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تتمات  /ت�سلية
كيري يرحب بمذكرة ( ...تتمة �ص)9

وأوضح «أعتقد أنّ المقترح األميركي مقبول.
ويجب علينا أن ندرس إمكانية إشراك ممثلي
المعارضة في مؤسسات الحكم الحالية في
سورية ،وعلى سبيل المثال في الحكومة»،
م��ش��ي��را ً إل���ى ض����رورة دراس����ة الصالحيات
المحتملة لمثل هذه الحكومة أوالً ،وشدد على
أنّ من ال��ض��روري اإلن��ط�لاق من وقائع اليوم
وعدم السعي إلى أهداف غير قابلة للتحقيق في
المرحلة الراهنة.
بدوره ،أكد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير
الخارجية الروسي أنّ ب�لاده ترفض تقسيم
أو تجزئة سورية ،مؤكدا ً أ ّنه على السوريين
أنفسهم تحديد أب��ع��اد المرحلة االنتقالية
المقبلة ومصير الرئيس األسد.
بوغدانوف أض��اف إ ّن��ه ال داع الختراع أيّ
وصفات جديدة لتسوية األزم��ة السورية،
ألن هناك قاعدة قانونية دولية جيدة إلنهاء
النزاع المسلح المستمر منذ  5سنوات ،مشيرا ً
في هذا الخصوص إلى القرارين الدوليين رقم
 2254و ،2268والتفاهمات التي توصلت
إليها مجموعة دعم سورية وتبنتها كالقرارات
الختامية الجتماعاتها.
وذك��ر ب��أنّ المجموعة تبنت ه��ذه الوثائق
باإلجماع ،أما اآلن ،فيجب تنفيذ ما تم االتفاق
عليه ،ع��ن ط��ري��ق ال��م��ف��اوض��ات ال��س��وري��ة-
السورية على أساس الوثائق المذكورة .وذكر
ب��أنّ هذه الوثائق تؤكد أ ّن��ه على السوريين
أنفسهم أن يقرروا مصير بالدهم ومستقبلها.

ووص��ف المسؤول الروسي صيغة فيينا
للتفاوض بأنها نموذجية ،معيدا ً إلى األذهان
أنّ ه���ذه الصيغة تشمل جميع الالعبين
الخارجيين األساسيين ذوي التأثير على
أطراف النزاع السوري ،وأعاد إلى األذهان أنّ
الدول اإلقليمية تلعب دورا ً كبيرا ً في الشؤون
السورية.
وفيما يخص االقتراحات حول استحداث
صيغ جديدة للتفاوض ،قال بوغدانوف إنّ هذه
األفكار قد تكون مفيدة ويجب بحثها في إطار
المحادثات السورية ،ودعّ ا األطراف السورية
للتوجه إل��ى المحادثات ف��ي جنيف وط��رح
أفكارها ومواقفها في سياق المناقشات.
وبشأن شكل الحكم االنتقالي في سورية،
أكد بوغدانوف أنّ موسكو ال تتدخل في مثل
هذه المسائل ،وهي من صالحيات السوريين
أنفسهم ،وعليهم أن يحددوا أبعاد التسوية
السياسية ومستقبل بالدهم.
وتابع أنه حسب رأي موسكو ،فإنّ الطريق
ال��دي��م��ق��راط��ي ال��وح��ي��د لتشكيل مؤسسات
السلطة ،بما في ذلك البرلمان والرئيس ،هو
االنتخابات ،مؤكدا ً على ضرورة إجراء استفتاء
شعبي على ال��دس��ت��ور ال��ج��دي��د بعد إع��داد
مسودته ،ومن ثم إجراء انتخابات بمشاركة
جميع السوريين الذين لهم حق التصويت.
في غضون ذلك ،قال وزير الخارجية األميركي
جون كيري أمس ،إنّ «المذكرة الداخلية حول
سورية الموقعة من قبل  50دبلوماسيا ً في

