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تتمات  /ت�سلية
هدنة في الزبداني ( ...تتمة �ص)9

وقالت المصادر أن ب��دء تطبيق ه��ذه الوثيقة
مرتبط بالمبعوث الدولي دي ميستورا الذي وضع
المبادرة والوثائق المرتبطة أصالً بالتوافق الدولي
والسياسي للمجموعة الدولية واإلقليمية ،وهي من
المفروض أن تكون راعية لمبادرته ،أي أن األخير
يضع األسس وينتظر اإلشارة أو أي تحرك من قبل
المجتمع الدولي ليبدأ بتطبيق هذه المبادرة.
من جهته ،أبدى «االئتالف المعارض» تحفظات
على نقاط عدة سيسلمها إلى دي ميستورا خالل
زيارته إلى اسطنبول .ورأى «االئتالف» أنه ليس
من حق المبعوث الدولي تحديد األسماء التي
ستشارك في مجموعات العمل .كما انتقد ضم
ط��رف ثالث وه��و هيئات المجتمع المدني في
الحوار.
وأشار «االئتالف» إلى عدم وجود رؤية واضحة
آللية تطبيق جنيف واحد ،لجهة الفترات الزمنية،
ولجهة مصير الرئيس السوري بعد تشكيل الهيئة
االنتقالية .وعلمت «الميادين» أن ضغطا ً كبيرا ً
مارسه سفراء المجموعة الغربية في مجموعة
«أص���دق���اء س��وري��ة» ع��ل��ى االئ���ت�ل�اف ،وط��ال��ب��وه
بالموافقة على المشاركة في مجموعات العمل
المقترحة.
وف��ي السياق ،أك��د رئيس وف��د ملتقى الحوار
الوطني السوري علي حيدر أن هناك إجماعا ً على
الحل السياسي إلنهاء األزمة الدائرة في سورية.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي لوفد ملتقى الحوار

الوطني السوري الذي يجري مشاورات في موسكو
أعلن خالله نتائج مباحثات الوفد في موسكو.
وأكد حيدر التفاف القوى المشاركة في إيجاد
مبادرة الحل السياسي للخروج من النفق المظلم
ال��ذي غرقت فيه س��وري��ة منذ  4س��ن��وات بسبب
النزاع الدائر هناك وانتشار الجماعات المسلحة
واإلرهاب.
وحول هذه النقطة ،أوضح حيدر أن اإلرهاب في
سورية وصل إلى حد الالعودة ،وساهم في تعطيل
المسار السياسي لحل األزمة في البالد ،ومجددا ً
تأكيده على أن اإلره��اب أصبح أولوية أيضا ً في
بنود الملف السوري.
ويرى حيدر أن اإلرهاب بات آفة عالمية ،تستنزف
قوى الجميع ،وهو ما يتطلب حشد جميع الجهود
الدولية لصد هذا الخطر العالمي ،مشيرا ً الى أن
التسوية السياسية لألزمة السورية مطروحة ضمن
عمل الجهود الدبلوماسية الدولية ،ويجب أن تؤمن
الظرف الموضوعي للحوار السوري  -السوري،
م��ؤك��دا ً ض��رورة التحضير الجيد ألي استحقاق
سياسي يتعلق باألزمة السورية ،في إشارة إلى
موقفه من لقاء «موسكو ،»3 -الذي يراه ضروريا
لتهيئة المناخ المناسب لنجاح «جنيف .»3 -
وت��ح��دث ح��ي��در ع��ن االن��ع��ك��اس��ات اإليجابية
التفاق إيران النووي مع دول الغرب والذي خلق
مناخا ً أفضل لحل األزمة في سورية ،حسب قوله،
مضيفا ً أن هذا االتفاق سيسمح للسوريين الجلوس

