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تتمات  /ت�سلية
معتز من�صور ( ...تتمة �ص)9

وزارة الخارجية المصرية اعتبر
فيها أن التعاون مع دمشق ممكن
لوجود أهداف مشتركة بين البلدين،
«البناء» التقت باإلعالمي والكاتب
الصحافي المصري معتز منصور
أح���د منسقي ال���زي���ارة وك��ان��ت له
مشاهدات:
ح���ول ف��ك��رة ال���زي���ارة وكيفية
التنسيق لها ،قال منصور ان فكرة
الزيارة جاءت باألساس انطالقا ً من
إحساس عدد من اإلعالميين العرب
بواجبهم تجاه المساهمة برأب صدع
العالقات العربية  -العربية ،والتي
تشكل العالقة بين ال��ش��ام ومصر
أح��د أه��م مرتكزاتها ،وب��ن��اء عليه
قمت مع زم�لاء (لبناني وأردنية)
باالستفادة من عالقاتنا في الوسط
اإلعالمي المصري للتحضير لزيارة
ميدانية ل��س��وري��ة ،للوقوف على
األوضاع على األرض فيها ،وإلجراء
عدد من المقابالت مع المسؤولين
السوريين ،وتمكنا من تشكيل وفدا ً
إع�لام��ي �ا ً م��ص��ري�ا ً م��ن المؤسسات
ال��رس��م��ي��ة ك��ص��ح��ف «األه������رام»
و«األخبار» و«الجمهورية» ،فضالً
ع��ن ق��ن��اة «ال��ن��ه��ار» ال��ف��ض��ائ��ي��ة،
ورحب المسؤولون السوريون في
المقابل بالزيارة ووعدوا بتقديم كل
التسهيالت اللوجستية والتقنية
إلنجاحها.
وح���ول أه���م االن��ط��ب��اع��ات التي
خ��رج��وا بها بعد لقائهم ع���ددا ً من
المسؤولين السوريين ،أكد منصور
ان��ه وبإستثناء ال��ل��ق��اء م��ع وزي��ر
األوق��اف الدكتور محمد عبدالستار
السيد في ط��رط��وس ،وال��ذي حمل
بعدا ً دينيا ً مشبعا ً برسائل مباشرة
ال��ى مؤسسة «األزه����ر الشريف»
من بوابة «فقه األزم��ة» ،وض��رورة
توحيد الخطاب الديني لمواجهة
العد ّو التكفيري ،ب��دا واضحا ً عند
وص��ول ال��وف��د ال��ى دمشق ولقائه
المسؤولين الكبار فيها من رئيس

مجلس الشعب محمد جهاد اللحام
الى عضوَي القيادة القطرية لحزب
البعث الحاكم هالل هالل ويوسف
االحمد ،وصوال ً الى عدد من الوزراء
األساسيين في الحكومة ،أنّ للزيارة
مكانتها الخاصة ودالالتها السياسية
والديبلوماسية.
وتجلّت تلك األهمية في اللقاء
ال��ذي جمع وزي��ر الخارجية وليد
المعلم بالوفد ألكثر من ثالث ساعات
أجاب فيها على اسئلة الوفـد بكثير
من الحنكة ،فالوزير مشهو ٌد له لدى
خصومه قبل أص��دق��ائ��ه بخبرته
الديبلوماسية العالية وقدرته على
إيصال الرسائل التي يريد.
أشبع المعلم فضول محاوريه
المهني ،كاشفا ً النقاب عن كواليس
زيارته لمسقط بعد انقطاع عن لقاء
أي مسؤول خليجي لمدة أكثر من
أربع سنوات ،وصوال ً الى ما اعتقده
ال��زائ��رون أن��ه ذروة ال��ح��وار حين
كاشفهم بأنّ بداية تدهور العالقة مع
تركيا ارتبط مع رفض االقتراح الذي
حمله رئيس حكومتها المكلَّف حاليا ً
أحمد داود اوغلو (وزي��ر الخارجية
آن����ذاك) م��ن ع��رض يفيد ب��إش��راك
«اإلخوان المسلمين» في الحكم ،وهو
ما رفضه الرئيس بشار األسد لتبدأ
حكاية الفراق فالعداء.
وأردف المعلم واصفا ً «اإلخوان»
بأنهم أص��ل ال��ب�لاء للمنطقة هذا
«العرض» الذي ال يحتاج الى كثير
من التأمل ليستنتج منه المصريون،
وال سيما منهم أبناء العهد الجديد
منهم ،أن أقصر الطرق لتعزيز حماية
بالدهم من هذا التهديد يتمثل ببناء
أفضل العالقات مع سورية الجدار
الصلب ال��ذي وقف ويقف في وجه
الخطر اإلخواني في المنطقة.
وعما إذا ك��ان المعلم تطرق في
ح��دي��ث��ه للعالقة ب��ي��ن القيادتين
السورية والمصرية ،وع��ن نظرة
سورية للقيادة الجديدة في مصر.

