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تتمات  /ت�سلية
مو�سكو ووا�شنطن ( ...تتمة �ص)9
و قالت البعثة السورية أنّ مناطق كفر بطنا
وسقبا وحمورية وجسرين والزبداني وحرستا
الشرقية وزملكا ومضايا والفوعة وكفرايا
واليرموك أصبحت على قائمة المناطق التي
وافقت على إرسال مساعدات إليها إلى جانب
نحو  25منطقة أخرى.
وأض��اف��ت أنّ داري��ا ودوم��ا وهما منطقتان
محاصرتان أيضا ً أصبحتا على قائمة تضم
ثمانية أم��اك��ن تمت ال��م��واف��ق��ة على إرس��ال
مساعدات طبية لها وإمدادات دراسية وحليب
لألطفال.
وأ ّكدت بثينة شعبان المستشارة السياسية
واإلعالمية للرئاسة السورية ،أن مسألة إسقاط
المساعدات اإلنسانية في سورية يجب أن
تقررها الحكومة السورية واألمم المتحدة.
ون��ق��ل ع��ن ش��ع��ب��ان ق��ول��ه��ا أنّ الحكومة
السورية تعمل مع األمم المتحدة إليجاد أفضل
السبل إليصال المساعدات الغذائية والطبية
لكل السوريين.
و ك��ان مساعد مبعوث األم��م المتحدة إلى
سورية رمزي رمزي قد أعلن أ ّنه يضع اللمسات
األخيرة ،على خطة إليصال المساعدات جوا ً إلى

موحد وشامل للمعارضة السورية يضم ممثلي
كافة الفصائل ،بما في ذلك األكراد ،وتحديدا ً زعيم
حزب «االتحاد الديمقراطي» صالح مسلم.
وأش���ار ال��م��س��ؤول ال��روس��ي أنّ السلطات
ال��روس��ي��ة ُت��رح��ب بمثل ه��ذا التوحيد لقوى
المعارضة في حال إبعاد العناصر المتطرفة
ال��ت��ي تتخذ م��واق��ف غير ب��ن��اءة ،م��ن عملية
التفاوض في جنيف ،و أ ّكد على ضرورة أن يضم
وفد المعارضة السورية أشخاصا ً يدركون أنه
ال وجود للحل العسكري في سورية ،بل هناك
الحل السياسي فقط.
في غضون ذل��ك ،عقد مجلس األم��ن الدولي
جلسة طارئة في وق��ت متأخر من ي��وم أمس
بشأن سورية للبحث في مسألة إلقاء مساعدات
إنسانية من الجو إلى المناطق المحاصرة.
وعشية الجلسة وجهت البعثة السورية
في األمم المتحدة خطابا ً إلى الوكاالت األممية
المعنية تسمح فيه دمشق بإدخال المعونات
اإلنسانية إلى عدد من المناطق بينها مناطق
في ريف دمشق مثل مضايا والمعضمية ودوما،
إضافة إلى مخيم اليرموك جنوب العاصمة.
وفي محافظة حمص شملت المناطق الرستن.

القرى المحاصرة في سوريا ،مشيرا ً أنّ موافقة
الحكومة السورية ضرورية لتنفيذ هذه العملية،
إضافة إلى قوى أخرى تسيطر على األرض.
وت��س��اءل رم���زي إن ك���ان ممكنا ً إي��ص��ال
المساعدات براً ،فلماذا نستخدم الجو ،مشيرا ً
إلى أنّ هذا الخيار مازال مطروحا ً على الطاولة،
وأنه سيتم تفعيل إسقاط المساعدات جواً ،إن
لم ينجح إيصالها ب��راً .لكنه في المقابل قال
إن األمور ليست وشيكة ،الفتا ً إلى أنّ العملية
التي ستقود إلى إسقاط المساعدات جوا ً قد
انطلقت.
وف��ي السياق ،نقلت وكالة «روي��ت��رز» عن
مصادر دبلوماسية بأنّ األمم المتحدة ستطلب
م��ن الحكومة السورية الموافقة على إن��زال
ال��م��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة ج���وا ً إل��ى المناطق
السورية المحاصرة.
وأوضحت أنّ ستيفن أوبراين ،منسق األمم
المتحدة لشؤون اإلغاثة ،أبلغ مجلس األمن
الدولي أمس بأن األمم المتحدة ستتوجه إلى
دمشق بالطلب المناسب يوم األحد المقبل.
م��ن جهته ،ق��ال برنامج األغ��ذي��ة العالمي
التابع لألمم المتحدة في بيان أمس ،أ ّنه أعد

