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تتمات  /ت�سلية
البال�ستي الإيراني ( ...تتمة �ص)9

الجماعات الإرهابية ( ...تتمة �ص)9

ورأى وزي��ر الخارجية الفرنسي أنّ البيان المشترك
لواشنطن وموسكو إيجابي ويجب تنفيذه من قبل الجميع،
لكن أشار بالمقابل إلى أن الحكومة السورية ال تبدي أي إرادة
للمضي قدما ً نحو االنتقال السياسي ،على ح ّد تعبيره.
ميدانياً ،استمرت التهدئة المعلنة في مدينة حلب وسط
التزام الجيش السوريّ وحلفائه ،وأنّ األمر اقتصر على
الر ّد على خروق «جيش الفتح» في جبهة خان طومان عبر
استهداف آلياتهم وعناصرهم داخل الخان.
وقال مصدر إن األوض��اع في المدينة هادئة ،ولكن هذا
الهدوء ،بحسب ما يؤكد الجميع ،ربما يخفي خلفه انفجارا ً
ستعيشه المدينة ف��ي القريب العاجل ،س��واء م��ن قبل
الجماعات اإلرهابية أو عبر ر ّد الجيش السوري عليها،
خاصة وأن األن��ب��اء تتحدث ع��ن تدعيم جبهة النصرة
لجبهات القتال بمسلحين جدد أحضرتهم من تركيا ،كجبهة
مدينة عنيدان في ريف حلب الشمالي التي دخلها اكثر من
 70مسلحا ً قدموا من الحدود السورية التركية.
ّ
وأضاف أنّ هذه المدينة تعتبر جبهة ساخنة مع الجيش
ال��س��وري ال��ذي يستقر في بلدة ال��ط��ام��ورة ،حيث تعمل
«جبهة النصرة» على استهداف مواقع الجيش في البلدة
المذكورة.
أما في ريف حلب الجنوبي فتبدو الجبهة أكثر سخونة،

بحسب مصادر ميدانية ،ففيها العديد من الخروقات من قبل
الجماعات اإلرهابية على جبهة خان طومان حيث تعمل
النصرة والفصائل المسلحة النضوية تحت أمرة جيش
الفتح على استهداف مواقع الجيش السوري.
وأشار إلى مشاركة الطائرات الروسية في الغارات ،في
مواجهة خروقات الهدنة في أرياف إدلب ،وضرب اإلمدادات
للمسلحين في مدينة بنش ومدينة سرمدا ،وص��وال ً الى
الحدود مع تركيا.
وكان الجيش السوريّ قد استهدف أول أمس مجموعات
لالرهابيين ،في خان طومان ومراكز مسلّحي «الجبهة
الشامية» وتجمعاتهم في مدينة مارع في ريف.
وك��ان الجيش ال��س��وري ،أعلن تمديد التهدئة ثماني
وأربعين ساعة بدءا ً من صباح امس.
من جهة ثانية ،أعلن مركز حميميم لتنسيق المصالحة
في سورية وصول نحو سبعين مسلحا ً وثالث عربات شحن
مليئة بالذخائر من تركيا إلى قرية عندان ،وذلك لتعزيز
صفوف جبهة النصرة بحسب مصادر محلية للمركز.
وقال المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية في بيان له
إنّ «عناصر جبهة النصرة يواصلون عملياتهم العسكرية
ضد الجيش السوري في محيط مدينة حلب لتعطيل نظام
التهدئة».