الخارجية األميركية ،والتي تطالب بضربات
عسكرية ضد الحكومة السورية تعد بيانا ً
هاما ً ويجب بحث مضمونه».
وفي نفس السياق ،أعلن رئيس أركان القوات
الجوية األميركية الجنرال ديفيد غولدفين
األميركي لضمان إنشاء
استعداد سالح الج ّو
ّ
مناطق حظر جويّ في سورية في حال السماح
له بإسقاط طائرات روسية وسورية ،وقال
إنّ «إقامة منطقة حظر ج ّوي تتطلب السماح
بإسقاط الطائرات التي تخرقها وفهم المه ّمات
المطلوب إنجازها على األرض في المنطقة
المحدّدة».
وف��ي ال��س��ي��اق ،ق��ال ديميتري بيسكوف،
الناطق بلسان الرئاسة الروسية ،ر ّدا ً على
سؤال بشأن المذكرة األميركية أ ّنه «ال يمكن
لموسكو أن تستحسن أي دعوة إلى اإلطاحة
بالسلطة في أي بلد ،السيما وأنه ال يمكن أن
يساعد إسقاط هذا النظام أو ذاك على إنجاح
مكافحة اإلرهاب بل يمكن أن يُغرق المنطقة في
فوضى كاملة».
بيسكوف أض��اف إنّ «التحام المعارضة
المعتدلة بجبهة النصرة في بعض المناطق
يصعب العملية في س��وري��ة» ،وإنّ «إزاح��ة
ال��ن��ظ��ام ال��س��وري يمكن أن ت��غ��رق المنطقة
بأكملها في الفوضى».
من جهتها ،أعلنت المتحدثة باسم الخارجية
الروسية ماريا زاخ��اروف��ا أنّ تسوية األزم��ة
السورية بالقوة «ليست طريقتنا» ،وأضافت

مجل�س النواب الأميركي ( ...تتمة �ص)9
وكان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد نقل عن الوزير
قرقاش وقف العمليات العسكرية في اليمن ،على خلفية
ّ
وفشل تحالف
الخالفات القائمة بين ابوظبي والرياض
العدوان في تحقيق أهدافه رغم مرور سنة وثالثة شهور،
والذي راح ضحيته عشرات االالف من اليمنيين العزل،
وسط تعالي أصوات أممية مؤخرا ً بالمجازر التي يرتكبها
العدوان ضد الشعب اليمني المقاوم.
على صعيد آخ��ر ،ص��وت مجلس ال��ن��واب األميركي
بفارق ضئيل على قرار يسمح بنقل القنابل العنقودية إلى
السعودية ،وذلك بعد يوم من لقاء ولي العهد ووزير الدفاع
محمد بن سلمان ،مع المشرعين لمناقشة الحرب في اليمن،
وذلك بحسب صحيفة (ذي انترسبت) األميركية ،التي
أضافت أن تقارب األص��وات مؤشر على تزايد معارضة
الكونغرس لحملة القصف بقيادة السعودية المدعومة من
الواليات المتحدة على اليمن.
وص ّوت  204أعضاء على حظر نقل القنابل إلى الرياض،
مقابل تصويت  216عضوا ً على السماح بنقلها.
وقال هانك جونسون عضو في مجلس النواب األميركي:
«أن السعودية تعمدت استهداف المدنيين بالقنابل
العنقودية .اسقط التحالف القنابل في وقت سابق من
هذا العام على احياء مدنية في صنعاء .ومن المباني
التي قصفها التحالف كان مركز النور لرعاية وتأهيل
المكفوفين .وأن تدمير المدرسة واإلصابات التي تعرض
لها األطفال شنيعة وال تطاق».
مسؤولون في منظمة العفو الدولية أك��دوا ،إنّ فارق
التصويت الضئيل يدل وبشكل واضح على العديد من

