14

السنة السابعة  /السبت  30 /نيسان  / 2016العــدد 2068
Seventh year / Saturday / 30 April 2016 / Issue No. 2068

تتمات  /ت�سلية
مقتل « 91داع�شي ًا»( ...تتمة �ص)9

قيادة الجي�ش ( ...تتمة �ص)9

وأشار بورودافكين إلى أن الهدنة
يجري االلتزام بها بشكل عام ،ولكن
توجد قوى تستفز بانتهاكها عمدا،
«ن��ت��ح��دث باستمرار ع��ن ض��رورة
إغ�لاق ال��ح��دود السورية التركية
ال��ت��ي ي��م��ر ع��ب��ره��ا س��ي��ل مقاتلي
المجموعات اإلرهابية واألسلحة
والعتاد والذخيرة .يجب وقف هذا
التيار لتعزيز نظام الهدنة».
على صعيد آخر ،أعلن المندوب
ال��روس��ي أن م��وس��ك��و ال ت��ع��ارض
اجتماع مجموعة دعم سورية ،لكن
ال يبدو اآلن أن االجتماع سيخرج
بنتائج ملموسة.
وص���رح ب��أن ج��ول��ة نيسان من
المفاوضات السورية في جنيف،
تركت انطباعً ا إيجابيًا مع وجود
نقاط سلبية مرتبطة بوقف لجنة
ال��م��ف��اوض��ات العليا مشاركتها،
وقال« :تركت هذه الجولة انطباعا
إيجابيا ،ولكن في كل برميل عسل
توجد ملعقة قطران».
وأش����ار ب��وروداف��ك��ي��ن إل���ى أن
موسكو تنتظر إجراء جولة جديدة
من المفاوضات السورية السورية
بمشاركة األكراد السوريين ،يجري
خاللها ح��وار مباشر بين الوفود
المشاركة.
م��ن جه ٍة أخ���رى ،أع��رب��ت وزارة
الخارجية الروسية عن قلقها بشأن
إنزال عسكريين أميركيين في سورية
دون تنسيق م��ع حكومة ال��ب�لاد،
معتبر ًة ذلك خر ًقا لسيادة سورية.

وق���ال ن��ائ��ب وزي���ر الخارجية
الروسي سيرغي ريابكوف اليوم
الجمعة ،تعلي ًقا على إن��زال 150
عسكريًا أميركيًا في مدينة رميالن
بشمال شرق سورية« :إذا تحدثنا
ع��ن م��وق��ف وزارة ال��خ��ارج��ي��ة،
فإننا بالطبع ال يمكن إال أن نشعر
بالقلق بشأن عدم تنسيق مثل هذه
الخطوات األميركية مع الحكومة
الشرعية للجمهورية العربية
السورية .إن ذلك خرق للسيادة».
وأض��اف الدبلوماسي الروسي
ال��رف��ي��ع ال��م��س��ت��وى« :أؤك�����د أن
ً
موقفا
دمشق الرسمية قد تبنت
مماثلاً  ،ونحن متضامنون معه
ت��م��ا ًم��ا» ،مشي ًرا ف��ي ال��وق��ت ذات��ه
إلى وجود اتصاالت مستمرة على
مستوى وزارت��ي الدفاع الروسية
واألم��ي��رك��ي��ة .وأوض���ح أن خبراء
محترفين يعلمون جيدًا األوضاع
وديناميكية ت��ط��وره��ا واألخ��ط��ار
والمهمات الموجودة ،وهم الذين
يقومون بإجراء هذه االتصاالت.
يذكر في هذا السياق ،أن الرئيس
األميركي ب��اراك أوب��ام��ا أعلن في
الـ 25م��ن ن��ي��س��ان أن واشنطن
ستنشر في سورية  250جنديًا
بهدف تدريب تشكيالت مسلحة
محلية من أجل مكافحة اإلرهاب.
كما تحدثت مصادر إعالمية عن
خطة عسكرية تركية شاملة عند
الحدود مع سورية تشبه إلى حد
كبير «المنطقة اآلمنة».

