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وأكدت موغيريني أن االتحاد األوروبي يعمل كل ما بوسعه إلنجاح هذا المخطط،
والستئناف مفاوضات جنيف للبحث عن تسوية سياسية لألزمة في سورية.
وفي ما يتعلق بمسألة ما إذا كانت أوروبا ستشارك في «الخطة ب» (عملية
برية في سورية) ،قالت موغيريني« :أوروبا بذلت كل جهودها وسخرت جميع
طاقاتها ،من أجل نجاح «الخطة أ» ،لقد قمنا بدراسة هذه الخطة لمدة  48ساعة،
ويجب علينا أن نعمل على تطبيقها خالل األيام السبعة المقبلة ،دعونا نركز
طاقتنا وعملنا لتطبيق هذه الخطة ،وهذا فعالً أمر صعب جداً».
على صعيد العدوان التركي ،طالبت وزارة الخارجية السورية ،أمس ،مجلس
األم��ن الدولي بوضع ح ّد لعمليات و«ج��رائ��م» أنقرة ،داعية المجلس األممي
االضطالع بمسؤوليته في حفظ السلم واألمن الدوليين.
وأكدت الخارجية أن قصف مدفعية النظام التركي لألراضي السورية يشكل
دعما ً تركيا ً مباشرا ً للتنظيمات اإلرهابية المسلحة واعتداء على الشعب السوري
وعلى حرمة األراضي السورية وسالمتها اإلقليمية.
وذكرت الوزارة في رسالتين إلى األمين العام لألمم المتحدة ،بان كي مون،
ورئيس مجلس األمن الدولي ،أول من أمس ،أن المدفعية الثقيلة التركية المتمركزة
داخل األراضي التركية قامت بقصف األراضي السورية مستهدفة أماكن وجود
مواطنين أكراد سوريين ومواقع للجيش العربي السوري.
وأضافت أن القوات التركية استهدفت قرى مرعناز والمالكية ومنغ وعين
دقنة وبازي باغ اآلهلة بالسكان المدنيين ،وذلك في رد على التقدم العسكري
الذي تحرزه قوات الجيش العربي السوري في جبهات الريف الشمالي لمحافظة
حلب.
وشددت الخارجية السورية على أن أنقرة تحاول رفع معنويات الجماعات
اإلرهابية المسلحة التي منيت بهزائم كبيرة على يد القوات السورية والقوات
المساندة لها.
وأفادت الوزارة أن  12سيارة بيك اب ،مزودة برشاشات من نوع دوشكا عيار
 14.5ملم ،توغلت داخل األراضي السورية ،آتية من األراضي التركية عبر معبر
باب السالمة الحدودي ،يصحبها نحو  100مسلح يعتقد بأن جزءا منهم من
القوات التركية والمرتزقة األتراك.
وأكدت في السياق أن عمليات اإلمداد بالذخائر واألسلحة ال تزال مستمرة عبر
معبر باب السالمة الحدودي إلى داخل منطقة أعزاز السورية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه االعتداءات تزامنت مع تصريحات لرئيس الوزراء
التركي ،أحمد داوود أوغلو ،الذي أعلن السبت استعداد أنقرة للتحرك عسكريا ً ضد
المقاتلين األكراد ،والمشاركة في عملية برية مع السعودية في سورية ،مبينة أن
ذلك يمثل اعترافا ً رسميا ً وعن سابق تصميم وإصرار على خرق قرارات مجلس
األمن ذات الصلة بمكافحة اإلرهاب.
طالبت الخارجية األميركية تركيا بالتوقف عن قصف مواقع الكرد والجيش
السوري ،ودعت في الوقت ذاته الكرد إلى عدم استغالل القوى والسيطرة على
المزيد من األراضي ،وقد عبّر المتحدث باسم الخارجية األميركية جون كيربي
عن قلق إدارته إزاء الوضع في شمال حلب.
وكان الجيش التركي قد أك ّد قصف ما سماها أهدافا ً لحزب االتحاد الديمقراطي
الكردي في سورية ،واستهدفت المدفعية التركية مطار منغ العسكري في ريف
حلب بنحو أربعين قذيفة ،وأف��اد مصدر بأن القصف استهدف قرى المالكية
ومرعناز ودير جمال.
كما دع��ت وزارة الخارجية الفرنسية ،كل األط��راف إل��ى وق��ف القصف في
سورية.
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وقالت ال��وزارة في بيان إن فرنسا تشعر بقلق إزاء استمرار تردي األوضاع
في منطقة حلب وبشمال سورية ،وتدعو إلى وقف فوري للقصف ،سواء من قبل
الحكومة السورية وحلفائها ،أو من قبل تركيا (على مواقع األكراد).
وأشارت باريس إلى أن تحقيق بيان ميونخ وقرار مجلس األمن الدولي رقم
 ،2254وكذلك محاربة تنظيم «داعش» ،يعد أولوية مطلقة.
وفي سياق متصل ،دانت جماعة ما يسمى بـ «جيش الثوار» ،وفي بيان القصف
التركي على ريف حلب الشمالي ووصفته بـ «االعتداء على األرض والشعب
والثورة في سورية».
واتهم البيان تركيا بدعم التنظيمات اإلرهابية وقال إن «أي تصعيد تركي في
الريف الشمالي لحلب يصب في مصلحة النظام السوري و«القاعدة».
وشدد رئيس الحكومة التركي أحمد داود أوغلو على ض��رورة أن تنسحب
الميليشيات الكردية من محيط أعزاز في ريف حلب شمال سورية.
وخالل اتصال مع نائب الرئيس األميركي جو بايدن أكد أوغلو أن بالده ستتخذ
كل التدابير إذا حدث أي تهديد لها.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اعلن أول من أمس أن
السعودية أرسلت مقاتالت الى قاعدة انجرليك التركية القريبة من الحدود
السورية.
وق��ال أوغلو إن أنقرة والرياض قد تطلقان عملية بر ّية ضد تنظيم داعش
في سورية مشيرا ً إلى أن السعودية أرسلت مختصيها إلى القاعدة الجوية
الستكشاف المكان ودراسة ما يمكن فعله.
وأف��ادت وكالة األناضول ،أمس ،باستشهاد  29من عناصر قوات الحماية
الكردية في قصف تركي على مواقع سيطرتها شمال سورية.
وواصل الجيش التركي األحد ،لليوم الثاني على التوالي ،القصف المدفعي
للمواقع التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سورية.
وبحسب نشطاء سوريين فإن القصف المدفعي الذي بدأه الجيش التركي أول
من أمس ،أصبح أقل حدة.
ورفض حزب االتحاد الديمقراطي الكردي السوري أمس طلب تركيا بانسحاب
المقاتلين األكراد التابعين للحزب من مواقع قرب الحدود تتعرض لقصف من
جانب الجيش التركي ،مؤكدا ً عزمهم على صد أي تدخل تركي في سورية.
ونقلت وكالة رويترز عن صالح مسلم رئيس الحزب قوله إنه ليس من حق
تركيا التدخل في الشؤون الداخلية لسورية ،مضيفا ً أن القاعدة الجوية التي
قصفها الجيش التركي كانت في السابق تقع تحت سيطرة مسلحي «جبهة
النصرة» ،ذراع تنظيم القاعدة في سورية ،لكن وحدات حماية الشعب الكردية
السورية التابعة للحزب تمكنت من انتزاعها منهم األسبوع الماضي.
ميدانياً ،استعاد الجيش السوري السيطرة على كامل سلسلة جبال الروس
اإلستراتيجية المشرفة على ناحية كنسبا بريف الالذقية الشمالي الشرقي.
وتمك ّنت وح��دات الجيش السوري من استعادة سلسلة الجبال مك ّونة من
خمس تالل مرتفعة تمكنت ما يعني اقتراب الجيش السوري من السيطرة على
عمق ناحية كنسبا بعد استعادته ألهم التالل والمرتفعات الحاكمة في هذه
المنطقة.
كما سيطرت قوات الجيش السوري وحلفائه على كامل قرية الطامورة جنوب
غرب بلدة الزهراء في ريف حلب الشمالي .وباتت القوات تشرف على كامل بلدة
حيان واألجزاء الشمالية الغربية لبلدة عندان ،بينما صدت هجوما ً للمجموعات
المسلحة انطلق من قرية عين حسين باتجاه نقاط الجيش في عين الدنانير في
ريف حمص الشمالي الشرقي ،واوقعت قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.