هل يت�سلح الجي�ش الم�صري
ب�صواريخ «�إ�س  »400 -الفتاكة؟
ي����دور ال��ح��دي��ث ب��اس��ت��م��رار في
األوس���اط العربية والمصرية على
وجه الخصوص ،حول إمكانية مصر
امتالك صواريخ دف��اع جوي فتاكة
ُ
حيث رج��ح العديد من
من روسيا،
المسؤولين ال��روس والمصريين أنّ
منظومة «أن��ت��ي –  ،»2500والتي
تنتمي إلى منظومة «إس ـ  ،»300قد
تكون األقرب لمصر ،ولكن تصريحات
اليوم أثبتت عكس ذلك.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،ق��ال سيرغي
تشيميزوف ،المدير العام لشركة
«روستيك» الحكومية الروسية التي
تتمثل إحدى مسؤولياتها في إدارة
ال���ص���ادرات ال��روس��ي��ة م��ن السالح
وال��ع��ت��اد ال��ع��س��ك��ري ،أنّ «الصين
ومصر والجزائر» مهتمة بمنظومات
صواريخ مضادة للطائرات من طراز
«بوك-إم2أ» و«أن���ت���ي»2500 -
وأي��ض��ا ً م��ن��ظ��وم��ات «إس»400 -
للدفاع الجوي.

لعبة دبلوما�سية ( ...تتمة �ص)9
خطة إلسقاط المساعدات جوا ً على  19منطقة
محاصرة داخل سورية لكن هناك حاجة للتمويل
ولموافقة الحكومة السورية قبل التنفيذ.
وقال البرنامج في البيان إ ّنه سيتسنى إنزال
المساعدات من ارتفاعات كبيرة في أربع مناطق
بينها الفوعة وكفريا ،حيث يعيش نحو  20ألف
شخص تحت الحصار لكن المناطق المتبقية
وعددها  15تقع في مناطق حضرية أو شبه
حضرية ،حيث ستكون الطائرات الهليكوبتر
هي الخيار الوحيد لنقل المساعدات.
وأضاف البيان «اإلسقاط من على ارتفاعات
كبيرة في تلك المواقع غير ممكن بسبب احتمال
إيذاء الناس على األرض ،على طول الطريق بين
إسقاط الشحنة من الطائرة ومنطقة هبوطها
الفعلي على األرض».
وق��ال برنامج األغذية العالمي «بناء على
تقييم مجموعة الدعم الدولية لسورية للوضع
حتى األول من حزيران يعكف البرنامج اآلن على
تفعيل الخطة .ويشمل هذا إعداد طلب تصريح
يقدمه منسق الشؤون اإلنسانية إلى السلطات
السورية» ،وأض��اف «يستلزم تطبيق الخطة
توفير التمويل وكافة التصاريح الالزمة».

الجي�ش الليبي( ...تتمة �ص)9
في سياق متصل ،ن ّفى الغصري وجود أي عسكري أجنبي يقاتل مع قوات
«البنيان المرصوص»الليبية ،في معركتها ضد «داعش» بالبالد.
وأش��ار الغصري إلى أنّ الموجودين بكافة المحاور القتالية بالجبهات
جميعهم من الليبيين ،من مصراتة والمنطقة الغربية حتى رأس إجدير ،منوها ً
بأن دعما لوجيستيا قدم لعمليات «البنيان المرصوص» من دول صديقة.
وكان عضو المركز اإلعالمي لغرفة عمليات «البنيان المرصوص» ،أبوبكر
الصديق البغدادي المصراتي ،أعلن في وقت سابق أنّ  13شهيدا ً وأكثر من 35
جريحا ً سقطوا في االشتباكات العنيفة التي دارت مع تنظيم «داعش» بالمحاور
الجنوبية والساحل على تخوم سرت ،على مسافة  20كيلو متراً ،خالل األربع
والعشرين ساعة الماضية .

