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تعلن دعمها القتراح ( ...تتمة �ص)9

المسؤولة الروسية اعتبرت أنَّ دعوات مايكل موريل نائب رئيس وكالة
االستخبارات المركزية األميركية سابقا ً إلى قتل ال��روس واإليرانيين في
سورية بشك ٍل خفيُ ،تعيد إلى األذهان تصريحات تنظيم «داعش».
زاخاروفا أشارت أنَّ تصريحات موريل أثارت صدمة ليس لدى الجانب
الروسي فحسب ،بل ولدى ممثلي الخارجية األميركية الذين سارعوا إلى
النأي بأنفسهم عن كالم المسؤول السابق .وأضافت «لألسف الشديد ،تؤدي
مثل هذه التصريحات الصادرة عن شخصيات ذات مواقع مميزة في النخبة
األميركية ،إلى تخفيض قيمة العملية التي أطلقها الطرفان الروسي واألميركي
من أجل صياغة مقاربة مشتركة من األزمة السورية»« ...إننا نعتبر مثل هذه
التصريحات الصادرة عن مسؤولين حاليين وسابقين في أي بلد ،مرفوضة
مطلقا ً».
في غضون ذلك ،أعربت وزارة الدفاع الروسية عن دعمها القتراح المبعوث
األممي إلى سورية ستافان دي ميستورا ،إعالن تهدئة أسبوعية في حلب
السورية لمدة  48ساعة.
وق��ال ال��ل��واء إيغور كوناشينكوف الناطق باسم ال���وزارة ،إنَّ الجانب
الروسي يقترح إرس��ال القوافل اإلنسانية ليس إلى األحياء الشرقية التي
تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة فحسب ،بل وإلى األحياء الغربية لحلب
الخاضعة لسيطرة الجيش السوري.
وقال كوناشينكوف تعليقا ً على اقتراح دي ميستورا «يكمن الشرط لتطبيق
هذه المبادرة في إرسال القوافل اإلنسانية إلى األحياء الشرقية لحلب والتي
تسيطر عليها العصابات ،وإلى األحياء الغربية الخاضعة لسيطرة القوات
الحكومية ،عبر مسارين».
وأوضح أنَّ المسار األول يجب أن يمر من مدينة غازي عنتاب التركية بأحد
المعبرين الحدوديين المذكورين في القرار الدولي رقم  ،2165ومن ثم بطريق
الكاستيلو إلى األحياء الشرقية لحلب.
أما المسار الثاني ،فترى وزارة الدفاع الروسية أنه يجب أن ينطلق من ريف
حلب الشرقي ،مرورا ً بطريق يحيط المدينة من الشرق وشمال الشرق وصوال ً
إلى مخيم حندرات ،ومن ثم بطريق الكاستيلو إلى أحياء حلب الغربية.
وأ َّكد أنَّ الجانب الروسي مستعد للمساهمة في تنسيق المسائل المتعلقة
بضمان أمن القوافل اإلنسانية إلى حلب مع الحكومة السورية ،لكنه ينتظر
من الواليات المتحدة بذل جهود مماثلة خالل اتصاالتها مع «المعارضة