«رايت�س ووت�س» ( ...تتمة �ص)9
من جانبه ،رحب اسماعيل ولد الشيخ أحمد بالتوجهات البناءة إليران في
محاربة اإلره��اب وتعزيز العملية السياسية في اليمن ودعم المحادثات بين
األطراف اليمنية ،ووصف ظروف هذا البلد بالصعبة ،وقال :لقد انطلقت مرحلة
جديدة من جهود منظمة األمم المتحدة إلطالق المحادثات السياسية في اليمن،
ونأمل أن نشهد قريبا ً استئناف هذه المحادثات.
ميدانياً ،أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن القوة الصاروخية للجيش واللجان
أطلقت صاروخين بالستيين من نوع قاهر 1على مطار أبها اإلقليمي وقاعدة
خميس مشيط الجوية في عسير .يأتي استهداف قاعدة خالد الجوية السعودية
في خميس مشيط للمرة الخامسة.
كذلك استهدفت القوة الصاروخية تجمعات الجيش السعودي خلف مدينة
الربوعة السعودية.
واستهدف الجيش واللجان كذلك مواقع بالخورمة والصحن وموقع المثنى
في عسير ،فيما ش ّنت طائرات التحالف السعودي  30غارة جوية على مدينة
الربوعة والباحة وآل قراد في عسير خالل الساعات الماضية.
وفي نجران قصف الجيش واللجان الشعبية مواقع سعودية غرب الشرفة
ومنفذ الخضراء وكذلك في جيزان ،حيث أعلن مصدر عسكري يمني مقتل  6جنود
سعوديين برصاص قناصة الجيش واللجان بصحراء ميدي .كما قتل عسكريون
سعوديون آخرون بكمين محكم للجيش واللجان استهدف ناقلتهم خلف موقع
المعنق ،عقب قصف القوة الصاروخية والمدفعية على مواقع بيت المشقف
وجحفان والعطايا الشرقية وشرقان والجبوح والمعزاب وك��روس وجوبح
بجيزان.
إلى تعز حيث أمنّ الجيش واللجان أجزا ًء كبيرة من مديرية ذباب بعد مواجهات
عنيفة مع قوات الرئيس هادي انتهت بسيطرة الجيش واللجان على جبل الشبكة
االستراتيجي بمديرية ذباب الساحلية ،وذلك بحسب مصدر عسكري يمني.
وش ّنت طائرات التحالف  15غارة جوية على مناطق متفرقة في تعز حيث
تركزت معظمها على مديريتي المخا غرب المحافظة والوازعية جنوب غربها كما
استهدفت غارة مماثلة معسكر اللواء  22حرس جمهوري بمنطقة الجند شمال
تعز وسط اليمن.
وفي الجوف أعلن مصدر عسكري يمني مقتل وجرح العديد من قوات الرئيس
هادي خالل محاولة تقدمهم باتجاه معسكر الخنجر بمديرية الخب والشعف
شمال المحافظة عقب السيطرة موقع الريحانة المطل على مدينة الحزم عاصمة
المحافظة شرق البالد.
وفي مأرب أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن القوة الصاروخية للجيش واللجان

