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�أكثر من � 70شهيداً ( ...تتمة �ص)9

الجي�ش ي�سيطر ( ...تتمة �ص)9

وأوض��ح الف��روف «أن��ه تم تسجيل تقدم في جميع مسارات
العمل نحو األمام حيث انخفض مستوى العنف بدءا ً من أواخر
شهر شباط الماضي وتسهيل إيصال المساعدات اإلنسانية إلى
الكثير من المناطق المحاصرة وإجراء جولة محادثات جديدة مع
دي ميستورا وفريقه».
وأك ّد وزير الخارجية الروسي ،أنه سيكون هناك نتائج إيجابية
إلطالق جولة جديدة من الحوار السوري السوري ،في جنيف
مشددا ً على أهمية أن يكون هذا الحوار شامالً لجميع مكونات
الشعب السوري حيث ال يمكن استثناء أي طرف من األطراف بما
فيها الممثلون عن السوريين األكراد.
وقال الفروف «نعتقد أنّ الجهة التي تعرقل ضم السوريين
األك��راد إلى محادثات جنيف تعترض على االتفاقات التي تم
تبنيها سابقا» الفتا إلى أن البيان الذي تم إقراره اليوم ،قد ثبت
االتفاقيات السابقة وأدرج فيه بعض الخطوات الجديدة والتي
تعتمد على االتفاقات الروسية األميركية.
وأش��ار الف��روف إل��ى أن��ه في أواخ��ر آذار الماضي ،تم تبني
وثيقة تحت عنوان األساليب الخاصة باتخاذ التدابير في حال
تسجيل خروقات في نظام وقف األعمال القتالية ،وأيضا هناك
وثيقة أخرى متعلقة بأساليب إضافية هادفة إلى الحد من تلك
الخروقات ،مضيفاً ..نحن نعمل ونتواصل بشكل يومي وهناك
مركز مشترك في جنيف تم تأسيسه بفضل التعاون مع شركائنا
في األمم المتحدة ،حيث يعمل هذا المقر على مدار الساعة يومياً.
وتابع الفروف «القادة العسكريون الروس الذين يشاركون في
العملية العسكرية وعملية التهدئة في سورية بطلب من الحكومة
السورية ،وكذلك العسكريون األميركيون العاملون في العاصمة
األردنية عمان ،يتواصلون يوميا ً ويستعرضون الحاالت لتسجيل
الخروقات لنظام وق��ف األع��م��ال القتالية ويتخذون خطوات
مشتركة ملموسة لتجاوز الخروقات على األرض».
وبين الفروف أنّ روسيا والواليات المتحدة» رئيسي المجموعة
الدولية لدعم سورية» يتواصالن بشكل يومي حول كل النواحي
لتسوية األزمة في سورية ،ويتحمالن كامل المسؤولية لتنفيذ
ال��ق��رارات التي يتم تبنيها على مستوى مجلس األم��ن واألم��م
المتحدة ،وقال «نحن في بيان  9أيار المشترك أكدنا على ضرورة
العمل الوثيق والتعامل مع الحكومة السورية واإلش��راف على
التزام الحكومة السورية باالتفاقات السابقة .أم��ا الواليات
المتحدة فوافقت على متابعة التزام األط��راف الدولية األخرى
بالوفاء بالتزاماتها بما في ذلك ما يتعلق بوقف تسليح المسلحين
وتمويلهم».
وأض��اف الف��روف «ن��رى مشكلة كبيرة وه��ي تنظيم «جبهة
النصرة» اإلرهابي الذي يقوم بتشكيل تحالفات مختلفة بما في
ذلك مع المجموعات التي وقعت على اتفاق وقف األعمال القتالية»
مشددا ً على ضرورة االلتزام «بفصل المعارضة المعتدلة غير
المتطرفة» التي تتمسك بها الواليات المتحدة ودول أخرى عن
تنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي والضغط على الدول التي التزال
تتواطأ مع «جبهة النصرة» بشكل خفي.
من جهته أك ّد كيري على أنّ جميع أعضاء المجموعة الدولية