العثور على م�صنع ( ...تتمة �ص)9
وأ ّكد المالكي ،بحسب البيان :أن «من أولويات االصالح
هو إعادة الهيبة للسلطة التشريعية وإدانة ما حصل من
تجاوز عليها» ،مؤكدا ً «حرصه على ضرورة ان يشترك
أعضاء مجلس النواب من الطرفين المختلفين في حوا ٍر
�رج توافقي ينهي األزم���ة القائمة
ج��اد للبحث ع��ن م��خ� ٍ
ويستأنف مجلس النواب عمله».
وكان المالكي حذر ،االحد الماضي ،من «خطر كبير»
نتيجة األوضاع األمنية والسياسية شديدة االضطراب،
معتبرا ً أنّ أجواء «التهديد واحتالل مجلس النواب ودخول
المنطقة الخضراء» اليمكن لها انتاج تغيير وزاري كلي او
جزئي بشكل قانوني صحيح ،مطالبا الجميع بالتعاون
لحل المشكلة األمنية وإعادة هيبة الدولة.
ميدانياً ،عثرت القوات العراقية ،على مصنع لألسلحة
الكيماوية تابع لـ»داعش» ،على بعد  4كم غرب مدينة
هيت في محافظة األنبار.
وأعلنت السلطات العراقية أن الجيش ضبط في المصنع
أجهزة تكرير وكميات كبيرة من المتفجرات والمواد السامة،
بما فيها الكلور ،إضافة إلى نحو  250قنبلة كيماوية.
وعثرت القوات العراقية أيضا على الئحة ،تضم أسماء
العمال المشتغلين في المصنع.
ف��ي غضون ذل��ك ،أف���ادت وك��ال��ة «ت���اس» ب��أن تنظيم
«داع��ش» قصف مواقع تابعة لمقاتلي البيشمركة ،في
محيط قرية البشير جنوب كركوك ،بقذائف تحمل غاز
الكلور السام.
جاء ذلك ،في وقت وردت فيه األنباء عن حاالت عدة،
استخدم فيها مقاتلو «داع��ش» أسلحة كيماوية شمال
العراق ،إذ أعلن عضو مجلس ناحية تازة ،ناظم زنكنة،
األحد الماضي ،عن مقتل نحو  50شخصاً ،جراء االختناق

وضيق التنفس ،بعد أن قصف التنظيم بلدة في محافظة
كركوك بقذائف ،تحتوي على غازات سامة.
على صعي ٍد آخر ،أفادت وسائل إعالم ،نقالً عن رئيس
ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون ،بأن لندن ستنشر
التقرير حول مشاركتها في غزو العراق خالل الفترة بين
العام  2003والعام  2009في  6تموز المقبل.
وكتب ك��ام��ي��رون ،ف��ي رس��ال��ة وجهها لرئيس لجنة
التحقيق ج��ون تشيلكوت« :أشكركم على إبالغي بأن
الموعد المخطط لنشر التقرير هو السادس من تموز».
بدوره ،قال تشيلكوت في رسالة لكاميرون« :إن عملية
تدقيق التقرير حول نتائج التحقيق من وجهة نظر األمن
القومي أنجزت...وهذا األمر يعطينا وقتا كافيا إلعداد نشر
التقرير الذي يحتوي على  2.6مليون كلمة».
والجدير بالذكر أنّ نشر تقرير لجنة التحقيق في
مالبسات ونتائج المشاركة البريطانية في حملة غزو
العراق أُجل عدة مرات ولم يتم حتى اآلن ،على الرغم من أن
اللجنة أجرت جلسات االستماع األخيرة في العام .2011
وأفادت صحيفة «تلغراف» البريطانية بأنّ التحقيق
لن ينشر حتى إج��راء االستفتاء حول مستقبل عضوية
بريطانيا في االتحاد األوروبي ،موضحة أن المعلومات،
التي ستكشف عنها ،ستنتقد أعمال عدد من الشخصيات
السياسية البارزة البريطانية ما قد يؤدي إلى تقويض ثقة
الشعب بسلطات البالد.
يُذكر أنّ قرار السلطات البريطانية بقيادة رئيس الوزراء
توني بلير بالمشاركة في حملة الناتو في العراق سنة
 2003أثار استيا ًء كبيرا ً عند أغلب مواطني المملكة،
األمر الذي أصبح الحقا ً سببا ً من أسباب استقالة بلير من
منصبه في العام .2007

