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الجي�ش اليمني يحرر منطقة «الوازعية» في تعز

عنا�صر الهند�سة ( ...تتمة �ص)9

«رايت�س ووت�ش» :ال�سعودية تنتهك القانون الدولي
في تقرير ص��ادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»
بعنوان «قنابل أميركية على اليمن» ،كتبت المديرة التنفيذية
لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا سارة ليا وتسون أ َّنه
«بات من المعروف نسبيًا أن الواليات الم َّتحدة وبريطانيا
تساهمان في المجهود الحربي للتحالف السعودي ضد
اليمن وتمدانه بأغلب أسلحته».
وتضيف وتسون في التقرير أنه «قبل هجمات بروكسل
اإلرهابية بأسبوع ،قصفت قوات التحالف بقيادة السعودية
سو ًقا في المصطبة ،اليمن .على الرغم من أن عدد من لقوا
حتفهم في المصطبة كان أكبر ممن قتلوا في بروكسل –
 106مقابل  – 34تجاهلت كل وسائل اإلعالم والمجتمع
الدولي الحادثة؛ تمامًا كما تجاهلت معظم الغارات الجوية
العشوائية الـ 150التي ذكرتها األمم المتحدة و«هيومن
رايتس ووتش» العام الماضي .لكن ما هو أسوأ من التجاهل
دعم الغرب لهذه الحرب الشاملة ،التي تكاد تكون غير
مرئية ،عن طريق األسلحة والمساعدات العسكرية».
وفي هذا اإلطار ،أوضحت المديرة التنفيذية في المنظمة
أن «المملكة السعودية تشتري أسلحتها م��ن السوق
العالمية وباتت اليوم الشارية الكبرى بعد تعاقدها على
أسلحة بقيمة  20مليار دوالر من واشنطن و 4.3مليارات من
لندن عام .»2015
إل��ى ذل��ك ،توضح وات��س��ون أن اإلم���ارات «ت��أت��ي بعد
السعودية في استيراد األسلحة من الغرب وهي الشريكة
الرئيسة في حرب اليمن مع حلولها في المرتبة الرابعة
عالميًا في ش��راء األسلحة بقيمة  1.07مليار دوالر من
واشنطن و 65.5مليون دوالر من لندن العام المنصرم».
وتختم المديرة التنفيذية في المنظمة واتسون تقريرها
باإلشارة إلى أنه «ال يمكن إنكار انتهاك السعودية للقانون
الدولي ،كونها تنفذ هجمات دون وجود أهداف عسكرية
وتستخدم أسلحة محظورة ،مثل القنابل العنقودية .كما
استهدفت الغارات الجوية مدارس ومستشفيات وأسواقا
ومنازل ،وشكل ضحاياها – وف ًقا لألمم المتحدة – نسبة
 60%من  3200مدني ُقتل في الصراع».
ميدانياً ،تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من
تحرير منطقة الوازعية بمحافظة تعز جنوب العاصمة
صنعاء.
واشارت مصادر عسكرية الى اَنّ الجيش واللجان تمكنا
ايضا ً من تأمين المناطق المطلة على جنوب منطقة الردف
ووادي الفاقع وجبل اتيس بالوازعية ،وقتلوا وجرحوا
عشرات المرتزقة خالل عمليات التقدم.
وقصف الجيش واللجان مواقع وتجمعات المرتزقة في
منطقة كهبوب بتعز فيما اغار الطيران السعودي المعادي
على دفعتين على مديرية صرواح.