ق��ال منصور أن الوزير المعلم أكد
للوفد االع�لام��ي أن��ه ق��ام بتهنئة
الرئيس عبد الفتاح السيسي على
تطهيره مصر والمنطقة من رجس
«الحكم اإلخ��وان��ي» داعيا ً القاهرة
الى لعب دور إقليمي يليق بمكانتها
الطبيعية ،لكن الجديد ف��ي كالم
الوزير المعلم أن��ه كشف لضيوفه
عن وجود تعاون أمني مشت َرك قائم
بالفعل بين البلدين يسير على قدم
وس��اق ف��ي إط��ار مكافحة اإلره��اب
ب��ك� ّل مسمياته م��ن «داع����ش» الى
«اإلخوان».
إال أنّ الوزير المعلم ،وكما جميع
ال��م��س��ؤول��ي��ن ال��س��وري��ي��ن ال��ذي��ن
توجه
التقاهم ال��وف��د ال��م��ص��ري،
ّ
َ
مباشرة
بسؤال هو أشبه برسالة
ال��ى القيادة المصرية« :لماذا ت ّم
التراجع عن قرارات الرئيس السابق
محمد مرسي كافة باستثناء قرار
قطع العالقات مع س��وري��ة ،أ َو َل��م
ي��حِ ��ن م��وع��د ع���ودة ال��س��ف��راء الى
بلدينا؟» وتعبيرا ً عن مكانة الوفـد
لدى الوزير المعلم َق ِبل ف��ورا ً ومن
دون أدن���ى ت���ردد تسجيل دقائق
عدة لفضائية النهار أجاب فيه على
أسئلة الجمهور المصري.
وم���ا إن بُ�� ّث��ت م��ق��اب��ل��ة ال��وزي��ر
المعلم بعد غياب خمس سنوات
عن شاشات التلفزيون المصري،
و ُنشرت في اليوم التالي تفاصيل
ال���ح���وار ف���ي ص��ح��ف «االه������رام»
و«االخ��ب��ار» و«الجمهورية» حتى
ج��اء ال���ر ّد ال��م��ص��ري س��ري��ع�ا ً على
ال���س���ؤال ال���س���وري ع��ل��ى ل��س��ان
المتحدّث الرسمي لوزارة الخارجية
المصرية أحمد أب��و زي��د ،بالقول:
«إنّ هناك إمكانية للتعاون لوجود
أه���داف م��ش��ت� َرك��ة» بين البلدين،
ويأمل الوفـد اإلعالمي المصري ان
تنتقل العالقة المصرية ـ السورية
م��ن مستوى ال��ت��ع��اون األم��ن��ي الى
التنسيق السياسي وإعادة التمثيل

الديبلوماسي الى مستواه الطبيعي.
وح��ول رؤي��ة الوفد لسورية في
خ��ض��م األزم����ة ،ول��ق��ائ��ه بنازحين
ومواطنين مدنيين وعسكريين.
قال منصور :إن رؤية اعضاء الوفد
لسورية وللنازحين تغيرت كثيرا ًبعد
هول ما رأوه من دمار للبنية التحتية
في عدد من المدن السورية ،وبعدما
سمعوه من النازحين السوريين
عن جرائم اإلرهابيين ،ليصبح الهم
حماية مصر والعالم العربي من
خطر اإلره��اب التكفيري ،وذلك عبر
العمل لتحقيق جبهة عربية إعالمية
موحدة في وجه اإلرهاب الصهيوني
في ثوبه التكفيري.
من ناحية أخ��رى انبهر أعضاء
ال��وف��د ل��ص��م��ود ال��ش��ع��ب ال��س��وري
وتمسكه بالحياة رغم ضريبة الدم
التي يدفعها يوميا ً لتطهير األراضي
السورية من دنس اإلرهابيين ومن
يعاونهم ،كما أدرك الوفد المصري
ان الهم واح��د والعدو مشترك ،فقد
ش��اه��د ف��ي زي��ارت��ه للمستشفيات
العسكرية جنود الجيش العربي
ال��س��وري صامدين رغ��م ال��ج��راح،
وكيف أن الكثيرين يطلبون العودة
ال��ى ال��م��ي��دان قبل اكتمال الشفاء
تماماً ،وهو المشهد الذي رأوه سابقا ً
في المشافي العسكرية المصرية
التي تستقبل كل يوم جرحى الجيش
المصري الذين أصيبوا على أرض
سيناء على يد اإلرهابيين.

