات مع
الجيش اليمني واللجان الشعبية في
تعز.
وف��ي ع��دن ج��ن��وب اليمن قتل 4
أش��خ��اص على األق���ل وأص��ي��ب 10
آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة
ف��ي مبنى يتضمن م��ق��ر المحافظ
وهيئات حكومية أخرى في المدينة.
وقالت مصادر يمنية إن االنفجار
وقع أثناء اجتماع حضره محمد مارم
مدير مكتب الرئيس السابق عبد ربه
منصور ه��ادي ومحافظ ع��دن نايف
البكري.
وأك��د شهود عيان أن��ه ت��م إخ�لاء
المبنى الذي يتخذ منه البكري مقرا ً
له.
وق��ال مصدر طبي أن الحصيلة
أولية وهي مرشحة لالرتفاع.
والبكري محسوب على التجمع
اليمني لإلصالح ،وكان نائب المحافظ
سابقا ً إال أن هادي المقيم في الرياض
عينه محافظا ً للمدينة.
وأعلنت مصادر يمنية مصرع عدد

م�صر و�إيران قادرتان( ...تتمة �ص)9

وت��واج��ه هيمنة أس��رة البارزاني
على مقاليد السلطة في كردستان
العراق ،والسعي الى إبقاء بارزاني
لفترة ثالثة ،بالرفض الشعبي ،حيث
يتوقع مراقبون تظاهرات عارمة في
اإلقليم.
وط��ي��ل��ة س��ن��وات ي��ق��ف الشعب
الكردي عاجزا ً عن لجم سيطرة أسرة
ب��ارزان��ي على أغلب مفاصل الحكم
السياسية واألمنية في كردستان،
بحسب وصف المسلة.
وقالت النائبة تافكة احمد عن حركة
التغيير الكردية في تموز  ،2015ان
هناك المئات من الشخصيات الكردية
التي تستطيع قيادة كردستان ،فلماذا
اإلصرار على شخصية مسعود؟
وبانتهاء فترة رئ��اس��ة مسعود
بارزاني ،يتعّ ين االتفاق بين األحزاب
الكردية على صيغة تعديل دستور
كردستان لمنح مسعود البارزاني
فترة ثالثة أو ترشيح غيره ،علما ً أن
عائلة بارزاني تتحكم بأهم المفاصل
اإلدارية فيها ومنها الرئاسة ورئاسة
الحكومة واألجهزة األمنية إضافة إلى
القطاعات االقتصادية.
م��ي��دان��ي �اً ،أعلنت خلية اإلع�ل�ام
الحربي بالعراق ،أم��س ،عن مقتل
 160ارهابيا ً من «داع���ش» بينهم
انتحاريون ،وتفكيك  37عبوة ناسفة
وتدمير  10عجالت بعضها مفخخة،

فيما أش��ارت ال��ى تدمير  48موقعا ً
ومخبأ ومستودع وق��ود ،في االنبار
وصالح الدين.
وق��ال��ت الخلية ف��ي ب��ي��ان حسب
«السومرية نيوز» إن «القوات األمنية،
خالل تقدمها في محور تل الجرايشي
بقاطع عمليات األن��ب��ار ،تمكنت من
تفكيك  31ع��ب��وة ن��اس��ف��ة وتدمير
عجلتين للعدو إحداهما مفخخة»،
مشيرة الى أن «الطيران وجه ضربة
جوية في منطقة البوعيثة أسفرت
عن قتل  3إرهابيين ،كما أصاب عجلة
مفخخة وقتل أربعة من عناصر داعش
في المنطقة نفسها».
وأض��اف��ت الخلية ،أن «قطعات
المحور الغربي في األن��ب��ار تصدت
لصهريج مفخخ ح���اول التعرض
للقطعات قرب محطة القطار ،حيث
تم تدميره وقتل من بداخله ،في حين
تمكنت الشرطة االتحادية من إحباط
محاولة تسلل للعدو قرب خط الصد
في حصيبة الشرقية ،ما أدى الى
مقتل إرهابيين اثنين» ،موضحة أن
«الجهد الهندسي عالج  6عبوات
ناسفة كما دمرت الشرطة االتحادية
عجلة تابعة لعناصر داعش وقتلت
عنصرين من عصاباته اإلرهابية».
وبينت الخلية ،أن «قوات عمليات
سامراء تمكنت من إحباط محاولة
تعرض ودمرت آلية مفخخة بإسناد

