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الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

مقتل قيادي( ...تتمة �ص)9

ُ
الجيش السوري تق ّدمَه في ريف حلب
كما تابع
الشرقي ،واستعاد السيطرة على قرية «شويلخ»
َ
معارك مع مسلحي
شمالي بلدة «حميمة كبيرة» ،بعد
داعش ،أدّت إلى مقتل وإصابة العديد منهم.
ويأتي هذا في وقت تشه ُد جبهة ريف حلب الجنوبي
هدوءا ً نسب ّياً ،بعدما استعادت ق ّو ُ
ات الجيش السوري
أمس على بلدتي زيتان والقلعجية،
وحلفاؤه السيطر َة ِ
وتأمينِها محور بلدتي خلصة وحميرة بشكل كامل.
وفي الغوطة الغربية لدمشقُ ،قتل وأصيب العديد
من المسلحين خالل مواجهات مع الجيش السوري
في مدينة دار ّي��ا ،فيما اعترفت التنسيقيات بمقتل ما
يُس ّمى مسؤول المكتب الشرعي لحركة أحرار الشام
في الغوطة الشرقية المدعو محمد درويش في غارة
جوية استهدفت المنطقة.
وكان مصدر عسكري أ ّكد تدمير  3آليات للتنظيم
اإلره���اب���ي ،وم��ق��ت��ل ع���دد م��ن أف����راده خ�ل�ال ال��ح��رب
المتواصلة على اإلره��اب التكفيري في ري��ف حماة
الشرقي.
وأشار المصدر إلى أنّ وحدة من الجيش والقوات
المسلحة ن ّفذت عملية على أوك��ار لتنظيم «داعش»
ال ُمد َرج على الئحة اإلرهاب الدولية في منطقة وادي
العزيب شرق مدينة حماة بنحو  110كم ،أسفرت
عن «تدمير آليّة مزودة برشاش ثقيل ،وسقوط قتلى
ومصابين بين صفوفه».
وأفاد المصدر بأنّ وحدة من الجيش بالتعاون مع
مجموعات الدفاع الشعبية أوقعت في كمين ُمح َكم
مجموعة إرهابية من تنظيم «داعش» ،هاجمت إحدى
النقاط العسكرية شمال شرق قرية المف ّكر الشرقي
شرق مدينة سلمية بنحو  20كم.
كما أوق��ع��ت وح��دات الجيش وال��ق��وات المسلحة
العاملة في دير ال��زور خسائر باألفراد والعتاد بين
تنظيم «داعش» ال ُمد َرج على الئحة اإلرهاب الدولية.
وأف��ادت مصادر ميدانية ب��أنّ وح��دة من الجيش
ن ّفذت عمليات مك ّثفة خالل الساعات الـ 24الماضية
على تج ّمعات ومق ّرات للتنظيم التكفيري في منطقة
الجفرة غرب مدينة دير الزور بنحو  7كم.

خالل تقييمه لمدى نجاح التحالف الدولي وجهوده
التي ستدخل عامها الثاني« ،ال يزال «داعش» مسيطرا ً
على عدد من المناطق ،ولكن يجب ألاّ ننسى أ ّنه خسر
 40%من هذه المناطق في العراق».
وت��اب��ع« :ف��ي ب��داي��ة ال��ت� ّ
�دخ��ل ال��روس��ي ،م��ا بين
خمسة إل��ى عشرة في المئة من ضرباتهم الجوية
كانت تستهدف «داع��ش» ،إلاّ أ ّن��ه ومنذ بدء اتفاقية
وقف األعمال العدائية الحظنا تركيز ضرباتهم ض ّد
التنظيم».
ميدانياً ،استعاد الجيش السوريّ تلّة عرين قرب
مدينة التمثيل شمال غرب تدمر.
عملية الجيش انطلقت من منطقة المقالع ،وبتغطية
واسعة من المروحيّات الحربية ،وقد عمل الجيش على
تثبيت مواقعه على عدد من التالل التي استعادها قبل
أيام ،وأبرزها تالل الـ 800والـ 900والعمدان ،وأفاد
اللبناني طه الدندشي في محيط تدمر
مراسلنا بمقتل
ّ
وهو قياديّ في صفوف «داعش».
من جهته ،أعلن رئيس مديرية العمليات في أركان
�ي الجنرال سيرغي رودس��ك��وي ،أنّ
الجيش ال��روس� ّ
الروسي ين ّفذ يوميا ً من عشرين إلى ثالثين
الطيران
ّ
غارة ض ّد أهداف لـ«داعش» في سورية ،وأشار إلى أنّ
الظروف باتتْ مهيّأة إللحاق هزيمة كاملة بـ«داعش»
في تدمر.
وقال رودسكوي خالل مؤتمر صحافي ،إنّ «القوات
المسلحة والوطنية للحكومة (السورية) تشنّ عملية
واس��ع��ة النطاق لتحرير مدينة ت��دم��ر ،وال��ط��ائ��رات
الروسية تشنّ م��ع�دّل  20إل��ى  25غ��ارة جوية في
اليوم».
وفي السياق ،سيطر الجيش السوري على جبلي
«مكسر النمر» و«تنيت راشد» قرب المحسه في القلمون
الشرقي ،ويقطع طريق إمداد مسلحي تنظيم «داعش»
اإلرهابي من تل ضبعه واليبارده.
كما د ّمر في االشتباكات مع مسلّحي التنظيم عدّة
آليات ،بينها اثنتين مجهّزتين برشاشات ثقيلة من
عيار  23ملم ،ودبابة ،فضالً عن مقتل وجرح عدد كبير
من المسلّحين وفرار العشرات شرقاً.