واعترفت وسائل إعالمية موالية لتحالف العدوان
السعودي بمقتل عدد من القوات الغازية بينهم قيادات
ميدانية في مواجهات مع قوات الجيش واللجان الشعبية
في منطقة الوازعية.
وذك��رت أن أع���دادا كبيرة من مرتزقة ال��ع��دوان قتلوا
برصاص ق��وات الجيش واللجان الشعبية ي��وم امس
الخميس خالل المعارك التي تشهدها الوازعية.
وقالت مصادر محلية بمحافظة عدن أن حالة السخط
الشعبي تتسع يوماُ بعد يوم من تصرفات تحالف العدوان
السعودي مع أبناء المحافظات الجنوبية والزج بالشباب
من أبناء هذه المحافظات في معارك اإلصالح والقاعدة في
مأرب وميدي وتعز.
وفي السياق الميداني ،ارتكب تحالف العدوان السعودي
مجزرة جديدة بحق المواطنين اليمنيين عقب استهداف
سوق شعبي في منطقة األخلود بمديرية مقبنة في محافظة
تعز جنوب غرب البالد.
وادت الغارات الجوية الى استشهاد  13مواطنا بينهم
أسرة كاملة مكونة من نساء واطفال باستهداف سيارة
تقل مواطنين في الطريق العام بمنطقة االخلود ،فيما سقط
الخمسة اآلخ��رون خالل استهداف المدينة السكنية في
المخاء والضباب والحنا غرب الوازعية.
كما استهدفت شاحنات لنقل ال��م��واد الغذائية في
العاصمة صنعاء ومناطق متفرقة في مدينة يريم في إب
ومديرية صرواح في مأرب.
هذا واستمرت الغارات على ميدي في حجة ومديرية
المصلوب في الجوف ومنطقة المناسح في البيضاء
عقب الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمرتزقة اثناء احباط
محاولة تقدمهم الخامسة باتجاه المنطقة .كما قصفت
القوات اليمنية تجمعات المرتزقة في منطقة كوفل في
مأرب ومنطقة كهبوب بتعز.

الحكومة الليبية تجتمع في طرابل�س
تحت حرا�سة ّ
م�شددة
عقدت الحكومة الليبية المدعومة
من األمم المتحدة اجتماعاتها في قاعدة
بحرية في طرابلس في ظل إج��راءات
أمنية مشددة .وقال مسؤول عسكري
كبير إنها تعمل على تأمين نشاطات
مؤسسات الدولة في العاصمة.
وجدير بالذكر أن أعضاء الحكومة
الليبية المذكورة لم يتمكنوا من دخول
العاصمة إال عن طريق البحر إذ «قدموا
إل��ى القاعدة البحرية في سفينة من
تونس يوم األربعاء وذلك بعد أن أغلق
المسلحون المعارضون األج��واء فوق
طرابلس».
وك��ان المجلس الرئاسي وحكومة
الوفاق الوطني قد تشكال بعد اتفاق
وق��ع في كانون األول بوساطة األمم
المتحدة.
وساد الهدوء العاصمة بشكل نسبي
تخللته اشتباكات لفترة وجيزة في
وسط المدينة.
وت��أم��ل ال���دول الغربية أن يتمكن
المجلس وال��ح��ك��وم��ة ال��ج��دي��دة من
مواجهة تنظيم داع��ش ال��ذي يحاول
االنتشار في ليبيا والتصدي لتدفق
المهاجرين من ليبيا صوب أوروبا.
وفي الوقت الراهن ،توجد في ليبيا 3
حكومات  -حكومة الوفاق الوطني التي

يعترف الغرب بها كحكومة شرعية
وحيدة في البالد ،وكذلك حكومة اإلنقاذ
الوطني التي وصلت إلى السلطة في
ط��راب��ل��س ف��ي ع��ام  2014ب��دع��م من
بعض الجماعات المسلحة ،وهناك
أيضا حكومة في شرق البالد.
وال تحظى حكومة الوفاق الوطني
بالدعم الكامل في ليبيا .ووصف رئيس
حكومة اإلنقاذ الوطني خليفة الغويل
أعضاء المجلس الرئاسي يوم األربعاء
بأنهم «متسللون» و َ
َخ َّي َرهم بين أن
«يسلموا أنفسهم أو يعودوا من حيث
أتوا».
ودعا مفتي ليبيا الصادق الغرياني
ال��ذي يتمتع بنفوذ بين الجماعات
المسلحة إل��ى مراجعة ات��ف��اق األم��م
ال��م��ت��ح��دة ورح��ي��ل ح��ك��وم��ة ال��وف��اق
الوطني عن البالد «قبل أن نفتح عليهم
باب الجهاد».
م��ن جهة أخ���رى ،طلبت ليبيا من
مجلس األم��ن ال��دول��ي الموافقة على
استثناءثروتهاالسياديةمنالعقوبات،
بهدف وقف خسائر البالد المالية ،التي
تقدر بمليار دوالر.
وجاء في خطاب بعث به المندوب
الليبي ل��دى األم��م المتحدة إبراهيم
الدباشي أن الخسائر ،التي تكبدتها

