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وكان نتنياهو قام بجولة ميدانية قبل أيام في الجوالن المحتل حيث التقى قادة
الجيش «اإلسرائيلي» واستمع منهم إلى آخر المستجدات والتطورات الميدانية.
سياسياً ،وعلى صعيد الحوار السوري ـ السوري ،أعلن عضو مجموعة «مؤتمر
القاهرة» جهاد المقدسي أنّ جولة المفاوضات السورية الراهنة في جنيف قد تفشل
وتتوقف قبل موعدها إذا اتخذ وفدا الحكومة واللجنة العليا للمفاوضات موقفا ً
صارماً ،بحسب تعبيره.
ورأى المقدسي أنّ على موسكو «دفع دمشق إلى موقف أكثر فعالية في مفاوضات
جنيف ألنّ الوقت قارب على االنتهاء».
وقال المقدسي« :نحن نتعطش إلى خطوات من موسكو إلقناع النظام ،لدفعه إلى
العمل الجدي تنفيذا ً لقرار مجلس األمن الدولي  ، 2254إلظهار المبادرة في العملية.
الحكومة تثق بموسكو ولذلك من الضروري أن تتحدث موسكو معها وتقنعها
بالمشاركة بدل االكتفاء بالمناظرات العامة .أعتقد أنّ الوقت قارب على االنتهاء،
وحانت لحظة بدء العمل لتحديد االنتقال السياسي ،وكيف سنساعد العملية إلنقاذ
سورية» .كما أعلن المقدسي موافقة مجموعة القاهرة على التعديالت التي قدمتها
مجموعة موسكو على ورقة دي ميستورا.
وكان قدري جميل أحد قادة مجموعة «موسكو  -القاهرة» أعلن أنّ المجموعة
وافقت عموما ً على اقتراح المبعوث األممي ،لكن لديها تعديالت على أربع نقاط من
الوثيقة.
وأكدت معارضة الرياض ،من جهتها ،التزامها بالح ّل السياسي ودعمها الهيئة
العليا للمفاوضات ،وذلك في تناقض واضح مع تحريض علوش للمسلحين على
خرق الهدنة.
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سياسي مخالفة
وقالت معارضة الرياض في بيان لها ،إنّ «أيّ خطة انتقال
ّ
للقرارات الدولية ستكون مرفوضة « ،مشيرة إلى أنه وإذا طرحت خطة تخالف
تشكيل هيئة الحكم االنتقالي ،بحسب القرارات ،فإ ّنها ستدرس اإلجراءات الممكنة
ومنها تعليق مشاركة أعضائها في الهيئة العليا للمفاوضات ووفد جنيف ،وفق
البيان.
وكان محمد علوش ،كبير مفاوضي وفد معارضة الرياض قد دعا في جنيف
أمس ،إلى قتال القوات السورية بالرغم من وقف األعمال القتالية الساري في مناطق
سورية منذ  27شباط الماضي.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن يحيى العريضي ،عضو في الوفد االستشاري
المرافق لوفد الهيئة العليا للمفاوضات قوله إنّ موقف علوش «يعبِّر عن وجهة نظر
شخصية وال يمكن للهيئة العليا للمفاوضات أن تتبناه» ،فيما لم يصدر أي تعليق
رسمي من الهيئة حول تصريحات علوش.
وكان علوش كتب في وقت سابق على حسابه على موقع تويتر« :إخواننا أعلنت
لكم قبل ذلك طلب إشعال الجبهات وقد اشتعلت ،فال ترقبوا في النظام ( )...وال
تنتظروا منه رحمة فاضربوا فوق األعناق واضربوا منهم كل بنان».
وفي تغريدة ثانية ،توجه علوش إلى الفصائل المقاتلة في سورية بالقول« :نحن
معكم جميعاً ،ولن نقبل أي تنازل عن أهداف الثورة ،أنا شخصيا ً مؤيد ألي موقف
تجمع عليه الفصائل مهما كان هذا الموقف».
وكانت حركة الشام المسلحة هاجمت محادثات جنيف ،وهيئة مؤتمر الرياض.
وقالت إنّ «وفد المعارضة منفصل عن وضع عسكري متدهور على األرض».
وأكدت حركة الشام في بيان «أنّ هناك انفصاال ً واضحا ً بين عمل الهيئة والواقع