ون���ق���ل ع���ن م���ص���ادر ق��ول��ه��ا:
ستكون هناك رقعة آمنة خالية
م��ن المسلحين ف��ي س��وري��ة .إال
أن ال��ه��دف منها وبحسب مزاعم
تركيا تأمين مدنييها في منطقة
كيليس المحاذية للحدود وال سيما
بعد تعرضها لصواريخ أطلقها
«داع��ش» ،االم��ر ال��ذي قالت تركيا
ان هذا استدعى منها تحركا ً لوضع
خطة ت���ؤدي ال��ى منطقة خالية
من داع��ش ،وآمنة ومحمية بحظر
جوي.
وتقع المنطقة المشار إليها شرق
إع���زاز مقابل كيليس بعمق 18
كيلومترا ً وع��رض  8كيلومترات.
ونقلت قنوات عربية عن مصادر
«وج�����ود ح��ش��د ع��س��ك��ري ه��ائ��ل
للجيش التركي على الحدود مع
س��وري��ة ،بما يشير إل��ى اق��ت��راب
عملية عسكرية ضد التنظيم».
وك��ان وزي��ر الخارجية التركي
مولود جاويش أوغلو أعلن مؤخرا ً
عن ع��زم واشنطن نشر بطاريات
مضادة للصواريخ في تركيا قرب
الحدود مع سورية حيث يسيطر
«داع���ش» وذل��ك بهدف اعتراض
صواريخ الكاتيوشا التي يطلقها
التنظيم باتجاه تركيا.
يذكر أن المستشارة األلمانية
ان��ج��ي�لا م��ي��رك��ل ص��رح��ت خ�لال
زيارتها األخيرة إلى تركيا بضرورة
إقامة منطقة آمنة «غير تقليدية»
كما وصفتها.

�سيمور هير�ش :كلينتون وافقت
على �إر�سال ال�سارين الليبي �إلى �سورية
كل أن��واع التنظيمات «الجهادية» ،مضيفا ً أن السياسة
األميركية لطالما كانت ضد األسد ونقطة على السطر .وفي
هذا السياق أوضح هيرش أن األمر يسبق حتى المرحلة
التي كان فيها حزب البعث موضوع مخطط انقالب لدى
الـ»سي آي ايه» عام  1957من أجل إطاحته ،مشيرا ً إلى
أن األمر يعود إلى عام  1949حيث أطيح الرئيس المنتخب
ديمقراطيا ً آنذاك (شكري القوتلي الذي اطيح في انقالب
قاده حسني الزعيم) من أجل تمكين السعوديين من مد
خط أنابيب عبر سورية باتجاه أسواق النفط العالمية في
أوروبا.
بالنسبة لهيرش ،فإن أوباما كان أول رئيس أميركي
يظهر جدية في محاولته لتنفيذ رغبة السعوديين الدائمة
بتغيير النظام في سورية ،وبالتالي لن يقتصر األمر على
مرور أنبوب النفط السعودي بل أيضا ً مرور خط الغاز
القطري التركي.
وأض���اف الصحافي األم��ي��رك��ي الشهير إن إرس��ال
«الجهاديين» إلى سورية كان جزءا ً من خطة أوباما اعتقادا ً
منه بأنهم سيشكلون القوات البرية الضرورية لتنفيذها،
قائالً« :لقد دفعوا الكثير من الناس (الجهاديين) باتجاه
سورية .ال أعتقد انهم كانوا يدفعون لهم ،لكنهم بالتأكيد
كانوا يعطونهم التأشيرات».

كشف الصحافي األميركي سيمور هيرش أن إحدى
مهمات القنصلية األميركية في بنغازي كانت تقضي
بإرسال غاز السارين إلى «المتمردين» في سورية وتحميل
النظام مسؤولية استخدامه بما يبرر غزوا ً أميركيا ً لسورية
على غ��رار ما حصل في ليبيا ،مشيرا ً إل��ى أن ذل��ك كان
يحصل بموافقة وزيرة الخارجية األميركية آنذاك هيالري
كلينتون.
وفي مقابلة مع  Alternet.orgقال هيرش« :إن السفير
كريستوفر ستيفينز (قتل في الهجوم على القنصلية)
التقى خالل مهمته الدبلوماسية قائد قاعدة االستخبارات
المركزية وشركة الشحن المسؤولة عن نقل السارين إلى
سورية عبر تركيا» مؤكدا ً أنه كان متورطا ً وعلى علم بكل ما
يدور ،ومشيرا ً في الوقت نفسه إلى أنه ال يمكن ألي شخص
في مثل هذا المنصب الحساس أال يتحدث إلى مسؤوله من
خالل قناة ما ،في إشارة إلى كلينتون.
وأضاف هيرش :إن هذا كان الجزء السوري من العملية
األميركية في ليبيا من أجل إعطاء الواليات المتحدة ذريعة
أن تفعل في سورية ما سبق أن فعلته في ليبيا.
وردا ً على سؤال قال هيرش إن ال أحد يمكن أن يعلم
سبب ه��وس أوب��ام��ا وهيئة األرك���ان المشتركة برحيل
األسد طالما أن الفراغ في السلطة سيشرع سورية على