المؤسسة الليبية لالستثمار ،كانت
نتيجة لعقوبات فرضتها األمم المتحدة
عام  ،2011لمنع الزعيم الراحل معمر
ال��ق��ذاف��ي م��ن االس��ت��ي�لاء على ث��روات
البالد.
وصندوق الثروة السيادية لليبيا
مصنف ضمن القائمة السوداء ،ما يكلف
االقتصاد الليبي سنويا خسائر تقدر
بمليار دوالر نتيجة سوء إدارة األصول
المجمدة.
وع���ل���ى ال��ص��ع��ي��د األم���ن���ي ،فجر
مجهولون في ساعة مبكرة الخميس،
زورقين بميناء مصراتة البحري.
ونقلت «بوابة الوسط» عن مصدرها
بالمدينة أن ثالثة زوارق ترسو بالميناء
كان اثنان منها يهربان األسلحة إلى
بنغازي ،وتم تفجيرهما.
وذك���رت أن م��ا ي��ع��رف بـ«مجلس
ش����ورى ث����وار ب��ن��غ��ازي» اس��ت��خ��دم
الزورقين لتهريب األسلحة والذخائر
من مصراتة إلى بنغازي.
ولم تورد «البوابة» أي تفاصيل حول
عملية التفجير ،ناقلة رواية بأن ضفادع
بشرية ،ق��د تكون أجنبية ،وضعت
المتفجرات أسفل الزورقين وفجرتهما
عن بعد ،وفي رواية أخرى تسلل شبان
من مصراتة وفجروا الزورقين.

وخصص مشروع القانون حوالي  577مليار دوالر
ل��وزارة الدفاع 64 ،منها لتمويل الحرب في أفغانستان
والعراق وسورية.
ميدانياً ،أحكمت وحدات من الجيش ومجموعات الدفاع
الشعبية في  27الشهر الماضي السيطرة على مدينة تدمر
األثرية ،وأعادت األمن واالستقرار إلى األحياء السكنية بعد
تكبيد تنظيم «داعش» خسائر فادحة باألفراد والعتاد.
وفي السياق ،أكدت مصادر ميدانية مقتل « »18إرهابيا ً
على األقل جميعهم من تنظيم «جبهة النصرة» وما يسمى
«االتحاد اإلسالمي ألجناد الشام» خالل عمليات للجيش
والقوات المسلحة على أوكارهم في َ
ريفي إدلب وحماه.
إل��ى ذل���ك ،أش���ار المصدر إل��ى أن عناصر الهندسة
يواصلون تفكيك األلغام والعبوات الناسفة التي زرعها
إرهابيو «داعش» في مدينة تدمر األثرية واألحياء السكنية
من المدينة.

العبادي والكتل( ...تتمة �ص)9

ووصلت إلى سورية حتى اآلن دفعتان من خبراء
روس متخصصين بتفكيك األلغام بناء على طلب القيادة
السورية لمساعدة عناصر الهندسة في الجيش العربي
السوري لتفكيك األلغام التي زرعها تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي في مساحة تزيد على  180هكتارا ً من المدينة
وما حولها بحسب التقارير الميدانية األولية.
وعثرت وح��دة من مجموعات الدفاع الشعبي التي
شاركت في إع��ادة األم��ن واالستقرار إل��ى مدينة تدمر
اليوم على مقبرة جماعية انتشل منها جثامين العديد
من الشهداء الذين قضوا على أيدي إرهابيي»داعش»
على األطراف الشمالية الشرقية من المدينة.
وكان إرهابيو تنظيم «داعش» ارتكبوا في تدمر في
 24أيار الماضي مجزرة راح ضحيتها  400شخص
على األقل معظمهم من األطفال والنساء والشيوخ وم َّثلوا
بجثثهم.