كما بث الجيش اليمني واللجان الشعبية صورا ً تظهر تدمير رتل عسكري
سعودي في وادي جارة في جيزان.
في غضون ذلك ،شهدت صنعاء تظاهرة حاشدة تحت شعار «دعما ً للجيش
في معركة التحرر» ،وتنديدا ً بالصمت العالمي إزاء ما سموه جرائم العدوان.
التقت التظاهرة التي دعت اليها اللجنة الثورية العليا في باب اليمن بصنعاء،
ورفع المشاركون فيها األعالم الوطنية والالفتات المنددة باستمرار العدوان
معبرين عن رفضهم المطلق للدعوات المناطقية والمذهبية.
وفي مسقط من المفترض ان يجتمع المبعوث االممي اسماعيل ولد الشيخ
احمد مع وفد من انصار الله وحزب المؤتمر الشعبي لتسليمهم شروط الرئيس
هادي لوقف الحرب.
وكانت المعلومات السابقة قد تحدثت عن رفض ولد الشيخ نقل هذه الشروط
نظرا ً الى رفض «انصار الله» لها.

لمنطقة كردستان منذ بداية هذا العام ولحد اآلن ،وما هي اجراءاته االصالحية تجاه
المنطقة».
وقالت الفتالوي ان «هناك معلومات تؤكد ان مجموع ايرادات كردستان لتصدير
النفط بلغت مليار ونصف فقط في آب الجاري حسب تقرير وزارة الثروات في
المنطقة» ،مشيرة الى ان «حكومة المركز لم تتسلم من ذلك اي شيء» .وتابعت «هل
سياسة التقشف التي جعلت الشارع يتظاهر فقط تطبق في الوسط والجنوب».
يذكر ان صحيفة «الفاينيشيال تايمز» البريطانية أكدت ،أمس ،ان «إسرائيل»
استوردت نحو  75في المئة من نفطها من حكومة منطقة كردستان خالل األشهر
الثالثة األخيرة ،معتبرة ان هذه المبيعات تمثل عالمة على «الجرأة المتزايدة» لدى
كردستان و«توتر» العالقات بين اربيل وبغداد.
ميدانياً ،استعادت القوات العراقية السيطرة على خط الالين النفطي جنوب
مدينة تكريت في محافظة صالح الدين بعد طرد عصابات «داع��ش» اإلرهابية
والقضاء على ستة وعشرين من عناصرها.
وقال مصدر في قيادة عمليات سامراء لمراسلة «سانا» في بغداد إن «القوات
العراقية المشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي تمكنت صباح اليوم من
رفع العلم العراقي على خط الالين النفطي جنوب مدينة تكريت بعد معارك عنيفة
مع عصابات داعش االرهابية».
وأضاف المصدر إن «المعارك أسفرت عن مقتل ستة وعشرين إرهابيا ً وتدمير
ث�لاث عربات مفخخة وث�لاث ح��اوي��ات معدة للتفجير ومعالجة ثالثين عبوة
ناسفة».
وأعلنت قيادة عمليات بغداد بدورها ،أن تشكيالتها نفذت عملية نوعية الستكمال
تطهير منطقتي عرب جبور والسيافية في المحيط الجنوبي للعاصمة العراقية
بغداد.
وقالت القيادة في بيان لها ،إن «القوات العراقية استكملت تطهير المنطقتين من
العصابات اإلرهابية وخالياها النائمة وتأمين عودة العوائل النازحة إلى منازلها
من خالل رفع العبوات الناسفة التي خلفها اإلرهابيون» الفتة إلى أن طيران الجيش
العراقي ساهم بنحو فاعل في تأمين وإسناد القطعات العسكرية المشاركة في
العملية.
وفي محافظة األنبار أعلن قيادي في قوات الحشد الشعبي العراقي نجاح القوات
األمنية في تطويق مدينة الرمادي من جميع المحاور.
وقال العميد علي البيالوي القيادي في قوات مقاتلي العشائر التابعة للحشد
الشعبي العراقي ،إن «القوات األمنية نجحت بمحاصرة عناصر تنظيم «داعش»
اإلرهابي في الرمادي حتى باتت خالياهم تحفر الخنادق هربا ً من نيران قوات
الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر».
وأضاف البيالوي إن «القوات المشتركة حققت تقدما ً كبيرا ً في المعارك مع تنظيم
«داعش» لتحرير مدينة الرمادي حيث تم تطهير أهم المناطق المحيطة بالقاطع
الجنوبي لجامعة األنبار كما تم توجيه ضربة قوية لإلرهابيين في منطقة حصيبة
وتل مشيهد» مشيرا ً الى ان القوات األمنية تستعد للمعركة الكبرى لدحر «داعش»
في الرمادي والمناطق الغربية والفلوجة بعد اكتمال تدريب وتجهيز مقاتلي
العشائر الذين نفذوا العديد من العمليات العسكرية النوعية.
وكانت قوات الجيش العراقي أعلنت صباح أمس إحباط هجوم ارهابي بثالث
سيارات مفخخة يقودها انتحاريون غرب مدينة الرمادي مركز محافظة األنبار
الواقعة غرب العراق.