تظاهرة حا�شدة( ..تتمة �ص)9
على أن القرار بيد األميركي ،ألنهم يستطيعون أن يخرصوا أصوات
العالم ،أما العدوان السعودي فإنه أصغر من أن يستطيع رسم رأي عام
دولي.
وتابع بقوله« :إن العدوان جعل من شهر آذار شهر الكوارث على
الشعب اليمني بداية من جمعة الكرامة ،واغتيال الخيواني ،وجريمتي
جامع بدر والحشحوش».
على صعيد آخ��ر ،خرجت تظاهرات حاشدة في العاصمة اليمنية
صنعاء أمس الجمعة ،تحت شعار «مستمرون في الثورة ضد المجازر
على الشعب اليمني.
وحمل المشاركون في المسيرة األع�لام والالفتات المنددة بجرائم
العدوان على اليمن ال��ذي ش��ارف على انتهاء عامه األول بزعم إعادة
الشرعية للفار عبد ربه هادي المنتهية واليته ،وعقب مجازر استهدفت
كل ما على وجه األرض من بشر وحجر ،وال فتات منددة بالسياسة
األميركية في المنطقة ،صور معبرة عن بشاعة الجرائم التي ارتكبها
العدوان بحق الشعب اليمني.
وردد المشاركون في المسيرة الهتافات المستنكرة لجرائم العدوان
في اليمن ،من بينها (أقسمنا ما بش رجعة ...لن ننسى شهداء الجمعة)،
و(قتلت شهداء يوم الكرامة ...شركاء سلمان خدامة) ،و(شعبنا كله
صمود ...في وجه الباغي الحقود)( ،شهداء جامع الحشحوش صنعوا
لألعداء النعوش).
ميدانياً ،شنت طائرات التحالف السعودي أكثر من  10غارات على
مديرية ذباب بعد تصدي الجيش واللجان لمحاولة تقدم لقوات الرئيس
هادي مسنودة بالتحالف السعودي باتجاه المدينة.
واحتدمت المواجهات في منطقتي الجحملية وثعبات شرق المدينة
وكذلك في منطقة حسنات والزهراء ومحيط القصر الجمهوري شمالها.
إلى ذلك استهدفت مقاتالت التحالف السعودي بسلسلة من الغارات
نقطة الحصين شمال مدينة تعز ،وجبل الهان المطل على منطقة الربيعي
غرب المدينة.
وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل وجرح مقتل وجرح عدد من قوات
هادي إثر قصف صاروخي ومدفعي استهدف تجمعاتهم بمثلث االحيوق
وشرق المزراب بمديرية الوازعية جنوب غرب تعز وسط اليمن.
وفي مأرب استهدفت طائرات التحالف السعودي مناطق متفرقة من
مديرية صرواح .وفي الحديدة شنت مقاتالت التحالف السعودي غارة
جوية على قريه الخضراء شرق مديرية بيت الفقية عقب شنها غارتين
جويتين على ميناء الخوخة الساحلي جنوب الحديدة غرب اليمن.
كما أغارت طائرات التحالف على مناطق بران والفرضة بمديرية ِنهْم
شمال شرق العاصمة صنعاء.
أما في حضرموت جنوب شرق اليمن فقد أقدم عناصر من تنظيم القاعدة
على إعدام ثالثة أشخاص رميا ً بالرصاص بمديرية غيل باوزير ،حيث
أعدم شخصين بتهمة السحر والشعوذة واآلخر بتهمة القتل واللواط بعد
أن أصدر التنظيم حكما ً في حقهم.