الجي�ش يتغلغل ( ...تتمة �ص)9
«ليس من السر بالنسبة لنا أنّ هناك قوى
سياسية في الواليات المتحدة تدعو إلى حل
عسكري (لألزمة في سورية) .إال أن ذلك ليس
طريقتنا».
وأك��دت أنّ موقف روسيا معروف جيداً،
قائلة إنّ «عملية المفاوضات وتشكيل مجموعة
دع��م سورية وإط�لاق الحوار السياسي بين
السوريين ،بوساطة األمم المتحدة وغيرها من
الالعبين الدوليين خير دليل على ذلك».
في غضون ذلك ،أعرب المتحدث الرسمي
ب��اس��م ال���دف���اع ال���روس���ي���ة ،ال���ل���واء إي��غ��ور
كوناشينكوف ،ع��ن قلقه م��ن التصريحات
األميركية ،وقال «إذا كان في تلك التصريحات
شيء من الحقيقة ،وهكذا أمور جديّة تقرر في
الخارجية األميركية عن طريق التصويت،
من قبل «فريق العمل» ،ف��إن ه��ذا ال يمكن أال
يدعو للقلق عند أيّ شخص عاقل ،والسؤال
األكثر أهمية :من سيقوم بتحمل مسؤولية هذا
القصف؟ معظم «القوى العاملة» في وزارة
الخارجية؟ أو أننا من جديد سنشهد ابتسامة
هوليود الشهيرة ،كما حدث في أفغانستان
والعراق وليبيا؟».
هذا وأعلن المركز الروسي لتنسيق الهدنة
في «حميميم» ،أنّ نظام التهدئة الذي تم إعالنه
ف��ي حلب السورية لمدة  48ساعة يستمر
سريانه حتى اآلن ،مضيفا ً أنه تم تمديد الهدنة
في داريا بريف دمشق حتى الساعة 24:00
من يوم 18حزيران.

م�صر :انت�شال( ...تتمة �ص)9

أعضاء الكونغرس الغاضبون من بيع القنابل العنقودية
إلى السعودية نتيجة استخدامها ضد المدنيين في اليمن.
ميدانياً ،استهدفت ق��وات الجيش اليمني واللجان
الشعبية معسكر المنطقة الثالثة في مأرب ما أدى إلى مقتل
عدد من مرتزقة العدوان ،فيما شنّ طيران العدوان غارات
على مأرب وواصل تحليقه في سماء عدة محافظات .ومن
جانب آخر أكد أعضاء في مجلس النواب األميركي أنّ
السعودية تستهدف المدنيين في غاراتها على اليمن.
وعادت الصواريخ اليمنية لتدك معاقل قوات العدوان
السعودي على ال��ب�لاد ..مصدر عسكري أك��د أن قصفا ً
صاروخيا ً استهدف تجمعات المرتزقة في معسكر المنطقة
الثالثة في مأرب.
وأض��اف ،أن المعلومات المتوافرة من المنطقة تؤكد
سقوط قتلى وجرحى ،فيما سمع دوي انفجارات عنيفة في
أرجاء مدينة مأرب وخارجها جراء الضربة الصاروخية،
وسط حالة إرباك بصفوف قوات هادي.
ط��ي��ران ال��ع��دوان واص��ل خرقه لوقف اط�لاق النار،
وحلق بكافة في سماء الحديدة والجوف وحجة ومأرب،
التي استهدفها أيضا ً بغارات على جبل هيالن ،وتزامنت
الغارات مع قصف مدفعي وصاروخي ش ّنه عناصر هادي
على منازل المدنيين في مديرية صرواح.
وف��ي محافظة ال��ج��وف ،احبطت ال��ق��وات المشتركة
محاولة تقدم لقوات هادي العدوان على مديرية المصلوب
واجبرتهم على اإلنسحاب بعد تكبيدهم خسائر في األرواح
والعتاد ،وعرف من بين القتلى أحد قياداتهم عبد الله أبو
هدسة.

� 26شخ�صية ( ...تتمة �ص)9

وهو جزء هام في الصندوق األسود للطائرة.
وقالت لجنة التحقيق المصرية في حادث الطائرة في بيان إنّ سفينة بحث
متخصصة مستأجرة تابعة لشركة ديب أوشن سيرش ومقرها موريشيوس
انتشلت الجهاز على عدة مراحل بعدما وجد في حالة تحطم ،لكنها تمكنت من
انتشال وحدة الذاكرة.
يُذكر أنّ الطائرة التابعة لشركة «مصر للطيران» ،كانت قد اختفت عن
شاشات الرادارات أثناء قيامها برحلة من باريس إلى القاهرة ،فجر الخميس
 19أيار الماضي ،وكان على متنها  66شخصاً ،هم  56راكباً ،وأعضاء الطاقم
الـ ،7و 3عناصر أمن مصريين .وقد أعلنت السلطات المصرية رسميا ً تحطم
الطائرة فوق مياه البحر المتوسط ومصرع جميع من كان على متنها.
ولم تعلن أيّ جماعة مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة ،لكن مصادر التحقيق
قالت :إنّ من المبكر استبعاد أي فرضية ،بما في ذلك اإلرهاب.