المعتدلة» لضمان أمن القوافل لدى مرورها باألراضي الخاضعة لسيطرة
المعارضين.
وتابع أنَّ الدفاع الروسية مستعدة لالستجابة لطلب األمم المتحدة و«بذل
جهود إضافية من أجل زي��ادة فعالية آليات الرقابة وضمان األم��ن لمرور
القوافل اإلنسانية المتجهة إلى شرق حلب».
وأوض��ح أنَّ مثل هذه اآللية ستزيل قلق السلطات السورية إزاء طابع
الشحنات المتجهة إلى األحياء التي تسيطر عليها المعارضة ،مؤكدا ً أنَّ
ممثلين عن المركز الروسي المعني بمصالحة األطراف المتنازعة ،سيقدمون
المساعدات الضرورية للعسكريين السوريين لتفتيش الشحنات لدى مرورها
بالنقاط األمنية على تخوم مدينة حلب.
وكان المبعوث األممي أوضح خالل مؤتمر صحفي ،أمس ،أنَّ فريق العمل
الخاص بوقف العمليات القتالية سيبحث موضوع الهدنة في حلب .وتابع
أنَّ روسيا والواليات المتحدة ،بصفتهما الرئيسين المتناوبين لمجموعة دعم
سورية ،تشاطرانه قلقه من الوضع في حلب وتبحثان عن الحل.
واستطرد قائالً «إنني أصر على ذلك  ،نيابة عن األمين العام لألمم المتحدة.
يجب إعالن تهدئة إنسانية مدتها  48ساعة في حلب كخطوة أولى ،ويتطلب
ذلك جهودا ً مكثفة ليس من جانب الرئيسين المتناوبين (روسيا والواليات
المتحدة) فحسب ،بل ومن أولئك الذين لهم تأثير على الوضع الميداني».
دي ميستورا قال أنه ق َّرر تعليق اجتماعه مع فريق العمل المعني بتقديم
المساعدات اإلنسانية في وقتٍ سابق من الخميس ،بعد مرور  8دقائق على
بدء اللقاء ،ليبعث برسالة إلى أعضاء مجموعة دعم سورية ،تعبر عن خيبة
آماله حيَّال فشل مساعي اإلغاثة .وأ َّك��د أنَّ الفريق سيستأنف اجتماعاته
األسبوع المقبل .وأوض��ح أنه ال مساعدات أممية وصلت إلى سورية هذا
األسبوع ،باستثناء المساعدات المخصصة لدير الزور .وتابع أنَّ المناطق
المحاصرة في سورية لم تصلها قوافل المساعدات منذ شهر.
وفي شأن متصل ،أعلنت الدفاع الروسية أنَّ قاذفات «تو -22إم  »3بعيدة
المدى وقاذفات «سو »-34شنت ضربة مكثفة جديدة ضد مواقع «داعش»
في سورية ،انطالقا ً من مطارات في روسيا وإيران.
وأوضحت الوزارة أنَّ الغارة التي نفذتها القاذفات ،أمس ،استهدفت مواقع
لـ«داعش» في ريف دير الزور ،و أس َّفرت عن تدمير  5مستودعات كبيرة تحوي
على األسلحة والذخيرة والمحروقات ،باإلضافة إلى إصابة  6مراكز قيادة،

من جانبها ،تحدثت مصادر في
الجيش اليمني ع��ن مقتل جندي
س��ع��ودي ج��راء أع��م��ال القنص في
موقع بيت الرمادي العسكري في
محافظة جازان السعودية المطلة
على البحر األحمر.
من جه ٍة أخرى ،أ َّكد تقرير اعدته
منظمات دول��ي��ة أنَّ األض���رار التي
تسبب بها العدوان السعودي على
اليمن تصل تكلفتها إل��ى نحو 7
مليارات دوالر.
وق��د أش��ار التقرير ،ال��ذي اع��ده
ال��ب��ن��ك ال���دول���ي واألم����م المتحدة
والبنك اإلسالمي للتنمية واالتحاد
األوروبي ،بعنوان «التقييم المبدئي
لألضرار واالحتياجات» وهو وثيقة
عمل داخلية لن تكون متاحة للعلن،
إلى أنَّ ما يحدث في اليمن تسبب
بأضرار اقتصادية بأكثر من 7.3
مليار دوالر تتعلق باإلنتاج وتوفير
الخدمات.
وأظ���ه���ر م��س��ح أج���رت���ه وزارة
التعليم اليمنية ،وذك��ره التقرير،
أنَّ  1671مدرسة في  20محافظة
تعرضت ألضرار ،منها  287مدرسة
تحتاج لعمليات ب��ن��اء رئيسية،
فيما تستخدم  544مدرسة أخرى
كمراكز إيواء للنازحين ،بينما تحتل
جماعات إرهابية  33مدرسة.
وبناء على عينة مؤلفة من 143