وأوض����ح ب��ي��ان لخلية اإلع�ل�ام
الحربي في الجيش ،أن غارة جوية
ل��ط��ائ��رات التحالف ال��دول��ي ال��ذي
تقوده الواليات المتحدة استهدفت
معقالً رئيسيا ً لداعش في ناحية
كبيسه جنوب هيت (70كم غرب
ال���رم���ادي) ب��ن��اء ع��ل��ى معلومات
استخباراتية حصل عليها الجيش
العراقي .وأضافت الخلية أن القصف
أسفر عن مقتل «أمير» تنظيم داعش
لناحية كبيسه وي��دع��ى (إسحاق
الليبي) وهو ليبي الجنسية فضالً
عن ثمانية من معاونيه.
وأحكمت ال��ق��وات العراقية أول
من أمس حصارها لمسلحي داعش
داخل بلدة هيت بعد أن استعادت

منطقة المحمدي شرق البلدة.
وت��ح��رك��ت ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة
ال��م��دع��وم��ة م��ن مقاتلي العشائر
السنية أمس من قاعدة عين األسد
ف��ي ناحية ال��ب��غ��دادي ( 90غرب
ال��رم��ادي) لشن هجوم على بلدتي
كبيسة وهيت ،وه��و ما زاد وتيرة
موجة نزوح للسكان بدأت قبل أيام.
وقال اللواء علي إبراهيم دبعون،
ق��ائ��د عمليات ال��ج��زي��رة بالجيش
العراقي إن «مئات االسر من أهالي
هيت ون��اح��ي��ة كبيسه يواصلون
ال��ن��زوح عبر الممرات اآلم��ن��ة التي
وفرتها القوات األمنية» .وأوض��ح
دبعون أن «تلك األسر نزحت باتجاه
ث�لاث��ة م��ح��اور أول��ه��ا ال���ى ناحية

الجزائر :م�سلحون يهاجمون بال�صواريخ
من�ش�أة للغاز الطبيعي بعين �صالح
استهدف مسلحون مجهولون ليلة الخميس الجمعة
قاعدة نفطية بعين صالح وسط الجزائر بـ 3صواريخ،
من دون أنباء عن وقوع ضحايا.
ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية عن مصادر أمنية
أمس قولهم إن عناصر الجيش الوطني الشعبي تصدت
لمحاولة اعتداء إره��اب��ي ،على منشأة نفطية واقعة
بمنطقة خريشبة على بعد  200كلم عن عين صالح.
وأضافت أن جماعة إرهابية استهدفت قاعدة نفطية
تابعة للشركة البريطانية «بريتيش بترلوليوم» بـ3
قذائف تمهيدا ً لالستيالء عليها ،غير أن تدخل عناصر
قوات الجيش الوطني الشعبي أحبط المحاولة.
وأفادت تقارير أمنية في وقت سابق باحتمال وقوع
عدة هجمات لـ«داعش» في الجزائر .وقال مصدر أمني
إن األخبار المقلقة اآلتية من «الجواسيس» في ليبيا

البغدادي غ��رب هيت والثاني الى
ناحية الوفاء ش��رق هيت والثالث
ال��ى منطقة زن��ك��ورة ش��م��ال غ��رب
الرمادي».
وت��اب��ع دب��ع��ون أن «ت��ل��ك األس��ر
غالبيتهم نساء وأطفال وتم تدقيق
ه��وي��ات��ه��م ل��م��ن��ع ت��س��ل��ل ع��ن��اص��ر
تنظيم داع��ش بينهم الذين يحاول
بعضهم الهروب وسط تلك االسر».
واس���ت���ع���ادت ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة
ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��دي��ن��ة ال��رم��ادي،
عاصمة االن��ب��ار ،ف��ي ك��ان��ون األول
الماضي ،في أكبر انتصار للقوات
العراقية وداعميها الغربيين منذ
اجتياح داعش لشمال وغرب العراق
صيف .2014