قصفت القصر الجمهوري وقيادة المنطقة الثالثة بصليّات من الصواريخ بمأرب.
يأتي ذلك فيما ش ّنت طائرات التحالف السعودي 10غارات جوية على مناطق
متفرقة بمديرية صرواح غرب مدينة مأرب شمال شرق اليمن.
وف��ي العاصمة صنعاء استهدفت غ��ارات التحالف حي سعوان السكني
بغارتين عنيفتين شرق المدينة ،فيما استهدفت غارات مماثلة جبلي عيبان
وعطان جنوب المدينة ،ومنطقة الكسارة بمديرية همدان في الناحية الشمالية
الغربية من العاصمة.
إلى ذلك ،اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش التحالف بقيادة السعودية في
اليمن باستخدام ذخائر عنقودية تم استيرداها من الواليات المتحدة محظورة
دولياً.
وقال ستيف غوس ،مدير قسم األسلحة وحقوق اإلنسان في هيومن رايتس
ووت��ش ورئيس «تحالف الذخائر العنقودية»في المنظمة« :إن السعودية
وشركاءها في التحالف العربي ،فضالً عن أميركا التي تورد إليهم األسلحة،
يضربون بعرض الحائط المعايير الدولية التي تقول بضرورة أال ُتستخدم
الذخائر العنقودية في أي ظرف من الظروف».
وطالب التحالف العربي بقيادة السعودية بالتحقيق في األدلة على تضرر
المدنيين في هذه الهجمات والكف عن استخدام هذه الذخائر فوراً».
وأضافت المنظمة في تقرير أكس أن الذخائر العنقودية ُتطلق برا ً بالمدفعية
والصواريخ ،أو جوا ً بإسقاطها من طائرات ،وتحتوي القنبلة العنقودية على عدد
من الذخائر الصغيرة التي تنتشر على مساحة كبيرة.
وحظرت  118دولة الذخائر العنقودية نظرا ً لتهديدها المدنيين وقت الهجوم
وبعده .وكثيرا ً ما ال تنفجر الذخائر الصغيرة وتمثل تهديدا ً إلى حين تطهير
األراضي منها وتدميرها.
ودعت رايتس ووتش اليمن والواليات المتحدة والسعودية والدول أعضاء
التحالف العربي االنضمام إلى «االتفاقية بشأن الذخائر العنقودية» لعام
.2008
ورأت هيومن رايتس ووتش أن تحالف الدول بقيادة السعودية في اليمن
يتحمل مسؤولية جميع هجمات الذخائر العنقودية هذه أو أغلبها ،ألنه الطرف
الوحيد الذي لديه طائرات ومنصات صواريخ قادرة على إطالق  5من  6أنواع
ذخائر عنقودية اس ُتخدمت في النزاع.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في  16كانون الثاني أنها تمتلك أدلة
تثبت أن التحالف العربي ألقى مجددا قنابل عنقودية محرمة على العاصمة
صنعاء.