ال�سب�سي يدعو( ...تتمة �ص)9

وب��ح��س��ب «س��ب��وت��ن��ي��ك» تعد
منظومة ص��واري��خ ال��دف��اع الجوي
إس« 400 -ت��ري��وم��ف» مخصصة
ل��ت��دم��ي��ر ط����ائ����رات ال��ت��ش��وي��ش
اإللكتروني ،وط��ائ��رات االستطالع
والكشف الراداري والتحكم عن بعد
وط��ائ��رات التجسس ،وال��ط��ائ��رات

االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة،
والصواريخ الباليستية التكتيكية
والعملياتية التكتيكية ،والصواريخ
الباليستية ،والصواريخ الباليستية
المتوسطة المدى ،وجميع وسائل
الهجوم الجوي الفضائي الحالية
والمستقبلية.

ولتشكيل حكومة وحدة وطنية يتعين استقالة الحكومة الحالية وموافقة
البرلمان على أي حكومة جديدة .ولكن قبل ذلك يتوقع أن يجري الرئيس
سلسلة من المفاوضات مع األحزاب السياسية واتحاد الشغل واتحاد أرباب
العمل.
وأشار السبسي إلى أنّ رئيس الوزراء التونسي الحالي الحبيب الصيد
يمكن أن يكون رئيس وزراء حكومة إنقاذ أو قد يكون غيره ،مضيفا ً أنّ هذا
األمر يجب أن يُناقش.
وقال محمد الناصر رئيس البرلمان التونسي إ ّنه يعتزم يوم الجمعة لقاء
األمين العام لالتحاد التونسي للشغل لدعوته إلى المشاركة في حكومة
وحدة وطنية.

«هيومن رايت�س» تندّ د بت�شديد محكومية زعيم المعار�ضة

كي مون يطالب المنامة بالعفو عن ال�شيخ �سلمان
أعرب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عن أسفه على
مضاعفة حكم السجن على أمين عام جمعية الوفاق الوطني
المعارضة في البحرين الشيخ علي سلمان ،مطالبا ً بالعفو
عنه.
وأفاد موقع «مرآة البحرين» الخميس ،أن المتحدث باسم
األمين العام ستيفان دوجاريك قال في مؤتمر صحفي« :إنّ
األمين العام لألمم المتحدة يأسف للحكم الصادر بحق أمين عام
جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والذي قضى بتشديد عقوبته
ألكثر من الضعف ،رغم المناشدات الدولية لإلفراج عنه بما فيهم
مناشدة بان كي مون نفسه».
وأوضح «إن األمين العام لألمم المتحدة يعتقد أنّ الشيخ علي
سلمان يجب أن يصدر عفو بحقه ،ألنه كان يمارس بشكل سلمي
وقانوني حقه في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي».
وكانت محكمة االستئناف العليا برئاسة القاضي محمد
بن علي آل خليفة شددت عقوبة الحبس الصادرة ضد زعيم
المعارضة البحرينية ،واألمين العام لجمعية الوفاق الشيخ
علي سلمان ،من الحبس  4سنوات إلى السجن  9سنوات ،فيما
اعتبرت جمعية الوفاق البحرينية إن تشديد الحكم على أمينها
العام الشيخ علي سلمان ق��رار سياسي ص��ارخ يعمق األزمة
الدستورية في البالد ،وآدانت منظمات حقوقية دولية الحكم
داعية إلى اإلفراج الفوري عن الشيخ سلمان.

وفي السياق ،دانت منظمة هيومن رايتس ووتش أول أمس
ق��رار محكمة استئناف البحرين تشديد عقوبة السجن بحق
زعيم المعارضة ،ووصفت محاكمته بأنها «صورية».
وشددت محكمة االستئناف اإلثنين الحكم بسجن الشيخ علي
سلمان األمين العام لجمعية الوفاق ،ليصبح تسع سنوات بدال ً
من أربع.
وكان القضاء أصدر في حزيران  2015حكما ً بسجن سلمان
أربعة أعوام ،الدانته بتهم «التحريض عالنية على بغض طائفة
من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض
عالنية على عدم االنقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم»،
و«إهانة هيئة نظامية» هي وزارة الداخلية (حسب القضاء
البحريني).
واعتبرت هيومن رايتس وتش إن «محكمة االستئناف الغت
قرار المحكمة اإلبتدائية القاضي بتبرئته من الدعوة إلى إسقاط
الحكومة بالقوة ،وفرضت عقوبة أشد رغم وجود أدلة قوية على
أن المحاكمة األولى كانت غير عادلة ،وأن تهمتين من التهم التي
اُدين بها تنتهكان حقه في حرية التعبير».
واضافت المنظمة ،ومقرها نيويورك ،إن الشيخ سلمان «أخر
ضحية للحرب التي تشنها البحرين على المعارضة ،ولكنه لن
يكون األخير ما لم يحتج حليفا ً البحرين في لندن وواشنطن
بصوت عال على هذه المحاكمة الصورية».