الكيان ال�صهيوني( ...تتمة �ص)9
وم��ع تعثر ال��ج��ه��ود األميركية
للتوسط في عقد اتفاق بشأن حل
الدولتين منذ نيسان  2014وتركيز
واشنطن على االنتخابات الرئاسية
التي س ُتجرى في تشرين الثاني
حصلت باريس على موافقة دول
على حضور مؤتمر يحدد إطار عمل
إلعادة الصهاينة والفلسطينيين إلى
مائدة التفاوض.
ومن المقرر أن تشمل المحادثات
ال��ت��ي تعقد ف��ي أي���ار المجموعة
ال��رب��اع��ي��ة ال��دول��ي��ة ال��ت��ي تضم
الواليات المتحدة وروسيا واالتحاد
األوروب���ي واألم��م المتحدة إضافة

إلى الجامعة العربية ومجلس األمن
الدولي ونحو  20دولة.
ول��م تتم بعد دع���وة مسؤولين
صهاينة أو فلسطينيين للمؤتمر،
لكن الفلسطينيين رحبوا بالمبادرة
الفرنسية ،وق��ال وزي��ر الخارجية
ري���اض ال��م��ال��ك��ي إن��ه��م يتطلعون
للمساعدة في عقده.
وب���ع���د ل���ق���اء ج��م��ع ال��م��ب��ع��وث
ال��ف��رن��س��ي ال��خ��اص بيير فيمون
بدبلوماسيين صهاينة الشهر
الماضي أعلنت «ت��ل أب��ي��ب» أنها
تحاول جاهدة «فهم المنطق» وراء
مبادرة باريس .وق��ال دبلوماسي

فرنسي وقتها إن المبادرة مطلوبة
لتجنب تفجر الوضع.
هذا ،وقتل  28صهيونيا ً وأميركيان
اثنان كانا يزوران فلسطين المحتلة
خ�لال األشهر الستة الماضية في
هجمات نفذها فلسطينيون ،فيما
استشهد  193فلسطينيا على األقل.
وم��ن بين ال��ع��وام��ل ال��ت��ي أذك��ت
العنف اإلحباط لدى الفلسطينيين
من الجمود في المفاوضات بشأن
إق��ام��ة دول���ة فلسطينية وت��زاي��د
أن��ش��ط��ة ال��ب��ن��اء االس��ت��ي��ط��ان��ي في
الضفة الغربية وزي��ادة اقتحامات
اليهود للمسجد األقصى.

النجاحات الملموسة الضامنة
لتقدم العراق وتعزيز وحدته».
كما التقى بايدن رئيس البرلمان
العراقي سليم الجبوري.
ميدانياً ،اعلنت ق��ي��ادة شرطة
محافظة ديالى بالعراق عن ضبط
وثائق تكشف عن منظومة مخبري
جماعة «داعش» االرهابية بعملية
نوعية جرت شمال شرق بعقوبة.
واف��اد موقع «السومرية نيوز»
اليوم الجمعة ان قائد شرطة ديالى
اللواء الركن جاسم السعدي قال:
«إن قوة امنية خاصة من الشرطة
ن��ف��ذت عملية استباقية ف��ي احد
البساتين ال��زراع��ي��ة المهجورة
ف��ي ال��ض��واح��ي الشمالية لقضاء
المقدادية 35( ،كلم شمال شرق
ب��ع��ق��وب��ة) ،وض��ب��ط��ت داخ���ل اح��د