وقال قائد عمليات تحرير نينوى ،اللواء الركن
نجم الدين الجبوري في مؤتمر صحافي :التجهيزات
والتسليح والقطعات وصلت ،وبإمكانها أن تقوم
بعمليات ،يبقى القرار ،حجم العملية ،كبرها ،وقت
بدايتها ،بيد القائد العام للقوات المسلحة.
وت��م توزيع القطعات العسكرية في مناطق
التحشد التي جرى استطالعها للعمل ضمن نظام
معركة قيادة عمليات تحرير نينوى ،وعبر الضباط
والقادة عن استعدادهم وجاهزيتهم للمشاركة
بتحرير نينوى م��ن دن��س عصابات «داع���ش»
اإلرهابية ،وكانت معنوياتهم عالية جدا ً لخوض
معركة التحرير ،مؤكدين أنهم متلهفون لهذا اليوم،
وهم بانتظار بدء ساعة الصفر.
وصرح مسؤول حشد الجبور في قضاء مخمور،
محمد أح��م��د ص��ال��ح ال��ج��ب��وري ،للعالم :نحن
جاهزيتنا واستعدادتنا جدا ً عالية ،وكافية ونحن
متخذون االحتياطات الالزمة واتتنا هذه القطعات
والحمد لله.

وأك��د ض��رورة أن «ال تكون الساحة العراقية
منطلقا ً لعمليات عسكرية ضد تركيا أو أي من
بلدان الجوار» ،داعيا ً «األخوة الترك لحل اإلشكال
مع أكراد تركيا بما يحفظ سالمة تركيا ووحدتها
ويعطي الحقوق للكرد».
ميدانياً ،وصلت القوات العراقية المشتركة
الى جنوب مدينة الموصل شمال البالد استعدادا ً
لتحريرها من سيطرة جماعة «داعش» اإلرهابية.
ومن المتوقع أن تنطلق عملية التحرير قريبا ً بعد
وصول تعزيزات عسكرية الى مشارف الموصل.
القطعات العسكرية تابعة إلى قيادة الفرقة
الخامسة عشر وتضم ل��واءي��ن وف��وج مغاوير
قيادة عمليات تحرير نينوى والحشود الشعبية
الى قاطع قضاء مخمور جنوب محافظة الموصل
العراقية استعدادا ً للبدء بعملية تحرير المدينة،
وهذه القطعات وصلت بتوجيهات من قبل رئيس
مجلس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي ،إيذانا
بقرب بدء عملية التحرير.