لدعم سورية متفقون على أنّ سورية دولة موحدة يتعايش فيها
الجميع .وقال كيري خالل المؤتمر :اتفقنا على جعل اتفاق وقف
األعمال القتالية دائماً.
وكان وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف ،قد اعتبر
اجتماع فيينا فرصة لتأكيد االلتزام الكامل بالهدنة في سوريا
والتنبه الى خطر الجماعات اإلرهابية.
وش��دد ظريف على ض��رورة ع��د ِم السماح باستغالل الهدنة
لشن أعمال ارهابية ضد الشعب السوري ،وأكد أن الحل عسكريا ً
لألزمة السورية خالفا ً لما تسعى اليه بعض الجماعات اإلرهابية
وحماتها اإلقليميون والدوليون ،وقال إن عليهم القبول بالحل
السياسي .والتقى ظريف المبعوث األممي الى سورية استيفان
َ
وبحث معه ُسبل التوصل الى تسوية لألزمة.
دي ميستورا،
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري على تل الصوان المشرف على
حقل شاعر للغاز ليصبح على بعد خمسة كيلمترات من الحقل.
وكان الجيش قصف مواقع المسلحين في تل الصوان بريف
حمص الشرقي بشكل مكثف بالطيران والصواريخ .وأوضح
مصدر مطلع أن الجيش السوري بدأ أمس عملية عسكرية باتجاه
المنطقة المشرفة على حقل شاعر من محورين.
وك��ان الجيش وحلفاؤه استعادوا السيطرة على مجموعة
التالل الحاكمة من الجهة الشمالية والغربية لحقل شاعر للغاز
وتالل طه وكرار وكربال وماجد في ريف حمص الشرقي.
كذلك قصفت الطائرات السورية نقاطا ً لداعش في تل العواميد
شمال غرب حقل شاعر ،وبات الجيش على بعد خمسة كيلومترات
جنوب الحقل ،فيما تجري العمليات الحالية من المحورين
الجنوبي والغربي.
كما تصاعد االقتتال على أكثر من محور ،بما في ذلك بريف
الالذقية الشمالي ومناطق بغوطة دمشق الغربية.
وحسب نشطاء ،أسفرت المعارك التي دارت بسورية أول أمس
عن سقوط أكثر من  150قتيالً ،من مسلحي فصائل المعارضة
وتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» ومدنيون قضوا بعمليات
قصف.
وكانت وكالة «سانا» الرسمية أك��دت أن الجيش السوري
حقق تقدما ً ملموسا ً في المعارك مع «داع��ش» في محيط حقل
شاعر النفطي على األط��راف الشمالية لمدينة تدمر في ريف
حمص .وأعلن الجيش عن فرضه السيطرة على تلة «زملة المهر»
االستراتيجية القريبة من حقل شاعر ،فيما ذكرت مصادر في
المعارضة السورية أن المعارك العنيفة بين الجيش ومقاتلي
«داع��ش» مستمرة في منطقة «تل الصوان» القريبة من الحقل
النفطي.
كما تجددت المواجهات صباح أمس في ريف الالذقية الشمالي،
الذي سبق له أن شهد هدوءا نسبيا ً خالل األيام الماضية .وأوضح
النشطاء أن االشتباكات تجري بين ق��وات الجيش وفصائل
المعارضة على محور الحدادة بجبل األكراد.
وهذا ينطبق على ريف دمشق وخصوصا ً الغوطة الغربية
الذي شهد تصعيدا ً حادا ً منذ مساء االثنين.
وفي دير الزور ،ذكرت وكالة «سانا» أن «داعش» قصف حيي