الـ«يوني�سكو» :تفجير ( ...تتمة �ص)9
االرهابي على قطع رأس المدير السابق آلثار المدينة خالد االسعد ( 82سنة)،
ما أثار تنديدا ً دوليا ً بهذه «الجريمة الوحشية» التي ارتكبها «همجيون».
وقالت المديرة العامة لمنظمة الـ«يونيسكو» ايرينا بوكوفا في بيان االثنين
ان تدمير المعبد «جريمة حرب جديدة وخسارة جسيمة للشعب السوري
واالنسانية» مضيفة «يجب معاقبة مرتكبيها على أفعالهم».
على الصعيد الميداني ،سيطر الجيش السوري والمقاومة اللبنانية على
منطقة مسجد الفاروق ومبنى «ام تي ان» في الزبداني .كذلك سيطرا على حي
الكبري شمال شرقي المدينة في ظل تأمين اوتوستراد الشهيد باسل االسد
الذي يفصل منطقة استراحة الرئيس بحي الكوبري .واكتشفت القوات المتقدمة
معمالً لتصنيع العبوات الناسفة والمواد المتفجرة في أثناء تمشيطها المناطق
التي سيطرت عليها.
من ناحية أخرى ،ارتفع عدد ضحايا قصف مدخل سجن دمشق المركزي
الى  12شهيدا ً من زوار السجن إضافة الى عشرات الجرحى بعضهم في حال
الخطر .وتلقى المصابون العالج في مستشفى الشرطة الذي يقع في منطقة
ساخنة في مدينة حرستا في غوطة دمشق الشرقية.

حرب اليمن ( ...تتمة �ص)9
ويتابع الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدمهما
في موقعي الفريضة والملحمة السعودي في جيزان
وموقع المجازة في ظهران عسير .بعد أن استكمال
السيطرة على موقع مشعل العسكري وتفجير برج
الموقع ومخازن للسالح ،فيما فرت اآلليات العسكرية
السعودية من موقع ال��ردي��ف بعد تعرضه لقصف

مدفعي عنيف.
التصعيد ال��س��ع��ودي عسكريا ً واع�لام��ي �ا ً وخططها
الواضحة لتسليم اليمن لـ«القاعدة» ،دفع بالرئيس اليمني
السابق علي عبدالله صالح الى وصفها بـ«جارة السوء»
وتوعدها برد «ال تعرفه».