الجعفري يو�ضح ( ...تتمة �ص)9

للتفاوض على طاولة واحدة.
ميدانياً ،أعلن عن التوصل إلى هدنة لمدة 48
ساعة بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة
في الزبداني بريف دمشق ،وفي الفوعة وكفريا
بريف إدلب.
وقالت المصادر إن الهدنة في الزبداني بدأت
أمس (الخميس) وسيصار غدا ً إلى اخالء الجرحى
من الطرفين ،كما سيتم نقل جرحى المسلحين
في الزبداني عبر الصليب األحمر باتجاه مناطق
سيطرتهم في إدلب.
أما الجرحى في كفريا والفوعة فسيجري نقلهم
إلى مستشفى في الالذقية .وفي اليوم الثالث سيتم
إخالء المسنين من كفريا والفوعة.
وقالت المصادر إنه سيتم إبرام االتفاق النهائي
على خروج المسلحين من الزبداني إلى ريف إدلب،
وعند إبرام االتفاق يجري تمديد الهدنة تلقائياً.
الهدنة تأتي ل��دراس��ة باقي النقاط العالقة،
بعد هدنة سابقة درست انسحاب المسلحين من
الزبداني ،مقابل وقف الهجوم على بلدتي كفريا
والفوعة.
ويشمل اتفاق الهدنة إخراج المسنيين من كفريا
والفوعا في اليوم الثالث أيضاً ...ويشمل نجاح
المفاوضات إنهاء معاناة المدنيين ،عبر إخراجهم
من كفريا والفوعة إلى مناطق أخ��رى ،بالتوازي
مع تسوية أوض��اع من يود من المسلحين داخل
الزبداني ضمن شروط المصالحات.

القوات اليمنية ( ...تتمة �ص)9
كما قصف الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية موقع
الحثيرة العسكري السعودي بقذائف المدفعية ما
ادى الى خسائر كبيرة.
يذكر ان الناطق باسم الجيش اليمني أعلن قبل
أيام بدء تنفيذ الخيارات االستراتيجية ضد العدوان
السعودي الغاشم ،وطلب من أهالي أبها االبتعاد عن
المراكز العسكرية في المدينة ،وبالفعل تم استهداف
جيزان بصاروخ سكود من قبل القوات اليمنية.
إل��ى ذل���ك ،ت��واص��ل��ت ف��ي مدينة تعز اليمنية
المواجهات العنيفة بين القوات اليمنية واللجان
الشعبية الموالية للرئيس المستقيل اليمني عبد ربه
منصور هادي المدعوم من القوات اإلماراتية وشرازم
«القاعدة ».وتركزت المواجهات بتعز في منطقة
ثعبات ومحيطها وفي مناطق حي القصر الجمهوري

وقرب مبنى المحافظة والسجن المركزي.
ه��ذا وتعيش مدينة تعز أوض��اع �ا ً صعبة بعد
مواجهات مكثفة خلفت أع���دادا ً كبيرة من القتلى
والجرحى بينهم مدنيون .وتزامن ذلك مع غارات
للتحالف السعودي استهدفت مواقع في المدينة
بعد يومين من إعالنها منطقة منكوبة.
وذك���رت وس��ائ��ل إع�لام يمنية صباح أم��س أن
انفجارات تهز أرج��اء م��أرب ج��راء غ��ارات عنيفة
لمقاتالت العدوان السعودي بمنطقة الفاو الريفية
جنوب غربي المدينة ،حيث استهدفت تجمعات
مدنية بمزارع الفاو.
إل��ى ذل��ك ،أف��ادت مصادر يمنية ب��أن مواجهات
عنيفة ت��دور بين القوات السعودية وأنصار الله
بدعم من قوات الرئيس اليمني السابق بعد توغل

قوات سعودية داخل اليمن وسيطرتها على ثالث
مناطق في محافظة صعدة.
ونقل مصدر في صنعاء عن مصادر عسكرية
أن هناك توغالً يمنيا ً في األراض��ي السعودية ،إذ
استولى أنصار الله على معسكرات عدة وقتلوا عددا ً
من الجنود السعوديين.
بدورها ذكرت وكالة «سبأ» أن قوات أنصار الله
أطلقت  40صاروخا ً على تجمع آلليات عسكرية
بموقع بريالين في نجران السعودية.
وقصفت طائرة من دون طيار يعتقد أنها أميركية
سيارة كانت تقل  5من عناصر تنظيم «القاعدة» في
مدينة المكال عاصمة محافظة حضرموت جنوب
شرقي اليمن .وحسب وسائل إعالم أدى القصف إلى
تدمير السيارة ومقتل جميع ركابها.