«نداء تون�س» يعلن االتفاق على ا�ستقالة ال�صيد والنه�ضة تنفي
كشفت وكالة األنباء التونسية ،إنّ رئيس
الحكومة الحبيب الصيد سيقدم استقالته
بعد إنتهاء المشاورات بشأن تشكيل حكومة
الوفاق الوطني.
وأكد المتحدث باسم حركة نداء تونس
عبد العزيز القطي ،أنّ ممثلي أحزاب االئتالف
الحاكم قرروا إبالغ رئيس الحكومة الحبيب
الصيد ،أنّ االئتالف رفع الغطاء السياسي
عنه.
وق��ال القطي إنّ ممثلي أح��زاب االئتالف
وفي ختام اجتماع لهم ق��رروا إبالغ الصيد
صباح أم��س ،أنّ االئتالف لم يعد يسانده
وسيطلب منه تقديم االستقالة ،وعدم تأزيم
الوضع.
م��ن جهته ،ن ّفى رئيس مجلس ش��ورى
حركة النهضة عبد الكريم الهاروني اليوم
الجمعة ،أن تكون الحركة قد وافقت خالل

اجتماع االئتالف الحاكم ليلة الخميس ،على
رفع الغطاء السياسي على رئيس الحكومة
الحالي الحبيب الصيد.
وقال الهاروني ،إنّ المعلومات التي قدّمها
الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس،
عبد العزيز القطي عقب خروجه من االجتماع
غير دقيقة .وأضاف أنّ النهضة «ال تمارس
السياسة بشكل س � ّري ..ولو أرادت رحيل
الصيد لطلبت منه ذلك بطريقة مباشرة».
إلى ذلك ،قال األمين العام لحركة الشعب
التونسية زهير ال��م��غ��زاوي ،أنّ األح��زاب
ال��م��ع��ارض��ة ال��ت��ي ش��ارك��ت ف��ي م��ش��اورات
تأليف الحكومة ف��ي قصر ق��رط��اج ،أك��دت
ض��رورة تفادي منطق اإلقصاء وإش��راك كل
القوى الوطنية في المشاورات.
وأضاف المغزاوي ،إنّ االتفاق كان على
المضي قدما ً في التباحث بشأن برنامج

وقالت الدفاع العراقية إنّ فرقة المشاة  17نجحت في
تحرير المنطقة ،وع ّثر أفرادها خالل البحث والتفتيش على
عدد من المدافع والصواريخ والعتاد ،التي تركها مسلحو
«داعش» بعد اقتحام قطعات الفرقة المناطق التي كانت
تسيطر عليها هذه الجماعات.
وورد في بيان ال��وزارة ،أنّ طائرات التحالف الدولي
دمرت ضمن قاطع قيادة عمليات تحرير نينوى 5 ،عجالت
تابعة لتنظيم داعش ومخازن وعتادا ،وباإلضافة إلى
مقتل  10من عناصر التنظيم في قاعدة القيارة ،وتدمير
مصنع للتفخيخ قرب قرية جحلة في ناحية القيارة.
وبناءا ً على معلومات استخبارية دمرت ضربة جوية
لطيران التحالف الدولي  4مقرات لتنظيم داعش أسفرت
عن مقتل  30من عناصره كانوا متواجدين داخ��ل هذه
المقرات ،وتدمير مستودع أسلحة تدميرا ً كامالً في قرية
الحاج علي إحدى قرى جنوب الموصل.
ونجحت ق��ي��ادة عمليات تحرير نينوى بفتح عدة
ممرات آمنة ليتم عبرها خ��روج المدنيين ،حيث نزح
ومنذ الساعات األولى لفتح هذه الممرات أكثر من 394
عراقيا ً من قرى الحاج علي باتجاه القطعات العسكرية
المتواجدة في قرية خرائب جبر ،حيث قدمت لهم هذه
القطعات المساعدات الطبية واإلنسانية والمواد الغذائية
ومن ثم ج ّرى نقلهم إلى مخيمات النازحين.
وفي تطور ميداني لمعركة الفلوجة ،أعلن قائد عمليات
تحرير الفلوجة عن تحرير المجمع الحكومي من قبضة
تنظيم «داعش» بشكل كامل ورفع األعالم العراقية فوق
مبانيه.
وق��ال الفريق عبد الوهاب الساعدي إنّ ق��وات جهاز
مكافحة اإلرهاب والرد السريع والشرطة االتحادية تمك ّنت
من تحرير المجمع الحكومي وسط الفلوجة بالكامل ،ورفع
العلم العراقي فوقه .وأضاف قائد عمليات تحرير الفلوجة
عن السيطرة على منطقة حي نزال وسط المدينة ،فيما لفت
إلى أنّ مقاومة عناصر داعش أضحت ضعيفة داخل مركز