وق��ال م��س��ؤول ق��وات البيشمركة ف��ي محور
ويردك ،حبيب كاكاني ،في تصريح للعالم :نحن
حاليا ً في هذا القاطع مستعدون لتحرير مناطق
سهل نينوى ومحافظة الموصل في أي لحظة
يتوجه األمر لنا.
وص���رح أح��د المقاتلين للعالم :نحن على
استعداد للقتال مع أي جهة تحارب داعش سواء
كان البيشمركة أو الجيش العراقي أو الشرطة
االتحادية أو شرطة محافظة نينوى ،نحن في
السواتر األمامية لمحاربة داعش اإلرهابي.
االستعدادات مستمرة لتحرير مدينة الموصل
من عصابات داعش اإلرهابية ،ويتوقع أن تنطلق
عملية التحرير ق��ري��ب�اً ،بعد وص��ول القطعات
العسكرية على مشارف المدينة ،بعد استكمال
وص��ول الوحدات األخ��رى في األي��ام المقبلة ،مع
تقدم للجيش العراقي في ص�لاح الدين تمهيدا ً
القتحام قضاء شرقاط وس��د جميع ط��رق إم��داد
جماعة داعش اإلرهابية.

ورقة  500يورو ( ...تتمة �ص)9
لكنّ دوال ً أخ��رى مثل فرنسا كانت تعارض هذا
األم��ر ،وكانت أعلى ورقة لديها حينذاك الخمسمئة
فرنك فرنسي ،أي ما يعادل الـ 76يورو تقريباً.
وفي مقابلة مع صحيفة «لوباريزيان» صرح بونوا
كوريه من مجلس إدارة البنك المركزي األوروبي أنّ
مؤسسته ستتخذ قريبا ً ق��رارا ً بشأن احتمال إلغاء
ورقة فئة الخمسمئة يورو.
وأق ّر بأنّ «السلطات المختصة تشكك أكثر فأكثر

باستخدامها لغايات غير مشروعة ،وهي حجة ال
يمكن تغافلها».
وتابع« :من وجهة نظري فإنّ الذرائع لالحتفاظ
بورقة الخمسمئة يورو باتت غير مقنعة أكثر فأكثر».
لكنّ القرار النهائي سيعود إلى مجلس حكام البنك
المركزي األوروب��ي ال��ذي يض ّم األعضاء الستة في
مجلس اإلدارة وحكام المصارف المركزية الوطنية
الـ.19

وبالنسبة إلى البنك المركزي األوروبي فإنّ إلغاء
ورقة فئة الخمسمئة يورو سيكون له وقع ثانوي مفيد
برأي بعض المعلقين.
فمن خالل الح ّد من إمكانية االحتفاظ بمبالغ كبيرة
خالل مدد قصيرة يمكن تحفيز حركة انتقال المال في
منطقة اليورو ودفع دينامية األسعار الواهنة التي
تسعى المؤسسة المالية بشتى الوسائل إلى معاودة
إطالقها.

م�صر تفتح معبر رفح ليومين بعد �إغالقه �أ�شهراً...

ال�سي�سي �أمام البرلمان� :أعلن انتقال ال�سلطة الت�شريعية لكم
قال الرئيس المصري ،عبدالفتاح
ال��س��ي��س��ي ،إن���ه أج���اب ن���داء أب��ن��اء
وطنه وتحمل ما كلفوه به من مهمة
إنقاذ الوطن ،معلنا ً انتقال السلطة
التشريعية إلى البرلمان ،وذل��ك في
كلمة ه��ي األول���ى ل��ه أم��ام البرلمان
المصري.
وقال السيسي في كلمته« :إنني أعلن
أمامكم ممثلي الشعب بانتقال السلطة
التشريعية إل��ى البرلمان المنتخب
بإرادة حرة بعد أن احتفظ بها رئيس
السلطة التنفيذية كإجراء استثنائي
ُ
فرضه علينا الظرف السياسي وأتمنى
م��ن ال��ل��ه  -سبحانه وتعالى  -أن
يوفقكم إلى ما فيه الصالح لهذه األمة
العظيمة وه��ذا الشعب ال��ذي يُعلق
عليكم آماال ً كبيرة».
وت��اب��ع ق��ائ�لاً« :ل��ق��د انتميت إلى
ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��س��ك��ري��ة المصرية
م��ق��ات�لاً وت��ع��ل��م��ت ف��ي��ه��ا ال��م��ع��ان��ي
الوطنية ومبادئ الشرف واإلخالص
والتضحية وإنكار ال��ذات ومارست
ذلك على م��دار أكثر من ثالثين عاما ً
كانت مصر هي األم��ل والرجاء ،كان
طموحي أن أرى وطني يحتل مكانت ُه
الالئقة بين األمم ،لم أتقاعس يوما ً عن
أداء مهم ٍة أو تكليف ،ومن هذا المنطلق
أج��ب��ت ن���داء ب��ن��ي وط��ن��ي وتحملت
التكليف ال��ذي كلفوني ب��ه ألتولى
معهم وبهم مسؤولية وطن في مهمة
إنقا ٍذ وبناءٍ».
ول��ف��ت السيسي ف��ي كلمته إل��ى
أنه «ومنذ اللحظة األول��ى كنت على
دراية وعلى معرفة بحقائق األوضاع
الصعبة ال��ت��ي تمر بها ال��ب�لاد في
مختلف المجاالت سياسيا ً وأمنيا ً
واقتصاديا ً واجتماعياً ،كنت مدركا ً
لدقائق الظروف الصعبة التي تحيط
بمنطقتنا المضطربة وبأبعاد ما يُحاك
ِ
أخف عنكم شيئا ً لقد كنت
لوطننا ولم
صادقا ً معكم إذ أعلمتكم بصعوبة
المهمة ووعورة الطريق».