ليبيا ّ
تحذر من اقتراب
«داع�ش» من حقول النفط

القاهرة تطلب من مو�سكو توريد مروحيات «كا ـ  »52الحربية

تقرير �إخباري
ف�ضيحة �أميركية جديدة...
تقارير كاذبة حول الحملة �ضد «داع�ش»
ومحاربة «داع��ش» ،لنتائج المعطيات االستخباراتية
التي تقدم للمسؤولين السياسيين ،بمن فيهم الرئيس
باراك أوباما.
ولم تفصح الصحيفة عن تفاصيل التحقيق واالدعاءات،
إال أن الخبر أثار مجددا ً التساؤل حول ما اذا كانت الحملة
ضد «داعش» تأتي ثمارها وتحقق فعالً أهدافها المعلنة،
هذا من دون اإلشارة الى فشل برنامج التدريب األميركي
لمسلحي ما يطلق عليه «المعارضة السورية المعتدلة»،
كي يقاتلوا «داعش» والجيش السوري على حد سواء.
ومع ذلك ،أعلن الجنرال جون آلن ،مبعوث الرئيس
األميركي الخاص الى التحالف الدولي لمحاربة «داعش»
في حزيران الماضي عن تحقيق واشنطن تقدما ً في
المرحلة األول��ى من استراتيجيتها الخاصة بالحد من
قدرات هذا التنظيم والقضاء عليه.
وزعم آلن أمام لجنة العالقات الخارجية في مجلس
الشيوخ أن «داع��ش» خسر نصف قياداته في العراق،
واآلالف من مسلحيه ،ولم يعد قادرا ً على تنفيذ هجمات
نوعية والمناورة بصورة فعالة.
بينما يؤكد مسؤولون أميركيون أن الحملة المستمرة
منذ سنة لم تحقق شيئا ً يذكر في مجال تقليص عدد
مسلحي التنظيم ،بل على العكس بدأ بالتوسع في شمال
أفريقيا وآسيا الوسطى.

بعد االنتقادات التي وجهت إلى فاعليَّة الحملة الدولية
بقيادة الواليات المتحدة األميركية ضد تنظيم «داعش»
في سورية وال��ع��راق ،انفجرت في واشنطن فضيحة
جديدة ح��ول تحريف ق��ادة عسكريين لحقيقة نتائج
الحملة .إذ نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين
أميركيين أن المفتش العام في البنتاغون بدأ تحقيقا ً
ح��ول ادع���اءات بتحريف ق��ادة عسكريين للمعلومات
االستخباراتية من أجل تقديم رواية أكثر تفاؤال ً عن نتائج
الحملة العسكرية ضد «داعش».
وأش��ارت الى انه «مع أن القوات العراقية والكتائب
الكردية المسلحة في سورية استطاعت ط��رد تنظيم
«داعش» من مناطق عدة في البلدين ،غير أن مدنا ً مهمة
كالموصل والرمادي ما زالت تحت سيطرته ،فضالً عن
أنه في الوقت الذي تقوم به طائرات التحالف بشن 10
غ��ارات في سورية في شكل يومي ،يقوم س�لاح الجو
السوري بشن العشرات منها ضد التنظيم اإلرهابي ،كما
أعلن في وقت سابق مسؤول روسي».
وبالعودة الى التحقيق ،أفادت الصحيفة األميركية
بأن التحقيق انطلق بعد ورود بالغ للسلطات من محلل
في وكالة «االستخبارات الدفاعية» بامتالكه معلومات
تثبت تحريف مسؤولين في القيادة المركزية ،وهي
المقر العام العسكري الذي يشرف على حملة القصف