المنازل وثائق مهمة ج��دا تكشف
اس����رار منظومة م��خ��ب��ري تنظيم
داعش».
واض��اف السعدي« :ان الوثائق
ال��ت��ي تخضع ال��ى تدقيق مكثف
من قبل لجنة امنية خاصة اعطت
معلومات اولية عن آليات تنظيم
داع�����ش ف���ي ج��م��ع ال��م��ع��ل��وم��ات
الس��ت��ه��داف االس���ت���ق���رار االم��ن��ي،
وطريقة تجنيد المخبرين من كال
الجنسين وطرق االنتشار».
واش����ار ال���ى «اه��م��ي��ة م��ا ج��رى
ضبطه من وثائق سيكون لها اثر
ايجابي في تنفيذ عمليات نوعية
اخ���رى الستئصال خطر الخاليا
النائمة التي تحاول االضرار باالمن
واالستقرار من خالل عمليات دنيئة
تستهدف المدنيين بالمقام االول».

وا�شنطن في ( ...تتمة �ص)9

وكانت االجهزة االمنية في ديالى
حققت نجاحات ملموسة في الحرب
على الجماعات المسلحة وخاصة
ما يعرف بالخاليا النائمة.
وفي السياق ،اعلنت خلية اإلعالم
الحربي في العراق مقتل  91عنصرا
من جماعة «داعش» االرهابية خالل
ال��ت��ص��دي لهجوم للجماعة على
قريتين جنوب الموصل.
واف��اد موقع «السومرية نيوز»
أمس ان الخلية قالت في بيان« :ان
القوات االمنية تمكنت من قتل 91
ارهابيا واف��ش��ال محاولة تعرض
داع���ش لقريتي مهانة وخ��رب��دان
جنوب الموصل».
يذكر ،ان قوة امنية تمكنت قبل
ايام من صد هجوم لـ«داعش» على
قرية النصر جنوب مدينة الموصل.

المفاو�ضات اليمنية ت�ست�أنف اليوم في الكويت..
والتحالف ال�سعودي يوا�صل �إلقاء حممه
يستعد األف��رق��اء اليمنيون في
ال��ك��وي��ت لعقد ج��ول��ة ج��دي��دة من
المباحثات المباشرة اليوم السبت
يرأسها المبعوث الدولي إلى اليمن
اسماعيل ول��د الشيخ اح��م��د ال��ذي
كان قد تحدث أول أمس بتفاؤل عن
اق��ت��راب اليمنيين م��ن ات��ف��اق سالم
تاريخي واصفا ً المشاورات بالمثمرة.
وبحسب مصدر ،فإن وفد صنعاء أكد
على ثماني نقاط رئيسية في لقائه
بسفراء الدول الثماني عشرة الراعية
للمبادرة الخليجية.
وأب��رز ه��ذه النقاط مطالبة هذه
الدول بدعم تثبيت وقف إطالق النار
وب��ض��رورة رف��ع الحصار البحري
وال��ب��ري وال��ج��وي ال��م��ف��روض على
ال��ي��م��ن .وأك���د ال��وف��د أي��ض �ا ً تمسكه
بموقفه بشأن ضرورة تشكيل سلطة
انتقالية توافقية مع تقديمه ضمانات
تتعلق باإلجراءات األمنية.
من جانبه ،قدم وفد الرئيس هادي
رسالة احتجاجية للمبعوث األممي
حول ما وصفها بالخروقات المستمرة
لوقف إطالق النار في تعز ،وَعَ دَّها أمرا ً
مهددا ً بشكل كبير للمشاورات.
وبحسب المعلومات ،فإن الوفد
ي��ب��دي م���رون���ة م���ا ف���ي م���ا يتعلق
بجدول األعمال ،مطالبا ً وفد صنعاء
بالتعاطي اإليجابي م��ع م��ا يطرح
على طاولة النقاش .وكان المبعوث
األممي قد واص��ل لقاءاته برؤساء
طرفي المشاورات واألعضاء لتهيئة
أرضية المشاورات بما يساعد على
الدخول في مشاورات جادة وفقا ً لما
سيتم التوافق عليه في جدول األعمال
واإلطار العام.
وكانت الجلسات بدأت باجتماع
ضم ولد الشيخ ورئيس وفد انصار