بشرى الفروي

تركيا متهمة ب�إر�سال �أ�سلحة لحكومة طرابل�س

�إيديولو جيا «داع�ش» ( ...تتمة �ص)9

مرحلة دبلوما�سية( ...تتمة �ص)9

التي تتمتع بها إيديولوجية هذا التنظيم اإلرهابي ،فقد كانت منظمة اليونسكو قد
نددت في  3تموز المنصرم بتدمير آثار تدمر ،وقالت مديرة المنظمة إيرينا بوكوفا
أن تدمير اآلثار أمام السكان ودعوتهم إلى تخريب آثارهم يُشكل مشهدا ً تقشعر له
األبدان ،فالتنظيم اإلرهابي يقوم بتكسير وتفجير وهدم اآلثار القديمة ليقوم الحقا ً
ببيعها خارج سورية والعراق من أجل الكسب المادي بحسب ما أوردته صحيفة
«واشنطن بوست» في  15حزيران  ،2015فهو تدمير للحضارة وسرقة للتاريخ
الذي قال فيه مايكل دوناتي أستاذ علم اآلثار في جامعة بوسطن والعامل كمستشار
في وزارة الخارجية األميركية بأن اآلثار المنهوبة من العراق وسورية في طريقها
إلى الواليات المتحدة واألسواق الغربية األخرى ،فقد نشرت صحيفة «واشنطن
بوست» في العدد نفسه أن قيمة التحف والقطع األثرية القديمة التي تستوردها
الواليات المتحدة من سورية والعراق ومصر ارتفعت أربعة أضعاف بين عامي
 2010ـ  2014لتصل إلى أكثر من  5.3مليار دوالر وفق اللجنة التجارية الدولية في
الواليات المتحدة ،وهذا ما يجعل التنظيم اإلرهابي يستغل مناطق نفوذه لتدمير
اآلثار والكنوز التاريخية ،فقد دمر تنظيم «داعش» اإلرهابي في نيسان الماضي
مدينة النمرود األثرية في العراق بالجرافات والمتفجرات ومدينة «الحضر»
الرومانية ومتحف الموصل بشمال العراق وكنيسة «ماراليان» في مدينة
القريتين في ريف حمص في  20آب الجاري ومتحف مدينة تدمر والمجسمات
التي تمثل عصور ما قبل التاريخ المكتوب ،في ما كان األزهر الشريف قد أعرب
عن قلقه في  24أيار المنصرم عبر بيان صادر عنه من النهب والسلب والدمار
الذي ينشره تنظيم «داع��ش» مشددا ً على ان «المعركة هي معركة اإلنسانية
بأكملها» فهنا تطاول التساؤالت المبهمة الكثيرة المؤسسات الدولية التي عجزت
عن تقديم أدنى حماية لآلثار ،واستراتيجية «التحالف الدولي» بقيادة الواليات
المتحدة الذي يتراجع يوميا ً في وقف ما ادعاه سابقا ً بأنه «القضاء على تنظيم
«داعش» اإلرهابي في سورية والعراق» ،فيما التنظيم يقوم ببناء ذاكرة ُمناوئة
للذاكرة الثقافية األصيلة المتسامحة تاريخيا ً في الشرق العربي بعد نشر صور
لمقاتليه في شباط الماضي عبر آلة دعائية ُتبين تدمير قطع أثرية في متحف
الموصل تعود للقرن الثامن قبل الميالد ،وهو ما أوردته المواقع ومثله من تدمير
لآلثار واالنهماك في عمليات السطو والنهب والسلب لبعض النفائس األثرية،
فيجب البحث عن طرق تقطع الطريق على أيدي وأرجل تنظيم «داعش» اإلرهابي
بتدمير اآلثر والشجر والبشر الذي يعتمده هذا التنظيم في أي منطقة سيطرة،
ويجب التحرك من قبل المؤسسات المكونة للمجتمع الدولي للقضاء على التنظيم
وأعماله وأهدافه ،هذا إن كانت هذه المؤسسات تمتلك إرادة وغطاء دوليا ً حقيقيا ً
للتحرك ،أم أن اإلضرار بالبالد المستهدفة يحتاج إلى الشعور والمسؤولية الذي
تعتبره بعض المنظمات الدولية يشكل جريمة؟!