هل قصف المدنيين في دمشق وحلب
في شكل عشوائي يع ّد إح��دى ممارسات
«ال��م��ع��ارض��ة ال �م �ع �ت��دل��ة»؟ ح �ي��ث أم �ط��ر،
على سبيل المثال فقط ،ه��ؤالء «الحمائم
المعتدلون» دمشق ومحيطها بـ  92قذيفة
ص��اروخ �ي��ة ي��وم��ي  23و 24آب الجاري
مما أدى إلى عشرات الخسائر في أرواح
المدنيين األبرياء .والغريب هنا أن البعض
في هذا المجلس يدعي الحرص على أرواح
المدنيين السوريين إال أنه لم ينبس ببنت
شفة إزاء هذه الجرائم ولم نسمعه يرفض
وي�س�ت�ن�ك��ر وي�ع�ق��د االج �ت �م��اع��ات الطارئة
إلص��دار بيانات اإلدان��ة! باستثناء البيان
المشكور ال��ذي ص��در ح��ول م��ا ج��رى في
ت��دم��ر -ت�م��ام�ا ً ك�م��ا ف�ع�ل��وا ع�ن��دم��ا ت��م قطع
ال �م �ي��اه ع��ن دم �ش��ق وح �ل��ب ألس��اب �ي��ع من
قبل هذه «المعارضة المسلحة المعتدلة»
التي ربما تعتبر هذا الفعل الشأن وأعمال
ال�خ�ط��ف وال�ق�ت��ل وال�ت�ع��ذي��ب وال�س�ب��ي من
أف �ع��ال االع��ت��دال وال �ت �ح��رك السلمي على
ط��ري��ق ال��دي�م�ق��راط�ي��ة وال �ح��ري��ة! ث��م لماذا
يتم تشريع وج��ود م��ا يسمى «معارضة
مسلحة معتدلة» في سورية فقط من دون
غ�ي��ره��ا م��ن ال� ��دول؟ ل �م��اذا ت��م تخصيص
ال� �س ��وري� �ي ��ن ب� �ه ��ذا االخ�� �ت� ��راع المسمى
«معارضة مسلحة معتدلة» فها نحن نشهد
حملة في االعالم الغربي للترويج لفصائل
مسلحة في سورية أعلنت والءها لتنظيم
لقاعدة ،على أنها «معارضة معتدلة» مثل
ما يسمى «حركة أحرار الشام» اإلرهابية
والتي امتدحت أداءها صحيفة «نيويورك
تايمز» يوم أمس واعتبرتها حليفا ً مثاليا ً
للواليات المتحدة األميركية في سورية...
وهذا هو العدد الذي ظهر فيه المقال باللغة
االن �ك �ل �ي��زي��ة وه ��و ي �ق��ول أن ه ��ذا التنظيم
اإلره ��اب ��ي ه��و «ح �ل �ي��ف م �ث��ال��ي للواليات
المتحدة».
السيد الرئيس،
إن ال �ح��دي��ث ع ��ن ال��ق��ذائ��ف العشوائية