«الجورة» و«القصور» ،فيما نفذ الطيران التابع للجيش السوري
غ��ارات على تجمعات وتحصينات لمسلحي التنظيم في «حي
الصناعة» وغرب مطار دير الزور.
من جانب آخر ،ذكر النشطاء أن طائرات يعتقد أنها تابعة
للتحالف الدولي ،قصفت الليلة الماضية مناطق في محيط «حقل
العمر» النفطي ببادية دير ال��زور ،باإلضافة إلى غ��ارات أخرى
استهدفت قريتي «الحسينية» و«الجنينية» بريف دير الزور
الغربي ومنطقة المعامل شمال مدينة دير الزور.
من جانب آخر ،تعرضت بلدتا «الفوعة» و«كفريا» الخاضعة
لسيطرة دمشق في ريف إدلب لهجمات من قبل قناصة أسفرت عن
سقوط مصابين.
وفي ريف حماة الجنوبي ،حيث سيطرت «جبهة النصرة»
مؤخرا ً على بلدة «ال���زارة» ،شن سالح الجو السوري سلسلة
غارات استهدفت مناطق في قريتي «القنطرة» و«حنيفة» ،حسب
النشطاء ،فيما استمرت االشتباكات بين الجيش ومسلحي
النصرة على أطراف «الزارة».
هذا وتستمر االشتباكات وعمليات القصف في مدينة حلب
وريفها ،منذ انتهاء الهدنة فيها دون تمديدها األسبوع الماضي.
وبعد انسحاب الجيش السوري من مخيم حندرات بشمال حلب،
اندلعت في المخيم اشتباكات بين ما يعرف بـ»لواء القدس»
الفلسطيني ومسلحي المعارضة ،بالتزامن مع غارات استهدفت
مناطق عدة في المخيمين و«حي السكري» بمدينة حلب.
وفي ريف درع��ا ،تستمر االشتباكات بين الجيش و«جبهة
النصرة» في محيط «ح��ي المنشية» بدرعا البلد ،كما جرت
اشتباكات بين «ل��واء شهداء اليرموك» المنضوي تحت لواء
«داعش» وجبهة النصرة في ريف درعا الغربي.
وفي ريف الحسكة ،دوى انفجار في مدينة القامشلي صباح
الثالثاء ،واستهدف حاجزا ً أمنيا ،بينما شن تنظيم «داع��ش»
هجوما ً على قوات سوريا الديمقراطية بمنطقة البوسلمان جنوب
غرب «الشدادي».
وفي السياق ،أفادت وكالة سبوتنيك الروسية نقالً عن مصدر
مطلع بأن القوات السورية أسرت أحد رؤوس «داعش» المدعو
أحمد مرشد العراقي بالقرب من تدمر.
وقال المصدر « :أسر أحد رؤوس «داعش» وهو يحمل وثائق
مع أختام واسمه أحمد مرشد العراقي».
ونوه المصدر بأن المذكور ،اعتقل خالل عملية أمنية خاصة
قتل خاللها بعض اإلرهابيين ،منهم  5من القوقاز ،وتركي
وتونسي وعراقي.
وتمكنت الجهات المختصة في سورية من ضبط كمية من
المواد المتفجرة وعشرات األلغام اإلسرائيلية واألميركية الصنع،
قبل وصولها إلى المجموعات المسلحة في ريف درعا الشرقي.
وأفاد مصدر أمني في سورية بأن «الجهات المختصة صادرت
سيارة محملة بنحو  200كلغ من المواد المتفجرة ،و 32لغما من
صناعة إسرائيلية وأميركية ،باإلضافة إلى صاروخ تاو وقذائف
متنوعة كانت قادمة من ريف درعا الشرقي باتجاه مناطق انتشار
المجموعات المسلحة في البادية الشرقية».

فرق عمليات خا�صة �أميركية تجمع معلومات ا�ستخباراتية

ليبيا :اجتماع فيينا �أيَّد بالإجماع تخفيف حظر ت�سليح الجي�ش
ف��ي ظ��ل ال��وض��ع األم��ن��ي الليبي
المتدهور والخالفات السياسية بين
فرقاء البالد ،وسع تنظيم داعش في
اآلونة األخيرة من نفوذه على األرض
ليعقد بذلك من مهمة حكومة الوفاق
الليبية.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،أعلن مبعوث
األمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر
أن المشاركين في اجتماع فيينا ،أيدوا
باإلجماع تخفيف حظر تسليح الجيش
الليبي وتقديم الدعم لحكومة الوفاق
الوطني.
جاء هذا التصريح أول أمس تزامنا ً
مع تسريبات بشأن البيان الختامي
للمشاركين في اجتماع فيينا لمناقشة
األزمة السياسية في ليبيا .والحديث
يدور هنا عن:
تخفيف حظر تسليح الجيشالليبي.
 تقديم ال��دع��م لحكومة الوفاقالوطني.
وفي صياغات أخرى يتم استخدام
عبارة «تسليح القوات التابعة لحكومة
الوفاق الوطني» .هذه الصياغات تثير
الكثير من اللغط والتساؤالت والشكوك
في نوايا ال��دول التي التقت في فيينا
وق���ررت «تخفيف الحظر» .فعن أي