من طيران الجيش في خط الالين،
غ���رب س���ام���راء ،ك��م��ا دم���ر ال��ط��ي��ران
ص��ه��ري��ج �ا ً م��ف��خ��خ�ا ً وع��ج��ل��ة ن��وع
تريلة مفخخة ومصفحة وعجلة
ن��وع همر مفخخة» ،الفتة ال��ى أنها
«قتلت انتحاريا ً يقود عجلة مفخخة
غ��رب الطريق السريع بين سامراء
وتكريت».
وتابعت الخلية أن «قيادة عمليات
ال��ج��زي��رة ن��ف��ذت فعالية أمنية في
منطقة البغدادي أسفرت عن مقتل
إرهابي» ،وش��ددت أن «قيادة القوة
الجوية عالجت صهريجا ً مفخخا ً في
منطقة الصينية ،ودمرت عجلة وقتلت
 11إرهابياً ،ودم��رت مقرا ً للقيادة
والسيطرة لعناصر داعش في منطقة
الصينية وقتلت نحو  10إرهابيين».
وأكدت الخلية أن «طيران التحالف
ال��دول��ي نفذ  21طلعة على قواطع
العمليات ك��اف��ة ،أس��ف��رت ع��ن مقتل
 126إرهابيا ً وتدمير  24مخبأ وموقع
ه��اون وموقع سالح خفيف وعجلة
ومستودع وقود ،فضالً عن تدمير 24
موقعا ً للعدو».
وك����ان ق��ائ��د ال��ف��رق��ة ال��س��اب��ع��ة
بمحافظة االنبار اللواء الركن نومان
عبد الزوبعي أعلن ،اليوم الجمعة ،عن
مقتل  43عنصرا ً من «داعش» بقصف
جوي استهدف مقرين للتنظيم غرب
االنبار.

�أبعاد حرب �أردوغان( ...تتمة �ص)9

كبير من الجنود السعوديين خالل
محاولتهم التقدم باتجاه مواقع وادي
جارة في جيزان جنوب المملكة.
وأكدت المصادر أن الجيش واللجان
الشعبية دم��را ست آليات عسكرية
واغتنما أسلحة متطورة.
هذا فيما تم قصف معسكر التويلة
السعودي في ظهران عسير بسبعة
صواريخ غراد.
وشن العدوان السعودي غارتين
على منطقة القمع كتاف في صعدة
شمال اليمن ،كما استهدف القاعدة
البحرية في محافظة الحديدة غرب
البالد.
وف���ي ال��س��ي��اق األم���ن���ي ،أع��رب��ت
الواليات المتحدة عن قلقها الشديد
إزاء ال���غ���ارات األخ��ي��رة ل��ل��ع��دوان
السعودي على مدينة الحديدة في
اليمن ،مؤكدة ال��دور الحيوي لهذا
ال��م��رف��أ ،نقطة ال��وص��ول الرئيسة
للمساعدة االنسانية.

واصدر الناطق باسم مجلس االمن
القومي االم��ي��رك��ي الستير باسكي
مساء الخميس بيانا ً في هذا الصدد
لينضم الى الجهات الدولية العديدة
في انتقادها هذه الغارات التي ادت
الى مقتل عمال في المرفأ كما احدثت
اضرارأ في البنى التحتية.
وق��ال باسكي« :نحن قلقون جدا ً
ازاء الهجوم ال��ذي وق��ع في  18آب
على البنى التحتية االساسية في
ميناء الحديدة في اليمن» .وأضاف:
«ان الميناء يشكل نقطة الدخول
الرئيسية للمساعدة الموجهة الى
الشعب اليمني م��ن أدوي���ة وم��واد
غذائية ووقود».
وأث���ار قصف الحديدة انتقادات
من جانب االتحاد االوروب���ي واالم��م
المتحدة حيث اعلن م��س��ؤول كبير
ف��ي المنظمة ال��دول��ي��ة ام���ام مجلس
االمن الدولي ان هذه الهجمات تنتهك
«بوضوح القانون االنساني الدولي».

