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تتمات  /ت�سلية
مو�سكو تدعو ( ...تتمة �ص)9

وأش��ار رم��زي إلى أنّ األم��م المتحدة تجري مناقشات مكثفة
مع روسيا وسورية حول العمليات اإلنسانية في حلب ،الفتا ً أنّ
الجانب الروسي قدّم مقترحات في األسبوع الماضي ،ودرستها
األمم المتحدة من جانبها»« ...نجري مناقشات مكثفة مع االتحاد
الروسي والحكومة السورية لضمان حماية السكان المدنيين في
حلب» خالل العمليات اإلنسانية .
من جهته دعّ ��ا يان إيغالند مستشار دي ميستورا للشؤون
اإلنسانية روسيا والواليات المتحدة وإيران للمساعدة في الوصول
إلى المناطق المحاصرة في حلب ،مضيفا ً أنّ «العملية اإلنسانية
مهمة جدا ً ولنتمكن من إطالقها يجب أن تكون هناك نهاية ألعمال
العنف خاصة في حلب».
وفي شأنٍ متصل ،أعلن مصدر مقرب من وزارة الداخلية الروسية،
أن الوزارة أغلقت مجموعة مصرفية سريّة بسبب تبييضها نحو
 770مليون دوالر ،أرسلت جزءا ً منها لتمويل جماعات متطرفة.
وقال المصدر ،أنه «توجد معلومات عاجلة بأنّ قسما ً من هذه
األموال قد يكون حول لتمويل جماعات إسالمية غير مشروعة ،بما
في ذلك ،المتمركزة منها على أراضي الجمهورية السورية ،ويجري
حاليا ً التدقيق بهذه المعلومات».
إلى ذلك ،أ ّكد الرئيس السوري بشار األسد أنّ مستقبل الشرق
األوس��ط ستحدده شعوب المنطقة التي تحارب اإلره��اب ،وقال
«سترسم الشعوب التي وقفت في وجه هذه السياسات ،وقدمت

�صراع الزعامات ( ...تتمة �ص)9

للعادلة بدون أي تباطؤ ووفقا ً لمبادئ المحكمة العادلة
بما في ذلك تسليم النظر في الوضع إلى محكمة الجنايات
الدولية في الهاي.
ميدانياً ،رأى المتحدث باسم التحالف األميركي كريس
غارف ،أنّ مقاتلي تنظيم «داعش» في معقلهم بالموصل في
العراق «يضعفون» قبيل بدء معركة استعادة المدينة.
ول ّفت غارف إلى أنّ كبار قادة «داعش» ينفذون إعدامات
بحق مقاتلين بسبب الفشل في ساحة المعركة ،وح ّذر من
أنّ معركة استعادة الموصل لن تكون سهلة متوقعا ً وجود
نحو  5000مقاتل من «داعش» في الموصل.

لقاء بين عبد اهلل الثاني ( ...تتمة �ص)9
على صعي ٍد آخر ،أصدرت محكمة أمن الدولة في األردن
أمس قراراً ،بإعدام محمود حسن مشارفة المتهم بالهجوم
اإلرهابي المعروف بهجوم البقعة.
وص � ّرح النائب العام لمحكمة أمن الدولة في األردن
العميد القاضي العسكري زي��اد ال��ع��دوان ،ب��أنّ الهيئة
العسكرية لدى محكمة أمن الدولة أصدرت قرارا ً بإعدام
المجرم محمود حسن مشارفة الذي ن ّفذ عمالً إرهابيا ً على
مكتب مخابرات البقعة ،حيث ج ّرمت المحكمة المتهم
بالتهمتين المسندتين إليه ،وهما القيام بأعمال إرهابية
أفضت إلى موت إنسان ،والقيام بأعمال إرهابية باستخدام
األسلحة.

وقررت المحكمة الحكم باإلعدام شنقا حتى الموت على
المجرم مشارفة عن التهمة األولى ،والحكم باإلعدام شنقا ً
حتى الموت عن التهمة الثانية.
أم��ا المتهم الثاني سامي عبد ال��رؤوف جبر أب��و عمر
فقد قررت المحكمة تعديل وصف التهمة المسندة إليه،
من جناية بيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير
مشروع إلى جنحة بيع أسلحة وإدانته بحدود التهمة
المعدلة والحكم عليه بالحبس لمدة سنة .
وكان خمسة من أفراد المخابرات العامة األردنية قد
قتلوا في هجوم مسلح على مكتب تابع لها في مخيّم
البقعة شمال غرب العاصمة عمان.