جيش ليبي يدور الحديث؟ عن قوات
الفريق خليفة حفتر ،أم عن القوات
التابعة لبرلمان ط��راب��ل��س ،أم عن
قوات ما تحارب في غرب ليبيا وأخرى
تحارب في سرت وثالثة تحارب في
طبرق أو درنة أو مصراتة أو صبراته
أو الزنتان؟ أم هل يدور الحديث حول
ال��ق��وات ال��ت��ي ت��ق��وم حكومة ال��وف��اق
الوطني بتشكيلها لقطع الطريق على
قوات حفتر من جهة ،والحصول على
شرعية وثقل سياسي وميداني من
جهة أخرى ،وذلك بهدف تنفيذ شروط
ال���دول األوروب��ي��ة بإبعاد حفتر عن
المشهدين السياسي والميداني؟!
وفي تطور آخر ،ص ّرح ناطق باسم
وزارة ال��دف��اع األميركية أنّ الجيش
األميركي ال يملك «ص��ورة كافية» عن
الوضع في ليبيا لكن فرقا ً صغيرة من
قوات العمليات الخاصة تعمل في هذا
البلد لجمع معلومات استخباراتية.
وأق���ر البنتاغون ف��ي ك��ان��ون األول،
بوجود فريق كوماندوس أميركي في
ليبيا بعدما أقدمت قوات محلية على
ط��رد أعضائه ونشر ص��ور لهم على
موقع «فايسبوك».
وأكد بيتر كوك الناطق باسم وزارة
ال��دف��اع ،أن��ه م��ا زال ل��دى ال��والي��ات

المتحدة «وج���ود صغير» ف��ي ليبيا
مهمته م��ح��اول��ة ت��ح��دي��د األط����راف
والمجموعات ،القادرة على مساعدتها
في حربها ضد تنظيم داعش ،مضيفا ً
«إن ه��ذا ال��وج��ود الصغير للقوات
األميركية يهدف إل��ى إع��ط��اء ص��ورة
أفضل عما يحدث وهي طريقة تسمح
لهم بجمع معلومات استخباراتية عما

يحدث هناك».
وأك ّد كوك أن الواليات المتحدة تدعم
حكومة الوفاق الوطني التي يقودها
فايز ال��س��راج ،مشددا ً على أنّ وزارة
ال��دف��اع األميركية مستعدة «للقيام
ب��دوره��ا» ف��ي دع��م عسكري محتمل
للسلطات الليبية .وكانت قررت الدول
الكبرى ودول الجوار الليبي اإلثنين،

دع��م إع���ادة تسليح حكومة الوفاق
الوطني الليبية.
وأوضح وزير الخارجية األميركي
جون كيري ونظيره اإليطالي باولو
جينتيلوني ،أن المجتمع ال��دول��ي ال
يعتزم التدخل عسكريا ً في ليبيا دعما ً
لحكومة الوفاق الوطني التي استقرت
منذ آذار في طرابلس.

