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مو�سكو تنفي ( ...تتمة �ص)9

إط�لاق
واستطرد قائالً «تكمن مهمتنا الرئيسية في
ِ
تنسيق من أج ِل تسوية األزمة السورية .ونحن نبحث ذلك
ٍ
على مستوى الخبراء واالستخبارات ووزارتي الخارجية.
وبكافة هذه الصيغ ،إننا نبحث آليات معينة لتطبيق
االتفاقات التي توصلنا إليها خالل زيارة وزير الخارجية
األميركي إلى موسكو في  15تموز».
واعتبر الفروف أنَّ اإلج��راءات الرامية لتطبيق نظام
وقف إط�لاق النار في سورية وفق ق��رار مجلس األمن
الدولي ،يجب أن تجري بموازاة قطع الطرق التي يحصل
اإلرهابيون عبرها على توريدات األسلحة والذخيرة.
وذكر بأ َّنه سبق لمجلس األمن أن تبنى القرار 2165
الذي نص على نشر بعث ًة لألمم المتحدة للرقابة ،على
معبرين على الحدود التركية-السورية وفي األراضي
السورية.
وكشف الفروف أنَّ موسكو وواشنطن تساعدان األمم
المتحدة حاليا ً في جهودها لتنسيق آلية مثل هذه الرقابة
مع الحكومة السورية ،مؤكدا ً أنه إذ نجح المجتمع الدولي
في فرض مثل هذه الرقابة ،فتكون كافة األطراف ،بما فيها
الحكومة السورية واثق ًة من عد ِم استغالل اإلرهابيين
للهدن ِة من أج ِل الحصول على المزيد من األسلحة ،وهذا
أمر من شأنه أن يُسهل بقد ٍر كبير التوصل إلى اتفاق وقف
إطالق النار بين الحكومة السورية والمجموعات التي
انضمت للهدنة ،لكنها تخرقها باستمرار.
الوزير الفروف أشار إلى أ َّنه ال يشكك في الرغبة الصادقة
من جانب واشنطن في حل المشاكل المذكورة أعاله ،لكنه
لو وفى األميركيون بتعهدهم بالفصل بين المعارضة
المعتدلة واإلرهابيين ،لكان من الممكن حل تلك المشاكل
منذ فترة طويلة .وأض��اف «غير أنهم  ،لألسف الشديد،
أقروا عمليا ً بعجزهم عن الوفاء بهذا التعهد».
وتابع أنَّ موسكو ال تجعل من ذلك «مأساة» ،إذ تسمح
اتجاهات العمل المشترك الحالية بين موسكو وواشنطن
باالنتقال إلى مستوى أكثر فعالية من التعاون المنسق في
محاربة اإلرهاب.
إلى ذلك ،نصح المتحدث الرسمي باسم الدفاع الروسية،

البرزاني يرى ( ...تتمة �ص)9

اللواء إيغور كوناشينكوف الجانب األميركي باختبار
معلوماتهم حول قرار مجلس األمن لألمم المتحدة ،في
تعليقه على بيان الخارجية األميركية حول استخدام
روسيا لقاعدة جويَّة في إيران.
كوناشينكوف قال أنه «ليس من عاداتنا تقديم المشورة
لقيادة الخارجية األميركية .لكنه من الصعب اإلمتناع
عن إعطاء نصائح لممثلي ال��وزارة بالتحقق من وجود
المنطق والمعرفة للوثائق األساسية للقانون الدولي.
والبدء باختبار المعرفة لقرار مجلس األمن رقم «»2331
( .)2015ال���ذي يتحدث ع��ن ض���رورة الحصول على
الموافقة من مجلس األمن لألمم المتحدة «بيع»« ،نقل» أو
«استخدام» الطائرات المقاتلة «داخل إيران».
وأضاف كوناشينكوف ،أنه «باإلضافة إلى ذلك كنا قد
نصحنا في مر ٍة سابقة ممثلي الخارجية االميركية ،بأنه
يتعين عليهم معرفة الجغرافيا جيداً ،لالكتشاف بأنَّ
سورية هي دول ٌة ذاتُ سيادة مستقلة».
وأشار المسؤول الروسي ،إلى عد ِم وجو ِد قرا ٍر من مجلس
األمن الدولي أو ترتيبات بين سورية والسلطات األميركية،
للسماح بقصف أراضيها ،وما يدعو للتساؤل هل هناك بن ٌد
على األقل في ميثاق األمم المتحدة أو قرا ٌر من مجلس األمن
أو معاهد ٌة ثنائية بين الواليات المتحدة وسورية ،تسمح
بقصف األراضي السورية بالطائرات وبطائرات من دون
طيار ،من سالح الجو األميركي تقلع من القاعدة الجويَّة
التركية «أنجرليك» أو أيَّة قواعد جويَّة أخرى».
هذا و أعلنت الدفاع الروسية أنَّ مجموعة من قاذفات
«سو »34 -الروسية أقلعت من مطار همدان في إيران،
أمس ،ووجهت غارات جديدة على مواقع لتنظيم «داعش»
في سورية.
وأوض��ح��ت ال���وزارة أنَّ القاذفات حملت على متنها
الحمولة القصوى من قنابل « »OFAB-500شديدة
االنفجار ،وشنت ضرباتٍ مكثفة إلى مواقع التنظيم في
ريف دير الزور ،أس َّفرت عن تدمي ٍر مركزيْ قيادة ومعسكريْ
تدريب كبيرين ،و تصفي َة ما يربو عن  150مسلحاً ،بينهم
مرتزقة أجانب.