على األرض» ،مشيرة إلى أنه «بينما تقوم روسيا بتحقيق مكاسب ميدانية لصالح
الحكومة نرى إصرار الهيئة على متابعة المحادثات من دون أي ضمانات دولية»،
على ح ّد ما جاء في البيان.
ميدانياً ،أحرز الجيش السوري تقدما ً كبيرا ً في القلمون الشرقي بريف دمشق،
وقد قام بتأمين مطار السين ،واستعاد السيطرة على استراحة الصفا ،ومثلث
تدمر بغداد األردن بعد اشتباكات مع مسلحي تنظيم «داعش» ،حيث أوقع الجيش
السوري قتلى وجرحى في صفوف المسلحين.
أما في حلب ،فقد كثف الجيش السوري من عملياته على تجمعات ومراكز «جبهة
النصرة» و»داع��ش» .ونقلت وكالة «سانا» عن مصدر عسكري قوله إنّ الجيش
وج��ه ضربات مركزة على تحصينات المجموعات المسلحة التابعة
السوري ّ
لـ»النصرة» في قريتي صوران والعويجة ،ومنطقتي الشقيف وضهرة عبد ربه
بالريف الشمالي.
وأشار المصدر إلى أنّ ضربات الجيش أوقعت في صفوف المسلحين خسائر
بشرية وبالعتاد الحربي ،إضافة إلى تدمير جرافة للنصرة كانت تقوم بأعمال
التحصين في منطقة ضهرة عبد ربه.
ويشهد ريف حلب الشمالي المفتوح على الحدود التركية تسلالً كثيفا ً للمرتزقة
األجانب لالنضمام إلى «النصرة» ،إضافة إلى تهريب كميات كبيرة من األسلحة
المتطورة.
وفي الريف الجنوبي ،أسفرت عمليات الجيش المتواصلة ض ّد «داع��ش» عن
تدمير تجمعات وتحصينات وطرق إمداد لهم جنوب بلدة خناصر ،وفي قريتي
عطشانة وجب العلي ،وفق المصدر العسكري نفسه.