الله محمد عبد السالم ورئيس وفد
المؤتمر الشعبي عارف الزوكا ،اعقبه
اجتماع بين ولد الشيخ وعبد السالم
وال��زوك��ا ،ث��م ع��ق��دت جلسة ضمت
وفد القوى الوطنية مع ولد الشيخ،
ومن ثم جلسة عامة جمعت اعضاء
ال��وف��دي��ن ال��وط��ن��ي ووف���د ال��ري��اض
برعاية المبعوث الدولي.
وت��م خ�لال ال��ن��ق��اش استعراض
آراء الفريقين وتقييماتهم للمراحل
التمهيدية السابقة .وع��ق��د الوفد
الوطني لقاءات مع العديد من السفراء
وممثلي الدول.
في هذه االثناء ،يواصل تحالف
العدوان السعودي خرق هدنة االمم
المتحدة لوقف اط�لاق النار لليوم
الـ 18على التوالي في العديد من
المحافظات.
وك��ث��ف��ت ال��ط��ائ��رات ال��س��ع��ودي��ة
تحليقها في سماء محافظات حجة
وصعدة ومأرب والجوف ،فيما اقدمت
ق���وات ه���ادي على قصف المنازل
بمديرية عسيالن وفتحت النيران على
مواقع الجيش واللجان الشعبية في
مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وفي مأرب استهدفت قوات هادي
مواقع القوات اليمنية في منطقة
المشجح بمديرية ص���رواح وفي
ميدي بمحافظة حجة ،وفي منطقة
الخلل بمديرية المسراخ وذب��اب
بتعز ،وقصفت بالمدفعية مناطق
بمديريتي المتون والغيل بالجوف
ومنطقة العرفاف بالضالع ،وفي
مديرية ال��وازع��ي��ة بتعز ومنطقة
نهم ،كما استهدفت منطقة الخيضر
وشميس وحيد بن عقيل بمديرية
عسيالن في شبوة باألسلحة الثقيلة
والمتوسطة ،وذلك في خرق خطير
وواضح للهدنة.
ب���دوره ،ح�لّ��ق ط��ي��ران ال��ع��دوان
ال���س���ع���ودي ب��ك��ث��اف��ة ف���ي س��م��اء
ال��م��دي��ري��ات ال��غ��رب��ي��ة لمحافظة
ص���ع���دة ،ف��ي��م��ا ج��اب��ت ال���ب���وارج
السواحل الغربية من باب المندب
إلى المخا.
وف��ي س��ي��اق منفصل ،أف��ي��د عن
وقوع انفجار في حي التواهي ناجم
عن سيارة مفخخة كانت تستهدف
منزل شالل شايع مدير أمن محافظة
عدن.

الرئيس األميركي باراك اوباما بإرسال  250جنديا ً إضافيا ً إلى سورية من دون
التنسيق مع الحكومة السورية .تلك القوات التي ستعمل على محاربة تنظيم
داعش داخل دولة ذات سيادة من دون حق قانوني واض��ح ،يعتبر انتهاكا ً
لسيادة الدولة السورية وقد أكدت على ذلك الخارجية الروسية في التاسع
والعشرين من الشهر الحالي ببيان صادر عن الخارجية الروسية ،حيث قالت
إن إرسال قوات أميركية إلى سورية من دون التنسيق مع الحكومة السورية هو
انتهاك لسيادة سورية.
أوباما الذي ق ّرر منذ أن بدأ واليته األولى عام  2008بعدم التورط عسكريا ً
في الشرق األوسط واالنجرار إلى حرب فيها؛ وقد أكد على ذلك بكل وضوح
في مقابلته الشهيرة لمجلة اتالنتيك األميركية الشهر الماضي ،اتخذ خطوة
تنطوي على العديد من التساؤالت وعلى رأسها ما الذي تعنيه زي��ادة عدد
القوات األميركية ،وبالذات بعد رفض اإلدارة األميركية ودوائر صناع القرار في
واشنطن إرسال قوات أميركية إلى داخل سورية.
الخطوة األميركية بإدخال قوات أميركية إضافية إلى سورية التي طرحت
العديد من التساؤالت أبرزها :هل تأتي في سياق تغير في الموقف األميركي
من الصراع على سورية وهل تنبئ الخطوة األميركية بتح ّول في استراتيجية
اإلدارة األميركية في نظرتها للملف السوري خاصة بعد دخول روسيا العسكري
إلى سورية بطلب الحكومة السورية وموافقتها على خلط األوراق.
يؤكد الخبراء االستراتيجيون على أن التصريحات األميركية ال تنبئ بنية
أميركا للصدام مع روسيا في سورية وعلى أن الخطة األميركية إلرسال قوات
خاصة إلى سورية تهدف إلى خلق نفوذ أميركي في سورية ضمن استراتيجية
جديدة لها أهدافها ودالالتها في التح ّول في الصراع بعد التغيّر في موازين
القوى بفعل الدخول الروسي العسكري الذي يراه المراقبون غ ّير موازين القوى
العسكرية على األرض لصالح الدولة السورية.
فواشنطن باتت اآلن تسعى إلثبات وجودها على األرض لكسب نقطة في
المفاوضات السياسية في جنيف ،إضافة إلى سعيها غير المعلن بالمساهمة
مباشرة في تحرير الرقة بمساعدة العشائر السورية والقوات الكردية ،وبذلك
تقطع الطريق على الدولة السورية وحلفائها لتحقيق انتصار كامل ما سيجعل
لواشنطن وحلفائها دورا ً سياسيا ً بفعل الميدان.