والقضاء على عدد كبير من اإلرهابيين ،وتدمير مرابض مدفعية ومدرعات
تابعة لإلرهابيين.
وفي سياق متصل ،اعتبر نائب وزي��ر الخارجية الروسي أنَّ ادع��اءات
واشنطن بأن روسيا تنتهك قرار مجلس األمن حول برنامج إيران النووي،
محاولة لتشويه صورة التعاون الروسي اإليراني في مكافحة اإلرهاب.
وف��ي التعليق على التعاون بين موسكو وواشنطن في س��وري��ة ،أكد
ريابكوف أنَّ التعاون بين عسكريي البلدين منذ بداية العام على هذا المسار،
كان تعاونا ً غير مسبوق .وأضاف «التعاون مستمر بين البلدين ،وال يقتصر
على التنسيق في الجو لمنع وقوع الحوادث العرضية ،بل يمتد إلى ما هو
أبعد وأوسع من ذلك» .وختم بالقول «نأمل في استمرار االتصاالت المكثفة
مع الجانب األميركي حول سورية ،بما يشمل جميع القضايا التي يبحثها
عسكريونا».
ميدانياً ،استهدفت طائرات الجيش السوري ،مقار لالتحاد الديمقراطي في
مدينة الحسكة شمال شرق سوري» ،والمواقع المستهدفة «تتوزع بين ثالثة
حواجز وثالث مقار لوحدات حماية الشعب الكردية ،وشرطة االسايش»
التابعة لها.
وأف��ادت «فرانس برس» أنَّ الطائرات شنت غ��ارات على مواقع عدة في
المدينة التي تشهد منذ ليل أمس معارك عنيفة ،بين قوات الدفاع الوطني
وقوات «االسايش» الكردية.
وت��دور اشتباكات عنيفة بين الطرفين وتتركز في حي مرشو في وسط
المدينة ،وحي النشوة في جنوبها.
وأوضح مصدر حكومي في المدينة أنَّ اجتماعات عدّة عُ قدت بين الطرفين
في وقت سابق «الحتواء التوتر وح ّل الخالف سلم ّياً ،لكن الوحدات الكردية
طالبت بحل قوات الدفاع الوطني في المدينة» .وأضاف أنّ هذه الضربات
ّ
للكف عن مطالبات مماثلة من شأنها أن
الجوية «هي بمثابة رسالة لألكراد
تمس بالسيادة الوطنية».
من جهة أخ��رى ،أفاد مصدر أن الجيش السوري استعاد زمام المبادرة
وانتقل إلى موقع الهجوم جنوب غرب حلب ،مشيرا ً إلى أنَّ عشرات الغارات
نفذتها مروحيات عسكرية ضد أرت��ال إم��داد المسلحين في منطقة حلب.
وأضاف المصدر أن اشتباكات عنيفة متواصلة على جبهة الكليات العسكرية
جنوب غرب حلب.

بعد هزيمته في ليبيا..
«داع�ش» �إلى تون�س والجزائر

بان كي مون يدعو ( ...تتمة �ص)9
«ك���ل األع��م��ال ال��ع��دائ��ي��ة ف����وراً» ،
وأن ي��س��ت��أن��ف ال��م��ش��ارك��ون في
المفاوضات «محادثات مباشرة»
بمساعدة مبعوث األمم المتحدة إلى
اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وم��ن المفترض أن يتحدث ولد
الشيخ أحمد األربعاء المقبل أمام
مجلس األمن عن جهوده الستئناف
المفاوضات.
وسقط في اليمن آالف القتلى منذ
آذار  ،2015بينما نزح أكثر من 2,8
مليون شخص في النزاع بين أنصار
الله المتحالفين مع القوات التابعة
ل��ل��رئ��ي��س ال��س��اب��ق ع��ل��ي عبدالله
صالح ،والقوات الموالية للرئيس
عبد ربه منصور هادي.
ُق��ت��ل أرب��ع��ة ع��ن��اص��ر م��ن ق��وات
الرئيس عبد ربه منصور هادي في
تفجير إنتحاري ُنسب إلى تنظيم
«القاعدة» في محافظة أبين ،وفق ما
أعلن مسؤول عسكري في الجيش.
وقال المسؤول ع ْينه ،إن «سيارة
مفخخة ك���ان ي��ق��وده��ا إن��ت��ح��اري
منتمي إل��ى «ال��ق��اع��دة» ،استهدفت
مركبت ْين عسكريت ْين ف��ي منطقة
العين في محافظة أبين» ،الفتا ً إلى
أن «ال��ه��ج��وم ج��اء ف��ي س��ي��اق ردة
فعل ،بعد اس��ت��ع��ادة ق��وات ه��ادي
مدينتي ل��ودر ومودية من سيطرة
ْ
التنظيم».
وتمكنت ق��وات ه��ادي ب���دءا ً من
األس��ب��وع ال��م��اض��ي ،وب��دع��م جوي
أميركي وس��ع��ودي ،م��ن استعادة
مناطق في أبين كانت تحت سيطرة
«القاعدة» ،حيث انسحب عناصر
التنظيم باتجاه مناطق جبلية في
المحافظة.
وتشن طائرات أميركية من دون
طيار منذ أعوام غارات على مواقع
تابعة لتنظيم «القاعدة» في جزيرة
العرب في اليمن ،كما بدأ التحالف
باستهداف المتشددين منذ نهاية
آذار من العام  ،2015ما م ّكن قوات
ه���ادي م��ن اس��ت��ع��ادة مناطق كان
تسيطر عليها «ال��ق��اع��دة» جنوب
شرق البالد.