الخرطوم تهدِّ د جوبا
ب�إغالق الحدود

دفعت الرجل األول في الجيش الوطني الشعبي للتنقل
أكثر من مرة إلى الحدود الجنوبية الشرقية في غضون
 3أشهر.
ونقلت صحيفة «الخبر» عن نفس المصدر قوله
إن أغلب التقارير األمنية تشير إلى تراكم األدلة حول
تخطيط «داع��ش ليبيا» لتنفيذ هجوم ضد أه��داف في
الجزائر محذرة قبل أسابيع من الهجوم اإلرهابي الذي
استهدف مدينة بن قردان التونسية ،من هجوم وشيك
لتنظيم الدولة ضد أهداف في تونس وفي الجزائر.
وأكد المصدر أن الجزائر وتونس تبادلتا تقارير تشير
إلى أن مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم «داعش» في
ليبيا تحضر لتنفيذ عمليات إرهابية ضد دول جوار
ليبيا ردا ً على الغارة الجوية األميركية ضد مواقعه في
مدينة صبراتة الليبية.

الكويت تنتقد ت�صريحات �أوباما ب�ش�أن الخليج:
فتحنا قواعدنا الجوية ومجالنا الجوي لكم
انتقد رئيس جهاز األم��ن الوطني الكويتي الرئيس
األميركي باراك أوباما مؤكدا ً أن بالده ال تنتفع بالمجان من
الحمالت التي تقودها واشنطن ضد اإلرهاب في سابقة هي
األولى من قبل مسؤول كويتي.
ورفض ثامر الصباح تعليقات ألوباما نشرتها مجلة
«ذي أتالنتيك» األسبوع الماضي ،قال فيها إن بعض الدول
في الخليج وأوروبا تنتفع بالمجان من خالل دعوة أميركا
للتحرك من دون أن تشارك بنفسها.
وقال الصباح في مقابلة ،إن الكويت شأنها شأن قطر
فتحت قواعدها الجوية ومجالها الجوي أمام التحالف
الذي تقوده الواليات المتحدة لقصف تنظيم «داعش» في
العراق وسورية ،مضيفا ً أن طائرات من بلدان خليجية
أخرى نفذت طلعات جوية.
وعبر المسؤول الكويتي عن استغرابه ما يمكن أن

ال�صحافيون الم�صريون( ..تتمة �ص)9

يكون ركوبا ً بالمجان رغم القيام بكل هذه األشياء .وتابع:
«عندما نتبادل معلومات المخابرات وعندما نفتح مجاالتنا
الجوية والبرية والبحرية وعندما ننفق مليارات الدوالرات
في محاربة اإلرهاب ومساعدة الالجئين السوريين ،كيف
يكون كل ذلك انتفاعا ً بالمجان؟».
ً
وتوجه الصباح بكالمه ألوباما قائال« :أحييك على أنك
بذلت قصارى جهدك للعمل مع إيران فقط بشأن برنامجها
النووي ،رغم أنك تعرف ما تقوم به من أجل حزب الله في
لبنان وفي مناطق أخرى من العالم من تفجيرات وخطف
طائرات واغتيال أشخاص» بحسب تصريحات.
وأضاف« :أحييهم (األميركيين) حقا ً على قدرتهم على
الجلوس والحديث عن البرنامج النووي فقط مع درايتهم
بقدرة إيران على القيام بكل هذه األمور .أنا ال يمكن أن أقوم
بذلك».