الفلوجة بسبب انهيارهم.
يذكر أنّ القوات األمنية أنهت أمس الخميس  16يونيو/
حزيران ،تحرير منطقة جبيل وش��ارع  60ومنطقة حي
الرسالة داخل الفلوجة ،من تنظيم «داعش».
إلى ذلك ،أفاد جهاز مكافحة اإلره��اب التابع لمجلس
األمن في إقليم كردستان بمقتل ما يسمى «والي دجلة»
في تنظيم «داعش» ومساعده بضربة جوية نفذتها إحدى
طائرات التحالف الدولي في قضاء الشرقاط شمالي
محافظة صالح الدين.
وذك��ر بيان ص��ادر عن الجهاز ،أنّ طائرات التحالف
الدولي استهدفت بضربة جوية أول أمس في الشرقاط
أحد كبار القادة في تنظيم «داعش» المدعو «أحمد مصلح
فرج الجبوري» الذي يشغل منصب «والي دجلة» ،ومعه
مساعده المدعو «علي سليم كمر الجبوري» ،وأردتهما
قتيلين.
على صعيد آخر ،تسلمت وزارة الدفاع العراقية ،دفعة
المساعدات المقدمة من قبل الحكومة الفرنسية للجيش
العراقي ،وهي عبارة عن كميات من األسلحة المتنوعة
والعتاد والتجهيزات العسكرية.
وقال المستشار األول للسفير الفرنسي جان فرانسوا
ك��ي��وم ،إنّ ه��ذه المساعدات تمثل ص��ورة حيّة للدعم
الدولي المقدم للعراق من قبل دول العالم ،وتعبيرا ً عن
الوقفة الحقيقية مع الحكومة والشعب العراقي ،وعرفانا ً
للتضحيات الكبيرة التي يقدمها الجيش العراقي في حربه
ضد عصابات «داعش».
وبحسب بيان لوزارة الدفاع نقالً عن السفير كيوم ،فإنّ
«العراق يمثل الخط األول لمواجهة اإلره��اب والتطرف
العالمي الذي عانت منه فرنسا والعالم أجمع».
في حين أكد أمين سر دائرة الميرة اللواء فاضل ثامر
العكيلي ،إنّ «هذه المساعدات تأتي في وقت مهم تحقق
فيه القوات المسلحة انتصارات على اإلره��اب مما دفع
المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الجيش العراقي».

الحكومة قبل البحث في تركيبتها.
من جهته ،أكد النائب عن حركة النهضة
العجمي الوريمي أنّ النهضة تأمل أن تحظى
الحكومة المرتقبة بأكبر تأييد ممكن من
األحزاب.
م��ن جهته ،ن ّفى رئيس مجلس ش��ورى
حركة النهضة عبد الكريم الهاروني اليوم
الجمعة ،أن تكون الحركة قد وافقت خالل
اجتماع االئتالف الحاكم ليلة الخميس على
رفع الغطاء السياسي على رئيس الحكومة
الحالي الحبيب الصيد.
وقال الهاروني إنّ المعلومات التي قدّمها
الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس عبد
العزيز القطي عقب خروجه من االجتماع غير
دقيقة .وأض��اف أنّ النهضة <>ال تمارس
السياسة بشكل س � ّري ..ولو أرادت رحيل
الصيد لطلبت منه ذلك بطريقة مباشرة».