العراق :ا�ستكمال( ...تتمة �ص)9
من جهة اخرى ،كشف مصدر عسكري ان القوات االمنية
باتت على مقربة  4كيلومترات من مركز قضاء هيت
لتحريره بشكل كامل.
اما في محافظة كركوك ،فقد اعلنت قوات الحشد الشعبي
ع��ن مقتل  5عناصر م��ن «داع���ش» يمثلون المجموعة
المسؤولة ع��ن قصف ناحية ت��ازة التابعة لمحافظة
كركوك بصواريخ تحمل غازات سامة.
وقال الحشد الشعبي بحسب «السومرية نيوز»« :نزف
نبأ مقتل المجموعة المسؤولة عن قصف ناحية تازة
خورماتو التركمانية بالصواريخ السامة والتي يترأسها
اإلرهابي المدعو عباس الكردي ومجموعته المكونة من
أربعة عناصر إرهابية.
وأك��د أن «الضربة الجوية التي انطلقت على ضوء
األهداف والمعلومات االستخبارية التي قامت العمليات
المشتركة بها ،أصابت أهدافها بشكل مباشر وقتلت قائد
المجموعة وأربعة من أعوانه ،كما تم تدمير العجلة التي
كانت تحمل الصواريخ السامة؛ ولن يهدأ لنا بال حتى
تطهير قصبة البشير من اإلرهابيين في عملية ستنطلق
قريبا».
يذكر أن ناحية تازة تعرضت خالل الفترة الماضية
إلى أكثر من استهداف بصواريخ كاتيوشا تحمل غازات
سامة أطلقها تنظيم «داعش» من قصبة بشير صوب مركز
الناحية.
وفي السياق ،يمضي الجيش العراقي بمالحقة فلول
تنظيم «داعش» اإلرهابي ،إذ أ ّكد قائد العمليات الخاصة

الثالثة التابعة لجهاز مكافحة اإلرهاب اللواء الركن سامي
كاظم العارضي أمس أن عمليات تحرير قضاء هيت غرب
الرمادي من سيطرة تنظيم «داعش» مستمرة ،مشيرا ً إلى
وجود أكثر من  20ألف مدني في القضاء.
وفي حديث لـ«السومرية نيوز» ،قال العارضي« :إنّ
العمليات العسكرية لتحرير قضاء هيت ( 70كم غرب
الرمادي) ،مستمرة لحد اآلن» ،الفتا ً إلى أنّ «هناك تطورا ً
بالمواقف».
وأض��اف العارضي أن «هناك أكثر من  20ألف مدني
داخل هيت يشكلون عائ ًقا كبي ًرا أمام تقدم القوات األمنية»،
مشيرا إلى «أنّ وجود العبوات الناسفة واأللغام والطرق
الوعرة شكلت عائقا ً أمام تقدم قواتنا ،لكن الجهد الهندسي
يقوم بمعالجتها».
ولفت الى أنّ «القوات األمنية تمكنت ،صباح اليوم،
من معالجة عجلتين مفخختين يقودهما انتحاريان
وتفجيرهما عن بعد قبل الوصول إلى تلك القوات ،دون
وقوع خسائر مادية أو بشرية».
من جهته ،أعلن قائمقام قضاء هيت بمحافظة األنبار
مهند زبار عن دخول قوة من العمليات الخاصة إلى منطقة
الجمعية شرق القضاء ،مشيرا ً الى أنّ العبوات الناسفة
المتواجدة بكثافة تعيق عملية التقدم والتحرير.
ولفت زبار الى أن «مقاومة «داعش» في هيت ضعيفة
بسبب هروب غالبية عناصر التنظيم من المدينة» ،الفتا
إلى أن «العبوات الناسفة المتواجدة بكثافة في الطرقات
والمباني والمنازل تعيق عملية التقدم والتحرير».