تجاه التنظيم اإلره��اب��ي س��وى التصريحات الفارغة
والتراخي في التعامل معه ،لكننا نجدها اآلن ترسل
عشرات المقاتالت لقصف المواقع الكردية في البلدين مع
التجاهل المتعمد لمواقع داعش .فهل هذا ما اتفقت عليه
تركيا مع أميركا عندما ادعت السعي إلنشاء منطقة آمنة
على الحدود مع سورية؟ ولماذا تلك الهجمات على األكراد
في هذا الوقت؟
ال يخفى على أحد أن األكراد بمختلف فصائلهم المسلحة
كانوا أقوى من قاتل «داعش» ومنعهم من التمدد في تلك
المناطق.
أال تعد إذن غارات تركيا العدائية والمستفزة ضد مواقع
حزب العمال الكردستاني في شمال العراق نوعا ً من الدعم
غير المباشر لتنظيم «داع��ش» بعد هزائمه المتكررة على
أيديهم في العراق وسورية؟
ال شك في أن تركيا تهدف لشق الصف الكردي وتمزيق
وحدته التي صمدت كل الصمود أمام الصراعات واألحداث
التي شهدتها المنطقة ،فقد دعا رئيس «إقليم كردستان»
مسعود ال��ب��ارزان��ي مقاتلي ح��زب العمال الكردستاني
للخروج من أرض االقليم وإبعاده عن ساحة المعارك تفاديا ً
لوقوع ضحايا من المدنيين ،فتخلي أربيل ونقدها لرد حزب
العمال على هجمات تركيا من المحتمل أن يقسم الصف
الكردي ويتسبب بإحراج حكومة البارزاني ،فهي ما بين
رفضها لقصف الجيش التركي ألراضيها وانتهاك سيادتها
وما بين إدانة حزب العمال الكردستاني الذي سيتعاطف
معه قطاع كبير من األكراد خصوصا ً أن السلطات التركية
ال تميز في هجماتها بين المنتمين إليه وبين غيرهم من
الفصائل الكردية.

ال ننكر أن التوقيت التي تمارس فيه تركيا تلك االعتداءات
االستفزازية لألكراد من شأنه افتضاح دوافعه االنتقامية
منهم بعد ما تسبب حزب الشعوب الكردي بقيادة صالح
الدين دمرتاش في عدم تمكين حزب العدالة والتنمية بقيادة
أردوغان من تحقيق الغالبية المطلقة لمقاعد البرلمان التي
يسيطر بها على المؤسسة التشريعية إذ جاء في المركز
الثاني في التصويت وسط أج��واء احتفاليه أثبتت مدى
شعبيته.
يذكرأنأردوغانهددمؤخرا ًبرفعالحصانةعنسياسيين
اتهمهم بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني ،وقد فتحت
نيابة دياربكر عقب تصريحاته تحقيقا ً ضد دمرطاش بتهمة
التحريض على العنف والتسبب باضطرابات في النظام
العام في قضية ترجع للعام الماضي ،وقد يواجه دمرطاش
في حال إثبات اإلدان��ة السجن حتى  24عاماً ،ويأتي هذا
التحقيق إضافة إلى حملة اعتقاالت في صفوف نشطاء
أكراد بالتزامن مع هجمات الجيش التركي على المواقع ذات
الغالبية الكردية في العراق وسورية.
إذا ً ي��ري��د أردوغ����ان بكل ذل��ك االن��ت��ق��ام م��ن خصومه
السياسيين الذين اختارتهم صناديق االقتراع إضافة إلى
تقديم الدعم لتنظيم «داعش» بعد هزائمه األخيرة وكذلك
السعي لفرض تدخله وبسط نفوذه في المنطقة العربية
معتمدا ً على تحالفه مع الغرب بحجه السعي للقضاء على
اإلرهاب وإسقاط الدولة السورية .وال يملك الكثيرون اآلن
سوى الرهان على ردود أفعال معارضيه في الداخل لوقف
ممارساته الديكتاتورية وطموحاته الخارجية.