«�أن�صار اهلل» تدعو ( ...تتمة �ص)9
ولم يخف ولد الشيخ وجود هوة كبيرة بين طرفي األزمة،
مؤكدا ً وصول المفاوضات الى منعطف وصفه بالمصيري.
وكانت اللجان الثالث قد استأنفت مباحثاتها المباشرة
أمس بعد تعليقها يومين.
واستنكر الوفد الوطني اليمني في الكويت لدى سفراء
مجموعة الثماني عشرة انتهاك السيادة اليمنية بدخول
قوات أجنبية الى البالد ،مؤكدا ً أنّ هذا األمر يعرقل مسار
المفاوضات القائمة.
ويتابع الوفد الوطني اليمني مفاوضاته مع وفد الرياض
في الكويت وسط عراقيل وصعوبات تهدد مسار المباحثات.
وفي السياق ،قال محمد عبدالسالم رئيس وفد أنصار الله
إنّ «الحكومة التي يتشارك فيها الجميع قادرة مع الشعب
اليمني على مواجهة خطر تنظيم القاعدة».
وخ�لال اجتماع وف��د صنعاء مع سفراء ال��دول الراعية
للمشاورات في الكويت رأى عبد السالم أنه من غير الجائز
أن يتمترس طرف خلف رؤيته األحادية .وأضاف أنّ مطالبة
وفده بسلطة توافقية ال يعني إلغاء أحد ،مؤكدا ً أن هدف وفده
هو إعادة العملية السياسية إلى مسارها الطبيعي.
وأشار عبدالسالم إلى التداعيات السلبية للخروق على
سير المشاورات ،معتبراًأن تفعيل عمل اللجان الميدانية
يمثل حالً لذلك.
ميدانياً ،قال العميد شرف لقمان الناطق باسم القوات
المسلحة اليمنية إن «الجيش واللجان الشعبية أطلقوا
صاروخا ً بالستيا ً على قاعدة خميس مشيط العسكرية ردا ً

على استمرار الغارات على اليمن.
وأض��اف لقمان إن الجيش واللجان الشعبية ملتزمون
التهدئة بالرغم من استمرار الغارات التي تستهدف الشعب
اليمني ومقدراته .وأش��ار إلى أن عدد الغارات التي ش ّنها
التحالف السعودي منذ إعالن وقف إطالق النار بلغت أكثر
من  94غارة أوقعت العشرات من الشهداء والجرحى.
وكانت وكالة األنباء السعودية قد ذكرت أن قوات الدفاع
الجوي السعودية ،اعترضت صاروخا ً باليستيا ً أطلق من
اليمن دمر من دون أن يتسبب ذلك بأي أضرار.
وأضافت الوكالة أنه «استجابة لرغبة الحكومة اليمنية
فإن قيادة التحالف تعلن استمرارها في الحفاظ على التهدئة
بالرغم من االنتهاكات».
ال��ى ذل��ك ق��ال الناطق باسم ال��ق��وات المسلحة اليمنية
العميد الركن شرف غالب لقمان :إنّ القوة الصاروخية
استهدفت بصاروخ بالستي قاعدة خميس مشيط العسكرية
السعودية ،ردا ً على استمرار الغارات الجوية على اليمن.
واضاف لقمان أنّ استهداف قاعدة خميس مشيط العسكري،
ليست إال ردا ً بسيطا ً على غارات العدوان المتواصلة على
اليمن.
وأكد لقمان أن قوات الجيش واللجان الشعبية  ،ما تزال
ملتزمة بالتهدئة المعلنة في العاشر من أبريل الماضي لكنها
تحتفظ بحق الرد في حال استمرار الغارات واالستفزازات،
مشددا ً على أنّ عدد الغارات التي شنها العدوان منذ اعالن
وقف اطالق النار بلغ حتى االن  94غارة.