الريا�ض ُتعلن ( ...تتمة �ص)9
كذلك ت َّم استهداف تجمعات قوات شمالي مديرية َ
الغ ْيل
بالتزامن مع تجدد المواجهات بين الطرفين في منطقة
الخليفين بمديرية َ
الخب والشعف شمالي المحافظة
الصحراوية شرق البالد.
سياق م ّتصل ،استكملت قوات الجيش واللجان
وفي
ٍ
مناطق عدّة في تعز ومحافظة
الشعبية سيطرتها على
ٍ
لحج بعد معارك عنيفة.
إلى ذلك ،ت َّم استهداف تجمعات لقوات هادي شمالي
منطقة كهبوب االستراتيجية المطلة على مضيق باب
المندب جنوبي غربي المحافظة ،على وقع احتدام المعارك
بين قوات هادي المدعومة من التحالف السعودي من جهة
وقوات الجيش واللجان الشعبية في منطقة ثعبات شرقي
المدينة جنوب البالد.
وف��ي محافظة البيضاء ،تتواصل المواجهات بين
قوات هادي وتنظيم القاعدة من جهة ،والجيش واللجان
الشعبية من جهة ثانية في منطقة ق ْيفة رداع جنوبي
المحافظة وسط البالد.
من جهتها ،أحكمت قوات هادي ،سيطرتها ،أمس ،على
مدينة «ل��ودر» ،ثالث أكبر مدن محافظة أبين ،جنوبي
اليمن.
وقال مصدر ،إن وحدات من الجيش انتشرت بعد ظهر
أمس ،في المدينة ،عقب انسحاب عناصر تنظيم القاعدة
منها ،وفرارهم إلى محافظة البيضاء (وسط) ،التي يُسيطر
أنصار الله والجيش اليمني.
وأضاف المصدر أنَّ «عناصر القاعدة الفارين من لودر،
سلكوا طريق عقبة الحلحل باتجاه البيضاء ،فور علمهم
بقدوم قوات هادي إلى المدينة.