تصريحات المسؤولين ،منها تأكيد رئيس مجلس الشورى اإليراني علي
الريجاني أن حل األزم��ة في سورية سياسي وقائم على أسس ديمقراطية
ووفق إرادة الشعب السوري ،إضافة إلى إعالن طهران مبادرة لتسوية األزمة،
وهذا ما أكده مساعد وزير الخارجية اإليراني حسين عبد اللهيان في  4آب من
العام الحالي .فالموقف اإليراني واضح مقارنة بالموقف المصري المذبذب
منذ بدء األحداث ،فالسياسة المصرية لم تحدَّد بشكل واضح تجاه ما يجري
في سورية ،إذ كانت األوضاع الداخلية في مصر وتغيرات الحكم التي شهدتها
البالد خالل السنوات الماضية هي الفيصل في تشكيل الموقف السياسي من
الحرب الدائرة في سورية ،ويؤكد المتابعون أن النظام في مصر لم يكن قادرا ً
على إعالن موقفه بشكل صريح ،تحاشيا ً إلغضاب دول الخليج وباألخص
السعودية ،ولكن مالبث ان ظهر الموقف المصري عندما أعلن الرئيس عبد
الفتاح السيسي في  20كانون الثاني أن الرئيس السوري بشار األسد سيكون
جزءا ً من عملية التفاوض في حال إجراء حوار بين النظام والمعارضة.
فمصر شهدت سابقا ً بعض اجتماعات للمعارضة الوطنية وكثفت جهودها
ولقاءاتها بشخصيات سياسية معارضة وطنية بهدف التشاور إليجاد الطرق
لتوحيد مساعي المعارضة السورية لتسهم بفعالية في إيجاد حل سياسي،
وأرخت هذه المساعي في االجتماعات جوا ً من حرص مصري كبير على ح ّل
األزمة السورية ،وبالذات بعدما أعلن وزير الخارجية المصري سابقا ً أن مصر
ترى في إسقاط النظام السوري تفككا ً لوحدة األراضي السورية ،مشيرا ً إلى
أن ما حدث خالل السنوات الماضية يؤكد ضرورة اشتراك النظام السوري
في حل األزمة ،إضافة إلى تقديم تنازالت من المعارضة ،مبديا ً استعداد مصر
للتواصل مع المعارضة إلقناعها بحل توافقي يوافق عليه النظام.
وما يؤكده المتابعون أن الحكومة السورية تدرك جيدا ً الحجم الذي تتمتع
به مصر من قوى ومدى تأثيرها ،وأنها قوى عربية كبرى توازي السعودية
كرمزية سنية في المنطقة ،وبناء عليه جاء طلب وزير الخارجية السوري
وليد المعلم من مصر بلعب دور رئيسي في حل األزم��ة السورية ،ليعود
ال��دور المصري إلى سابق عهده وليتم قطع الطريق على السعودية التي
تحاول إظهار نفسها قوة إقليمة مؤثرة في المنطقة .فهل سيتم تفعيل الدور
المصري من جديد بعد تصريحات وزير الخارجية السوري؟ وبالذات بعد
تعليق وزارة الخارجية المصرية في  21آب الجاري على تصريحاته التي
قال فيها إن هناك إمكانية للتعاون بين القاهرة ودمشق ،ليأتي الرد المصري
على لسان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أحمد ابو زيد معلنا ً أن هناك
إمكانية للتعاون لوجود أه��داف مشتركة بين البلدين ،فهل ستعود مصر
لدورها الريادي في المنطقة وتسهم في إيجاد حلول سياسية إلنهاء الصراع
الدائر في سورية؟