ويؤكد الخبراء االستراتيجيون أن إيران التي تتمسك بخطط
تطوير قدرتها بمجال التصنيع الحربي سواء إلنتاج نظم تسليح
جديدة ،كإجراء تجارب على العديد من أنظمة التسليح الجديدة
أو في مجال رفع كفاءة نظم التسلح اإليرانية وتطورها ،إلبراز
محدودية تأثير ضغط اإلدارة األميركية التي تملّكها القلق من
إعالن وسائل إعالم في التاسع من أيار؛ نقالً عن مساعد رئيس
االركان العامة للقوات المسلحة اإليرانية العميد علي عبد اللهي
بأن إيران اختبرت قبل اسبوعين صاروخا ً بالستيا ً يبلغ مداه
 2000كلم ،ليصدر بعد برهة تصريح لوزير الدفاع اإليراني
حسين دهقان قائالً لم نقم بإطالق أية صواريخ بمثل هذا المدى
في اآلونة األخيرة ،ويؤكد الخبراء من خالل تصريحات وزير
الدفاع على أنّ االختبار تم تقنيا ً بشكل أدق ،األمر الذي جعل
اإلدارة االميركية تتوجه نحو تدقيقها بنفي إيران إجراء اختبار
صاروخ باليستي بمدى  2000كلم..
فمع الرسائل اإليرانية العسكرية التي تقوم بها الجمهورية
اإلسالمية من أجل تطوير قدراتها العسكرية بعد توقيع االتفاق
النووي مع الغرب ،حيث اطلقت إيران سابقا ًصاروخين بالستيين
بمدى  1400كلم تقريبا بينما تواصل اختباراتها العسكرية في
تح ٍد للعقوبات االميركية وبعد تحذيرات من واشنطن ،حيث

ا�ستراتيجية الغرق ( ...تتمة �ص)9

أجرت إي��ران سابقا ً تجارب اطالق صواريخ بالستية قصيرة
ومتوسطة وبعيدة المدى ضمن عملية اطلق عليها اسم «اقتدار
مواقع عدة من البالد تحت اشراف
الوالية» وكذلك اجريت من
ٍ
الحرس الثوري والقوة الجوفضائية بحسب االعالم اإليراني.
ومع امتالك إي��ران أكبر ترسانة من الصواريخ البالستية في
منطقة الشرق األوسط ،األمر الذي يثير مخاوف وقلق «اسرائيل»
والمملكة السعودية وباقي حلفاء الواليات المتحدة االميركية،
حيث تسعى هذه االطراف إلى تصعيد مواقفها ضد إيران.
مع كل هذا فإن تزايد نفوذ القدرات العسكرية للجمهورية
اإلسالمية ،وارتفاع أسهمها االقتصادية والسياسية في مجمل
اوض��اع المنطقة والعالم .رغم كل ما حصل من حصار وفتح
جبهات لطهران من خالل إدخال حلفائها في حروب شرسة بداية
من دمشق وبيروت وصنعاء وصوال ً إلى بغداد ،لم ترضخ إيران
للضغوط الغربية كل ذلك سيتجلى حكما ً في جنيف السوري
والكويت اليمني لصالح حلف طهران ،كما ساهم هذا الحلف
بانتصار إي��ران ذاتها فيما سبق من ج��والت خاضها ظريف،
وكسب فيها االنتصار في ملف بالده النووي.