نواك�شوط والرباط( ...تتمة �ص)9

م��درس��ة ،ف��إنَّ التكلفة التقديرية
لألضرار تبلغ  269مليون دوالر.
وف���ي ت��ع��ز ،ث��ال��ث أك��ب��ر مدينة
يمنية ،ب��ات القطاع الصحي على
وش��ك اإلن��ه��ي��ار م��ع ت��ع��رض نصف
ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات ال��ع��ام��ة ل��غ��ارات
العدوان وتدميرها أو تضررها.
وقال التقرير إنَّ هناك زيادة في
نسبة انتشار األم��راض والوفيات
بين المدنيين ،نتيجة للعدوان.
ول��م يتمكن التقرير م��ن تقييم
األضرار التي تعرضت لها المناطق
السكنية في صنعاء وع��دن وتعز
وزنجبا ،حيث توقفت عملية جمع
ال��ب��ي��ان��ات ف��ي تشرين األول عام
 ،2015وبلغت كلفة األضرار التي
أحصتها هذه البيانات وحدها 3.6
مليار دوالر.
ووصلت كلفة إعادة بناء منشآت
الطاقة المدمرة في المدن األرب��ع
 139مليون دوالر ،ذه��ب معظمها
إلص�ل�اح محطات ال��ك��ه��رب��اء التي
تعرضت ألضرار جزئية أو كلية.
ه��ذا وأدى ال��ع��دوان السعودي
على اليمن ،إل��ى مصرع أكثر من
 6500شخص وتشريد أكثر من
 2.5مليون وكارثة إنسانية في بلد
سجل فيه الناتج المحلي اإلجمالي
للفرد  1097دوالرا ً فقط في 2013
وفقا ً لتقديرات البنك الدولي.

أوردت وس��ائ��ل إع�لام محلية تونسية أنَّ األم��ن
التونسي اعتقل خمسة إرهابيين ،ومعهم مهربون
على الحدود الجنوبية للبالد.
ونقلت صحيفة «بيزنيس نيوز» اإللكترونية عن
مصادر ،وصفتها بالمطلعة ،تأكيدها أنَّ العناصر
الخمسة الموقوفين ينتمون إلى «داع��ش» .وقد فروا
من ليبيا بعد اشتداد القصف على التنظيم اإلرهابي
هناك.
وم��ع تضييق الخناق على أكبر معاقل التنظيم
في ليبيا ،يبدو أنَّ مخاوف ال��دول الغربية من فرار
المقاتلين إلى جوار ليبيا بدأت تتحقق فعالً ،بعد ورود
أنباء عن توج ِه عشرات المقاتلين من سرت إلى الدول
المجاورة لليبيا.
وقد استنفرت كل من الجزائر وتونس جيشيهما
لمراقبة ال��ح��دود ع��ن ك��ث��ب ،عبر تسيير دوري���ات
عسكرية ،وتحليق مروحيات لالستطالع ،وتشديد
إجراءات التنقل بينهما وليبيا .وذلك غداة بدء الطيران
العسكري األميركي قصف أهداف للتنظيم في مدينة
سرت بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق.
وب��دأت تونس قبل فتر ٍة في بناء ج��دار على طول