ناديا شحادة

دانفورد :ح�ضور ( ...تتمة �ص)9
في أقل من شهر ،ما اعتبره مراقبون أنه يعكس قلقا أميركيا متزايدا من تصاعد
أنشطة المقاتلين المحسوبين على التنظيم في سيناء.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست ،فإن المسؤولين األميركيين يخشون
عدم ق��درة القوات المصرية على مواجهة األنشطة المتصاعدة للمقاتلين
المحسوبين على ما يعرف بتنظيم والية سيناء ،وهي جماعة بايعت التنظيم،
حيث باتت أنشطة هذا الفرع أوضح مثال على حركة تمرد طويلة األمد بالنظر
إلى اتساع نطاق ووتيرة العمليات المسلحة.كما أن هذه األنشطة تدق ناقوس
الخطر من إمكانية استهدافها القوات األميركية البالغ تعدادها سبعمئة
جندي ،وهي جزء رئيسي في قوات حفظ السالم األممية بسيناء .ونقلت
الواليات المتحدة بعضا من قواتها إلى جنوب سيناء في اآلون��ة األخيرة،
تاركة نحو ثالثمئة جندي في إحدى النقاط العسكرية بالمنطقة الشمالية
المضطربة .ويأمل المسؤولون األميركيون حشد دعم من مصر و«إسرائيل»
لخفض عدد القوات األميركية عبر نشر قوات تعتمد باألساس على تقنيات
في مجال المراقبة ،وقد يعني ذلك سحب مئات الجنود األميركيين من سيناء،
بحسب واشنطن بوست.
وتنتمي أغلبية القوات األممية في سيناء إلى بلدان مشاركة في التحالف
الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسورية ،مما يجعلها «هدفا مشروعا» من
وجهة نظر المقاتلين المحسوبين على التنظيم في سيناء.