ناديا شحادة

تون�س :جدل حول الم�ساواة
بين الجن�سين في الإرث
يعود جدل المساواة في الميراث إلى الواجهة مجددا ً
في تونس ،بعد مبادرة تشريعية لتعديل قانون اإلرث ،بما
يضمن توافقه مع الدستور التونسي الجديد ،لتثير هذه
القضية سجاال ً دينيا ً ودستورياً.
هذا الجدل ال��ذي احتدم مؤخرا ً بعد أنّ قدم النائب في
البرلمان مهدي بن غربية ،مقترح مشروع أم��ام البرلمان
التونسي لتعديل قانون اإلرث يهدف إلى المساواة في الميراث
بين الرجل واألنثى .وأوضح بن غربية خالل مؤتمر صحفي
أنّ «غاية القانون هو أنّ نسمح للمواطنين أنّ يختاروا».
مهدي بن غربية ،النائب المستقل في البرلمان التونسي،
قام بمبادرة لجمع توقيعات بغرض وضع مشروع قانون
يتيح المساواة في اإلرث بين الرجل والمرأة ،وقد وقع عليه
عدد من النواب ،فيما اعتبر آخ��رون أن هناك قوانين أكثر
إلحاحا ً للنقاش في الفترة الحالية ،ال سيما قانون المصالحة
الوطنية.
وحملت المبادرة «مقترح قانون أساسي متعلق بتحديد
نظام المنابات في الميراث» ،ويقترح تقسيم اإلرث بالتساوي
بين المرأة والرجل عند التساوي في الوضعيات ،أي في حالة
غياب أي اتفاق صريح ومكتوب مخالف بين الورثة.
ويقول بن غربية ،إنه حال اعتماد القانون الجديد يبقى
للورثة حق الموافقة على تقسيم الممتلكات الموروثة بموجب
القانون الحالي ،أي للرجل ضعف ما للمرأة ،ولكن في
حالة الخالف بينهم يمكن اللجوء إلى القضاء الذي سيحكم
بموجب القانون الجديد ،ويصبح من حق الشقيقة أن تطالب
بالحصول على نفس حصة شقيقها من الميراث مثالً ،فعلى
الدولة أن تحكم على أساس المساواة.
بعد ظهور مقترح بن غربية ،شهد المجتمع التونسي
انقساما ً بين معسكر معارض للمساواة بين الرجل والمرأة،
وآخر مرحب ومؤيد إلدخال تعديالت على بعض القوانين
لتتوافق مع الدستور الجديد في تونس الذي يعتبر المواطنين
متساوين في الحقوق والواجبات.
وفي تعليق على مبادرة النائب مهدي بن غربية ،اتهم

فاديا مطر

تقرير �إخباري
«حكومات» ليبيا
بين العرب والغرب

األمين العام لحزب «آفاق تونس» فوزي عبد الرحمن ،بن
غربية بالعمل على تفرقة المجتمع وإثارة االنقسام بسبب
هذا المشروع ،نظرا ً لتوقيت طرح القضية للتغطية على
قضايا أهم يعاني منها التونسيون ،على حد قوله.
مفتي الجمهورية»عثمان بطيخ» أعطى ب��دوره تقييما ً
للمسألة التي حازت على اهتمام التونسيين مؤخراً ،مشددا ً
على أنه «ال مجال لتغيير القرآن أو تحريفه» ،مشيرا ً إلى أن
«اآلي��ة القرآنية في هذا الصدد بينة وصريحة وال تحتمل
التأويل أو االجتهاد» ،مبديا معارضته لمثل هذه المقترحات
التي ال تخدم مصالح التونسيين بأي شكل من األشكال.
ودعا المفتي النواب إلى إيجاد حلول للمشكالت الجوهرية
بالبالد بعيدا ً عن إثارة إشكاليات هامشية «نحن في غنى
عنها» ،بحسب قوله.
ال�لاف��ت للنظر ف��ي ه��ذه المسألة ،أنّ بعض النشطاء
التونسيين اعتبروا طرح هذه المسألة« ،مسيسا» ،ويرمي
إلى خدمة مصالح حزبية باألساس.
وهذه ليست المرة األولى التي تطرح فيها مسألة المساواة
بين الرجل والمرأة في اإلرث ،ففي أثناء حكمه فشل الرئيس
التونسي األسبق الحبيب بورقيبة في أن يستصدر فتوى
تؤصل شرعيا ً لهذه المساواة التي ك��ان ينادي بها .كما
كان هذا الملف أحد نقاط الخالف بين الرئيس السابق زين
العابدين بن علي وجمعية النساء الديمقراطيات (جمعية
نسوية ترفع شعار المساواة الكاملة) لسنوات طويلة.
وق��د سبق لجمعية النساء الديمقراطيات التونسية،
بالتعاون مع جمعيات أخ��رى ،أن وجهت عريضة بتعديل
قانون الميراث باعتبار أن «المرأة التونسية شريك فاعل
ومباشر في مداخيل األسرة وكل المسؤوليات األخرى».
يشار إلى أن مسألة الميراث في تونس تنظمها «مجلة
األح��وال الشخصية» التي ص��درت سنة  ،1956وقد سبق
لجمعيات نسوية أنّ طالبت بالمساواة في الميراث باعتباره
أحد أوجه تطبيق الدستور التونسي الذي أقر المساواة بين
المرأة والرجل.