ي��ذك��ر أن ال��ع��دي��د م���ن أح����زاب
وتنظيمات ال��م��ع��ارض��ة المصرية
ق��اط��ع��ت االن��ت��خ��اب��ات التشريعة،
م��ا جعل نسبة المشاركة متدنية،
فوصف البرلمان الجديد بأنه برلمان
السلطة التنفيذية.
إل����ى ذل�����ك ،ف��ت��ح��ت ال��س��ل��ط��ات
المصرية ،معبر رفح في االتجاهين،
ي��وم��ي ال��س��ب��ت واألح����د ،أم���ام سفر
المرضى والحاالت اإلنسانية.
وفي غزة أعلن الناطق باسم وزارة
الداخلية ،إي��اد البزم ،أن��ه تم تأكيد
تصريح
فتح المعبر رسمياً .وقال في
ٍ
ُمقتضب :إن��ه سيتم نشر كشوفات
المسافرين ،وتال ذلك أن نشرت وزارة
الداخلية على صفحتها على االنترنت
كشوفات تضم أس��م��اء المسافرين
الذين ستتاح لهم فرصة مغادرة قطاع
غزة إلى مصر ،يومي الفتح المعلنة.

وطالبت هيئة المعابر والحدود
في وزارة الداخلية ،اللمسافرين كافة
بالتوجه منذ الصباح إل��ى صالة
أبويوسف النجار في خ��ان يونس،
وع��دم التوجه مباشرة إل��ى بوابة
المعبر في رفح ،بعد أن وضعت أرقاما ً
لكشوفات الطالب وأصحاب اإلقامات
وال��م��رض��ى وأص���ح���اب ال���ج���وازات
األج��ن��ب��ي��ة ،وأص���ح���اب ال���ج���وازات
المصرية ،الراغبين بالسفر.
وأوض���ح���ت« :أن����ه ف��ي ح���ال تم
تمديد عمل المعبر ليوم ثالث ،فإن
الفرصة ستكون متاحة لعدد آخر من
المسافرين بالمغادرة».
ويأتي فتح المعبر بعد نحو 70
ي��وم�اً .وكانت آخ��ر م��رة فتحت فيها
السلطات المصرية المعبر بهذه
الطريقة االستثنائية في بدايات شهر
كانون األول من العام الماضي ،ولمدة