إل��ى ذل��ك استشهد أربعة عشر يمنيا ً بينهم سبعة
أطفال وأربع نساء ،وأصيب آخرون في غاراتٍ للتحالف
السعودي على نهم شمال شرق صنعاء .كما استشهد
خمسة أشخاص في غ��ار ٍة استهدفت سيارتهم بمنطقة
المزرق بمديرية حرض بمحافظ ِة حجة غرب اليمن.
وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن ،أعلنت أنَّ
عدد الشهداء والجرحى الذين وصلوا إلى المستشفيات
والمرافق الصحية منذ بدء الحرب ،وحتى الحادي عشر
من الشهر الجاري بلغ ستة وعشرين ألفا وخمسئمة
وواحد وستين شهيدا ً وجريحا ً ومعوقاً.
وقال مصدر في اليمن إنَّ طائرات التحالف السعودي
ش َّنت  20غارة جويَّة على مدينة صعدة وضواحيها ،في
ظ ِّل استهداف قوات الجيش واللجان الشعبية تجمعات
قوات الرئيس عبدربه منصور هادي في مناق عدّة.
وأف��اد مراسل الميادين عن استشهاد شخص وجرح
آخرين بغارة جويَّة للتحالف السعودي في محافظة
عَ مران ،استهدفت الخط العام بمديرية حَ ْوث شمال البالد.
وف��ي صنعاء ع��اودت مقاتالت التحالف السعودي
استهداف معسكر الفرقة األول��ى م��درع سابقا ً شمالي
المدينة ،بالتزامن مع مواجهات متقطعة بين الجيش
واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي من جه ٍة
ثاني ٍة في مديرية ِنهْم عند األط��راف الشمالية الشرقية
للعاصمة صنعاء.
وفي محافظة الجوف ،ك َّثف الجيش واللجان قصفهم
لتجمعات قوات الرئيس هادي ،حيث أطلقوا صليات من
صواريخ الكاتيوشا على معسكر اللواء  115بمدين ِة
الحزم عاصمة المحافظة.

تقرير �أميركي ( ...تتمة �ص)9
نفسها كسياسي ٍة ذاتُ خ��ب��راتٍ واس��ع� ٍة ف��ي السياسة
الخارجية.
وش �دَّد التقرير على َ
أن مقترحات كلينتون الحال َّية،
الهادفة إلى تعزيز التعاون مع الميليشيات المحلية في
العراق ،ال تتعدى أن تكون تطبيقا ً للبرامج السابقة التي
أغلقت بمشاركتها.
من جه ٍة أخرى ،أدى تقليص تمويل برامج دعم السلطات
العراقية ،في نهاية المطاف ،إلى تحقيق وفورات قدرها
 1.6مليارات دوالر ،والتي خصصت لمنفع ِة الحكومة
العراقية ،غير أنها وجهت الحقا ً إل��ى مناطق الصراع
األخرى ،مثل ليبيا.

كما أشار إلى أنَّ الخارجية األميركية ،وتحت ضغط
البيت األبيض ،بدأت ،مطلع العام  ،2012بتنفيذ برنامج
تقليص تمويل شامل طال عددا ً من مشاريع المساعدات
والمبادرات في مجال األمن ومكافحة اإلرهاب ،والتي كانت
ُتعد في السابق هام ًة وضروري ًة الستقرار الوضع في
العراق بعد انسحاب القوات األميركية.
واعتبرت «واشنطن بوست» أنَّ «المغامرة السياسية
األميركية ف��ي ال��ع��راق ،ب��داي��ة م��ن التدخل العسكري
واالحتالل ،مرورا ً بالكوارث التي عقبت انسحاب القوات
األميركية من البالد ،تقلل من جديَّة كلينتون كمرشحة
للرئاسة األميركية والتي َتعمل جاهد ًة من أج ِل ترويج

يأتي ذل��ك ف��ي ال��وق��تِ ال��ذي ت��واص��ل فيه ال��ق��وات العراقية
المشتركة تقدمها نحو مركز ناحي ِة القيارة جنوب الموصل ،وذلك
بعد استعادتها قرىً جديد ًة من قبض ِة «داعش».
وكان العبادي ،قال مساء أول أمس الثالثاء« ،هناك تفاهم مع
إقليم كردستان ،بأنه ال يجب على البيشمركة أن تتحرك من أماكنها
أثناء عملية استعادة الموصل أو أن تتوسع ،ويجب أن تبقى في
مواقعها الحالية ،حتى إذا قامت بمساعد ِة الجيش العراقي».
وتأتي تصريحات العبادي ،في الوقتِ ال��ذي تقدمت قواتُ
البيشمركة خالل اإلسبوع الجاري ،مسافة تزيد عن  20كم في
محاور الخازر والكوير ومخمور ،في عملي ٍة استمرت ليومين
واستطاعت فيها استعادة  12قرية كانت تخضع لسيطر ِة
عصابات «داعش» اإلرهابية.
من جهتهِ ،دعا رئيس إقليم كردستان المنتهية واليته مسعود
البرزاني إلى تفعيل المبادرة التي ط َّرحها بهدف حسم ملف
االستقالل.
البرزاني قال إنَّ ال طريق أمام إقليم كردستان سوى اإلنفصال،
جانب الحوار مع األط��راف
واقترح إقامة استفتاء شعبي إلى
ِ
السياسية في بغداد.
ط َّرح البرزاني أثار مخاوف لدى بعض األوساط السياسية
العراقية من ضم المناطق التي ُتحررها القوات الكردية إلى
االقليم.
ميدانياً ،أعلنت قيادة عمليات االنبار أمس عن مقتل  700عنصر
من جماعة «داعش» اإلرهابية منذ بدء عملية استعادة السيطرة
على جزيرة الخالدية ،التي تبعد بمسافة  23كيلومترا ً إلى الشرق
من مدينة الرمادي مركز محافظة األنبار الغربية وحتى االن.