وق��ال ج��و س��ت��ورك ،نائب مدير قسم ال��ش��رق األوس���ط في
المنظمة ،أن «ه��ذا المستوى من القمع لن يحقق االستقرار
للبحرين ،بل سيؤدي إلى نتيجة عكسية تماماً».
وانتقدت جمعية الوفاق على الفور الحكم المشدد بحق أمينها
العام .وقالت في بيان أن الحكم الجديد «مرفوض واستفزازي»
وص��دوره «مؤشر إلى اإلص��رار على تجاهل النداءات بتوفير
فرص الحل ويكرس استمرار االزمة السياسية المتصاعدة في
البحرين».
وكانت منظمات حقوقية وحكومات غربية حضت السلطات
في البحرين على الحوار مع المعارضة والتوصل إلى تسوية
سياسية للتوتر.

لإلصالح في البحرين ،إال أن الشيخ سلمان هو األمين
العام لـ «جمعية الوفاق» ،التي حصلت على ثمانية عشر
مقعدا ً من أصل أربعين مقعدا ً في البرلمان الماضي ،إلى أن
انسحبت من المجلس النيابي احتجاجا ً على حملة القمع
التي جرت ضدها عام .2011
ودعّ ���ا الشيخ سلمان «جمعية ال��وف��اق» ،التي هي
الجماعة الشيعية الرئيسية في الجزيرة ،إلى مقاطعة
انتخابات عام  ،2014بسبب فشل الحكومة في الوفاء
بتعهداتها بتقسيم الدوائر بصورة أكثر عدالة .وكان قد
اع ُتقل في حزيران الماضي وصدر عليه الحكم أول األمر
في حزيران  .2015ولكنه استأنف قرار المحكمة ،وفعلت
الحكومة الشئ نفسه .وقد أرادت الحكومة فرض عقوبة
أشد من قرار الحكم السابق.
وقال محامو الشيخ سلمان بأن تصريحاته قد أُخرجت
عن سياقها .بيد ،كان رأي الحكومة هو السائد .وسيظل
الشيخ سلمان في السجن خالل االنتخابات المقبلة المزمع
إجراؤها عام  ،2018حيث كونه رجل دين يرتدي عمامة،
فقد تم استبعاده على أي حال بسبب القانون الجديد الذي
يمنع رجال الدين الذين يشغلون مناصب دينية ،سواء
كانوا من السنة أو الشيعة ،من التدخل في السياسة.
وق��د طغت التدابير المتخذة ض��د الناشطين على
اإلج���راءات القانونية التي ا ُتخذت ضد المؤامرة ،التي
نظمها أنصار تنظيم «داع��ش» والتي تم الكشف عنها
في تشرين األول الماضي ،عندما تم القبض على ثمانية
من المشتبه بهم ،بينما تستمر مطاردة 16شخصا ً آخر
لضلوعهم في هذه القضية .وشملت المؤامرة احتمال قيام
هؤالء بشن هجمات انتحارية ضد أماكن العبادة ،يُفترض
أن تكون في المساجد .وعلى الرغم من أن المنامة تلقي
اللوم على إيران باستمرار التحريض على االضطرابات
بين أبناء الطائفة الشيعية في البحرين ،إال أنّ المتطرفين