طالب فايز السراج الدول العربية بمساعدة بالده ،من أجل رفع
حظر توريد السالح المفروض عليها  ،من قبل مجلس األمن الدولي.
وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا ،الذي
كان يتحدث خالل االجتماع التشاوري لمندوبي الجامعة العربية،
إن رفع حظر السالح عن ليبيا من شأنه تمكينها من مكافحة إرهاب
«داعش»؛ مؤكدا أنَّ «من غير المعقول أن يؤيد المجتمع الدولي حربنا
ضد اإلرهاب ويمنع عنا التسلح».
وجاء حديث رئيس الحكومة فايز السراج في ظروف حساسة تمر
بها ليبيا بعد عودة االنقسام السياسي إلى الواجهة ،واستخدام جميع
األطراف أذرعها العسكرية لفرض وجودها على األرض.
ل��ذا ،كان السراج حريصا ً على إظهار حكومته بمظهر الحكومة
الجامعة لجميع األط���راف ،المؤيدة منها لالتفاق السياسي في
الصخيرات ،والمعارضة ل��ه؛ قائال إن هدفها هو «ع�لاج انقسام
المؤسسات والحفاظ على سيادة الدولة ووحدتها».
لكن ه��ذه األه��داف الكبيرة ال يمكن تحقيقها إال بامتالك وسائل
اقتصادية وعسكرية؛ حيث طالب السراج باإلفراج عن األموال التي
يحتاج إليها الشعب الليبي ،وبعودة البعثات الدبلوماسية ،واستئناف
الرحالت الجوية ،لطمأنة الليبيين وتشجيعهم ،وفق تعبيره.
وق��د اعترفت جامعة ال��دول العربية بحكومة الوفاق الوطني،
وتتعامل معها في الوقت الراهن؛ لكن الشكوك تحوم حول دعم بعض
الدول العربية لحكومة طبرق ،ولقائد جيشها الفريق المتقاعد خليفة
حفتر.
وتتسابق الحكومتان المتنافستان ،من جانبهما ،على تمثيل ليبيا
في سياقها العربي واإلقليمي؛ حيث أصدرت حكومة عبد الله الثني
بيانا شديد اللهجة ،دانت فيه دعوة بعض الدول العربية مثل تونس
والجزائر ممثلين عن حكومة الوفاق إلى اجتماعات إقليمية من دون
مراعاة عدم شرعنتها من قبل البرلمان حتى اآلن.
وتتجه األزمة الليبية إلى مزيد من التعقيد في ظل الصراع الدائر
بين حكوماتها الثالث حول أحقية مقاتلة تنظيم «داعش» في مدينة
سرت؛ وهو ما يهدد بالعودة إلى نقطة الصفر في االتفاق السياسي.
ففي حين أعلن حفتر عن إطالق عملية عسكرية لتحرير المدينة
من أيدي المسلحين الذي فروا إليها من بنغازي ،دعت حكومة الوفاق
الوطني برئاسة السراج الوحدات والكتائب العسكرية إلى االمتناع
عن التدخل خارج إمرتها ،وشكلت غرفة عمليات خاصة لهذا الغرض،
في خطوة لقطع الطريق أمام «جيش الكرامة».
وبعدما ظن الجميع أن حكومة اإلنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني
العام انسحبت من المشهد ،وتركت موقعها لحكومتي الغرب والشرق؛
أطلت برأسها من جديد معلنة تشكيل «غرفة عمليات تحرير سرت».
وتتنافس الحكومات الثالث ،التي يعترف العالم بواحدة منها
فقط ،على نيل الثقة في الداخل الليبي ،وكسب ود المجتمع الدولي،
في استعراض عسكري مفتوح قد يعيد البالد إلى عمق النفق المظلم
الذي كادت أن تخرج منه.
وتتهم حكومة طبرق حكومة الوفاق بانتهاج سياسة األمر الواقع،
وتهديد مصير االتفاق السياسي بالتواطؤ مع األمم المتحدة ،وخاصة
مبعوثها مارتن كوبلر ،الذي وجد نفسه عرضة النتقادات حادة من
أعضاء حكومة طبرق ،وصلت إلى حد تلويح الفريق خليفة حفتر
بوقف التعامل معه بشكل نهائي.
وقد رفض حفتر لقاء المبعوث األممي إلى ليبيا؛ في خطوة تعكس
شدة امتعاض األول من تصرفات وتصريحات مارتن كوبلر.