من المسلحين في قرية زهيليلة التابعة لناحي ِة القيارة بمحافظ ِة
نينوى.
في غضونِ ذلك يواصل أهالي الموصل النزوح من المدينة
بعد اشتداد المعارك باتجاه المناطق األكثر أمناً .اللجنة الدولية
للصليب األحمر قالت :إنَّ نحو مليون عراقي مهددون بالنزوح.
وكان قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم عبدالله الجبوري،
قال أنَّ  500متر ُتفصل القوات المشتركة عن مركز ناحية القيارة،
فيما أ َّكد سيطرة القوات العراقية على غالبي ِة المواقع النفطية
التي كانت تنظيم «داعش» اإلرهابي يسرق النفط الخام منها.
وقال الجبوري إنَّ «قوات المشتركة من الفرقة  15ومكافحة
اإلرهاب تبعد  500مترا ً عن مركز ناحي ِة القيارة» ،موضحا ً «أننا
فريق مشترك
ال نعجل في اقتحام مركز المدينة ،ألننا نعمل ضمن
ٍ
بقياد ِة غرفة العمليات المشتركة التي تحدد نقاط تحرك قواتنا».
وأضاف أنَّ «تلك القوات تمكنت أمس واليوم من تحرير نحو
 6قرى في محيط القيارة (65كم جنوب نينوى)» ،مشيرا ً إلى أنَّ
«معركة القيارة محسومة وتمكنا من قتل اعداد كبيرة من ارهابي
داعش».
واكد قائد عمليات نينوى ان «التنظيم بات منتهيا ً ومشلولاً في
مواجهة قواتنا التي سطرت اروع االنتصارات في تحرير محيط
القيارة» ،الفتا إلى «اننا نسعى خالل الساعات المقبلة إلعالن
ساعة االنتصار».
وتابع الجبوري أنَّ «الحقول النفطية في القيارة أصبحت تحت
سيطرة قواتنا» ،معتبرا ً أنَّ «هذه النقطة مهمة ألنَّ التنظيم كان
يُهرب النفط ويستغله ،ولهذا دفع العشرات من مسلحيه لمعركة
القيارة ألن النفط هو ما يبحث عنه هذا التنظيم األرهابي».

وبحسب موقع «بي بي سي» ،قال قائد عمليات األنبار اللواء
الركن اسماعيل المحالوي ،إ َّن��ه لم تتبق س��وى جيوب قليلة
للتنظيم في منطقة زوية البوبالي يتم التعامل معها عسكرياً،
انفاق حفرها مسلحو
وأضاف أنَّ القوات العراقية تتعامل اآلن مع
ٍ
التنظيم تحت األرض.
وتابع المحالوي ،أنَّ ال��ق��وات األمنية تعمل على تمشيط
جميع مناطق جزيرة الخالدية ،وإعادة انتشار توزيع القطعات
خرق ُمحتمل مع
القتالية والعسكرية «بشكل يضمن معالجة أي
ٍ
االستعداد للتوج ِه إلستعاد ِة السيطرة على جزيرة الرمادي خالل
األيام القليلة المقبلة» .
وأ َّكد المحالوي أنَّ القوات األمنية من الجيش والشرطة ومقاتلي
خندق واحد ضد
العشائر والحشد بفئاتها المختلفة «يقاتلون في
ٍ
مسلحي التنظيم».
من جهتها ،صدت قوات البيشمركة هجوما ً «لداعش» في محور
قضاء داقوق جنوب محافظة كركوك ،وفق ما أ َّكد ُه مصد ٌر أمني في
المحافظة.
بدورها أحبطت القواتُ األمنية العراقية هجوما ً انتحاريا ً
«ل��داع��ش» على م��ق� ٍر للجيش ال��ع��راق��ي ف��ي الطارمية شمال
العاصمة.
وح َّررت القوات العراقية قرى «الحويش ،والجواعنة ،والجبلة،
والغازية» قرب مركز ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل من
سيطرة تنظيم «داعش» ورفعت العلم العراقي فوقها ،بعد مقت ِل
وإصاب ِة عد ٍد كبير من مسلحي تنظيم «داعش» ،إضاف ًة إلى منطق ِة
«المعارض» جنوبي ناحي ِة القيارة جنوب الموصل من سيطرة
التنظيم ،كما ُقتلت أحد مسؤوليه المدعو مروان سبهان مع عد ٍد