ال��ت��ي ت �س �ت �ه��دف ال �م��دن �ي �ي��ن ف ��ي ع� ��دد من
المدن السورية ،يقودني إلى الحديث عن
واج �ب��ات ال�ح�ك��وم��ة ال �س��وري��ة الدستورية
ومسؤولياتها الوطنية في حماية مواطنيها
من آفة اإلرهاب والتطرف ،واالتهامات التي
يدفع بها البعض ضد الحكومة السورية
ب��اس�ت�ه��داف المدنيين ف��ي مدينة دوم��ا أو
غيرها .فال يمكن للحكومة السورية ،أو
أي حكومة م�س��ؤول��ة ف��ي ه��ذا ال�ع��ال��م ،بما
فيها حكومات ب�لادك��م ال�م��وق��رة ،أن تقف
مكتوفة األي ��دي بينما ي�ق��وم اإلرهابيون
ب��اس�ت�ه��داف المدنيين اآلم�ن�ي��ن ف��ي مدنهم
بالقذائف العشوائية كما يجري في دمشق
وحلب وغيرها من المدن السورية ،إذ ال بد
من ال��ر ّد على مصادر إطالق القذائف التي
يطلقها االره��اب �ي��ون ،وب��ذل��ك ف��إن الجيش
ال �س��وري يتصرف وف�ق�ا ً للقانون الدولي
لمحاربة االره ��اب وح�م��اي��ة المدنيين من
خ �ط��ر ه ��ذه ال �ق��ذائ��ف ،وه ��و ب��ذل��ك ال يقتل
المدنيين كما يدعي البعض زورا ً وبهتاناً،
بل من يقتل المدنيين هو من يستخدمهم
ك��دروع بشرية ف��ي دوم��ا وف��ي غيرها من
المناطق في سورية.
السيد الرئيس،
م��ن ج��دي��د تضمن ت�ق��ري��ر األم �ي��ن العام
ال��م��ع��روض أم��ام �ن��ا ع � ��ددا ً م ��ن ال �ف �ج��وات
والمغالطات ،وق��د قمنا بتوجيه رسالتين
م �ت �ط��اب �ق �ت �ي��ن إل� ��ى رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ن
واألم �ي��ن ال�ع��ام ب�ه��ذا ال�خ�ص��وص .ولكنني
س��أك�ت�ف��ي اآلن ب��اإلش��ارة إل��ى أن الجانب
األممي قد ق َّد َم  48طلبا ً فقط لتسيير قوافل
م �س��اع��دات ،خ�ل�ال ال�ف�ت��رة ال�م�م�ت��د ِة م��ن 1
كانون الثاني ولغاية  30حزيران ،2015
وق��د ُمنحت الموافقة للجانب األممي على
 34طلباً ،وليس على  20طلبا ً كما ذكر
التقرير ،في حين لم ينفذ الجانب األممي
حتى اآلن ح��وال��ى  10موافقات على رغم
صدور هذه الموافقات في شهري نيسان
وح��زي��ران .ون�ش�ي��ر ه�ن��ا إل��ى أن الحكومة

زار ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري ع��ب��دال��ف��ت��اح
السيسي برفقة وزي��ر ال��دف��اع الروسي
سيرغي شويغو مركز قيادة الدفاع القومي
لروسيا.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان ص���ادر ع��ن المكتب
أن «رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر العربية
عبدالفتاح السيسي زار مركز قيادة الدفاع
القومي لالتحاد الروسي بدعوة من وزير
الدفاع الروسي سيرغي شويغو» .وجاء
في البيان أيضا ً أن الرئيس المصري وجه
في ختام زيارته للمركز دعوة إلى سيرغي
شويغو لزيارة مصر.
وأط���ل���ع س��ي��رغ��ي ش��وي��غ��و ال��رئ��ي��س
المصري على عمل ال��ن��وب��ات ف��ي مركز
القيادة القتالية ومركز إدارة الشؤون
اليومية للقوات.
وأش��ار وزير الدفاع الروسي لدى ذلك
إلى ان أف��راد النوبة اليومية في المركز
يتلقون ويعالجون معلومات ع��ن كل
جوانب الدفاع عن البالد ،كما إنهم يتلقون
تقارير من وزارات وهيئات روسية أخرى.
وقال وزير الدفاع إن أجهزة الكومبيوتر
المتوافرة في المركز تمكن أفراده من عمل
حسابات وتكهنات دقيقة وإع��داد نماذج
كومبيوترية لتطورات الوضع في أية
منطقة من مناطق العالم.
من جهة أخ��رى ،طلبت القاهرة أمس
من موسكو توريد مروحيات «كا – »52
(التمساح) الحربية الروسية إلى الجيش
المصري.

صرح بذلك مصدر عسكري دبلوماسي
لوكالة «ت���اس» ال��روس��ي��ة على هامش
معرض «ماكس» الدولي للطيران والفضاء
الذي يقام حاليا ً في ضواحي موسكو.
وق��ال المصدر إن هناك طلبا ً بتوريد
المروحيات فقط ،أما عملية توريدها فلم
تبدأ بعد .ولم يذكر المصدر موعد تسليم
ال��م��روح��ي��ات لمصر .كما ل��م ي��ذك��ر عدد
المروحيات المطلوبة.