ناديا شحادة

ال�صيد في المياه( ...تتمة �ص)9
سيد المقاومة في بداية هذا العام ،وبعد عدم األنكار «اإلسرائيلي» باإلعداد
للحرب المقبلة والتحضيرات العسكرية والتدريبية والتسليحية التي يقوم
بها الكيان يومياً ،فالنوايا «اإلسرائيلية» تتجه للتقسي بعد الدخول على
صفيح ساخن إلى مجريات األح��داث السورية واإلقليمية والدولية على
ظهر التسويات في المهلة المعطاة لتسوية أوضاع من تضرر من االتفاق
النووي مع إي��ران ،ألن «التثقيل» في ظل تغيير قواعد االشتباك يقف في
موقع إدراك «إسرائيل» ألهمية االندحار اإلرهابي على األرض السورية مع
تنامي سالح حزب الله وفاعليته الذي هو رادع مع حافز يجعل «إسرائيل»
تمتد يدها إلى أفعال عدائية بقدر قليل ومحدود ال ينحدر باالحتماالت إلى
يحكى عن تنسيق «إسرائيلي» ـ تركي في إطار أفتعال منطقة
«حرب» ،مع ما ُ
«عازلة» استفزازية تركية شماالً ،مع عملية عسكرية «إسرائيلية» جنوبا ً مما
يؤطر تطورات لجبهات المعارك المشتعلة في معظم الجغرافيا السورية
وال سيما في الشمال والجنوب السوري على تداعيات اتفاق إيران النووي
وما ترجمته االنتخابات التركية في  7حزيران الماضي ومع خسارة غرفة
العمليات المشتركة األردنية ـ «اإلسرائيلية» في الجنوب السوري ،وعدم
قدرة «المعتدلين» االميركيين على النفاذ بسيطرة تغيير الواقع العسكري
على األرض من أجل إعطاء زخم إضافي للمخطط «اإلسرائيلي» ،فزيارة
«دوري غولد» المدير العام ل��وزارة الخارجية وأقرب المقربين من رئيس
وزراء «بنيامين نتنياهو» إلى أنقرة في  12آب الجاري والتي أُحيطت نتائجها
بالكتمان لجهة ما تمت تسميته «تنسيق أفكار» حول إقامة مناطق «أمنة»
شمال وجنوب سورية هي سبب ما يجري العمل عليه حاليا ً شماال ً وجنوبا ً
بتمويل مالي خليجي ضخم وربما مشاركة عسكرية من دول إقليمية أخرى،
فهو ارتفاع لمنسوب شن حرب «إسرائيلية» تأخذ منحى محاوالت تغيير
قواعد اشتباك اخرى بعد فشل الدعم التسليحي للمجموعات االرهابية في
إحراز سيطرة استراتيجية ،وهو إذا ما حصل هذا االرتفاع في المنسوب في
الجنوب أو الشمال فستكون «مهلكة» ال تقوى «إسرائيل» على دفع فاتورتها
الكبيرة وما ستجره من فتح لباب صراع تدخل من مصراعيه قواعد اشتباك
جديدة ربما تخرج عن الجغرافيا االقليمية وتحكمها تحالفات جماعية
جديدة إقليمية ودولية تبتعد في خطورتها عن جغرافيا المرتفعات الجبلية
السورية وال يحصرها شريط حدودي ،فهو ما يجعل هذا االحتمال يبتعد
عن الواقع في المنظور «اإلسرائيلي» اليوم ،ألنه سيكون تحييدا ً للحدود
وتصعيدا ً لنار تأكل كل الشرائط الحدودية في معركة حياة ووجود ال يعلم
بعد «اإلسرائيليون» مشاهد العرض خاصتها والتي ستزيد التعقيدات
على كل المحاور التي تسعى الواليات المتحدة لتبريدها اليوم والمرتبطة
بخريطة المعارك «متعددة» الجغرافية االقليمية ،والتي اذا اشتعلت سوريا ً
ستكون «قفزة هوائية» ُتغير كل الظروف الميدانية والسياسية وتداعياتها
المحتملة نحو تحريك المياه العكرة اصالً نحو متطلبات جديدة فإذا ً ما هو
المطلوب؟