وكانت قيادة «عمليات الجزيرة» قد أعلنت االثنين
انطالق عملية كبرى من ثالثة محاور لتحرير قضاء
الرطبة من سيطرة «داعش».
وت��ش��ارك ف��ي العملية قطعات الفرقة السابعة
بالجيش ،وجهاز مكافحة اإلرهاب والشرطة االتحادية
وأف���واج ط���وارئ شرطة األن��ب��ار ،ومقاتلو العشائر
والحشد الشعبي وحرس الحدود وطيران التحالف
الدولي والقوة الجوية والمروحية للجيش.
يُذكر أنّ مدينة الرطبة يسيطر عليها تنظيم «داعش»
منذ منتصف عام  ،2014بعد انسحاب القوات األمنية
منها ،فيما يفرض التنظيم اإلقامة الجبرية على أهالي
المدينة ويمنع خروجهم منها.
ويأمل الجيش في أن يصبح تحرير الرطبة محطة
مهمة ف��ي المعركة ض��د «داع����ش» ،وال��ت��ي يسعى
خاللها لتحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى
التي سقطت بأيدي التنظيم في حزيران عام .2014
وأعلنت بغداد أواخر كانون األول استعادة السيطرة
على مدينة الرمادي من قبضة المسلحين.
على الصعيد التفجيرات اإلرهابية ،أعلن «داعش»
مسؤوليته عن التفجير ال��ذي وقع أمس في منطقة
ال��ش��ع��ب ب��ب��غ��داد وأس��ف��ر ع��ن اس��ت��ش��ه��اد وإص��اب��ة
العشرات.
وبحسب فرانس ب��رس ،أعلن «داع��ش» في بيان
تناقلته مواقع مقربة منه إنّ «انتحاريا ً فجر نفسه
وسط مجموعة من الحشد الشعبي بعد أن تمكن من
استهدافهم بعدة قنابل» ،مضيفا ً أن العملية أسفرت
عن مقتل  45وإصابة  70من الحشد.
واعلن في وقت سابق عن استشهاد  25شخصا
على األق��ل في أربعة تفجيرات استهدفت أسواقا
في شمال وجنوب وش��رق بغداد أحدها انتحاري
نفذ بحزام ناسف ،بحسب ما اف��ادت مصادر أمنية

وطبية ،كما جــرح مــا ال يقــل عن  70شخصا ً في
االعتداءات.
وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة «استشهد 15
شخصا على االقل واصيب  37آخرون بجروح جراء
انفجار عبوة ناسفة اعقبه هجوم انتحاري بحزام
ناسف» في سوق شعبي في منطقة الشعب في شمال
شرق بغداد».
وق��ال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد العميد
سعد معن «م��ن خ�لال االش�لاء ونتائج المعلومات
االولية ،تبين ان ارهابية انتحارية نفذت االعتداء»،
في ظاهرة نادرة.
من جهة اخرى ،افاد ضابط الشرطة عن «استشهاد
ثالثة اشخاص على االقل واصابة  13آخرين بجروح
في انفجار سيارة مفخخة قرب سوق شعبي في منطقة
الرشيد» في جنوب غرب بغداد.
وف��ي هجوم اخ��ر ،ق��ال مصدر في وزارة الداخلية
«استشهد سبعة اش��خ��اص واص��ي��ب  21بجروح
في انفجار سيارة مفخخة استهدف مجمع جميلة
ال��ت��ج��اري ،ف��ي منطقة ال��ص��در» ف��ي ش��رق ب��غ��داد،
واكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة
الضحايا.
وتبنى «داع���ش» مسؤولية الهجوم ال��ذي وقع
في سوق حي الشعب وقال ان المنفذ يدعى خطاب
العراقي قام برمي قنابل يدوية قبل ان يفجر نفسه.
واستشهد م��ا ال يقل ع��ن مئة شخص ف��ي موجة
هجمات استهدفت خالل االيام الستة الماضية مناطق
متفرقة في بغداد ومحيطها.
ووقع اكثرها عنفا االربعاء الماضي حين استشهد
 94شخصا على االق��ل في اع��ت��داءات ،بينها تفجير
سيارات مفخخة يقودها انتحاريون استهدفت مناطق
في شمال وشرق وغرب بغداد.