حذر السودان بأنه سيغلق حدوده
مع دول��ة جنوب ال��س��ودان ،بعد شهر
من إع��ادة فتحها ،متهما ً جوبا بدعم
المتمردين ال��ذي��ن يقاتلون ال��ق��وات
السودانية في واليتي جنوب كردفان
والنيل األزرق الحدوديتين.
وك��ان جنوب ال��س��ودان استقل عن
السودان في عام  2011بعد استفتاء
صوتت فيه أغلبية السكان لصالح
االنفصال .وجاء ذلك نتيجة اتفاق سالم
وقع في عام  2005وأنهى  22عاما ً من
الحرب األهلية بين الطرفين.
وقال إبراهيم محمود حامد ،مساعد
الرئيس السوداني ،للصحافيين ،عقب
اجتماع كبير وسطاء االتحاد األفريقي،
ثابو مبيكي ،مع الرئيس عمر البشير:
«إذا لم تتوقف حكومة جنوب السودان
ع��ن دع��م المتمردين ف��س��وف نضطر
التخاذ إج���راءات لحماية أم��ن بلدنا،
وحتى لو اضطررنا لقفل الحدود مع
جنوب السودان مرة أخرى».
وأش����ار إب��راه��ي��م م��ح��م��ود إل���ى أن
الخرطوم قد تسحب المعاملة الخاصة
لحوالى مئتي ألف من مواطني جنوب
السودان فروا إلى السودان من الحرب
األهلية الدائرة في بالدهم منذ نهاية
.2013
وك��ان البشير أم��ر ،ف��ي  27كانون
الثاني الماضي بفتح ال��ح��دود بين
ال��ب��ل��دي��ن ب��ع��د س���ن���وات م���ن ال��ت��وت��ر
والخالفات الحدودية.
وج��اء تصريح محمود قبل انعقاد
اجتماع في العاصمة اإلثيوبية أديس
أبابا بين مسؤولين حكوميين سودانيين
ومتمردين من جنوب كردفان والنيل
األزرق وإقليم دارفور غرب البالد لبحث
النزاعات التي تدور في المناطق الثالث.
وتنفي ك��ل م��ن ال��خ��رط��وم وجوبا
مساندتها للمتمردين الذين يقاتلون
الطرف اآلخر.

فالواقع الذي يعيشه الصحافيون ي ّتسم بالمرارة ،خاصة أن كثيرا ً منهم
وأغلبهم من المنتمين إلى الصحف الحزبية والخاصة ،يعانون تاريخا ً من
إه��دار الحقوق ،فقد لحقت بهم ويعانون البطالة وعدم صرف رواتبهم منذ
سنوات طوال ودخلت أزمتهم عامها السابع ،فضالً عن قيام أصحاب الصحف
الخاصة بتسريح العديد منهم بحجج الخسارة المادية ،األمر الذي انعكس في
النهاية بالسلب على أوضاع الصحافيين عموماً ،بعد أن فقد أغلبهم مورد رزقه
األساسي نتيجة إغالق الصحف وتشريد الصحافيين بها من ناحية ،وبسبب
عدم قدرة الدولة على تسوية ملفاتهم التأمينية من ناحية أخرى ،مما يهدّد
مستقبل أسرهم نظرا ً الرتباط ذلك األمر بمعاش الضمان االجتماعي المفروض
على الدولة.
وإذا كان هذا هو واقع الصحافيين في الصحف الخاصة والحزبية ،فإن
نظراءهم في الصحف المملوكة للدولة ،أو ما يطلق عليها الصحف القومية،
أحسن حاال ً نظرا ً لتكفل الدولة بسداد مرتباتهم وأقساط التأمين عليهم ،وهو ما
يعني تأمين أوضاعهم ومستقبلهم إلى حد كبير مقارنة باآلخرين في الصحف
الحزبية والمستقلة.
بجانب األزمات المالية التي تواجه الصحافيين ،فإن هناك تحديات أخرى
تتمثل في قوانين وتشريعات صحافية وإعالمية مرتقبة ،كان من بينها إقرار
مشروع مكافحة اإلرهاب ،وهو القانون الذي ناضلت معه الجماعة الصحافية
بعد أن القى اعتراضات شديدة بسبب الحبس في قضايا النشر ،والذي كان من
نتيجته استبدال الحبس بالغرامة المالية ،غير أن هذا التعديل لم يلب مطالب
الجماعة الصحافية كاملة.
ومن المنتظر أن تكون هناك تشريعات أخ��رى تتمثل في مشروع قانون
تنظيم الصحافة واإلعالم ،الذي ت ّم تقديمه للحكومة المقالة برئاسة إبراهيم
محلب ،وهو القانون الذي يمثل  -حال إقراره  -عبئا ً جديدا ً على الصحافيين
ويحمل تحديات أخرى تتمثل في عدم وجود ضمانة لحقوق الصحافيين ماديا ً
ومهنياً ،وتركيزه وبشكل أساسي على الصحافيين في المؤسسات المملوكة
للدولة وإغفاله وبشكل كبير في معظم مواد مشروع القانون للصحافيين في
المؤسسات الخاصة والحزبية ،وهو ما طالبنا في لجنة الدفاع عن استقالل
الصحافة بضرورة تعديله بما يضمن تأمين الصحافيين جميعهم دون تمييز
فيما بينهم على أساس المؤسسة التي ينتمون إليها كونها مملوكة للدولة أو
خاصة أو حزبية.
ومع تلك التحديات وخاصة المادية تأ ّثر أداء الصحافيين ،مما دفع بالكثيرين
منهم إلى تحويل دفة األداء المهني والحياد عن المصداقية ،وذلك إما لخدمة
الحكومة والتسبيح بحمدها ،وهو ما تطالب به الحكومات دائماً ،وإما الدفاع عن
رجال األعمال سواء في الصحف الخاصة أو الفضائيات التي يملكونها لتك ّون
المهنة والصحافيون هم الخاسر األكبر في عملية التحول السلبي في األداء
المهني ،ليكون وضعهم في النهاية ما بين مطرقة مطالب وضروريات المهنة
وسندان الحكومة الذي ينزل عليهم.
تبقى المسؤولية عن ه��ذا التراجع في األداء والتحديات التي تواجه
الصحافيين والمهنة ،عموما ً على كاهل الدولة بالدرجة األولى ،التي تملك
زمام القدرة على تقنين األوض��اع ،بعد أن تغافلتها الحكومات المتعاقبة
وصمت آذانها عنها حتى تفاقمت إل��ى ح��دود خطيرة تتطلب من القيادة
السياسية أن يكون الحل ضمن أولوياتها ،حماية للصحافيين من تاريخ
طويل من إهدار الحقوق.
ومن المؤكد أن مع إنهاء الدولة للتاريخ الطويل من إهدار حقوق الصحافيين،
أو الحد من عملية امتداده لما هو أبعد ،وتعاون النقابة في هذا الشأن ،تكون له
تأثيراته اإليجابية على الجمعية العمومية للنقابة ،وعلى نسبة المشاركة فيها،
ومن ثم تتحقق نتائج إيجابية تستفيد منها المهنة والدولة على حد سواء.
eladl254@yahoo.com