في ردّ مبا�شر على ت�صريحات رئي�س الإقليم م�سعود البرزاني

رئي�س برلمان كرد�ستان العراق :الدم ال ير�سم الحدود
أن يبقى موحداً» ،فيما أكد أنّ الحدود الجديدة في المنطقة
«ترسم بالدم» داخل الدول أو فيما بينها.
ون ّفى محمد ص��ادق في جانب أخ��ر من حديثه ،سعي
أطراف كردية إلنشاء إقليم مستقل في محافظة السليمانية،
لكنه ح ّذر من «التقسيم» في حال بقيت أربيل تحت «إرادة
حزبية» .وق��ال ص��ادق ،إنّ «خيّار إقليم السليمانية ليس
مطروحا ً أمام البرلمان وليس على طاولة حوار أيّ حزب
سياسي» ،معتبرا ً أنّ «منع حزب معين من الدخول إلى أربيل
يجعل التقسيم أمرا ً واقعا ً لإلقليم ويجب أن ال تكون المحافظة
تحت أيّة إرادة حزبية».
وأضاف صادق أنّ «االنقالب هو التسمية الصحيحة لما
قام به الحزب الديمقراطي الكردستاني ،ألنه ال يمكن ألي
من األح��زاب أو القوات المسلحة أو الميليشيات أن تمنع
المؤسسات الشرعية من تأدية واجباتها» ،مشيرا ً إلى أن
«هناك أزمة حقيقية في المسار الديمقراطي بكردستان».
وكانت حركة التغيير التي ينتمي إليها رئيس برلمان
كردستان ن��ددّت في وق��تً سابق ،بمنع األخير من دخول
أربيل ،وفيما عدت ذلك «انقالبا ً على الشرعيّة» ،حذرت
الحزب الديمقراطي الكردستاني من «تأزيم» األوضاع في
كردستان.

أب��دى رئيس برلمان كردستان ال��ع��راق يوسف محمد
صادق ،رفضه لتصريحات أدلى بها رئيس منطقة كردستان
العراق مسعود برزاني بشأن «رسم الحدود بالدم» ،داعيا ً
إلى حل المشكالت في المناطق المتنازع عليها بين بغداد
وأربيل بالطرق الدستورية ،فيما انتقد غياب الشفافية في
واردات كردستان النفطية.
وقال صادق في حديث لبرنامج «غير متوقع» الذي تبثه
السومرية ،إنّ «ال��دم ال يرسم الحدود ويجب حل مسألة
المناطق المتنازع عليها بالطرق الدستورية ونحن نؤمن
بذلك» ،داعيا ً إلى «إيجاد حوار صريح بين المكونات لالتفاق
على شكل معين للعالقة».
وأضاف صادق أنّ «اإلقليم يصدر النفط بصورة مستقلة
وليس هناك شفافية في ال��واردات النفطية» ،الفتا ً إلى أنّ
«استجواب وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي كان سببا ً
لتعطيل الدور البرلماني» .وتابع أنّ «مرحلة ما بعد «داعش»
قد تكون أصعب من المرحلة الحالية» ،مشددا ً على ضرورة
«حل المشكالت التي من شأنها أنّ تؤدي إلى زعزعة االستقرار
السياسي واألمني واالقتصادي والعسكري في العراق».
وكان رئيس منطقة كردستان مسعود برزاني شدد في
وقتً سابق على ضرورة صياغة «عراق جديد إذا أريد له