إلى المحاكم العادلة مهما كانت النتائج ،معتبرا ً أنّ العبادي قام بخطوة
شجاعة بإعالنه وزارة كاملة شاملة ،وأنّ الشعب يريد اإلص�لاح وهو
ّ
يستحق التغيير .وطلب الصدر من أنصاره إنهاء االعتصام أمام المنطقة
الخضراء في بغداد ،لكنه دعا ،في الوقت عينه ،إلى االستمرار في التظاهرات
السلمية الحاشدة بعد ك ّل صالة الجمعة للضغط على البرلمان لتمرير
الوزارة المقترحة .وهدّد السيد الصدر برفع سقف المطالب إلى ح ّد المطالبة
بسحب الثقة من رئيس الوزراء وإسقاط الحكومة برمتها ،في حال أفشلت
الكتل السياسية خطوة العبادي األخيرة معيدة البالد إلى المربع األول.
أما ال��وزراء المقت َرحون ،فقد أش��ارت تسريبات شبه مؤكدة إلى أنهم
متخصصون في الوزارات
كفاءات ال يمكن ألحد االعتراض عليها ،كما أنهم
ِّ
التي رشحوا لها ،إضافة إلى خبرتهم الطويلة في مجال عملهم ،بالرغم من
أنّ بعضهم شارك في حكومات سابقة.
وبذلك ،يمكن القول إنّ العبادي اتخذ خطوة ذكية لدرجة كبيرة قيل أنها
ت ّمت بالتنسيق مع السيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم ،تحت غطاء
ّ
يبشر بمرورها مستقبالً في البرلمان
ودعم إيرانيين لهذه الخطوة ،ما قد
العراقي ألنّ من دعمه سيضغط على الكتلة الكردية والسنية في البرلمان
لتمريرها وهو ما جعل التيار الصدري وقيادته راضيين عما حصل ،كما أنّ
العبادي خرج منتصرا ً من معركة إسقاطه التي كان من المق ّرر أن ترتسم
مالمحها السبت المقبل ،وهو ما سقط بضربة العبادي الجريئة التي وضعت
الكتل السياسية في موقف محرج جداً ،فإن رفضت ستخسر ما تب ّقى لها
شعبياً ،وإن وافقت ستخسر معظم امتيازاتها التي تمتعت بها طوال األعوام
السابقة ،بحجة أو بأخرى ،ما يجعل احتمال نجاح خطوة العبادي أكبر من
احتمال فشلها بدرجة كبيرة ،ألنّ إفشال حكومة «التكنوقراط» المقترحة
يعني إسقاط العبادي حكماً ،إضافة إلى دخول البالد في نفق مظلم لجهة
اختيار رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة ُمحاصصة جديدة ،ما سيجبر
الصدر وتياره على العودة إلى الشارع وهو المسار األسوأ في مستقبل
العراق إن حصل.
في ال ُمجمل ،فإنّ خطوة العبادي اإلصالحية محكومة بمفاصل عدة،
لجهة النجاح أو الفشل ،كما أنّ قول العبادي في خطابه أمام البرلمان إنّ
الكتل السياسية مخيّرة في قبول األسماء أو رفضها أو تعديلها يعني أنّ
شيطان التفاصيل سيظهر مجددا ً في غرف المفاوضات المظلمة بين أحزاب
السلطة وهو ما قد يطيح أكثر من اسم في هذه التشكيلة المقترحة لسبب أو
آلخر ،كما طالب بذلك اتحاد القوى الس ّنية في البرلمان باحتجاجه على عدد
من األسماء وتح ُّفظه عليها ،لذلك فإنّ األيام العشرة المقبلة ستكون حافلة
باألحداث التي ستحدّد مصير العراق القريب.
قد يخرج العبادي ومعه ح��زب الدعوة من السلطة أو تخرج الكتل
السياسية من الحكومة بعد قبول التغيير ال��وزاري ،وقد تصمد الحكومة
الحالية وتبقى وتواجه بصخب شعبي واسع ،وهذا خيار مستبعد لدرجة
عالية ،ألنّ العبادي بتوجهه نحو «التكنوقراط» أسقط رؤوسا ً كبيرة من
الوزراء ساهمت في وصوله إلى موقع رئاسة الوزراء ،ما يعني أنّ الصدام
حصل أصالً معها ،ومن غير المتوقع أن يعود الوئام بين شخصيات أسقط
البعض اآلخر بتوجه كهذا .يبقى السؤال األبرز والذي يتطلب وقتا ً
َ
ُ
بعضها
لإلجابة عنه :من سيُسقط اآلخر العبادي أم الكتل السياسية؟