السورية قد وافقت على إدخ��ال مساعدات
إغاثية إلى مدينتي حرستا ودوما في ريف
دمشق وإلى الفوعة وكفريا في إدلب وإلى
ك��ل المناطق ال�ت��ي يضمن ال��وض��ع األمني
فيها سالمة العاملين في المجال اإلنساني،
علما ً بأن الحكومة السورية ت��درس حاليا ً
ال�ط�ل�ب��ات ال �م��وج��ودة ل��دي�ه��ا م��ع األخ� � ِذ في
الحسبان اعتباراتٍ عدة في مقدمها الوضع
األم� �ن ��ي ع �ل��ى األرض ،وض� �م ��ان إي �ص��ال
ال �م �س��اع��دات اإلن �س��ان �ي��ة إل ��ى مستحقيها
الفعليين ،وضمان ع��دم وقوعها في أيدي
الجماعات اإلرهابية.
وف��ي الختام أود أن أشير إل��ى أن��ه وبعد
زي ��ارة السيد أوب��راي��ن إل��ى س��وري��ة ،تمت
ال�م��واف�ق��ة ع�ل��ى جميع ط�ل�ب��ات التأشيرات
ال�ت��ي ق��دم��ت إل��ى وزارة الخارجية إضافة
إلى طلبات التمديد لجميع إقامات موظفي
مكتب ال �ش��ؤون اإلن�س��ان�ي��ة ال�ت��اب��ع لمكتب
المنسق المقيم.
السيد الرئيس،
ل ��دي م�لاح �ظ��ة خ�ت��ام�ي��ة ت�ت�ع�ل��ق بوجود
م�خ��ال�ف��ة ق��ان��ون�ي��ة غ�ي��ر م�ق�ب��ول��ة ف��ي تقرير
األمين العام حول تطبيق القرارين 2139
و ،2165وهذه المخالفة تتمثل باستخدام
التقرير لعبارة «المجموعات المسلحة من
غير الدول» لوصف المجموعات المسلحة
اإلرهابية المصنفة من قبل مجلس األمن
ك�ك�ي��ان��ات إره��اب �ي��ة م�ث��ل «داع� ��ش» و«جبهة
النصرة» وغيرهما من الفصائل الموالية
لهما والمرتبطة بتنظيم القاعدة .فال يمكن
اعتبار اإلرهابيين في سورية «مجموعات
مسلحة م��ن غير ال ��دول» ألن ه��ذا التعبير
حيادي بالمطلق ويخالف ق��رارات مجلس
األمن ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب.
وأود أن أج��دد ترحيبنا بالسيد أوبراين
وأن أعبر ع��ن استعدادنا لمواصلة العمل
م�ع��ه ل �ت��أدي��ة ه ��ذه ال�م�ه�م��ة ال�ن�ب�ي�ل��ة لتقديم
ال �م �س��اع��دات اإلن �س��ان �ي��ة ل�ل�م�ح�ت��اج�ي��ن من
شعبنا.

وص��ف وزي���ر الخارجية الليبي محمد ال��داي��ري
الوضع في ب�لاده بـ«الخطير للغاية»ُ ،م��ح � ّذرا ً من
اقتراب تنظيم «داع��ش» اإلرهابي من منابع النفط،
في حين قطع التنظيم االتصاالت عن الشرق ،توازيا ً
مع دعوة المبعوث األممي برناردينو ليون المجتمع
الدولي إلى رفع حظر بيع السالح إلى ليبيا ،وتوجيه
ضربات جوية إلى مواقع «داعش» ،بينما ينطلق حوار
الصخيرات أمس.
وقال الدايري إن «الوضع خطير للغاية ،وداعش
موجود اليوم في درن��ة وبنغازي وس��رت وصبراتة
غرب طرابلس ،ولم يتمكن بعد من السيطرة على اآلبار
النفطية ،إال أنه قد ينجح في السيطرة الحقا ً على عدد
منها» .وأضاف الدايري الذي يزور باريس حاليا ً على
رأس وفد نيابي رفيع أن «الناس يقتلون ويصلبون
ويحرقون أحياء والليبيون ال يفهمون لماذا ال يستيقظ
المجتمع الدولي بمواجهة هذه األخطار».
وق��ال« :نأمل ب��أن يرفع المجتمع ال��دول��ي القيود
المفروضة بمنع بيع ال��س�لاح إل��ى الجيش الليبي
بموجب قرار عن األمم المتحدة صدر العام  2011لكي
يتاح تزويد الجيش بالحد األدنى من المعدات وخاصة
الذخيرة .فنحن ال نتكلم عن عتاد حربي متطور بل
نطلب الحد األدنى الضروري لمحاربة اإلرهاب بالشكل
المناسب» .وأض��اف« :طلبت خ�لال اللقاء مع وزير
الخارجية الفرنسي ل��وران فابيوس تكثيف الجهود
لتسهيل والدة هذه الحكومة .نخشى أن يلجأ الطرف
الثاني أي إخواننا في طرابلس إلى المماطلة ونطلب
من المجتمع الدولي ممارسة ضغوط عليهم لوضع حد
لهذه المماطلة».