سيكون حليف سورية ومحور المقاومة ،مؤكدا ً «دعم إيران للقيادة
والشعب السوري بما يمكنها من االنتصار ،وإعادة األمن إلى كل
األراضي السورية».
وفي شأنٍ متصل ،أ ّكدت الخارجية المصرية مواصلة جهودها
وتكثيف اتصاالتها مع األط��راف اإلقليمية والدولية ،للدفع قدما ً
بالحل السياسي في سورية وتسهيل وص��ول المساعدات إلى
المناطق المحاصرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد أبو زيد «تؤكد مصر
على مواصلة جهودها وتكثيف اتصاالتها مع مختلف األطراف
اإلقليمية والدولية ،للدفع قدما ً بالحل السياسي في سورية
وتسهيل وصول المساعدات اإلنسانية إلى الشعب السوري في
جميع المناطق المحاصرة واألش��د احتياجاً ،خاصة في أعقاب
نجاح مصر عبر سفارتها في دمشق في تمرير قافلة مساعدات
إنسانية لعدد من المحافظات السورية».
أبو زيد أضاف «مصر تتابع باهتمام المقترح الروسي الخاص
بتوفير ممرات إنسانية آمنة للمدنيين في حلب كخطوة على
الطريق ،وتأمل مصر في توفير الحماية الالزمة للمدنيين وفقا ً
لمبادئ القانون الدولي اإلنساني سواء الراغبين في الخروج أو
البقاء في المدينة ،فضالً عن تسهيل وصول المساعدات اإلنسانية
إلى السوريين في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول
إليها».

التضحيات لكي تواجه اإلره��اب وتحافظ على بلدانها وعلى
استقاللية قرارها مستقبل المنطقة».
تصريحات األسد جاءت خالل لقائه عالء الدين بروجردي رئيس
لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية ،في مجلس الشورى اإليراني
والوفد المرافق له ،حيث بحث الطرفان آخر التطورات في سورية.
من جهته ،أكد بروجردي أنّ النجاحات التي يحققها الجيش
السوري في مكافحة اإلرهاب ،جاءت لتكلل صمود الشعب السوري
ومقاومته وإصراره على الدفاع عن بلده في وجه كل ما تعرض له
على يد اإلرهاب ،وداعميه معتبرا ً أنّ انتصار سورية من شأنه أن
يعيد رسم خريطة المنطقة برمتها.
المسؤول االيراني قال في مؤتمر صحفي عقب اللقاء «نعلن
دعمنا مجددا ً لسورية التي ص ّمدت أكثر من خمس سنوات ضد
أكبر هجمة إرهابية»« ،زيارتنا إلى سورية تأتي في إطار السياسة
التي تنتهجها إي��ران بدعم محور المقاومة في التصدي للكيان
الصهيوني».
وفي السياق ذاته ،التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم،
ببروجردي وبحث معه تعزيز العالقات الثنائية الوثيقة والتعاون
المشترك بين البلدين الشقيقين ،و أ ّكد أنّ «الصمود هو الخيار
األساسي للشعب والقيادة في سورية وأنّ بشائر النصر أصبحت
قريبة».
من جانبه عبّر ب��روج��ردي عن قناعته ب��أنّ النصر القريب

بان يعتبر ( ...تتمة �ص)9
وفي بيانه الكتابي الذي صدر بمناسبة حلول الذكرى
السنوية الثانية الحتالل عصابات «داعش» لجبل سنجار
شمال غرب العراقَ ،شجَ بَ السكرتير العام « الجرائم المريعة»
التي يواصل اإلرهابيون ارتكابها ضد مختلف الطوائف
الدينية واألقليات القومية واإلثنية في العراق .وأعرب عن
قلقه إزاء الذين يبقون في قبضة «داع��ش» وخاصة آالف
النساء واألطفال اإليزيديين .وشدد على ضرورة أن يصبح
إطالق سراحهم الهدف األولي للعمليات العسكرية.
ودعّ ��ا ب��ان ،حكومة بغداد لمواصلة البحث عن طرق
تسمح بمالحقة المذنبين في ه��ذه الجرائم وتقديمهم

الجي�ش اليمني ( ...تتمة �ص)9
أم���س ج��ن��دي��ي��ن س��ع��ودي��ي��ن في
الخوبة بجيزان.
ون��ق �لّ��ت ع��ن م��ص��در عسكري
ب��ج��ي��زان ،أنّ وح���دات القناصة
في الجيش واللجان الشعبية،
قنصت جندي سعودي في موقع
قائم زبيد وآخر في موقع العبادية
بالخوبة.
وكان الجيش اليمني واللجان
الشعبية قد واصال أول أمس ضرب
المواقع العسكرية السعودية ،في
جبهات م��ارواء الحدود ردا ً على
استمرار اعتداءاته على األراضي
اليمنية.
ون��ق�لاً ع��ن ال��م��س��ي��رة ن��ت ففي
م��ن��ط��ق��ة ن���ج���ران أط��ل��ق��ت ال��ق��وة
ال��ص��اروخ��ي��ة للجيش واللجان
ص��ل��ي��ة ص���واري���خ ع��ل��ى تجمع
لآلليات السعودية في معسكر بن
يالين ،كما أطلقت صليّة صواريخ
كاتيوشا على معسكر الحرس