مصطفى حكمت العراقي

ختام «قمة الأمن النووي» في وا�شنطن:
رزمة عقوبات �أممية «غير م�سبوقة» على بيونغ يانغ
تستعر الجبهة سياسيًا وعسكر ًيّا بين
بيونغ يانغ من جهة ،وسيول وحلفائها وعلى
رأسهم الواليات المتحدة األميركية من جهة
ثانية .تستكمل بيونغ يانغ برنامجها النووي
وتطلق صواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة
المدى باتجاه سيول ،فيما تحضر سيول رزمة
من العقوبات «غير المسبوقة» على جارتها
الشمالية في إطار مقررات أممية ص��ادرة عن
مجلس األمن مصحوب ًة بقرارات صارمة مماثلة
يفرضها االتحاد األوروبي.
وتزام ًنا مع انعقاد قمة األم��ن النووي في
واشنطن بمشاركة كوريا الجنوبية واليابان
للتباحث بشأن فرض رزم ٍة جديدة من العقوبات
األممية على برنامج كوريا الشمالية النووي،
عمدت األخيرة أمس إلى إطالق صاروخ أرض
 جو جديد باتجاه بحر اليابان بعد  3أياممن إطالقها صاروخ أرض – جو قصير المدى.
خطو ٌة فسرها مراقبون بأنها ُتمثل احتجاجً ا
على العقوبات األممية المفروضة ضد بيونغ
يانغ.
وف��ي السياق ،اتهمت سيول بيونغ يانغ
بالتشويش عمدًا على أنظمة تحديد المواقع في
الجنوب بواسطة موجات راديو ،متحدثة عن
«استفزازات» تضر بالمالحة الجوية والبحرية،
بحسب م��ا أع��ل��ن��ت وزارة ال��دف��اع ال��ك��وري��ة
الجنوبية.
وإذ أوضحت الوزارة أن عمليات التشويش
ٍ
نقاط
على أنظمة التموضع العالميَّة تت ّم من
عدَّة من األراضي الكورية َّ
الشمالية ،لفتت وزارة

العلوم إلى أن  58طائرة و 52زورقا ً تأثرت بهذه
العمليات داعية الشمال إلى وقف ما وصفته
االع��ت��داءات االستفزازية والتصرف بطريقة
تساعد على تحسين العالقات بين الكوريتين».
وفي ما يتعلق بـ«قمة األمن النووي» التي
انعقدت أمس بمشاركة نحو خمسين رئيس
دولة وحكومة في العاصمة األميركية واشنطن
والتي تختتم أعمالها اليوم ،وجه قادة الدول
المشاركة رسالة تحذيرية شديدة اللهجة لكوريا
الشمالية أكدوا خاللها تمسكهم الوثيق بتنفيذ
قرارات مجلس األمن الدولي ر ّدًا على ممارسات
بيونغ يانغ التي وصفوها بالـ»االستفزازية».
وعليه تمخض ع��ن القمة األم��م��ي��ة تعهُد

الرئيس األميركي ب��اراك أوباما باعتماد مبدأ
«الدفاع عن النفس» إلى جانب حليفيه الياباني
والكوري الجنوبي ضد التهديد النووي الكوري
الشمالي».
وفي ختام اجتماع ثالثي طارئ مع رئيسة
كوريا الجنوبية «ب��ارك غيون ه��و» ورئيس
ال���وزراء الياباني شينزو أب��ي ،تعهد أوباما
أن ي��ك��ون الحلفاء الثالثة «م��وح��دي��ن» ضد
«استفزازات» بيونغ يانغ حيث التزم الثالثة
«تنفيذ االجراءات القوية لمجلس األمن الدولي
استنادا ً إلى القرار  2270الصادر عن المجلس
في الثاني من آذار ،أي تفعيل رزمة العقوبات
الجديدة غير المسبوقة على كوريا الشمالية».

التعاون األميركي الكوري الجنوبي والياباني
تكامل مع موافقة دول االتحاد األوروب��ي على
سلسلة عقوبات جديدة بحق كوريا َّ
الشمالية
تدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة بعد نشرها
في الجريدة الرسمية وف��ق ما أورد المجلس
األوروبي في بيان له.
وعلى هامش قمة «األم��ن النووي» اجتمع
الرئيس األميركي باراك أوباما بنظيره الصيني
شي جين بينغ حيث أكد األخير عزم بالده على
الدفاع عن سيادتها في بحر الصين الجنوبي
مؤكدًا «أنه تجب تسوية النزاعات في المنطقة
بالطريق السلمية» ،داعيًا األطراف إلى «تنفيذ
ق���رارات األم��م المتحدة ضد كوريا الشمالية
بشك ٍل صارم».
وعلى صعيد مختلف ،حث الرئيس الصيني
نظيره األميركي على المساعدة في تحسين
العالقات بين بكين وتايوان ،عبر اتخاذ خطواتٍ
ملموسة للمساعدة في الحفاظ على العالقات
الصينية التايوانية في اإلطار السلمي بحسب
ما أفادت وكالة «شينخوا».
م��ن جهته ،ق��ال ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي« :أن��ا
وال��رئ��ي��س ش��ي ع��ازم��ون ع��ل��ى ت��ج��ري��د شبه
الجزيرة الكورية من األسلحة النووية ،والتنفيذ
الكامل لعقوبات األمم المتحدة».
ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن��ه ف��ي حين استطاعت
واشنطن التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن
برنامجها النووي ،إال أنها ال تزال تتوجس من
برنامج كوريا الشمالية النووي الذي لم تستطع
ايقافه أو التفاهم حوله حتى اليوم.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1جمهورية من جزر األنتيل الكبرى
2 .2تهيأ للحملة في الحرب ،بسط أو حصر (بالجمع)،
عندي
3 .3عاصمة أوروبية ،مرفأ في الهند
4 .4دولة آسيوية ،نهر في سيبيريا
5 .5فتاة ،يأسفان
6 .6قصدت المكان ،نشك باألمر
7 .7أمر عظيم ،من القارات ،ضمير متصل
8 .8دولة آسيوية ،طيور مغردة
9 .9أضاء ،من المحرمات
 1010زوجة يعقوب ووالدة يوسف ،يشعر بالبرد
1111إله الحرب عند اليونان ،يبارح ،مقياس مساحة
1212بلدة لبنانية ،هدم البناء ،للتأوه