ص��رح بعد انتهاء اجتماع
وك��ان القطي ّ
الرباعي الحاكم ي��وم أم��س الخميس ،أنّ
جميع األحزاب األربعة اتفقت على التخلي
ع��ن ال��م��س��ان��دة السياسية ،مضيفا ً أ ّنها
ستطلب منه ال��ي��وم االستقالة والتفاعل
إيجابيا ً مع مبادرة رئيس الجمهورية.
امنياً ،أوقفت ق��وات األم��ن التونسية في
محافظة قبلي زعيمي خلية دوز التكفيرية،
التي تض ّم عشرة عناصر ألقي القبض على
خمسة منهم في وقت سابق.
النيابة العامة في المحكمة االبتدائية
بقبلي ،أذنت باالحتفاظ بهما بعد اعترافهما
بتفاصيل محاولة السيطرة على مق ّر البلدية
ل��رف��ع راي��ة «داع���ش» فوقها .كما اعترف
ّ
خططا لتنفيذ عمليات
الموقوفان بأنهما
متعددة في إطار ما يس ّمى أسلوب الذئاب
المنفردة.

وع��ن المنظمات الحقوقية فهي
األخ��رى تواصل حملتها الشرسة
ال��م��ن��اه��ض��ة الن��ت��ه��اك��ات ال��ن��ظ��ام
البحريني ،وليس آخرها الشبكة
العربية لمعلومات حقوق االنسان
ال��ت��ي اع��ت��ب��رت ،أن منع المجتمع
ال��م��دن��ي م��ن اإلن���خ���راط ف��ي األم��م
المتحدة يعد من األعمال اإلنتقامية
للكشف ع��ن االنتهاكات الخطيرة
المستمرة في البالد ،مطالبة النظام
بالتوقف ع��ن األع��م��ال اإلنتقامية
واإلف���راج عن الحقوقيين بما فيهم
نبيل رجب.

منتدى البحرين لحقوق اإلنسان
ب��دوره ،وصف ق��رار إغ�لاق جمعية
الوفاق وتعليق نشاطها بالتعسفي
وال��ك��ي��دي ،معتبرا ً أن ه��ذا ال��ق��رار
باإلضافة إل��ى جمعيتي التوعية
والرسالة يعني القضاء على هامش
الحقوق وال��ح��ري��ات المتدني في
البحرين.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل
مسؤولياته من التطورات التي طالت
الحريات االساسية والحقوقية،
ومساءلة الحكومة عن تجازواتها
الجسيمة لحقوق االنسان.

وقعت  26شخصية بحرينية،
بينهم علماء دين وسياسيون ،على
بيان أعلنوا فيه تضامنهم الكامل
مع دعوة العلماء في الداخل لوقف
ص�لاة الجماعة والجمعة عشية
ون��ه��ار ي��وم الجمعة ل��ع��دم توفر
أسباب األمن.
وق��ال البيان« :نعلن تضامننا
الكامل مع بيان العلماء الذي يستنكر
كل الممارسات الجائرة والتي تهدف
إلى سلب األمن والحرية التي يجب
أن تتوفر إلقامة الصلوات ،وترهيب
أئمة الجمعة والجماعة».

 :CIAعدد م�سلحي «داع�ش»
في �سورية والعراق يبلغ � 22ألف ًا
أعلن مدير وكالة االستخبارات المركزية
األميركية ج��ون ب��ري��ن��ان ،أنّ مجموع أع��داد
مسلحي تنظيم «داعش» اإلرهابي في سورية
والعراق يتراوح بين  22 - 18ألفاً.
وق��ال برينان في كلمة ألقاها أثناء جلسة
للجنة االستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ
األمريكي ،إنّ هذا الرقم أقل من الرقم الذي حددته
الجهات األمريكية المعنية العام الماضي ،البالغ
 33ألف مسلح ضمن صفوف «داعش».
وأض����اف م��دي��ر االس��ت��خ��ب��ارات المركزية
األميركية الـ»  »CIAأنّ عدد مسلحي «داعش»
في ليبيا يبلغ  8 – 5آالف وفي نيجريا – نحو
 7آالف ،بينما يقدر عددهم في مصر واليمن
وأفغانستان وباكستان بالمئات.
كما أشار برينان إلى أنّ «جبهة النصرة» في
سورية تضم بضعة آالف من المسلحين الذين
يحارب بعضهم ضد الرئيس السوري بشار
األس��د ،بينما يقوم اآلخ���رون بتدبير هجمات
إرهابية على دول ومناطق أخرى.
وأك��د المسؤول األمني األميركي هو اآلخر،
أن��ه ال ت��وج��د أيّ ع�لاق��ة م��ب��اش��رة بين منفذ
هجوم أورالندو عمر متين و«منظمات إرهابية
أجنبية».
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1 .1سياسية فرنسية أول إمرأة تتولى في فرنسا منصب
رئاسة الحكومة 1992-1991
2 .2مؤسسة مدينة قرطاجة ،أرض فيها زرع وخصب ،شاي
(باألجنبية)
3 .3ضعف ،مدينة في أوكرانيا ،من المحرمات
4 .4بلدة لبنانية ،أحصي ،خبر
5 .5مسدس ،أالعبه
6 .6ضمير ،أسجن
7 .7جعل األم�لاك الخاصة ملكا ً للدولة ،سفك ال��دم ،غير
مطبوخ
8 .8حرف نصب ،إحدى جزر كناريا
9 .9ص ّورا ،مدينة في اليونان
1010من كبار فالسفة اإلسالم ،ولد
1111خالف أكثر ،خالف غنى ،ضمير منفصل
1212يختلط عليه األمر ،إلهة الخصب والزراعة عند اليونان