وف���ي ن���ج���ران أط��ل��ق الجيش
واللجان خمسة صواريخ كاتيوشا
على تجمع للقوات السعودية في
معسكر ب��ن يالين .أم��ا محافظة
ال���ج���وف ل���م ت��غ��ب ع���ن سمائها
طائرات التحالف السعودي ،حيث
استهدفت بسلسلة غارات مديرية
الخب والشعف شمالي المحافظة،
وف��ي محافظة م���أرب ال��م��ج��اورة
ت��واص��ل��ت ال��م��ع��ارك ف��ي محيط
معسكر ك��وف��ل ش��رق��ي م��دي��ري��ة
صرواح غرب مأرب .
وك���ان���ت ال���ق���وة ال��ص��اروخ��ي��ة
للجيش اليمني واللجان الشعبية
اس��ت��ه��دف��ت اي��ض��ا ً م��واق��ع ق��وى
العدوان في الجوف .وأكد مصدر،
أنّ القوة الصاروخية ألحقت بقوات
هادي خسائر فادح.
من جانبها ،أفادت وكالة األنباء
اليمنية (س��ب��أ) ،أنّ وح���دات من
الجيش واللجان الشعبية قنصت

الوطني السعودي.
وف��ي سياق فشله وعجزه عن
ال��م��واج��ه��ة رد ط��ي��ران ال��ع��دوان
ال��س��ع��ودي ب��ش��ن ث�ل�اث غ���ارات
على موقع الهضبة السعودي في
منطقة الطلعة.
وك���ان ُم��س��ت��ش��ار مكتب وزي��ر
ال��دف��اع ال��س��ع��ودي ال��ل��واء أحمد
ع��س��ي��ري ،أ ّك����د أول أم����س ،أن��ه
سيتم القضاء على كل من يحاول
اختراق حدود المملكة ،في إشارة
لمحاوالت تسلل الحوثيين إلى
جازان.
وأض��اف في مداخلة مع قناة
اإلخ���ب���اري���ة أن «ال��ح��وث��ي��ي��ن ال
يكترثون للقرارات الدولية».
وتابع أنه على األم��م المتحدة
أن تعلن ع��ن الجهة التي تعطل
مشاورات الكويت ولم تساعد على
ال��وص��ول لتسوية سياسية في
اليمن ،بحسب تعبيره.