شاهيناز وزير

فاديا مطر

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1عاصمة منغوليا
2 .2مدينة إيطالية ،يشترع
3 .3ك��ان طلق الوجه ،جزيرة أميركية وس��ط مدينة نيو
نيورك ،قطع
4 .4شوق ،مؤسسة مدينة قرطاجة
5 .5بلل بالماء ،أوطان ،أداة إحدى الحواس
6 .6شعوب جرمانية غزت بريطانيا العظمى
7 .7يصيبه الجرب ،أوديتنا
8 .8حرف نصب ،اإلبن األول لوالديه ،دقت وكسرت
9 .9بلدة لبنانية ،تحسد اآلخرين على نعمتهم
1010عملة آسيوية ،مدينة في ملعب الصحراء السورية ،بحر
1111مرصد ،يوافقنا الرأي
1212للنداء ،جزيرة بريطانية ،قرع الجرس

1 .1بحر مستطيل ضيق متفرع من المحيط الهندي
2 .2عاصمة الواليات المتحدة االميركية ،ضمير متصل،
للتفسير
3 .3دق وفت ،ينوح ،مدينة لبنانية
4 .4خالف أيسر ،ريقنا
5 .5أحرف متشابهة ،مطار في باريس ،أعلى قمة في االردن
6 .6دولة من دول االنتيل ،قضى ليلته
7 .7آلة في الحياكة ،مذهب
8 .8تجيء ،قضيتما الليل من غير نوم
9 .9نكشوا الصوف ،من الحيوانات
1010سقي ،أدعمها ،وعاء كبير
1111أخفيا األمر ،من الزهور
1212وبّخ ،زرع ،فلوس
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،192537486 ،837642591
،429851367 ،645198273
،316974852 ،578263149
،261785934 ،953426718
784319625

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1رأس ال��زور ،مان  ) 2ومأ،
الجدران  ) 3مركور ،دمي ،اي ) 4
اينع ،نانبهما  ) 5نك ،ديانا ،الس
 ) 6رأيناه ،هال  ) 7راقبت ،ديون

 ) 8لما ،واسين ،هي  ) 9السبت،
اسباب  ) 10نولع ،البرق ) 11
نأيده ،نهابك  ) 12يا ،دللنا ،ليل.
عموديا:
 ) 1روم��ان روالن  ) 2امريكا،
م��ل��ون��ا  ) 3س��اك��ن ،ي��راس�لا ) 4

وعدنا ،بعيد  ) 5الر ،ياقوت ،دل
 ) 6زل ،ناهبا ،اهل  ) 7وجدان،
تسأل  ) 8ردمناه ،يسبنا  ) 9ريب،
ادنبره  ) 10ما ،هالي ،اقال ) 11
انامل ،وه��ب ،بي  ) 12يأسرني،
أكل.

 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 Gift
ف��ي��ل��م رع���ب ب��ط��ول��ة واخ����راج
ج��وي��ل ادغ��رت��ون .م��دة العرض
 108دق��ي��ق��ة( .ف��وك��س ،سينما
سيتي ،امبير ،سينمال،ABC ،
كونكورد).
– Mission: Impossible
Rogye Nation
ف��ي��ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة ت��وم
ك��روز من اخ��راج كريستوفر ما
كوري .مدة العرض  131دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).
Inside Out
فيلم ت��ص��وي��ري ب��ط��ول��ة امي
بولير من اخ��راج بيتي دوكتير.
مدة العرض  93دقيقية،ABC( .
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
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
ك��ول��وم��ب��س .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 ف��ارالن .مدة العرض
 115دق���ي���ق���ة ،ABC( .الس
س��ال��ي��ن��اس ،سيتي كومبلكس،
ابراج ،غاالكسي).