الحدود المشتركة مع ليبيا لضبط تحرك العناصر
المتطرفة والمهربين .وذلك بدع ٍم مباشر من الواليات
األميركية .كما أوردت صحف جزائرية أنَّ الجزائر
تبني حاليا ً سياجا ً على حدودها مع ليبيا لمنع تسلل
المقاتلين إلى داخل البالد.
وتبدو مخاوف البلدين العربيين المجاورين لليبيا
مشروعة ،فتونس عانت األمرين منذ سيطرة تنظيم
«داعش» على مدن وبلدات في ليبيا ،وتمكنه من تنفيذ
عمليات دامية داخ��ل األراض��ي التونسية بتخطيط
وتنفيذ من إرهابيين تونسيين .أما الجزائر ،فخاضت
معركة صامتة مع التنظيم خالل األشهر الماضية،
ولم يمر يوم تقريبا ً من دون إحباط محاولة تسلل
لمقاتلين أو تهريب للسالح؛ ما دفع الجيش إلى رفع
حالة التأهب ،والتمرن على أنماط خاصة من القتال.
وفي ظ ِل تشديد اإلج��راءات االحترازية في تونس
والجزائر ،ترجح مصادر غربية قريبة من العمليات
العسكرية األميركية ف��ي س��رت أن يتوجه مقاتلو
«داع���ش» نحو ال��ح��دود الجنوبية لليبيا ،وخاصة
باتجاه تشاد والنيجر بسبب هشاشة اإلج���راءات
األمنية ،ووعورة المناطق الحدودية الشاسعة التي
تربطهما بليبيا.

«�أميركيون» ت�شيد ببيان �أممي �س َّلط ال�ضوء
على التمييز الديني في البحرين
أش��ادت منظمة «أميركيون من
أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان
في البحرين» ببيان خبراء األمم
المتحدة الصادر الثالثاء الماضي،
الذي سلط الضوء على واقع تعرض
أغلبية البحرينيين لالستهداف
والتمييز بنا ًء على انتمائهم الديني،
م��ؤ َّك��د ًة التضامن م��ع مطالبتهم
حكومة البحرين ب��وق� ِ
�ف حملتها
القمعية ضد الشيعة.
المنظمة ق��ال��ت ف��ي تقريرها،
بحسب «منامة بوست» ،إنّ بيان

ال��خ��ب��راء أ َّك���د ت��ع��رض األغلبية
الشيعية في البحرين لموج ٍة مكثف ٍة
من عمليات االعتقال واالحتجاز
واالس���ت���دع���اء واالس���ت���ج���واب���ات
واالتهامات الجنائية ضد العديد
من رج��ال الدين والمدافعين عن
ح��ق��وق اإلن���س���ان وال��م��ع��ارض��ي��ن
السلميين ،فضالً عن حل جمعية
ال��وف��اق وإغ�ل�اق منظمات دينية،
والقيود المفروضة على ممارسة
الشعائر الدينيّة ،مشير ًة إلى أنَّ
لهذا األمر «تأثيرا ً سلبياً» في حقوق

اإلنسان األساسية في البالد.
وأ َّك��دت المنظمة دعمها لدعوة
الخبراء إلى ضرورة وقف الحكومة
البحرينية ال��ت��داب��ي��ر القمعية،
وال��ش��روع ف��ي ال��ح��وار م��ع جميع
األط��راف ذات الصلة من أجل منع
النزاعات غير الضرورية والعنف،
واإلف����راج ع��ن جميع المعتقلين
ال��س��ي��اس��ي��ي��ن ،ورف�����ع ال��ق��ي��ود
ال��م��ف��روض��ة على ال��ح��رك��ة وحظر
السفر المفروض على رجال الدين
والمدافعين عن حقوق اإلنسان.

محمد عبد العزيز ،ولعل الرباط لم تستطع أن «تبتلع» هذه الخطوات
الموريتانية ورأت فيها تجاوزا ً للخطوط الحمراء في ملف الصحراء الذي
تنظر إليه الرباط ،باعتباره الملف األكثر حساسية و«الترمومتر» الذي
تقيس به عالقاتها مع اآلخرين.
على الناحية األخرى ،لدى نواكشوط مآخذها ،فالرئيس عزيز لن يغفر
للمغرب إلغاء زيارتين له هناك بحجة «انشغال الملك» ،كما أنَّ احتضان
المملكة لخصمه اللدود رجل األعمال «بوعماتو» وعالقاتها االستثنائية
مع المعارض المشاكس «ولد الشافعي» كلها أمور يرى فيها الموريتانيين
إش��ارات غير وديَّة على األقل ،هذا إنَّ لم ينظر إليها النظام الموريتاني
بوصفها تهديدا ً مستقبليا ً له عبر االستثمار في معارضيه.
التمثيل المغربي المنخفض في قمة نواكشوط العربية األخيرة ،سكب
الكثير من الزيت على النار المشتعلة أصالً ،وقرأت فيه نواكشوط إصرارا ً
مغربياً ،هذه إضافة إلى بعض اإلشارات غير الوديَّة القادمة من الجار
الجنوبي السنغال ،والتي قرأها البعض على طريقة «فتش عن المغرب»،
نظرا ً للعالقات الخاصة والتأثير المغربي الكبير على السنغال.