ايطاليا :نجاح المعركة �ضد معاقل الإرهابيين له �أهمية �أ�سا�سية

باتهامات علنا ً بوجه رئيس البرلمان وبعض النواب واتهمهم صراحة بالفساد
واالبتزاز ،وما خلف ذلك من تداعيات على المؤسسة بر ّمتها ،انْ ثبت ذلك فهذا
الوزير الذي رافق إعطاءه المنصب لغط كبير وتزايد هذا الجدل خالل وقت
استيزاره ،فهو الوحيد في حكومة العبادي الذي خضع لالستجواب مرتين
في سنة واحدة إضافة الى العديد من الملفات التي كان للوزير فيها دور
سلبي ،فتهجمه على الحشد الشعبي في مرات مختلفة إضافة الى تنسيقه
مع األتراك وإدخالهم وحدات قتالية من الجيش التركي بموافقة علنية من
وزير الدفاع ظاهرا ً وتنسيق باطني مع آل النجيفي الذين كان وزير الدفاع
مرشحهم الوحيد لهذا المنصب ،ألنهم كانوا يرومون تحقيق أهدافهم من خالل
هذا المنصب وما حصل في البرلمان من اتهامات الوزير لقيادات من تحالفه
ومكونه السني نفسهما هو سلسلة من مخططات آل النجيفي...
في بادئ األمر يمكن القول بأنّ الفساد صفة مشتركة بين مختلف القادة،
وإنْ ت ّم فضح أحدهم ،فالبقية سينالون قسما ً من النصيب في حين يشترك
معهم الوزراء الذين قدّموا العديد من التنازالت قبلوا ان ينالوا مناصبهم هذه؛
ما يعني أنهم مشتركون اصالً بفساد قادتهم ،ولكن ما يحصل من انتفاضة
وزي��ر الدفاع ض ّد بعض ق��ادة الكتل المنضوية في تحالفه ومكونه يمكن
تفسيره بأمور عدة منها..
نفذ الوزير أوام��ر قادته من آل النجيفي الذين ب��دأوا التحضير لمرحلة
تحرير الموصل من داع��ش ليعودوا إلى قيادة المك ّون السني من بوابة
المدينة السنية األكبر في العراق ،وذلك يستلزم إسقاط من ينافسهم من
قيادات سنية ،لذلك كانت االتهامات محصورة بسليم الجبوري وآل الكربولي
المنافسين آلل النجيفي على زعامة المكون السني في البلد ،إضافة الى إعادة
اسطوانة العداء للكرد ،والتي وصل بها اسامة النجيفي الى زعامته الحالية
بعد أن اتخذها منهجا ً في انتخابات  2006والتي جعلت الشارع الموصلي
محصورا ً لكتلة النجيفي إلى أن ارتمى األخير في احضان تركيا والسعودية
وأجبروه على ترك العداء لألكراد فتح ّولت العداوة الى صداقة واآلن قد تبدأ
العودة نحو التجييش ض ّد االكراد للسيطرة على مشاعر الناس والحصول
على أصواتهم االنتخابية بدليل تصريح وزير الدفاع األخير بعدم مشاركة
قوات البيشمركة بتحرير الموصل وعدم تعليق النجيفي على هذا أو رفضه
ما يعني موافقة مبدئية على كالم الوزير وهو مسار جديد في عالقة األكراد
مع النجيفي وكتلته...
يصب لجهة عرقلة معركة تحرير
الدافع اآلخ��ر لكالم وزي��ر الدفاع قد
ّ
الموصل والدفع نحو تأخيرها لمنع توالي االنتصارات ما يمهّد إلنهاء داعش
قبل ان تنعقد طاولة التسويات الشاملة في المنطقة ،خصوصا ً بعد معارك
حلب والتقدم الخاطف للدولة السورية وحلفائها على االرض ،لذلك حصل
هذا الزلزال السياسي ليؤخر التوافق المطلوب لحسم تحرير الموصل كما
تحررت الفلوجة سابقاً .وهو ما يجب االلتفات اليه ألن خطوة الوزير األخيرة
وخروجه من عباءة تحالفه السياسي تنم عن مشروع أكبر قد يكون برعاية
اميركية الستنساخ عبد الفتاح السيسي في العراق والتمهيد لما هو اكبر من
ذلك فما قام به الوزير لن يحصل من دون أذن مسبق واال فسيسقط كما سقطت
تجارب إسقاط الرئاسات الثالث قبل مدة بسيطة عند اعتصام النواب داخل
البرلمان..
في المجمل فإن في العراق قادة غرقوا بفسادهم وال يخجلون من ذلك
وفي العراق وزراء فاسدون يعقدون الصفقات ويرسمون الخطط لتنفيذ
أوامر قادتهم .وفي العراق نواب يضغطون على الوزراء لتحقيق ما يرومون
الوصول إليه .وفي العراق برلمان تحول من مجلس رقابي وتشريعي الى
مكان لتصفية الحسابات وكيل االتهامات والسباب والشتام .أما كالم الوزير
فإن كان دقيقاً ،فهو قليل لما هو عليه الفساد عند قادة البلد إضافة الى ان
سكوت الوزير عن باقي االشخاص المرتبطين بفساد وزارة الدفاع لهذه المدة
وعدم افصاحه عن هذه المعلومات يعتبر تسترا ً وشراكة بفسادهم اال ان
صدقت االقاويل بأن ما فعله العبيدي كان بعلم العبادي وأن األخير معه في
كل هذا وهنا ستسبب عاصفة العبيدي في البرلمان بإسقاط هيئة الرئاسة
ومن معها من قادة وكتل سياسية.
..وسيكون حبل إسقاط المفسدين طويالً ول��ن ينقطع إال بإسقاطهم
جميعاً...