وعلى الضفة األخرى من طاولة جنيف ،الوفد السوري الحكومي أوضح،
بشكل ال لبس فيه مرارا ً وتكراراً ،أن مقام الرئاسة خط أحمر ال يقبل المساومة
والتفاوض ،كما أوضح إصراره بانسحابه من الجولة السابقة بعد تصريحات
كبير مفاوضي وفد الرياض االرهابي محمد علوش.
يحط الوفد الحكومي الرحال من جديد في جنيف بعد أن أنجزت االنتخابات
البرلمانية السورية بنجاح والتي أعربت عن رفض نتائجها واشنطن ،وشككت
فرنسا بشرعيتها ،ليأتي الوفد الحكومي ويرسخ شرعية الدولة والمؤسسات،
وليؤكد ان سورية دولة مستقلة تمارس استحقاقاتها الدستورية دون اإلمالءات
الخارجية.
وبالعودة ال��ى شحنة األسلحة األميركية يكمن التساؤل ح��ول نوعها
وقدرتها على تغيير الموازين في حال انهيار المفاوضات التي لطالما حاولت
هذه المعارضات إفشالها؟ وهل رضخت الواليات المتحدة أخيرا للضغوط
السعودية التركية الدائمة والمستمرة؟
فتصريحات البيت األبيض واتهاماته لروسيا «خ��رق» االتفاق عبر دعم
الجيش السوري في حلب مؤشر حقيقي على صحة التسريبات الصحافية التي
جاء في سياقها أن قاذفات الصواريخ ومضادات الدبابات أر بي جي  7باإلضافة
لصواريخ «التاو» وكذلك صواريخ «مان باد» المضادة للطائرات ستكون بيد
االرهابيين على غرار ما فعلت في الثمانينيات خالل الحرب األفغانية حين
أقدمت على ارسال صواريخ «ستنغر» لقلب الموازين ،ولكن البعض قد يقول:
هنا سورية وليست أفغانستان ،وهذا الطرح منطقي حسب ما اثبتت السنوات
الخمس الماضية من األزمة السورية ،وموسكو زمن القيصر الروسي بوتين لن
تكون كما كانت زمن غورباتشوف ،فروسيا دخلت القرار الدولي بقوة ليصبح
أقطاب العالم متعددين.
وما هو مؤكد أن روسيا تمتلك منظومة الـ «اس »-400في قاعدتها الجوية
في سورية وليس من الطبيعي ان هذه المنظومة وجدت للتباهي بها فقط،
وليس من المنطقي ايضا أن روسيا سترى الطيران السوري يتساقط في سماء
المجال الصاروخي لهذه االسلحة االستراتيجية بدون رد فوري وحاسم.
فهل هناك حرب عالمية ثالثة؟ وهل كالم العاهل االردني في زيارته األخيرة
لواشنطن حول زحف سريع لحرب عالمية ثالثة مجرد تهويل؟ أم أن شرارة
الحرب ستكون باسقاط الطيران السوري بصواريخ حرارية أميركية؟
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البالد من هذا االختناق».
واعلن تحالف القوى الذي ينتمي اليه الجبوري وهو
مجموعة احزاب «سنية» تمسكه به رئيسا للمجلس.
وناشدت األمم المتحدة الجمعة المسؤولين في العراق
انهاء االزمة السياسية التي تعيق تشكيل حكومة جديدة
من التكنوقراط ،محذرة من ان استمرار االزم��ة يهدد
بإضعاف بغداد في حربها ضد تنظيم «داعش».
كذلك ،رفض التحالف الكردستاني اقالة الجبوري ،وقال
في بيان السبت ان «الشراكة الوطنية في العراق تقتضي
عدم تجاوز المناصب الدستورية والسياسية التي تعبر
عن مبادئ الشراكة والتوازن واالستحقاقات الدستورية
للمكونات العراقية».
وكان العشرات من أتباع التيار الصدري قد بدأوا أمس
نصب الخيام في منطقة ساحة التحرير وسط العاصمة
العراقية دعما لزعيمهم ،فيما قطعت القوات األمنية منطقة
الباب الشرقي (حيث تقع الساحة) وجسر الجمهورية
القريب والمؤدي للمنطقة الخضراء.
وقال المتظاهرون في ساحة التحرير إن كثيرين آخرين
سينضمون إليهم إذا لم يشكل العبادي حكومة جديدة
للتعامل مع الفساد المستشري وتحسين الخدمات.

وأول أمس ،السبت ،حاول النواب العراقيون عقد جلسة
النتخاب رئيس جديد لهم ،لكن النصاب القانوني لم يتأمن
مع انسحاب كتلة بدر النيابية التي تضم  23نائبا.
واكد رئيس الكتلة قاسم االعرجي في مؤتمر صحافي
ان كتلته لن تشارك في الجلسة الن ذلك يقود الى انقسام
البرلمان وقد يقود الى تشكيل حكومتين .وقال االعرجي:
«نعتقد ان االصالح يبدأ من وحدة الكلمة وليس من تقسيم
مجلس النواب ( )...هذا تدمير للبلد».
ورد على انسحاب كتلة بدر ،قال النائب كاظم الشمري
عضو القائمة الوطنية لفرانس برس« :نتمنى من االخوة
ف��ي ب��در ( )...ان يحضروا الجلسة التي تجري وفق
السياقات القانونية ويشاركوا اخوتهم في كتابة تاريخ
جديد للعراق».
ورفض الجبوري اقالته مؤكدا ان الجلسة التي عقدت
الخميس تفتقر الى النصاب القانوني ( 165نائبا) ،داعيا
الى تعليق جلسات مجلس النواب حتى التوصل الى اتفاق
بين االطراف السياسيين.
ودعا الجبوري السبت «كل الكتل السياسية والحكماء
الحريصين على مستقبل العملية السياسية الى إدامة
الحوار خالل االي��ام القادمة والتوصل الى حلول تخرج

وطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تكنوقراط حقيقية
بعيدا عن المحاصصة الحزبية والطائفية ،فيما طوقت
القوات األمنية موقع التظاهرة وفرضت إجراءات مشددة
تحسبا ألي طارئ.
هذا وحاصر العشرات من أتباع الصدر ،وزارتي الثقافة
والخارجية في بغداد وبدأوا اعتصاما أمام بوابتي وزارة
الخارجية في منطقة الصالحية ووزارة الثقافة الواقعة
في منطقة ش��ارع حيفا .وذك��رت «السومرية نيوز» أن
هذا االعتصام جاء تلبية لدعوة الصدر ،من أجل الضغط
وإجراء إصالحات شاملة في جميع مفاصل الدولة.
وتسبب الخالف حول تشكيل حكومة جديدة والتناحر
السياسي والطائفي حول الشخصيات التي يجب ضمها
ضمن التشكيل الحكومي بشلل السياسة العراقية.
وكان الصدر دعا السبت الرئاسات الثالث (الجمهورية
والوزراء والبرلمان) للتنسيق لعقد جلسة برلمان وتقديم
الكابينة الوزارية (التكنوقراط) دون النظر إلى األصوات
المطالبة بالمحاصصة ،وطرحها على التصويت فورا
وخ�لال م��دة أقصاها  72ساعة ،داعيا إل��ى اإلبقاء على
االعتصام داخل قبة البرلمان وبإسناد شعبي من خالل
االحتجاجات السلمية.

من جهته ،قال العبادي إن الفوضى قد تعوق الحرب ضد
إرهاب تنظيم «داعش» الذي ما زال يسيطر على مساحات
واسعة من األراضي في العراق بما في ذلك الموصل ثاني
أكبر مدينة في البالد.
وكان الصدر خاض في أواخر شهر آذار اعتصاما داخل
المنطقة الخضراء ،فيما تجمع آالف من أنصار التيار
الصدري الذي يتزعمه وآخرون وبدأوا اعتصاما منذ أكثر
من أسبوع على المداخل الرئيسية للمنطقة المحصنة
وسط العاصمة بغداد ،للضغط على السلطات لتحقيق
مطالبهم اإلصالحية.
وضم التشكيل ال��وزاري األول الذي قدمه العبادي
بعد اعتصام الصدر في  31آذار خبراء «تكنوقراط»
مستقلين قد يتمكنون من إبعاد وزاراتهم عن قبضة
الجماعات السياسية المهيمنة ،لكن تشكيلته واجهت
رفضا من قبل الكتل السياسية ،ما أجبره على تغيير
بعض أسمائها.
وأرجأ البرلمان بالفعل التصويت على حكومة العبادي
ثالث مرات حتى اللحظة مع استمرار اعتصام عشرات
النواب داخل قبة البرلمان الذين أقالوا من جانب واحد
رئيس البرلمان سليم الجبوري.