بشير العدل

مجل�س الأمن( ..تتمة �ص)9
جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس األمن واستمرت أكثر من ثالث
ساعات أول من أمس،أن هناك «حاجة إلى مزيد من العمل الدبلوماسي
مع المغرب لمواجهة جميع المشاكل».
من جانبه ،أك��د وزي��ر الخارجية المغربي في تصريحات أوردتها
وكالة األنباء المغربية أن اإلج��راءات التي اتخذها المغرب جاءت ردا ً
على «االنزالقات المتكررة لبان كي مون خالل زيارته األخيرة للمنطقة،
وتصرفاته التي ال تتالءم مع مسؤولياته ومنصبه الذي يفرض عليه
التزام الحياد والموضوعية».
واعتبر مزوار أن «بان كي مون يبحث عن توجيه الرأي العام الدولي
وأعضاء مجلس األمن بنا ًء على تأثره الشخصي» ،وقال إن بان «ال ينبغي
له أن يعبر عن آرائه الشخصية بالنظر إلى طبيعة مهمته».
كما أعلن الوزير المغربي ،تعليق ب�لاده لقرار سحب التجريدات
(الوحدات العسكرية) المغربية المشاركة في عمليات حفظ السالم.
وأوضح المتحدث باسم األمم المتحدة ستيفان دوغاريك أن القرار
المغربي يتعلق بـ 84عضوا ً مدنيا ً دوليا ً في بعثة مينورسو ( 81عضوا ً
تابعا ً لألمم المتحدة و 3لالتحاد األفريقي) ،وأكد أن هذا اإلجراء «سيشكل
تحديا ً لوجستيا ً ويجعل مهمة البعثة شبه مستحيلة» ،ما يضطر األمم
المتحدة لدراسة خطط عاجلة.
واتهم دوغاريك المغرب بالقيام بـ«عمل أحادي الجانب مما يتنافى
بشكل فاضح م��ع التزاماته ال��دول��ي��ة» ،وق���ال« :م��ا نشهده أم��ر غير
مسبوق».
من جهته اعتبر ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي
الذهب (بوليساريو) في األمم المتحدة أحمد بخاري أن على مجلس األمن
أن يدعم بان كي مون و«يواصل العملية السياسية التي تقودها األمم
المتحدة» في الصحراء الغربية ،ملوحا ً باستئناف القتال إذا لم يتم
ذلك.
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1أعلى قمة في البيرينه الفرنسية ،جواهر
2 .2مؤرخ وجغرافي عربي رومي األصل
3 .3ص ّر ،نلقي ،مدينة أميركية
4 .4من شعوب أميركا الوسطى ،أشارت باليد ،للندبة
5 .5أضاء ،خبر
6 .6جحيم ،سيف ،فني وهلك
7 .7يتبع ،نومها العميق
8 .8جزيرة في شرق كندا باألطلسي
9 .9حب ،جزيرة إيطالية ،سيف سلس الخروج من الغمد
1010عبيد ،د ّللت ،إحسان
1111يذل ،يعبران
1212أبو الشعوب السامية ،يطلب فعل األمر ،عملة آسيوية