وصل وزي��ر الخارجية البريطاني فيليب هاموند في  23آب من العام
الحالي الى طهران لتنشيط العالقات الدبلوماسية وللمشاركة في مراسم
اعادة فتح سفارة بالده ،التي تزامنت مع افتتاح السفارة االيرانية في لندن
بحضور مساعد الخارجية االيراني للشؤون اإلدارية والمالية.
ويؤكد المتابعون على ان اعادة فتح سفارتي طهران ولندن هي بداية
لمرحلة تاريخية جديدة بين اي��ران وال��دول األوروب��ي��ة ،ه��ذه المرحلة
التي تمثلت بدايتها في زيارات وزراء أوروبيون الى طهران بعد التوقيع
على االتفاق التاريخي حول النووي االيراني ،فخالل العقد الماضي كان
الملف النووي يقف عقبة رئيسية حيال تطور العالقات بين ايران والدول
االوروبية ،وفي ضوء الدبلوماسية السياسية االيرانية التي عملت عليها
خالل الفترة السابقة تمكنت من ان تزيل العثرات من امام طريق التواصل
وبناء العالقات مع دول العالم ليثمر االتفاق النووي الى تحرك اوروبي
جاد نحو مزيد من العالقات والمحادثات ،فمنسقة السياسة الخارجية في
االتحاد االوروبي فيدريكا موغرين والتي لعبت دور الوسيط على طاولة
المحادثات حول النووي االيراني قامت بزيارة الى عاصمة الجمهورية
االسالمية االيرانية والتقت العديد من المسؤولين االيرانيين وتم االتفاق
على ض��رورة توسع المحادثات الجادة بينهما بهدف تطوير العالقات
والتعاون على مختلف المستويات والمجاالت في المرحلة الجديدة
المقبلة ،هذه الزيارة التي سبقتها سلسلة من الزيارات لرؤساء خارجية
بعض ال��دول االوروب��ي��ة التي حملت في طياتها مجموعة من الرسائل
الثنائية واإلقليمية ،ولتليها الزيارة األولى لوزير خارجية بريطانيا الى
ايران منذ عام  2003والتي تعتبر األولى من نوعها منذ  12عاما ً لمسؤول
بريطاني رفيع المستوى الى طهران ،فهاموند هو ثاني وزير خارجية
بريطاني يزور ايران بعد الثورة االسالمية حيث كان قد سبقه جاك سترو
الذي زار طهران خمس مرات ،فهذه الزيارة تؤكد على التحسين التدريجي
للعالقات بين البلدين وهذا ما اكد عليه هاموند في بيان له قائالً فيه ان
اعادة فتح سفارتنا يشكل مرحلة اساسية في تحسين عالقاتنا الثنائية.
فالدبلوماسية االيرانية ومواقفها الثابتة تستقطب رجال السياسة في
العالم ،لنشهد مرحلة جديدة في عالم السياسة وانفتاحات دبلوماسية
في العالقات بين اي��ران وال��دول االوروبية تلك العالقات التي اثمرتها
الدبلوماسية االيرانية والتي نتج منها استقطاب طهران لوزير خارجية
بريطانيا الع��ادة فتح سفارة بالده في طهران فبتنا على اب��واب مرحلة
تاريخية جديدة وضعت االتفاق النووي االيراني حيز التنفيذ قبل مساره
المنتظر بين االمم المتحدة وغيرها.

فاديا مطر

فرار �سعودي ( ...تتمة �ص)9

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

ليبيا :قوة للجي�ش تدخل �صرمان
دخلت ق��وة تابعة للجيش الليبي مناطق من
مدينة صرمان الواقعة غرب العاصمة طرابلس.
وذكرت مصادر محلية أن دخول ما يسمى بالقوة
المساندة للجيش تم بطريقة سلمية بعد االتفاق
مع األهالي ،إال أنهم أشاروا إلى أن المدينة تشهد
نوعا ً من التوتر ،الفتين إل��ى وج��ود مجموعات
مسلحة ترفض تسليم المدينة الساحلية لقوات
تتبع لحكومة طبرق.
وفي سياق آخر ،نقل عن المتحدث باسم الجيش

الليبي الرائد محمد حجازي اتهامه لتركيا بأنها
تحاول تزويد المليشيات المحسوبة على «اإلخوان
المسلمين» وتنظيمات وصفها باإلرهابية بصواريخ
مضادة للطائرات عبر سفن ويخوت تحميها قوات
البحرية التركية.
وأشار حجازي إلى أن سالح الجو الليبي دمر قبل
أيام سفينة قبالة سواحل بنغازي كان على متنها
مقاتلون أجانب وكميات من األسلحة ،مضيفا ً أن
السفينة التي دمرت كانت قادمة من تركيا ،وكانت

تحمل شحنة صواريخ حرارية مضادة للطائرات.
وأكد المتحدث العسكري الليبي أن تركيا تحرك
سفنا ً من سالحها البحري لحماية تلك السفن قبل
وصولها إلى المياه اإلقليمية الليبية ،مشيرا ً إلى
أن سالح الجو الليبي رصد قبل أيام سفنا ً بحرية
تركية أثناء مرافقتها يختا ً كبير الحجم على متنه
شحنات من األسلحة ومقاتلون أجانب ،وأنها
قامت بحمايته حتى وصوله إلى ميناء مدينة
مصراتة.