السنة في الجزيرة يشكلون تهديدا ً مماثالً وربما خطرا ً أكبر
على االستقرار في البحرين .ويقول مسؤولون في الجزيرة
أنّ أكثر من مائة بحريني يقاتلون مع الجماعات الجهادية
في سوريا والعراق كما أنّ نحو عشرين مقاتالً لقوا حتفهم،
بينهم عددا ً من الذين كانوا قد خدموا ذات يوم في قوات
األمن في البحرين .ويشغل ضابط سابق في جيش الدفاع
البحريني ،تركي بن علي ،منصب في القيادة العليا لـ
تنظيم «داعش» ،وت ّم إدراجه من قبل السلطات األميركية
على قائمة اإلرهابيين (المطلوبين)  -ولكن الحكومة
البحرينية لم ُتدرجه حتى اآلن على قائمتها.
ومن المرجح أن يعيق الحكم الشديد الذي صدر بحق
الشيخ سلمان ،المحاوالت الحالية التي تقوم بها الواليات
المتحدة لتعزيز اإلصالح السياسي في المملكة .فعندما زار
وزير الخارجية األميركي جون كيري البحرين في نيسان
المنصرم ،شملت لقاءاته عقد جلسة مع قادة المعارضة،
بينهم اثنان من «جمعية الوفاق» ،أخبرهم خاللها عن
«خارطة طريق» غير محددة تقوم ال��والي��ات المتحدة
بإعدادها لالنتخابات التي ستجري عام  .2018وفي وقت
الحق طلبت واشنطن من ولي العهد األمير سلمان ،اإلبن
األكبر للملك ومؤيد لإلصالح ،السفر إلى الرياض للقاء
الرئيس اوباما خالل قمة «مجلس التعاون الخليجي» التي
عقدت في ذلك الشهر (نيسان .)2016
وتنطوي السياسة في البحرين «على خالفات» بين
المكونات وبين المتشددين واإلصالحيين ،في الوقت
الذي تقوم كل من إي��ران والمملكة العربية السعودية
بمراقبة األح��داث عن كثب في الجزيرة ،لكن من على
الهامش .تحتاج واشنطن إلى إقناع المنامة بأنه من
الضروري تحقيق تقدم سياسي من خالل زيادة الشمولية
من أجل التغلب على أولئك الذين يسعون إلى المواجهة
المباشرة

م�سيرة حا�شدة ( ...تتمة �ص)9
ال��ت��ك��ف��ي��ري��ة ح��ت��ى ن��ي��ل ال��ح��ري��ة
واالستقالل الكامل للتراب اليمني،
وتوعدت القصيدة العدوان بهزيمة
ساحقة كهزيمة األحزاب.
وأل��ق��ى ال��ع�لام��ة محسن صالح
الحمزي كلمة أ ّكد فيها إلى أنّ الوفد
ال��وط��ن��ي ال��م��ش��ارك ف��ي مفاوضات
الكويت يُفاوض عن قوة ألنّ سنده
الشعب اليمني الصامد.
وش���دّد على أنّ الشعب اليمني
سيبقى صامدا ً أل ّنه يدافع عن أرض
وعن عرض وعن شرف.
ودعّ ��ا في كلمته إل��ى إحياء مبدأ
التراحم بين أفراد الشعب ،والتآخي

والتناصح واالستماع إلى توجيهات
القيادة ،مباركا ً للجميع بقدوم شهر
رمضان المبارك شهر االنتصارات.
وف��ي ختام التظاهرة ،ق��رأ محمد
عبد القدوس الشرعي بيان المسيرة،
الذي أ ّكد على رفض الشعب اليمني
الخضوع للعدوان الذي دمر البنية
التحتية ف��ي ال��ب�لاد منذ ق��راب��ة 15
شهر.
وشدّد البيان على رفض الخضوع
للحصار السعودي األميركي الذي
يستهدف الشعب اليمني.
ودعّ ��ا البيان الجهات الحكومية
إل��ى ال��ق��ي��ام بواجبها ف��ي محاربة

المتالعبين باألسعار ،ومنع االحتكار
وفرض عقوبات على المحتكرين.
وطالب بيان المسيرة إلى تفعيل
ال��رق��اب��ة المجتمعية على ك��ل من
يحاول التالعب بأقوات المواطنين،
ك��م��ا ج���دد ال��دع��وة إل���ى المنظمات
اإلنسانية للقيام ب��دوره��ا في رفع
الحصار على اليمن.
وتخلل التظاهرة ،ع��رض زام��ل
شعبي لفرقة الشهيد القائد بقيادة
المنشد أيمن قاطة ،سخر من العدوان
السعودي ومن ملوك دول العدوان،
وأش���ادت بثبات وب��ط��والت الشعب
اليمني وفي مواجهة العدوان.