ليبيا« :البنيان المر�صو�ص» ت�ستعيد حي ًا في �سرت
أح��رزت القوات الموالية لحكومة
ال��وف��اق الوطني الليبية المعترف
بها دولياً ،أول أمس الثالثاء ،تقدما ً
ملحوظا ً وس��ط س��رت واس��ت��ع��ادت
الحي الـ 2الذي يُعد أحد أكبر معاقل
مسلحي «داعش» بالمدينة.
وأع��ل��ن المركز اإلع�لام��ي لعملية
البنيان ال��م��رص��وص ف��ي صفحته
الرسمية على موقع «فيسبوك» أنَّ
قواتها تبسط سيطرتها على الحي رقم
 ،2بعد مواجهاتٍ عنيفة مع مسلحي
تنظيم داعش» ،بمن فيهم القناصة.
وأ َّكد المتحدث الرسمي باسم قوات
حكومة الوفاق الوطني ،رضا عيسى،
لوكالة رويترز استكمال سيطرتها
على الحي الـ ،2مضيفا ً أنَّ القوات
الحكومية استخدمت في هذه العملية
دبابات.
يُذكر أنَّ األحداث في سرت تتطور،
خالل األيام الماضية ،لصالح القوات
الحكومية ،ال��ت��ي ت��خ��وض ص��راع�ا ً
عسكري غربي ،من أج ِل
حاداً ،بدع ٍم
ٍ
استعاد ِة المدينة من براثن «داعش».
وتشهد المدينة ،في األيا ِم األخير ِة
مواجهاتٍ متقطع ٍة بين قوات الجيش
وعناص ٍر للتنظيم ،يتحصنون داخل
مبانٍ عدة في  3أحياء وسط المدينة،
فيما ت��ج��ري وح����دات م��ن الجيش
عمليات تمشيط في األحياء المحررة

من قبضة التنظيم.
وكانت قوات «البنيان المرصوص»
قد أحرزت تقدما ً مع بسط سيطرتها
مناطق هامة وسط سرت،
على عد ِة
ٍ
بما فيها مجمع ق��اع��ات واغ��ادوغ��و
وم��س��ت��ش��ف��ى اب���ن س��ي��ن��اء وال��ح��ي
الجامعي وع��دد من المصارف ،فيما
أ َّك��دت غرفة عمليات تحرير المدينة
أنها ألحقت «بداعش» خسائر فادحة
في األرواح والعتاد ،بعد محاصر ِة
مجموع ٍة م��ن مسلحي التنظيم في
مساح ٍة ضيقة واستهدافهم بالقصف
الجويَّ والمدفعي.
وم��ع دخ��ول معركة تحرير سرت
مراحلها األخ��ي��رة ،اش��ت��دت ض��رارة
المواجهة وأظهر التنظيم المتطرف
الكثير من النديَّة في مواجه ِة القوات
ال��ت��اب��ع��ة ل��ـ»ال��م��ج��ل��س ال��رئ��اس��ي»
لحكومة الوفاق الوطني.
وتحدث المكتب اإلعالمي لغرفة
عمليات تحرير محور سرت  -مصراتة
ع��ن م��ع��ارك بطولية ،ق��ال إنَّ قواته
خاضتها «ضد آخر فلول «داعش» في
مدينة سرت سيطرت خاللها على أهم
المواقع التي كانوا يتحصنون بها».
وشاركت في معرك ِة الثالثاء 14
دب��اب��ة ت�� َّم استخدامها الستهداف
مواقع القناصة ،فيما ن َّفذت الطائرات
الحربية  20غار ٍة جويَّة للقضاء على