مهند فائز نصرة

ّ
تقدم الجي�ش الليبي في بنغازي وا�شتباكات في العا�صمة

بعثة �أمنية �أوروبية في طرابل�س
َلمَّحَ االتحاد األوروبي إلى أنه يدرس خيار إرسال بعثة أمنية إلى ليبيا للمساعدة
في استقرار الوضع في البالد ،إذا طلبت الحكومة الليبية ذلك.
وجاء في مسودة بيان نشرتها وكالة «رويترز» لألنباء أن دبلوماسيين أوروبيين
يدرسون صيغة إلرسال بعثة مساعدة إلى طرابلس ،بعد موافقة حكومة الوفاق
الوطني .وسيدرس وزراء الخارجية والدفاع األوروبيون خالل حفل عشاء يوم
االثنين في لوكسمبورغ المسودة التي يعدها حاليا دبلوماسيون أوروبيون ،وتنص
على توفير الدعم األمني لليبيا وإرسال بعثة لتدريب قوات األمن وحرس الحدود
الليبيين لالستجابة إلى متطلبات الوضع األمني.
ومن المتوقع أن يُجري رئيس الحكومة الليبية فايز السراج مداخلة خالل
االجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وال تشمل الخطة الحالية إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا ،بل تكتفي بتدريب
وح��دات األم��ن وأف���راد الشرطة القضائية وح��رس ال��ح��دود ،خاصة في مدينة
طرابلس.
وبالتزامن مع إرس��ال البعثة األوروب��ي��ة ،يسعى االتحاد األوروب��ي لتكثيف
الضغوط على الحكومتين المنافستين لحكومة الوفاق الوطني دون ترك انطباع
بأن أوروبا تتدخل بشكل مباشر في الوضع الداخلي الليبي.
ميدانياً ،أعلن مصدر عسكري ليبي أمس ،أن الجيش الليبي يتقدم في العملية
العسكرية« ،لن نخذل شهداءنا» بمحور بنغازي الغربي.
وأفاد المصدر أن مواجهات عنيفة استمرت ساعات بجميع أنواع األسلحة الثقيلة
أثناء اقتحام شعبية تيكا ومنطقة بوزكرة وشارع االستراحات والطريق المؤدي إلى
بوابة القوارشة والشركة الصينية ،المعروفة بطريق السكة الحديدية.
وأك��د المصدر أن الجيش دك معاقل تنظيم «داع��ش» والتشكيالت المسلحة
الموالية له بالمدفعية الثقيلة و»الهاوتزر» ،واستهدف تجمعات ومواقع بعمارات
بوزكرة تستخدم كمراصد ومخازن للذخيرة ومحل إقامة لهم ،وكانت اإلصابة دقيقة
وسمع دوي انفجار الذخيرة.
ُ
وأضاف أن «فصيل الهندسة العسكرية فكك عددا كبيرا من المالغم والعبوات
الناسفة التي زرعت لعرقلة تقدم الجيش والوحدات المساندة بقرية الفرجان وقرية
المسامير».
وكانت اندلعت اشتباكات في العاصمة طرابلس مساء السبت بعد ساعات على
مغادرة وزيري الخارجية الفرنسي واأللماني ،دون أن تعرف الجهات التي تقف
خلفها وال ما إذا كانت أسفرت عن خسائر في األرواح.
ووقع تبادل كثيف إلطالق النار في حي األندلس شمال العاصمة ،ودوت أصوات
انفجارات يرجح أن تكون ناجمة عن إطالق قذائف صاروخية.
وتقع في هذا الحي مقار سفارات عربية وأجنبية ،ومنازل سياسيين ليبيين
بينهم أعضاء في حكومة الوفاق الوطني.
وتخرق هذه االشتباكات الهدوء الذي عم المدينة منذ دخول حكومة الوفاق
الوطني إليها في نهاية شهر مارس الماضي.
وجاءت هذه االشتباكات بعد ساعات قليلة على زيارة قام بها إلى طرابلس وزيرا
الخارجية الفرنسي جان ـ مارك آيرولت واأللماني فرانك فالتر شتاينماير ،وذلك في
ختام أسبوع حافل بالزيارات الدبلوماسية التي شملت خصوصا زيارة لوزير
الخارجية اإليطالي باولو جنتيلوني وسفراء دول أوروبية.
وتنتشر عناصر من الشرطة في شوارع طرابلس في محاولة لبسط األمن ،إال
أن العديد من الجماعات المسلحة التي لم تقدم على أي عمل عسكري حتى مساء
السبت ال تزال تحتفظ بأسلحتها ومقارها.