مصطفى حكمت العراقي

البرلمان الليبي ي�ستدعي ال�سفير الأميركي لالحتجاج
على ال�ضربات الع�سكرية في �سرت

أعلنت إيطاليا أن��ه��ا ستسمح ل��ل��والي��ات المتحدة
باستخدام قواعدها ومجالها الجوي لشنِ ضرباتٍ في
س��رت ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي استنكر فيه البرلمان الليبي
الضربات األميركية وجعل جيوش دول الجوار تستنفر.
وقالت وزيرة الدفاع اإليطالية بينوتي ،أول أمس ،إنّ
«الحكومة مستعدة للنظر بشكل إيجابي بطلب استخدام
القواعد الجويّة والمجال الجويّ الوطني ودعم العملية،
في حال ستؤدي إلى إنجاز التدابير المتواصلة بشك ٍل
أسرع وبفعالي ٍة أكبر».
وأض��اف��ت أنّ «نجاح المعركة ضد معاقل إرهابيي
«داعش» له أهمية أساسية ليس فقط لألمن في ليبيا ،بل
في أوروبا وإيطاليا أيضاً» ،موضح ًة أنّ المجال الجويّ
والقواعد اإليطالية لم ُتستخدم حتى اآلن في الغارات.
وكان وزير الخارجية اإليطالي باولو جنتيلوني أعلن
الثالثاء الماضي أنّ حكومته ستدرس أي طلب أميركي
الستخدام ق��اع��دة سبغونيال الجويّة العسكرية في
صقلية.
وأطلقت القوات الحكومية الليبية التي تضم خليطا ً
من الجماعات المسلحة ووح��دات صغيرة من الجيش
المفكك قبل أكثر من شهرين ،عملية «البنيان المرصوص»
الستعادة ِ
سرت الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف منذ
حزيران .2015
من جهته ،استدعى البرلمان الليبي السفير األميركي
في طرابلس بيتر باد لالحتجاج على الضربات العسكرية
التي يوجهها الجيش األميركي إلى «داعش» في سرت.
وأعربت لجنة الدفاع في مجلس النواب الليبي عن
استيائها الشديد من الموقف األميركي المنحاز إلى حكومة
الوفاق الوطني ،التي تؤكد للبرلمان أنها لم تحصل بعد

على الشرع ّي ِة الدستورية.
وبدأت الواليات المتحدة اإلثنين الماضي تنفيذ ضربات
جويّة ضد مواقع وآليات لتنظيم «الدولة اإلسالمية» في
بطلب من حكومة الوفاق
سرت ( 450كلم شرق طرابلس)
ٍ
الوطني المدعومة من المجتمع الدولي واألم��م المتحدة
والتي يرأسها فايز السراج.
إلى ذل��ك ،قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش
الليبي ،أحمد المسماري ،إنّ الجيش جاد في معركة درنة،
وإنّ الضربات األميركية في مدينة سرت سياسية.
وأك��د أنّ القيادة العامة توجه منذ سنتين ن��داءات
أله��ال��ي درن���ة ،م��ن أج�� ِل ط��رد الجماعات اإلره��اب��ي��ة من
المدينة واالبتعاد عن مناطق تجمعاتهم ومخازن الذخيرة
الخاصة بهم.
وشدد المسماري ،على أنّ الجيش «ال يمكن أن يُلغي
طلعة جويّة ألن مواطنا ً خالف تعليمات الجيش» وذلك
في رد ِه على ما تردد بشأنِ إصاب ِة مدنيين في درنة جراء
القصف الجوي.
وبشأن الضربات األميركية ضد مواقع «داع��ش» في
سرت وموقف القيادة العامة والجيش منها ،قال المسماري
إنّ لجنة الدفاع واألمن القومي والبرلمان ردوا على ذلك
بشكل رسمي ،وأضاف «إنّ هذه الضربات غير شرعية».
واعتبر أنّ الضربات األميركية في سرت «هذه المرة
ضربات سياسية إلنجاح كلينتون في أميركا ،وإنجاح
السراج في طرابلس».
وشدد الناطق باسم القيادة العامة للجيش بالقول:
«ال��س��راج مستعد ليضع ليبيا تحت الوصاية وتحت
االستعمار ،وأه��م ش��يء أن يكون ه��و رئيس المجلس
الرئاسي .لكن ستكون هناك كلمة للشرفاء للوطنيين».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1أديب لبناني راحل إمتاز بكتابة القصة ،غير مطبوخ
2 .2يقرضه المال ،أجوبة
3 .3من القوارض ،إتهم ،نضرب بقبضة اليد
4 .4من أعظم شعراء الدولة العباسية ،أحد الوالدين
5 .5بعد اليوم ،أخاف من
6 .6من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،مدينة فلسطينية،
عبأ
7 .7داعبت ،حاكم
8 .8شدّد على الغريم ،شاهدن (هن) ،إصبع
9 .9تركتنا دون عناية ،من األطراف
1010قنوط ،مرفأ في قبرص
1111حرف جر ،زاوية ،ذوات أهمية
1212مذنب شهير ،سفك الدم ،أجيء