ال�سراج يك�شف عن ا�ستعدادات
لتحرير �سرت
تجري الحكومة الليبية اتصاالت مع كل القيادات العسكرية في البالد
استعدادا لبدء عملية تحرير سرت التي يسيطر عليها تنظيم «داعش».
وكشف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج
النقاب عن بدء المجلس بالتنسيق مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق العقيد
المهدي البرغثي ،اتصاالت بجميع قيادات األرك��ان والقيادة العامة للجيش
وبكل القيادات العسكرية في الشرق والغرب والجنوب ،لوضع الترتيبات
الالزمة لمباشرة عملية تحرير سرت من «داعش» ،وخاصة لتحديد المتطلبات
المالية والفنية والعسكرية ،وكذلك إيجاد غرفة مشتركة للعمليات تضمن
مشاركة القوات المسلحة الليبية في أنحاء البالد كافة.
وقال السراج في كلمة موجهة للشعب الليبي عبر القنوات الفضائية ليلة
الجمعة «إن االنقسام السياسي في البالد أدى إلى حالة عدم ثقة بين الليبيين،
ولذلك نسعى ونتطلع الى تنظيم الجهود من أجل خوض معركة الوطن للقضاء
على داعش في سرت والمناطق المجاورة وبمشاركة جميع األطراف» ،محذرا من
أنه «لن يسمح بأن تكون معركة تحرير سرت خاضعة للمساومات السياسية
والمكاسب اآلنية».
وك��ان الجيش الليبي أعلن األربعاء الماضي أن المعركة ضد «داع��ش»
والتنظيمات الداعمة له حسمت في مدينة بنغازي وسيعلن تحريرها من هذه
التنظيمات بمجرد تطهيرها الكامل من األلغام والمتفجرات.
كما أعلن الجيش أنه بانتظار األوامر للتوجه إلى سرت الخاضعة لتنظيم
«داعش» لتحريرها بعد تطهير درنة من التنظيم.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1كاتب قصصي حكيم من واضعي القصص على ألسنة
الحيوان
2 .2أشار باليد ،رجاء ،غاز نادر يستعمل لإلنارة
3 .3مدينة مصرية ،حرف أبجدي مخفف ،ضرب بالحجارة
4 .4متشابهان ،مدينة أميركية ،نوتة موسيقية
5 .5عاصمة أميركية ،ناعم الملمس
6 .6خليح في األطلسي على سواحل فرنسا وأسبانيا ،بشر
7 .7أخدش الوجه ،تبسط
8 .8مصرف ،مسكن الرهبان ،أعلى قمة في كريت
9 .9وبّخي ،حقل
1010حيوان قطبي ،من األحجار الكريمة ،قرابة
1111أنغامي ،ألوم
1212أداة إحدى الحواس ،نجيء ،إسم موصول

1 .1مصيف لبناني ،حرف أبجدي
2 .2أعلى قمم العالم وأضخمها ،قرية فلسطينية
3 .3شدة ومحنة ،مدينة تونسية ،حرف أبجدي مخفف
4 .4أحباكم ،ما يتبين به الشيء في الداللة والفصاحة
5 .5حلّت محل ،حارس
6 .6ضمير منفصل ،مدينة هندية ،عبد
7 .7شاعر فارسي من كبار الصوفيين ،مرض صدري
8 .8مرفأ في األردن ،سيدات
9 .9ضعف ،اول تدين ،فني وهلك ،مرض
1010ظلم ،والية أميركية
1111عثرنا على ،لطختم بالعار
1212أكبر وأتطور ،مملكة عربية قديمة ،مدينة مصرية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،274693581 ،591428367
،158942736 ،863751249
،946537128 ،327186495
،489215673 ،735864912
612379854

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سانت اندروز  ) 2طاليس،
ارج ،ال  ) 3ان��ب��ت��ه ،دق��ي��ق ) 4
حرم ،ابولون  ) 5انسان ،ماكنلي
 ) 6لم ،ميديه ،اب  ) 7كارنال،

اتهم  ) 8بح ،اليمن  ) 9هلو ،الح،
يد  ) 10نانسي ،ساندتم ) 11
ك��اواس��اك��ي ،م��ن  ) 12ب��م ،رب��ا،
لهما.
عموديا:
 ) 1سطيح الكاهن  ) 2اا ،رنما،

الكم  ) 3نالمس ،ربونا  ) 4تين،
امنح ،سور  ) 5اسبانيا ،اياب ) 6
تب ،دالل ،سا  ) 7داهومي ،لحسا
 ) 8رر ،الهاي ،اكل  ) 9وجدوك،
تمرنيه  ) 10قنن ،هن  ) 11اي،
الم ،يتما  ) 12القريب ،ادمن.

 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

2

7

6

9
1

4

1
9

6

8

1

9
7

5

8
3
1

8
3
2

1
4

6

9

8

6

1
5

9

5

7

7
6

4

Love at First Child
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة ازابيل
كار باتريك برويل من اخراج ان
جيافري .مدة العرض  91دقيقة.
(سينما سيتي ،امبير.)ABC ،
Green Room
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة باتريك
س �ت �ي��وارت م��ن اخ� ��راج جيرمي
ساولنير .مدة العرض  94دقيقة.
(س �ي �ن �م��ا س �ي �ت��ي ،ABC ،الس
ساليناس ،فوكس ،سينمال).
The Huntsman
ف�ي�ل��م ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة كريس
هيمسورث من اخ��راج سيدريك
نيكوالس ت��روي��ان .م��دة العرض
 114دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سيتي كومبلكس ،سيما سيتي،
سينمال ،فوكس).
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)