«القاعدة» ُتعدم ( ...تتمة �ص)9
وأش��ار ولد الشيخ أحمد إلى أن «نجاح (المفاوضات)
سيتطلب تسويات صعبة من كل األطراف ورغبة في التوصل
إلى اتفاق» ،كما سيتطلب دعما إقليميا ودوليا .ودعا األطراف
إلى المشاركة في المفاوضات بحسن نية والتحلي بالليونة،
مضيفا أن «طريق السالم صعب لكنه في متناول اليد والفشل
ليس واردا».
وأكد ولد الشيخ أحمد أن األيام األخيرة بعد وقف إطالق
النار الساري منذ األحد شهدت انخفاضا ملحوظا في وتيرة
أعمال العنف العسكرية في أغلب مناطق البالد.
لكن ولد الشيخ أحمد حذر من عدد مقلق من االنتهاكات
الخطرة للهدنة ال سيما في تعز «حيث ال تزال المعارك توقع
ضحايا مدنيين».
ميدانياً ،تشهد محافظة تعز مواجهات عنيفة أيضا ً بين
قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي من جهة
وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى في منطقة
الضباب عند المدخل الجنوبي للمدينة ،وكذلك في منطقتي
الجحملية وثعبات شرقاً ،ومنطقة عُ ص ْيفرة شمال غرب مدينة

المؤتمر الشعبي العام و«أنصار الله» يجددان مطالبتهما
للمجتمع الدولي ومجلس األمن الدولي بإعالن موقف واضح
يدين عدم التزام دول التحالف السعودي وقوات هادي بوقف
إطالق النار وعرقلة خطوات إحالل السالم .اجتماع مشترك
لقيادات «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» في صنعاء
يؤكد أن استمرار ما وصفوه بالعدوان والخروقات وعدم
دخول وقف إطالق النار حيّز التنفيذ إلى اليوم هو تصعيد
يؤثر على أي مفاوضات قادمة.
وكان مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل
ولد الشيخ أحمد في مجلس األمن قال الجمعة الماضي إن
المجتمع الدولي لم يكن يوما أقرب إلى السالم في اليمن من
الوقت الراهن.
وأكد ولد الشيخ أحمد أن المفاوضات ستبدأ اليوم في 18
من نيسان الجاري في الكويت «بهدف التوصل إلى اتفاق
شامل ينهي النزاع ويتيح استئناف الحوار السياسي الجامع
بما ينسجم مع القرار الدولي رقم  »2216الذي أصدره مجلس
األمن العام الماضي.

تعز جنوب اليمن ،وذلك بعد يوم واحد من إعالن اتفاق وقف
إطالق النار بين قوات هادي من جهة وقوات الجيش واللجان
الشعبية من جهة أخرى.
وفي البيضاء أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن ص ّد الجيش
واللجان لمحاولة تقدم قوات هادي باتجاه مديرية ذي ناعم،
بالتزامن مع قصف مدفعي متبادل بين الطرفين في منطقة
الجماجم بمديرية الزاهر المجاور جنوب المحافظة وسط اليمن.
أما في صعدة فقد واصلت مقاتالت التحالف السعودي
تحليقها المكثف فوق مديريتي الظاهر وحيدان الحدوديتين
مع السعودية شمال اليمن.
وفي السياق ،أصدرت شرطة عدن بيانا أفادت فيه بأنها
استطاعت إحباط عمليتين إرهابيتين لتفجير سيارات
مفخخة صباح أمس.
وحسب البالغ تمكنت شرطة عدن من إحباط عمليتين
إرهابيتين األولى بسيارة مفخخة مسرعة أطلق عليها النار
حراس بوابة المطار ،وفجروها قبل وصولها إلى البوابة،
وأسفر الحادث عن إصابة  5من رجال الشرطة.