1 .1أدي��ب لبناني راح��ل م��ن أب��رز رواد النهضة األدبية
الحديثة
2 .2مدينة سورية ،علك الطعام ،ضمير منفصل
3 .3إسم عدة مدن أميركية ،ركيزة
4 .4ضعف ،عاصمة أوروبية ،سقي
5 .5نسدل الستار ،أنظر إليك بتأمل
6 .6من القوارض ،يجعله طري الملمس
7 .7مدينة في مورافيا ،طليتم باأللوان
8 .8حب ،مدينة إيطالية في توسكانا ،نطلب فعل األمر
9 .9اكتبيه ،زيّه
1010أرشد ،صادق ،أشار باليد
1111عاصمة أفغانستان ،مرفأ في األردن
1212يصلح البناء ،المثيل ،شاي (باألجنبية)
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،162758934 ،594316287
،756823491 ،387249156
،849571362 ،231694875
،628135749 ،473962518
915487623

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1نيل ارمسترونغ  ) 2ف،
الم ،منديل  ) 3يناسب ،ردك ) 4
ساترونس ،ينعت  ) 5بند ،التينا
 ) 6يراع ،بدن  ) 7عينت ،مانيال

 ) 8وا ،بنان ،دسيت  ) 9ضلت،
اتسول ،تم  ) 10تريد ،الكم ) 11
نابوليون ،امي  ) 12حم ،ال ،فنان.
عموديا:
 ) 1نفيس بن عوض ،نب ) 2
يونان ،يالتا  ) 3اتدين ،تربح ) 4

السر ،رتب ،يوم  ) 5رابوال ،نادل
 ) 6م م ،ناعمات ،يل  ) 7رست،
انسلوا  ) 8ت��م��د ،ي��م��ن ،وان ) 9
رنكين ،يدلك  ) 10ود ،نابلس ،مان
 ) 11ني ،دايت ،ما  ) 12غلستان،
تمرين.

 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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Mike and Dave Need
Wedding Dates
فيلم كوميدي بطولة زاك افرون
م��ن اخ��راج جايك سيزمانسكي.
مدة العرض  98دقيقة،ABC( .
س� �ي� �ت ��ي ك ��وم� �ب� �ل� �ك ��س ،دي� ��ون� ��ز،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
Nerve
ف��ي��ل��ك ت� �ش ��وي ��ق ب� �ط ��ول ��ة ام ��ا
روب� ��رت� ��س م� ��ن اخ�� � ��راج ه �ن��ري
ج���وس���ت .م� ��دة ال� �ع���رض (الس
س��ال �ي �ن��اس ،ABC ،سينمال،
امبير ،فوكس ،سينما سيتي).
Star Trek Beyond
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة كريس
ب��اي��ن م��ن اخ ��راج جوستين لين.
مدة العرض  120دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينمال ،سينما سيتي).
Free State of Jones
فيلم تشويق بطولة ماتيو ماك
كونغي من اخ��راج غ��اري روس.
مدة العرض  139دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
The Conjuring 2
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة ب��ات��ري��ك
ويلسن من اخ��راج جايمس وان.
مدة العرض  134دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،سينمال ،فوكس،
سينما سيتي).
Ghostbusters
ف �ي �ل��م ك ��وم� �ي ��دي زاك وودز
م��ن اخ��را ب��ول فيغ .م��دة العرض
 116دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