سيارات مفخخة وأخرى لنق ِل الذخيرة
تابعة لـ»داعش».
وفي الطرف اآلخر ،استخدم مقاتلو
التنظيم خ��م��س س��ي��ارات مفخخة
ودراج���ة ن��اري��ة وث�لاث��ة انتحاريين
ِ
الستهداف
يحملون أح��زم� ًة ناسف ًة
جنود قوات «البنيان المرصوص»،
ال��ت��ي ل��م ت��ت��ح��دث ع��ن خ��س��ائ��ر في

صفوف مقاتليها.
وتعكس استماتة التنظيم في الدفاع
عن آخر معاقله الحالة النفسية التي
أضحى عليها مقاتلو «داع��ش» بعد
تلقيهم ضرباتٍ موجع ٍة وخسارتهم
معركة س��رت بسرع ٍة كبيرة ،بعد
ب��د ِء الضربات العسكرية األميركية
التي مكنت قوات حكومة الوفاق من

التقدم على األرض ،وانتزاع المناطق
االستراتيجية داخل المدينة من أيدي
اإلرهابيين.
وت��ق��ول غ��رف��ة عمليات «البنيان
ال��م��رص��وص» إنَّ م��واج��ه��ات أول
أمس الثالثاء توضح «أنَّ الدواعش
اختاروا االنتحار بعد أن فقدوا كل أمل
في المواجهة».

«التج ُّمع القومي» البحريني :الأو�ضاع تت�أ َّزم
وال بد من حلول توافقية
رأت األمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي البحريني،
أنَّ األوضاع في البالد تزداد تأزما ً واحتقانا ً مع استمرار األزمة
سياسي واضح ،ومع غياب
أفق
السياسية والدستورية من دون ٍ
ٍ
رسمي للحلو ِل السياسي ِة وفي ظ ِل أج��وا ٍء مشحونة
أيَّ توج ٍه
ٍ
بالتحريض على الكراهية واإلقصاء.
ِ
وبحسب «مرآة البحرين» ،عقب اجتماع األمانة االعتيادي،
دعَّ ��ا التجمع إلى فتح مسا ٍر للحوار الوطني الحقيقي والقادر
على إيصال كل األطراف إلى محطة الحلول السياسية الوطنية
التوافقية.
وأ َّكد على الحاجة إلى خطواتٍ إيجابي ٍة لتبريد الساحة والدفع

بها في اتجاه التهدئة السياسية واإلعالمية ،والكف عن محاوالتِ
محاصر ِة العمل السياسي وإف��راغ� ِه من محتواه ،عبر تضيق
الخناق على الجمعيات السياسية وأيضا ً وقف حالة التصعيد
األمني ،المتمثلة في محاصر ِة بعض المناطق ومعاقبة السكان
مسوغ وكذلك وقف ُمالحق ِة بعض
بصور ٍة جماعي ٍة ،من دونِ أيَّ
ٍ
الناشطين السياسيين والحقوقيين وغيرهم من المواطنين
واستدعائهم للتحقيق وإحالتهم للنيابة العامة.
ورأى التجمع أنَّ البعثات التعليمية برزت كإحدى القضايا التي
تزيد من حالة االحتقان والتجاذب في الوقتِ الحاضر ،والتي تطل
برأسها في ك ّل عا ٍم مع تكرار شكاوى الطلبة المتفوقين ،وأولياء