وفي العملية الثانية جرى تفكيك سيارة مفخخة في خط
الكورنيش قرب جولة العريش حيث ضبطت السيارة وفككت
العبوات.
وكانت وسائل إعالم تناقلت نبأ وقوع انفجار قرب بوابة
المسافرين أمام مطار عدن ،وأن  4من رجال األمن قتلوا.
إل��ى ذل��ك ،أع��دم تنظيم القاعدة في اليمن جاسوسين؛
التهامهما بالعمالة لمصلحة الواليات المتحدة األميركية ،عبر
زرع شرائح تجسس كانت سببا في اغتيال أبرز قادة التنظيم،
وعلى رأسهم حارث النظاري.
ووفق إصدار لفیديو صادر عن «المالحم ميديا» التابع
لتنظيم القاعدة ال��ذي حمل اسم «حصاد الجواسيس ،»3
والذي نشره موقع «عربي »21اعترف الجاسوسان أنهما
قاما بزرع شرائح في مناسبات عدة ،إضافة إلى إبالغهم األمن
المركزي اليمني عن أماكن تواجد عناصر تنظيم القاعدة.
وأكدت «القاعدة» أنه «رغم امتالك أميركا ألحدث التقنيات ،إال
أنها ال تستطيع الوصول إلى أهدافها على األرض دون وجود
جواسيس».

تون�س :ال�سب�سي ّ
يحذر من �أي تدخل ع�سكري �أجنبي
حذر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي من أي
تدخل عسكري أجنبي في ليبيا ،مؤكدا أن ذلك في حال
حصوله سيؤدي إلى تقسيم هذا البلد.
وقال السبسي إن «تونس تعارض التدخل األجنبي
في ليبيا ألنه سيؤدي إلى كارثة أكبر من ضياع الدولة.
والتدخل العسكري األجنبي في ليبيا سيزيد شبح
االنقسام ،وه��و أم��ر شديد السوء للبلد .ل��ذا نأمل أن

تستطيع الحكومة المدعومة من األمم المتحدة إرساء
االستقرار».
وأض��اف« :ستكون هناك صعوبات في البداية ألن
الليبيين مختلفون بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
لكن أرى أنها ستوسع سيطرتها تدريجيا ،وعاجال أو
آجال سيستقر الوضع بحيث يمكننا تجنب تدخل قوى
أجنبية نعرف أنها تتحين الفرصة للتحرك».

وأكد الرئيس التونسي أن بالده مستعدة للدخول في
أي تحالفات إقليمية ودولية من أجل مكافحة ما سماه
باإلرهاب وتنظيم «الدولة اإلسالمية» خاصة في ليبيا.
وكان مسلحون يعتقد أنهم تلقوا تدريبا في ليبيا قد
شنوا هجمات عدة في تونس في العام الماضي.
وشيدت تونس حاجزا طوله  200كيلومتر على
الحدود مع ليبيا لمنع تسرب المسلحين .وتشير تقارير

إلى أن أكثر من  3000تونسي سافروا للقتال مع تنظيم
«ال��دول��ة اإلسالمية» ومجموعات أخ��رى مسلحة في
سوريا والعراق على مدار األعوام الماضية.
في غضون ذلك ،أفادت تقارير بأن حلف الناتو يعد
خططا لنشر آالف عدة من قواته استجابة لطلب محتمل
من الحكومة الليبية التي تدعمها منظمة األمم المتحدة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1م��غ� ٍن وع���ازف بيانو أميركي راح���ل ع��رف «عبقري
السمول» ،أمر عظيم
2 .2يثني على ،شاعر التيني ألف ملحمة «فارسال»
3 .3نعم (باألجنبية) ،عاصمة أميركية ،مدينة أميركية
4 .4مدينة في إنكلترا ،فني وهلك ،حرف أبجدي مخفف
5 .5يشي ،مؤسسة مدينة قرطاجة
6 .6بلدة لبنانية ،وطن
7 .7أهب ،مدينة إسبانية
8 .8ضمير متصل ،حلم ،يقصي عن
9 .9يشيان ،حصل على ،شاي (باألجنبية)
1010سقي ،بشر ،تهتما باألمر
1111فتى ،عاصمة مالطة
أمس ،غلى القدر ،باشر العمل
ّ 1212