ناديا شحادة

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مسابح شهيرة في فلوريدا ،أداة إستثناء
2 .2بلدة لبنانية ،أطول أنهر فرنسا
3 .3تهيأ للحملة في الحرب ،صديق الشراب ،أداة إحدى
الحواس
4 .4إتهمت ،ريق ،من كبار اآللهة المصريين
5 .5يقطعانه ،عندكم
6 .6للتأوه ،مدينة أميركية
7 .7أنياب الفيل ،برد ،أصبح الشيء طريا ً وسهل الحركة
8 .8سياج ،من المحرمات ،رجاء
9 .9جزيرة إيطالية في خليج نابولي ،مدينة إيطالية
1010حفر البئر ،أطلب منها فعل األمر ،حرف أبجدي مخفف
1111تشعر ،يأسفا
1212إله الشر في ديانة زاردشت ،ص ّورنا

1 .1تلة مخروطية الشكل تشبه قالب السكر
2 .2مدينة مصرية ،ع ّزته
3 .3خاصتي ،غلى القدر ،خالف عجم ،طليق
4 .4والية أميركية ،من أطرافي
5 .5فقرة ،دولة أفريقية
6 .6يلعب ،والية أميركية
7 .7تبرق ،يراهننّ (هن)
8 .8اول شوال ،الورك ،يسفك الدم
9 .9من أوجه القمر ،قبل اليوم
1010إله الحرب عند اليونان ،يحدثا ،أحد الوالدين
1111مدينة سومرية في العراق ،المثيل
1212إسم عدد من ملوك اللخميين والغساسنة ،دفنا البنت
وهي حية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،276853149 ،913764852
،761539428 ،584912736
،849271365 ،325648971
،197425683 ،658397214
432186597

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 )1فيدل كاسترو  )2اوروب��ا،
فاريا  )3س��ن ،المحرق ،نس )4
كافرا ،احبها  )5وني ،هلما ،مدن
 )6روابي ،المس  )7ابوس ،اميون

 )8لينارس ،ندافع  )9بنادق،
رب��ع��ن اد  )10وو ،ت��دي��ن ،كسر
 )11ايمن ،لما ،لنا  )12هراري،
برهان.
عموديا:
 )1فاسكو بالبوا  )2يونان،

بينويه  )3در ،ف��ي��رون��ا ،م��ر )4
لوار ،وسادتنا  )5كبالها ،رقد )6
اام ،لباس،يلي  )7حاميم ،رنم )8
تفرحا ،ينب ،اب  )9راقبن اودعك
 )10و ،هملنا ،سله  )11ينادم،
فارنا  )12ناس ،نساعد ،ان.

 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 Man from
UN.C.L.E
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة اليسيا
فيكاندر من اخراج غاي ريتشي..
مدة العرض  116دقيقة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سينما سيتي ،اس �ب��اس ،ديونز،
غاالكسي).
Self/less
فيلم رعب بطولة راين رينولدز
م��ن اخ� ��راج ت��ارس�ي��م س��اي��ن .مدة
ال� �ع ��رض  117دق �ي �ق��ة (،ABC
سينما سيتي ،اب��راج��ن سينمال،
فوكس).
Lila and Eve
فيلم دراما بطولة جنيفر لوبيز
م��ن اخ ��راج ش��ارل��س س�ت��ون .مدة
ال� �ع ��رض  94دق� �ي� �ق ��ة،ABC( .
كونكورد ،سينما سيتي ،فوكس،
سينمال).
The Gift
فيلم رعب بطولة واخراج جويل
ادغرتون .مدة العرض  108دقيقة.
(ف��وك��س ،سينما س�ي�ت��ي ،امبير،
سينمال ،ABC ،كونكورد).
– Mission: Impossible
Rogye Nation
فيلم تشويق بطولة توم كروز
من اخ��راج كريستوفر ما كوري.
مدة العرض  131دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينمال ،فوكس).
Inside Out
ف�ي�ل��م ت �ص��وي��ري ب �ط��ول��ة امي
بولير م��ن اخ ��راج بيتي دوكتير.
مدة العرض  93دقيقية،ABC( .
اب ��راج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