1 .1مدينة يونانية قديمة ،حفر عميقة في االرض يستخرج
منها ماء وما شابه
2 .2دولة عربية ،إتهم ،سقي
3 .3حرف يوناني ،مدينة سومرية في العراق
4 .4بلدي ،بارعا ً
5 .5حرف جر ،من األشجار المثمرة ،عائش
6 .6بلدة لبنانية ،نهر في الواليات المتحدة
7 .7بذر األرض ،أقترب من ،أوطان
8 .8يقفل ،من األشكال الهندسية (منصوبة) ،أصلح البناء
9 .9أنثى الحمار ،أول يقين
1010بلدة لبنانية ،أكبر سلسلة جبال في أوروبا
ُ 1111نتهم ،فقرة ،شاهده
1212يرقد ،من أوجه القمر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،279834516 ،518269473
،324718695 ،643571928
،796352841 ،851946732
،462187359 ،137695284
985423167

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ايتاي البارود  ) 2لن ،الال،
ها  ) 3حبان ،هماليا  ) 4اعلمها،
ع��ن��ادل  ) 5اس��ال��ي��ب ،ل��ه��ا ) 6
ط��رزان ،جنيف  ) 7ام��ه ،وج��دان،

ات  ) 8ريفون ،ايل  ) 9كن ،مرا،
امتحن  ) 10بالي ،روم ،عيب 11
) ينعته ،ابري  ) 12رمل ،نانبه،
ةة.
عموديا:
 ) 1الحائط الكبير  ) 2ينبع،

رم ،نا  ) 3االزهر ،ليل  ) 4النمسا،
يمين  ) 5ي��ا ،ه��ان��وف��ر ،ع��ن ) 6
ال��ه��ال ،ج��وارت��ا  ) 7الم ،يجدن،
وهن  ) 8لعبنا ،ام  ) 9امان ،ينام،
اه  ) 10يألف يتعب  ) 11وهاده،
الحيرة  ) 12دا ،المت ،نبية.

 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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Bingo
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة زينة
م����ك����ي م�����ن اخ����������راج اي����ل����ي ف
حبيب .مدة العرض  90دقيقة.
( ،ABCك�����ون�����ك�����ورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،دي��ون��ز ،فوكس،
سينمال).

Batman V Superman
فيلم تشويق من اخ��راج زاك
س���ن���ي���در .م�����دة ال����ع����رض 151
دق���ي���ق���ة ،ABC( .ك���ون���ك���ورد،
س���ي���ن���م���ا س����ي����ت����ي ،س���ي���ن���م���ال،
فوكس).
My Big Fat Greek
Wedding 2
ف��ي��ل��م ك���وم���ي���دي ب��ط��ول��ة نيا
ف����اردال����وس م���ن اخ�����راج كيرك
ج����ون����س .م����دة ال����ع����رض 100
دق���ي���ق���ة ،ABC( .ك���ون���ك���ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

Dofus
فيلم تصويري بطولة جان
كلود دون��دا من اخ��راج أنطوني
روك�������س .م�����دة ال����ع����رض 100
دقيقة ،ABC( .فوكس ،سينما
سيتي).
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).