دعوات لحماية ( ...تتمة �ص)9
وحمل النجيفي القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية
إدارة المعركة والحفاظ على حياة ال��ن��اس ،كما حمله
مسؤولية محاسبة من وجد في معركة تحرير الفلوجة
فرصة إلنزال العقوبات بالناس األبرياء.
وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قد كشف
أول أمس ،عن معلومات تشير إلى حصول تجاوزات من
قبل أفراد بالشرطة االتحادية وبعض المتطوعين بحق
مدنيين ،فيما ّ
حث رئيس مجلس ال��وزراء حيدر العبادي
على تعقب هذه الممارسات ومعالجتها.
هذا ودعت المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة
علي السيستاني ،الجمعة  3يونيو/حزيران ،جميع أبناء
القوات المسلحة ومتطوعي الحشد الشعبي إلى حماية
المدنيين وعدم التعرض لهم والمحافظة على أرواحهم
وأمولهم وممتلكاتهم في المعارك الجارية حاليا ً لتحرير
مدينة الفلوجة من سيطرة «داعش».
وأ ّكدت المرجعية على ضرورة حماية المواطنين الذين
ال يقاتلون القوات العراقية ،أل ّن��ه ال دخل لألبرياء بهذا
القتال ،وال يجوز أبدا ً التعرض لممتلكاتهم ،كما ال يجوز
التمثيل بجثث القتلى.
ووفق منظمة األمم المتحدة فإنّ نحو  50ألف مدني ال
يزالون في المدينة ،بينهم ما ال يقل عن  20ألف طفل ،بينما
تشير تقديرات أمريكية وعراقية إلى وجود ما بين  60و90
ألفاً.
هذا وتخشى المنظمات الدولية والمحلية من أن «داعش»
يسعى الستخدام المدنيين كدروع بشرية.
ميدانياً ،أعلنت خلية اإلع�لام الحربي عن مقتل قادة
بارزين من «داعش» بقصف اجتماع لقياديي التنظيم في
الفلوجة.

وذك��ر بيان للخلية أ ّن��ه وبناء على معلومات دقيقة
لجهاز المخابرات العراقي ،قامت طائرات التحالف الدولي
بتوجيه ضربة جوية أسفرت عن تدمير مركز قيادة تابع
لـ«داعش».
وأضاف البيان أنّ الموقع المستهدف كان يتواجد فيه
ما يسمى باألمير العسكري الجديد لوالية الفلوجة ،كما
يتواجد فيه العشرات من عناصر التنظيم الذين يطلق
عليهم «اإلنغماسيون».
من جهتها ش ّنت المقاتالت الحربية العراقية ،الجمعة،
ضربات جوية استهدفت مواقع «داعش» بجزيرة الخالدية
الواقعة بين مدينتي ال��رم��ادي والفلوجة في محافظة
األنبار.
وقالت خلية اإلعالم الحربي في بيان إنّ القوة الجوية
العراقية وجهت ضربات ،أسفرت ع��ن تدمير  8آليات
تحمل رشاشات أحادية وقتل مجموعة من مسلحي تنظيم
«داعش» في جزيرة الخالدية.
هذا وأعلنت «سرايا الجهاد» إحدى الفصائل التابعة
للحشد الشعبي عن أنه لم يتبق سوى  1كم لدخول مركز
ناحية الصقالوية شمال مدينة الفلوجة.
وذك��ر بيان ص��ادر ع��ن السرايا أنّ قواتها وال��ق��وات
المتحالفة معها واصلت تقدمها الجمعة  3يونيو/حزيران
من جسر الكرمة غرب الصقالوية واستطاعت بعد معركة
شرسة م��ع ال��ـ»دواع��ش» م��ن التوغل وتدمير خطوطه
الدفاعية وتكبيده خسائر كبيرة.
وأض��اف البيان أنّ القوة المهاجمة المكونة من قوات
«سرايا الجهاد» والقوات المساندة (لواء المنتظر واللواء
 24للجيش العراقي) تمكن من الوصول إلى األه��داف
المرسومة وباتت على مسافة  1كم عن مركز الصقالوية.
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1فرنسي أعمى إخترع الحروف الناتئة لتعليم العميان،
ولد
2 .2للندبة ،مضيق بين البحر األحمر وخليج عدن
3 .3سيدات ،أحد الوالدين ،يرقا رغيف الخبز (لفظة عامية)
4 .4أرجعها ،أحد آلهة الميثولوجية الهندية الذين تجسد
فيهم فشنو
5 .5نجمع ،نتناول الطعام ،جزء من أربعة
6 .6لقب ساخر يرمز إلى صفات الرجل اإلنكليزي وعناده
وبالدته ،أقوم بالمكان
7 .7من شعراء الجاهلية الصعاليك ،أرشد
8 .8حادث ليالً ،قرعنا الجرس
9 .9تألفي ،يسكنون بالقرب من بعضهم البعض
1010ال يباح به ،تنام ،إرتدت
1111خياالً ،يجاري بالحديث
1212زرع ،ظهرا من بعيد ،عندي