العدوان ي�ستهدف ( ...تتمة �ص)9
وفي الجوف شمال شرق اليمن تحدث مصدر عسكري
يمني عن إطالق قوات هادي قذائف على منازل مواطنين
بمديرية المتون التي تشهد مواجهات متقطعة وقصف
متبادل بالمدافع والصواريخ.
وفي مأرب المحاذية للجوف شمال شرق اليمن تحدث
مصدر محلي ع��ن استمرار تحليق ط��ائ��رات التحالف
السعودي فوق وادي عبيدة واألشراف ومديرية صرواح
إلى الغرب من مدينة مأرب.
يأتي ذلك بعد استهداف قوات هادي مواقع للجيش
واللجان الشعبية بمناطق متفرقة من مديرية صرواح
وفق ما تحدث به مصدر عسكري.
وفي تعز جنوب اليمن يستمر التحليق المكثف لطائرات
التحالف السعودي ف��وق المدينة على وق��ع اشتباكات
متقطعة.
وف��ي ال��ض��ال��ع ج��ن��وب اليمن قصفت ق���وات ه��ادي
مواقع الجيش واللجان الشعبية بمديرية مريس شمال

المحافظة.
أما في محافظة الحديدة غرب اليمن عاودت طائرات
التحالف تحليقها المكثف ف��وق مناطق متفرقة من
المحافظة الساحلية.
على صعيد آخ��ر ،ال ت��زال المكال تعيش حالة غليان
وقلق بعد التفجيرات االنتحارية لداعش ،وكان انتحاري
فجر نفسه على دراجة نارية أول أمس ،مستهدفا ً قوات
النخبة في منطقة حال بالمكال عاصمة حضرموت جنوبي
اليمن.
وق��ال��ت م��ص��ادر محلية إنّ ان��ت��ح��اري�ا ً ي��ق��ود دراج��ة
نارية،استهدف نقطة أمنية تابعة لقوات النخبة في منطقة
حلة غربي المدينة ،ما أدى إلى مقتل خمسة جنود وإصابة
أربعة آخرين.
ويأتي هذا التفجير بعد يوم من تفجير آخر استهدف
معسكر النجدة في منطقة خلف بالمكال راح ضحيته
عشرات الجنود ما بين قتيل وجريح.

البت في دعوى ّ
الق�ضاء الم�صري ي�ؤجل ّ
�ضد قرار
�إعادة تر�سيم الحدود بين م�صر وال�سعودية
أجلت محكمة القضاء اإلداري،
ال���ت���ي ت��خ��ت��ص ب���ال���ف���ص���ل ف��ي
الدعاوي القضائية التي تختصم
الحكومة ،البت في دع��وى بطالن
اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر
والسعودية إلى جلسة  7حزيران
المقبل.
وأل��زم��ت المحكمة ف��ي ق��راره��ا
الحكومة بتقديم نسخة من اإلتفاقية
والكتب وال��م��راس�لات وال��ق��رارات
وال��م��ح��اض��ر ال��م��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا في
الجلسة القادمة ،كما ألزمت هيئة
مفوضيها بتقديم تقريرها بالرأي
في القضية ،حسبما قال المحامي
خالد علي أحد مقيمي الدعوى.
و ك��ان علي وم��ح��ام��ون آخ��رون
ق��د طالبوا بوقف كافة إج���راءات
تسليم جزيرتي تيران وصنافير
للسعودية لحين مناقشتها في

البرلمان وطرحها الستفتاء شعبي
بعد ذلك.
ون��ظ��رت المحكمة أم���س أول��ى
جلسات دع���وى قضائية تطالب
بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين
مصر والسعودية.
وح��ض��ر ال��م��ح��اك��م��ة ع����دد من
النشطاء السياسيين وم��ن بينهم
المرشح الرئاسي السابق حمدين
صباحي.
ورفعت  7دع��اوى مماثلة حتى
اآلن أم��ام القضاء المصري إلثناء
الحكومة المصرية عن قرارها فيما
يتعلق بالجزيرتين الواقعتين عند
مدخل خليج العقبة شرق سيناء.
ويتولى القضاء اإلداري الفصل
في المنازعات التي تكون أجهزة
الدولة طرفا ً فيها وهي درجة أولية
ف��ي ال��ت��ق��اض��ي يعقبها المحكمة