ال�سي�سي ي�شيد بجهود مو�سكو للق�ضاء على الإرهاب
أش��اد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،خالل
مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فالديمير بوتين ،بجهود
موسكو الرامية إلى القضاء على التنظيمات اإلرهابية
وتسوية األزمة السورية.
وأوضحت الدائرة الصحفية للكرملين ،أنّ المكالمة
الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب المصري أمس .وتابعت
أن السيسي أعرب خالل المكالمة عن تقديره للجهود التي
يبذلها الجانب الروسي للقضاء على التنظيمات اإلرهابية
والتوصل إلى تسوية سياسية لألزمة السورية.
وذكرت الدائرة الصحفية أن الرئيسين بحثا القضايا
الدولية واإلقليمية المدرجة على جدول األعمال ،مع التركيز
على التطورات في سورية وليبيا.
كما أكد بوتين والسيسي خالل المكالمة على ضرورة
تنفيذ اإلج��راءات األمنية من أجل عودة الطيران الروسي

متقدمة على مستوى التعاطي الدولي واإلقليمي معها ،وبشكل ال
يجعل حلفاء واشنطن على محك معركة كبرى ُتغير موازين القوة
التي قد تكون حاسمة بالنسبة لحلفاء الرئيس األسد ،وضياع
فرص االستفادة من الهدنة بشكل ربما يتطور إلى حسابات
استراتيجية ترقى لمستوى دول كبرى ،وهذا ما يجعل السياسة
األميركية تقدم تصورا ً لتسوية ممكنة على أس��اس «مراحل
تلغ في مضامينها المواقع المضادة والمتقابلة
انتقالية» لم ِ
للحلول العسكرية ،فالتحالفات بين محور المقاومة مازالت
تسيطر على طعم الميدان العسكري ،والعزلة التي تشعر بها
تركيا أبدتها كلمات «أردوغان» عن التخلي من حلفائه عن دوره
واستبعاده من مصالح األسرة األطلسية وهذا ما يجعل الرهانات
الخاطئة التركية والسعودية تحمل في رياحها أهدافا ً ومخاطر
كبيرة إن كانت لجهة الهدنة المحكومة بعيون القاعدة الجوية في
الالذقية ،أو لجهة نمو الوضع العسكري إلى تطورات المواجهة
العسكرية ،التي قد تجعل من القراءة األميركية ارتكازا ً لفكرة
القواعد العسكرية المتقابلة ،فبين استراتيجيات الغرق والعوم
تكمن المحاوالت السياسية..؟