1 .1عاصمة أميركية
2 .2بلدة لبنانية ،عاصمة آسيوية
3 .3من األطراف ،من الفاكهة الصيفية ،أرشد
4 .4تفكا ،من المغنين في أوائل العهد العباسي
5 .5حمام بري ،نفاخر
6 .6وجع ،بلدة لبنانية ،حرف أبجدي مخفف،
7 .7تالل ،يسر ،حرف نصب
8 .8خاصتك ،أداة إحدى الحواس ،جئت
9 .9مدينة في نيجيريا ،مرفأ في األردن
1010غير مطبوخ ،من أشهر المغنيين في العهد العباسي،
مدخل
1111أدعم ،لدغته
1212أب ،إلهة الصيد عند الرومان
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،715682934 ،923154687
،698371452 ،846739125
،472596318 ،351248769
،287913546 ،534867291
169425873

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اوستراليا ،اي  ) 2لجم،
وسكونسن  ) 3كدرنا ،مداد ) 4
شا ،بنان ،ملول  ) 5كندا ،يأجل،
ام  ) 6البا ،بيروت  ) 7لير ،رمال

 ) 8اف���رم ،ي��ع��دم��ان  ) 9ال��ون،
فاليتا  ) 10رممت ،يا ،ما ) 11
م��ي ،نيحا ،نبري  ) 12الحان،
فنان.
عموديا:
 ) 1الكشكول ،ادما  ) 2وجدان،

ي��ال ،ي��ل  ) 3س��م��ر ،دارف���ور ) 4
نبال ،رنمنا  ) 5روان ،برم ،مين
 ) 6اس ،ايام ،فتح  ) 7لكمنا ،ايا،
اف  ) 8يود ،جبل علي  ) 9اناملي،
ديانا  ) 10سدل ،رجمت ،بن 11
) ان ،واو ،اامر  ) 12المتين ،ايد.

 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 Jungle Book
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة نيل
سيتهي من اخراج جون فافريو.
مدة العرض  105دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس ،سينمال).
Criminal
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة غ��ال
غ� � � � ��اودوت م� ��ن اخ � � � ��راج اري� ��ل
ف� ��روم� ��ن .م � ��دة ال � �ع� ��رض 113
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).
Welcome to Lebanon
ف �ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة وس��ام
ص �ب��اغ م��ن اخ� ��راج س�ي��ف شيخ
نجيب .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سيتس
كومبلكس ،سينما سيتي).
The Boss
فيلم كوميدي بطولة ميليسا
م� ��اك ك���ارث���ي م���ن اخ � � ��راج بين
ف� ��ال � �ك� ��ون .م� � ��دة ال�� �ع� ��رض 99
دق� �ي� �ق ��ة ،ABC( .ك ��ون� �ك ��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
The Squad
فيلم درام��ا بطولة جين رينو
م��ن اخ ��راج بينجامين روتشر.
م��دة العرض  92قيقة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
غاالكسي ،فوكس).
Demolition
ف��ي��ل��م درام� � � ��ا ب� �ط ��ول ��ة ج ��اك
جيلينهال من اخراج جين مارك.
مدة العرض  100دقيقة( .سينما
سيتي ،ABC ،فوكس ،سينمال،
سيتي كومبلكس).