1 .1سياسي ألماني راحل أقام نظاما ً دكتاتورياً ،للتفسير
2 .2عملة عربية ،إنقادت
3 .3من األط��راف ،مدينة كنعانية قديمة حلّت بها كارثة
أرضية في القرن  19ق.مّ ،
مرطب بالماء
4 .4مدينة روسية ،إقليم في إيران جنوب بحر قزوين
5 .5ظ ّل ،بلدة لبنانية ،هدر الدم
6 .6دفنا البنت وهي حية ،وميض
7 .7يحمالنها عن األرض ،طاولة الزهر
8 .8نوتة موسيقية ،أترك (باألمر) ،غنجا
9 .9إقتصد ،مدينة إيطالية في إميليا ،أحد الوالدين
1010مدينة مصرية ،أحالم
1111رجع عن المعصية ،عمر ،يقضي ليلته
1212خاصتي ،كل نبات طيب الرائحة
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،465378192 ،718429653
،247685931 ،932561487
،583917264 ،691234578
،324796815 ،159843726
876152349

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ش���ارل دب����اس ،اي���م ) 2
اميون ،الريسا  ) 3ند ،املدان ) 4
زرادشت ،بدأ  ) 5يمرجا ،ردمها 6
) ال ،وندسور ،نا  ) 7ينكر ،رمد،

اه���ل  ) 8اج��ل��س ،الم  ) 9يمل،
اتوسل ،سر  ) 10هايتي ،اوروبا
 ) 11لها ،الليل  ) 12ني ،ماني،
مدلل.
عموديا:
 ) 1شانزيليزيه  ) 2ام درمان،

مالي  ) 3ري ،ار ،كاليه  ) 4لويد
جورج ،تام  ) 5دن ،شأن ،الي 6
) ات ،درس��ت ،ان  ) 7ال��م ،رسم،
والي  ) 8ساالدو دل سول  ) 9رد،
مر ،الريم  ) 10ايابه ،ام ،ولد 11
) يسندانه ،سب  ) 12ما ،الفرامل.

 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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Welcome to me
فيلمكوميديبطولةويسبينتلي
من اخراج شيرا بيفان .مدة العرض
 87دقيقة ،ABC( .فوكس).
Me Before You
فيلم درام��ا بطولة سام كالفلين
م����ن اخ��������راج ت���ي���ا ش���������اروك .م���دة
العرض  110دقائق ،ABC( .الس
ساليناس،ديونز،اسباس،سينمال،
فوكس).
Nina
فيلم درام��ا بطولة زوي سالدانا
م���ن اخ�����راج سينثيا م�����ورت .مدة
العرض  90دقيقة ،ABC( .سينما
سيتي،امبير).
Lost in the Sun
ف��ي��ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة ج��وش
دوهامل من اخراج تيري نيلسون.
م��دة ال��ع��رض  95دقيقة،ABC( .
السساليناس).
تلتت
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة طوني
عيسى م��ن اخ���راج كريستيان ابو
ع��ن��ي( .س��ي��ن��م��ا س��ي��ت��ي ،اس��ب��اس،
سينمال).
The Nice Guys
فيلم كوميدي بطولة روسل كرو
من اخراج شاين بالك .مدة العرض
 116دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس س��ال��ي��ن��اس ،سينما سيتي،
سينمال).
Money Monster
ف��ي��ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة ج���ورج
كلوني من اخ��راج ج��ودي فوستر.
م��دة ال��ع��رض  98دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس ،سينمال).