1 .1زوج��ان أسطوريان إشتهرا بكرم ضيافتهما وأصبحا
رمزا ً للحب الزوجي
2 .2مرفأ فلسطيني ،جوابي
3 .3صات الضفدع ،بلدة لبنانية ،ذكر األفعى
4 .4من األنبياء ،أداة إحدى حواسه
5 .5في العود ،مقياس مساحة (بالجمع) ،متشابهان
6 .6نهر في بوليفيا ،أزلنا الرطوبة من الجلد
7 .7البحر ،سيدات
8 .8لصق الجفن بالعين ،عددا محاسن الميت ،جص
9 .9منظم ،رغبتم باألمر
1010صوت قوي ،بدأ األمر ،سقي
1111ماركة سيارات ،خاصته ،صنوبر
1212منخفض في شرق لبنان على الحدود السورية بين
جبلي المزار والشيخ
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،217984635 ،896513724
،162359847 ،435276189
،758142396 ،943768251
،629431578 ،584627913
371895462

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1كامد اللوز ،دا  ) 2ااالم،
اك��وادور  ) 3يا ،يانا ،يانس ) 4
زري��اب ،داسها  ) 5رد ،طاليس،
مهن  ) 6سند ،بافيان  ) 7ابيت،

زيادة  ) 8ار ،اليمين  ) 9وقار ،ني،
امنح  ) 10تم ،يال ،برا  ) 11نسب،
اليسار  ) 12نبي ،نبيل ،ام.
عموديا:
 ) 1ك���اي���زر س�ل�اوت���رن ) 2
االردن ،رق��م  ) 3م��ا ،دا ،ني ) 4

دمياط ،باريس  ) 5ابابيل ،لبن
 ) 6الن ،الت��ي��ن��ا  ) 7ل��ك��ادي��ف،
مي ،اي  ) 8وو ،اسيزي ،بلل ) 9
زايس ،ايناري  ) 10داهمنا ،ماسا
 ) 11دوناه ،دين ،ام  ) 12ارس،
نية ،حار.

 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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Triple 9
ف��ي��ل��م درام������ا ب���ط���ول���ة كايت
وي���ن���س���ل���ت م����ن اخ��������راج ج���ون
ه��ي��ل��ك��وت .م���دة ال���ع���رض 115
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،س��ي��ن��م��ال ،سينما
سيتي ،فوكس).
The Other Side of the
Door
فيلم رعب بطولة سارا واين
ك��ال��ي��س م���ن���اخ���راج جوهانس
روب����رت����س .م����دة ال���ع���رض 96
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
Cash Flow 2
فيلم درام���ا بطولة كارلوس
ع����������ازار م�����ن اخ����������راج س���ام���ي
ك����وج����ان .م����دة ال���ع���رض 100
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
فوكس ،سينما سيتي).
Trumbo
ف��ي��ل��م درام������ا ب��ط��ول��ة ب��راي��ن
ك��ران��س��ت��ون م���ن إخ�����راج ج��اي
روش .م������دة ال�����ع�����رض 124
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
فوكس).
London Has Fallen
فيلم تشويق بطولة جيرارد
بوتلر من اخراج باباك ناجافي.
مدة العرض  99دقيقة،ABC( .
ك���ون���ك���ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سينما سيتي ،ديونز ،فوكس).
Zootopia
ف���ي���ل���م ت����ص����وي����ري ب���ط���ول���ة
ج��ن��ي��ف��ي��ر غ���ودوي���ن م���ن اخ���راج
ب���اي���رون ه����وارد .م���دة العرض
 108دقيقة( .الس ساليناس،
 ،ABCسينما سيتي ،فوكس).