يذكر أن مروحية «كا – ( »52التمساح)
عبارة عن مروحية حربية ثنائية المقاعد
للجيل ال��ج��دي��د .وإن��ه��ا تعتبر نسخة
م��ط��ورة لمروحية «ك��ا ( »50 -ال��ق��رش
األس���ود) الروسية الضاربة وتستخدم
ل��ت��دم��ي��ر األه����داف األرض���ي���ة واأله����داف
ال��ج��وي��ة ال��ب��ط��ي��ئ��ة .ن��اه��ي��ك ع��ن تنفيذ
مهمات االستطالع وقيادة مجموعة من
المروحيات.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1جمهورية آسيوية ،للتفسير
2 .2حاكم ،مدينة إيطالية
3 .3سيد القوم ،تعثر عليها ،أحرف متشابهة
4 .4يرجعانه ،لتصلح البناء
5 .5مؤذن الرسول ،مدينة ألمانية
6 .6أنت (باألجنبية) ،منازل ،أوشك على األمر
7 .7شك ،يضعا السم في الطعام
8 .8مدينة فرنسية ،حرف نصب
9 .9أداة جزم ،األودية
1010من كبار اآللهة عند المصريين ،إصبعه ،حرف أبجدي
1111ف ّرقت ،مدينة فلسطينية
1212دولة عربية ،أكبر سلسلة جبال في أوروبا

1 .1م��ن ك��ب��ار ش��ع��راء ال��م��س��رح ال��ي��ون��ان��ي م��ن مآسيه
«أندروماك» ،من المحرمات
2 .2مدينة بلجيكية ،اإلنصاف
3 .3سقط ،حرف ابجدي مخفف ،رتل ،أترك
4 .4مصيف لبناني ،قطع
5 .5فقد عقله ،يقطعان
6 .6دعمهما ،قلة النوم
7 .7ضاع ،والية أميركية
8 .8أهتم باألمر ،رئيسهما
9 .9عاصفة بحرية ،تحادثي ليالً ،عائلة
1010مدينة قبرصية ،مدينة سورية
1111وحدات زمنية ،أحصل على
1212ناعم الملمس ،خاصتها
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،198637245 ،27459138
،281963457 ،543821769
،769548312 ،435172896
،914785623 ،376294581
852316974

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1حنون الكبير  ) 2يساعده،
دوك��ان  ) 3اب��دأ ،ي��ل��ون ،ج��ا ) 4
يدربك ،اال  ) 5األي��م ،مانيال ) 6
ليل ،أنام ،مسح  ) 7مهند ،األهل

 ) 8يكلل ،الناس  ) 9واو ،أنم،
توهم  ) 10انكره ،يميال  ) 11ند،
عبد ،ين ،لن  ) 12يرد ،المانيا.
عموديا:
 ) 1حياة الحيوان  ) 2نسب،
لي ،كاندي  ) 3وادي الملوك ) 4

نعادي ،هل ،رعد  ) 5اد ،رمان،
اه��ب  ) 6ل��ه��ي��ب ،ن���دان ،دا ) 7
لكما ،لمي  ) 8بدو ،امان ،ميم ) 9
يونان ،التينا  ) 10رك ،ليماسول
 ) 11اجالسه ،هالي  ) 12ان��ا،
احالم ،نا.

 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).