1 .1مرفأ في غرب الواليات المتحدة ،مراكب
2 .2مدينة بلجيكية ،رفاق السن
3 .3تع ّودتما على ،سيد القوم
4 .4شتمته ،بحر يتفرع من المتجمد الشمالي
5 .5حرف أبجدي مخفف ،أح ّل محل ،ما يشاهد نصف النهار
من إشتداد الحر
6 .6من المحرمات ،السبيل
وجه الحملة من كل صوب ،مذهب
7 .7أطلب منك فعل األمرّ ،
8 .8من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،العبير ،حرف
أبجدي مخفف
9 .9حرف أبجدي ،عاصمة آسيوية
1010إنهدمت األبنية ،مدينة عراقية
1111غيّر ،فقرة ،أخبر القصة
1212نعاهد ،أصبحت طرية الملمس والحركة
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،761429583 ،498351627
،642713859 ،325687941
،537968214 ،189245376
،274836195 ،816594732
953172468

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ه��ن��ري دو ف��ران��س ) 2
ياقوت ،ادونيس  ) 3رم ،كركوك،
انب  ) 4اوسلو ،سماد  ) 5كرمن
ي��ب��ت ،ن��م��وت  ) 6ارت���ب ،دا ) 7

ي��رق��د ،ادي�لاي��د  ) 8س��ا ،ري ،ين،
كتل  ) 9سايغون ،ال  ) 10السفر،
تعاتبه  ) 11ارمنيا ،بدأ  ) 12امل،
اي ،ماهر.
عموديا:
 ) 1هيراكليس ،انا  ) 2نامور،

راس��ل  ) 3رق ،سماق ،اس��ال ) 4
يوكل ،ردريفر  ) 5دترويت ،يغرما
 ) 6ببا ،ني  ) 7فاوست ،دينتي ) 8
ردكم ،دين ،عام  ) 9او ،انال ،ال 10
) ننادم ،اكاتبه  ) 11سين ،وايت،
بدر  ) 12سبات ،دللها.

 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 Nice Guys
فيلم ك��وم��ي��دي بطولة روسل
كرو من اخ��راج شاين ب�لاك .مدة
ال��ع��رض  116دق��ي��ق��ة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال).
Money Monster
ف��ي��ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة ج���ورج
كلوني من اخراج جودي فوستر.
مدة العرض  98دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس ،سينمال).
Warcraft
فيلم تشويق بطولة ترافيس
فيميل من اخراج دونكان جونس.
مدة العرض  123دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
Search Party
فيلم كوميدي بطولة أدام بالي
من اخ��راج سكوت ارمسترونغ.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
كونكورد ،غاالكسي ،فوكس).
Our Kind of Traitor
فيلم رعب بطولة داميان لويس
م��ن اخ����راج س���وزان���ا واي����ت .مدة
ال��ع��رض  107دق��ي��ق��ة،ABC( .
س��ي��ن��م��ا س��ي��ت��ي ،ف��وك��س ،سينما
سيتي).
X-Men: Apocalypse
فيلم تشويق بطولة جايمس
م���اك���اف���وري م���ن اخ������راج ب��راي��ن
س���ي���ن���ج���ر .م�����دة ال����ع����رض 144
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ل��ي��ن��اس ،س��ي��ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
غاالكسي).