يومين متتاليين فقط ،وذل��ك بعد
عملية إغالق طويلة دامت  107أيام.
وتقول وزارة الداخلية في غزة« :إن
مصر أغلقت معبر رفح  344يوما ً من
أصل  363في العام الماضي ،الذي
يعد األسوأ في تاريخ عمل المعبر».
وفي آخر مرات الفتح جرى السماح
لنحو  1500مواطن من غزة ،وجلهم
م��ن ال��م��رض��ى وال��ط�لاب وأص��ح��اب
اإلق��ام��ات بالسفر ،وذل���ك م��ن أصل
 25ألف مسجل في كشوفات وزارة
الداخلية.
وم���ع اس��ت��م��رار اإلغ��ل�اق ،أعلنت
وزارة الصحة قبل أسابيع ع��دة أن
هناك أربعة آالف مريض مسجل في
كشوفاتها ،ويحتاجون إل��ى السفر
بشكل عاجل لتلقي العالج بالخارج،
وذكرت أن طول مدة اإلغالق ترفع من
هذا العدد.
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1 .1عالمة أميركية بعلم اإلنسان إشتهرت بدرس العالقة
الثقافية والشخصية ،نوتة موسيقية
2 .2بلدة لبنانية ،من أوجه القمر
3 .3قائد عثماني إشتهر بظلمه في إعدام جماعات من شهداء
الوطن السوريين واللبنانيين
4 .4واحة ليبية ،يرطبه بالماء ،يقطع
5 .5أعلى قمة في األردن ،يقرع الجرس ،ملطخا ً بالعار
6 .6يكسب ،أجمع الكتاب ،عائلة
7 .7أنشأني وكبرني ،تضجر
8 .8دعماه بالمال ،أضأت
9 .9يجالسه على الشراب ،رجاء
1010فاكهة صيفية ،والد (بالعامية) ،جوابنا
1111أعاق الحركة ،يراسلك ،للنفي
1212نهر في سيبيريا ،سقي ،تقرض المال

1 .1كاتبة أميركية راحلة مؤلفة قصة «ذهب مع الريح»
2 .2متشابهان ،طلب فعل االمر ،يتبع
3 .3دللت ،عاصمة أوروبية
4 .4مصيف لبناني ،يودان ،للنداء
5 .5شهر مصري ،أخاف منك
6 .6دولة عربية ،منازل
7 .7مقيّد ،ليل ونهار (بالجمع) ،شاي (باألجنبية)
8 .8ترك دون عناية ،نف ّر
9 .9تحيّر ،من لوازم الطالب ،هدمت البناء
 1010أرخبيل في أوقيانيا ،حفيد إيتوبعل ملك صور
1111حرف أبجدي مخفف ،تستفسر عن ،دولة أفريقية
1212السهام ،حرف عطف ،حرف نصب
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،391865247 ،462317598
،583796124 ،875924361
،629541783 ،714238956
،248153679 ،156479832
937682415

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1تشي غفيارا ،يم  ) 2رحل،
س��أل ،باتر  ) 3ايمان ،مبتور 4
) نمس ،دنيا ،سكن  ) 5االن ،ريل
 ) 6كينا ،دايتون  ) 7اج ،نام

تسو ،مل  ) 8يأنسا ،ك�لاب ) 9
مان ،نبالي  ) 10المغرب ،ناموا
 ) 11يهب ،عالم ،وين  ) 12وعد،
ينل.
عموديا:
 ) 1ترانسكاي ،ايد  ) 2شحيم،

يجامله  ) 3يلمسان ،نامبو ) 4
النسنغ  ) 5يسندا ،اا ،رعد  ) 6فا،
نندم ،نبأ  ) 7المي ،اتوب ،لي ) 8
باريس ،انم  ) 9ابت ،يتوكال 10
) اوسلو ،ليمون  ) 11يترك ،نما،
ويل  ) 12مر ،ني ،لبنان.

 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 Finest Hours
فيلم دراما بطولة كريس باين
من اخراج كريغ غيليسبي .مدة
ال�ع��رض  117دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،فوكس).
Get Squirrely
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم�� �ي� ��دي ب� �ط ��ول ��ة
فيكتوريا جاستيس من اخراج
روس ف�ي�ن��وك��ور .م��دة العرض
 85دق �ي �ق��ة( .س �ي �ن �م��ا سيتي،
 ،ABCسينمال).
The Choice
ف��ي��ل��م روم� ��ان � �س� ��ي ب �ط��ول��ة
ال�ك�س�ن��درا داداري� ��و م��ن اخ��راج
روس كاتز .م��دة العرض 100
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
سينماسيتي ،امبير ،فوكس)
How to be Single
فيلم كوميدي بطولة اليسون
ب� ��ري م ��ن اخ� � ��راج كريستيان
ديتر .مدة العرض  110دقائق.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس).
Cash Flow 2
فيلم درام��ا بطولة كارلوس
ع ��ازار اخ ��راج س��ام��ي كوجان.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س ��ال� �ي� �ن ��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
ديونز ،فوكس).
The Boy
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة ل��وري��ن
كوهين من إخ��راج وليام برنت
ب �ي��ل .م��دة ال �ع��رض  98دقيقة.
( ،ABCالس ساليناسن سينما
سيتي ،اسباس ،فوكس)