وتدفق السياح الروس إلى مصر في أقرب وقت.
وأوض��ح��ت ال��دائ��رة الصحفية للكرملين ؛ أن بوتين
والسيسي بحثا المسائل الملحة على جدول أعمال العالقات
الروسية  -المصرية الثنائية ،إذ أشاد الطرفان بالتطور
المستدام لهذه العالقات في مختلف المجاالت ،وأعربا
عن االهتمام المشترك بتطبيق اإلجراءات الرامية إلى رفع
مستوى األمن في المطارات المصرية في أقرب وقت ممكن،
باعتبار أنّ ذل��ك سيسمح باستئناف تحليق الطائرات
الروسية إلى مصر واستئناف التبادالت السياحية.
يذكر أنّ الرئيس الروسي أم��ر ي��وم  6تشرين الثاني
بتعليق تحليق طائرات الركاب الروسية إلى مصر ،بعد
تأكيد االستخبارات الروسية أن كارثة طائرة الركاب
الروسية في سيناء يوم  31تشرين األول نجمت عن عمل
إرهابي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1طبيب نمساوي راحل مؤسس علم التحليل النفساني
2 .2ضعف ،والدتي ،بلدة لبنانية
3 .3قائد السفينة ،جزيرة إيطالية ،صاح التيس
4 .4يهنئنا بالعيد ،هدمتا البناء
5 .5ضجر ،أفرما فرما ً ناعما ً
6 .6وجهة النظر ،أمر عظيم ،شهر مصري
7 .7بسطه ،دولة أوروبية
8 .8من األحجار الكريمة ،خبر
9 .9حرف جر ،قصري ،عائلة
1010الم ،ندعمه
1111وتد غليظ ال��رأس يستعمل لشق أو قلع الخشب ،من
حركات الموج
1212سبيل ،للنداء ،رجاء

1 .1دولة أميركية ،قرية لبنانية
2 .2مدينة سعودية ،عندنا
3 .3أطلب منها فعل األمر ،رجع عن المعصية
4 .4عاصمة آسيوية ،مرفأ تونسي
5 .5وشى ،يلجأ إلى ،حرف جر
6 .6إلهة الصيد عند الرومان ،جمهورية على البلطيق
7 .7مدينة هولندية ،أشترع
8 .8خوف شديد ،أجوبتنا
9 .9أحباهم ،يرقد
1010من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،مرفأ في الهند،
غ ّنج
1111كتبت ،وبخاهم
1212نهتم باالمر ،للتعريف ،وعاء كبير

7
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،731896425 ،958423167
،524978631 ،462715389
،873641592 ،196532874
،689254713 ،347189256
215367948

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ع��ب��اس ب��ن ف��رن��اس ) 2
ليماسول ،نا  ) 3مر ،رم ،سالتيو
 ) 4اودي ،اطالل  ) 5ات ،مالين،
دار  ) 6نال ،نادينا  ) 7شما ،بن،

صانت  ) 8عيتا الشعب ،قن ) 9
ب�لاد ،م م ،غنما  ) 10اليم ،لوار
 ) 11ين ،الحان ،دير  ) 12اوان،
جنيتما .
عموديا:
 ) 1علما الشعب ،يا  ) 2بيروت،

ميالنو  ) 3ام ،ناتال  ) 4ساريما،
أدي��ان  ) 5بسم ،البا ،مل  ) 6نو،
ال ،نلم ،حج  ) 7فلسطين ،شمالن
 ) 8الناصع ،وني  ) 9نسال ،دابغا
 ) 10تلدين ،ن��ردم  ) 11سني،
انتقم ،يا  ) 12اوبرا ،نأمر.

 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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Robinson Crusoe

فيلم تصويري بطولة رون
آلن من اخراج بين ستاسن.
مدة العرض  90دقيقة.
( ،ABCكونكورد ،الس
ساليناس ،سينمال ،سينما
سيتي).
فيلم كوميدي بطولة ازابيل
كار باتريك برويل من
اخراج ان جيافري .مدة
العرض  91دقيقة( .سينما
سيتي ،امبير.)ABC ،

Green Room

6
1

فيلم تشويق بطولة ادريس
البا من اخراج جايمس
واتكينس .مدة العرض 93
دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما
سيتي ،اسباس ،سينمال).

Love at First Child

1

1

Bastille Day

4

فيلم رعب بطولة باتريك
ستيوارت من اخراج
جيرمي ساولنير .مدة
العرض  94دقيقة( .سينما
سيتي ،ABC ،الس
ساليناس ،فوكس ،سينمال).