اإلدارية العليا إذا استدعى األمر.
يُذكر أنّ البرلمان المصري ينظر
االتفاقية أيضا في جلسة عامة بعد
أن تلقت أمانته العامة نصها قبل
يومين .وال تعتبر االتفاقية سارية
إال بعد التصديق عليها من البرلمان
المصري ،بعد أن ص��ادق مجلس
الشورى السعودي عليها قبل ثالثة
أسابيع.
وك����ان����ت ال����ق����اه����رة ش��ه��دت
مظاهرات حاشدة ضد نقل تبعية
الجزيريتين للسعودية يومي 15
و 25من نيسان ،والقت السلطات
المصرية القبض على المئات
وخالل األي��ام الماضية حكم على
ع��ش��رات م��ن��ه��م ب��ال��س��ج��ن ل��م��دد
ترواحت بين عامين وخمس أعوام
غير أن��ه يحق للمتهمين الطعن
على تلك األحكام.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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3
4
5
6
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1 .1ري��اض��ي فرنسي راح���ل إه��ت��م بحساب اإلح��ت��م��االت
والتكامل
2 .2منطقة ف��ي ساحل أفريقيا الجنوبية لغربي داخ��ل
ناميبيا ،د ّرب
3 .3عائلة ،مدينة في جنوب غرب نيجيريا
4 .4مدينة أميركية ،دفن البنت وهي حية
5 .5شهر ميالدي ،إتهما ،دولة عربية
6 .6أمسيات ،نلجأ إلى
7 .7يستنقذ بالمال ،يلبسا اإلكليل
8 .8يراعي ،والية أميركية ،جاءت
9 .9أطلب فعل األمر ،العاصفة البحرية
1010يسر ،من األلوان ،در
1111ترك دون عناية ،سهل ،بحر
1212حرف عطف ،ليل ونهار (بالجمع) ،سهام

1 .1قائد فاطمي فتح مصر للمعز وأنشأ مدينة القاهرة وبنى
األزهر
2 .2للندبة ،والدي ،فلوس
3 .3بياض البيض ،خالف كفره
4 .4اإلسم اليوناني لعمان ،إسم موصول
5 .5سنور ،يوافق الرأي ،دولة أفريقية
6 .6من المحرمات ،يفرح
7 .7دولة آسيوية ،ذو أهمية
8 .8كتلة جبلية في بلغاريا ،بحيرة في شمال فنلندا
9 .9خالف إستقبلوك ،مشابهان
1010حيوان مفترس ،مدينة إيطالية
1111من القديسات ،جمهورية على البلطيق
1212أوعية كبيرة ،زرع ،يضجر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،276198435 ،319745268
،681523974 ،845362197
،953487612 ،724916583
،132674859 ،598231746
467859321

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ل���وس أن��ج��ل��س ،اب���ل ) 2
اك��ات��ب ،ح��ب��ي��ن��اه  ) 3ك���ل ،راس
داش���ان  ) 4ات��ن��ا ،ن��ت ،رم��ان ) 5
ابيد ،دب ،ما  ) 6فاس ،دينا ،باب

 ) 7ذل ،بال ،مان  ) 8يحمي ،نبال،
ال  ) 9وجدان ،انساني  ) 10انت،
دن��ت  ) 11دري��د لحام ،تقل ) 12
زاد ،فل ،يرمما.
عموديا:
 ) 1الك أوف ذي وودز  ) 2وكلت،

الحج ،را  ) 3سا ،ناس ،مدريد ) 4
اتراب ،بيا  ) 5نبأ ،يدل ،نألف ) 6
سنديان ،نحل  ) 7لحدت ،باتا ) 8
سبأ ،دامان ،مي  ) 9يشرب ،السد
 ) 10انام ،بن ،انتم  ) 11باناما،
انتقم  ) 12له ،نابولي ،ال.

 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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Bastille Day
فيلم تشويق بطولة ادري��س
البا من اخراج جايمس واتكينس.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،اسباس ،سينمال).
Robinson Crusoe
فيلم ت��ص��وي��ري ب��ط��ول��ة رون
آل����ن م���ن اخ�����راج ب��ي��ن ستاسن.
مدة العرض  90دقيقة،ABC( .
ك����ون����ك����ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سينمال ،سينما سيتي).
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).