أمورهم في غياب الشفافية والعدالة في توزيع هذه البعثات
وتفاقم الشعور بالغبن والظلم ،نظرا ً لحرمان هؤالء الطلبة من
الحصول على رغباتهم األساسية والتعدي على حقوقهم التي
كفلها لهم القانون والدستور ،وغياب مبدأ تكافؤ الفرص.
وضع
ودعا التجمع إلى اعتماد معايير الشفافية والمساواة في
ِ
خطة وتوزيع البعثات ،بما يتماشى مع حقوق الطلبة وجهوهم
واحترام اختياراتهم في إطار المنافس ِة الشريفة والعادلة ،وهو
ما يستدعي إلغاء آلية ما يسمى بـ «المقابلة الشخصية» التي
ُتمثل اختالال ً واضحا ً في مبدأ العدالة وانتقاصا ً لجهو ِد الطلبة
المتفوقين.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مصلح إجتماعي سويسري أس��س الصليب األحمر
 ،1863للنداء
2 .2عاصمة أميركية ،شاعر عباسي من أهل البصرة
3 .3حرف نصب ،تثنيا على ،أداة جزم
4 .4مرفأ فرنسي ،مملكة عربية قديمة
5 .5ضحك دون إصدار صوت ،داعب ،خالف فقير
6 .6ف ّكي ،يهدمان البناء
7 .7عظام في الفم ،وبكى
8 .8بلدة لبنانية ،أنيسا ً
9 .9والية ميركية ،مرض صدري
1010حاجز ،تارك دون عناية ،قامر
1111بلدة لبنانية ،إحسان
1212من أنواع الشجر ،منطقة في إيطاليا الوسطى

1 .1شاعر أموي معمر من الفرسان
2 .2مؤسس نينوى األسطوري ،للنفي ،مذهب
3 .3أعلى قمة في االردن ،بلدة لبنانية ،مثيل
4 .4يجيء ،أداة إحدى حواسها
5 .5مدينة بلجيكية ،عملت بجد وجهد
6 .6دفنا البنت وهي حية ،البحر
7 .7صاح الكلب ،أداة إحدى الحواس ،أرتدي
8 .8أصاهره ،حرف نصب ،ضعف
9 .9تردد صوته في صدره ،عملة أجنبية
1010من أشهر كتب األدب ألبو فرج األصبهاني ،سالم
1111يربط ويشد ،نفاخره
1212أحالم ،شأننا
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،835417629 ،479625381
،596243178 ،261398457
،348179265 ،127586943
،613854792 ،982761534
754932816

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الدومينيكان  ) 2بدادون،
سألنا  ) 3اي��م ،ناسبت ،سل ) 4
انامل ،بالي  ) 5اسندك ،اديم ) 6
ال ،اورل��ي ،الن  ) 7اليف ،ام��ان ،ال

 ) 8نعيم ،رنكين  ) 9مجد ،ماله،
رم  ) 10راما ،المته  ) 11نابولي،
اتون  ) 12اي ،يرهنان ،نب.
عموديا:
 ) 1ابان االحمر  ) 2لدي ،سال،
جاني  ) 3دام��ان ،يندما  ) 4ود،

ندافع ،ابي  ) 5موناكو ،يم ،ور 6
) ينام ،رامالله  ) 7ساللم ،الين
 ) 8يسب ،ديارهم  ) 9كاتبي ،ن
ن ،تان  ) 10ال ،ام��ل ،كرهت 11
) ننسل ،اليم ،ون  ) 12اليونان،
انب.

 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 Shallows
فيلم رعب بطولة باليك ليفلي
م��ن اخ����راج ج���وم ك��ول��ي��ت سيرا.
مدة العرض  86دقيقة،ABC( .
ك���ون���ك���ورد ،س��ي��ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
Equals
فيلم درام���ا ب��ط��ول��ة نيكوالس
هولت من اخراج درايك دورمس.
مدة العرض  101دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،فوكس ،سينمال).
Suicide Squad
فيلم دراما بطولة ويل سميث.
مدة العرض  130دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس ،سينمال).
Viral
ف��ي��ل��م رع�����ب ب���ط���ول���ة صوفي
ب��ل�اك دي��ل��ي��ا م���ن اخ������راج هنري
ج��وس��ت واري���ل ستشلمان .مدة
ال���ع���رض  85دق���ي���ق���ة،ABC( .
الس س��ال��ي��ن��اس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
Ice Age: Collision
Course
فيلم تصويري بولة ستيفاني
بيتريز من اخ��راج مايك تورمير.
مدة العرض  94دقيقة،ABC( .
ك���ون���ك���ورد ،س��ي��ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
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).