القوات العراقية( ...تتمة �ص)9

وفي السياق ،أفاد مصدر أمني في نينوى أمس ،بأنَّ رتل شاحنات نفط
كبير تابع لـ«داعش» ت َّم تدميره بالكامل بقصف جوي جنوبي المحافظة.
وقال المصدر نقالً عن الـ»السومرية نيوز» ،إنَّ «ضربة جوية استهدفت
اليوم ،رتالً تابعا ً «لداعش» يتألف من  ٣٠صهريجا ً محمل ًة بالنفطِ الخام،
وكانت في مواقع قريبة من القيارة 45( ،كم جنوبي نينوى) ،ما أس َّفرعن
تدمير الرتل بالكامل ومقتل نحو  ١٢عنصرا ً من التنظيم وإصابة آخرين».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه ،أنَّ «الضربة الجوية
استهدفت الرتل أثناء قيامه بنقل النفط الخام باتجاه نينوى».
يُذكر أنَّ ق��درة جماعة «داع��ش» على نقل النفط الخام واستخراجه
تقلصت كثيرا ً وجرى تحجيمها نتيجة الضربات الجويَّة المكثفة ،ما أدى
إلى قطع مورد مهم كانت الجماعة اإلرهابية تعتمد عليه في توفير التمويل
ودفع رواتب عناصرها.

حكومات غربية( ...تتمة �ص)9
ومن جهتها ،قالت حكومة الوفاق المدعومة من األمم المتحدة يوم اإلثنين
إنها شكلت لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء إلدارة صندوق الثروة السيادي
الذي يبلغ حجمه  67مليار دوالر.
وكان في السابق ،طلب المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الليبية
المساعدة من المجتمع الدولي واألمم المتحدة طبقا ً لقرارات مجلس األمن
للمحافظة على الثروة النفطية.
وتشكلت حكومة الوفاق نتيجة التفاق جرى توقيعه في كانون األول/
ديسمبر بوساطة من األمم المتحدة .ودخلت الحكومة طرابلس في آذار/
مارس لتحل محل حكومتين متنافستين واحد ًة في العاصمة واألخرى في
شرق ليبيا.
وتعمل حكومة الوفاق الليبية على إعادة توحيد المؤسسات الرئيسية
التي انقسمت بين الحكومتين المتنافستين ،مثل المؤسسة الوطنية للنفط
والبنك المركزي ومؤسسة االستثمار.
ومن جهتها ،قالت حكومة الوفاق المدعومة من األمم المتحدة يوم اإلثنين
إنها شكلت لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء إلدارة صندوق الثروة السيادي
الذي يبلغ حجمه  67مليار دوالر.
وكان في السابق ،طلب المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق الليبية
المساعدة من المجتمع الدولي واألمم المتحدة طبقا ً لقرارات مجلس األمن
للمحافظة على الثروة النفطية.
وتشكلت حكومة الوفاق نتيجة التفاق جرى توقيعه في كانون األول/
ديسمبر بوساطة من األمم المتحدة .ودخلت الحكومة طرابلس في آذار/
مارس لتحل محل حكومتين متنافستين واحدة في العاصمة واألخرى في
شرق ليبيا.
وتعمل حكومة الوفاق الليبية على إعادة توحيد المؤسسات الرئيسية
التي انقسمت بين الحكومتين المتنافستين ،مثل المؤسسة الوطنية للنفط
والبنك المركزي ومؤسسة االستثمار.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1أطول وأعلى سلسلة جبلية في أميركا الشمالية
2 .2دولة إسالمية ،أدعم
3 .3نقيض يقبض ،بنات دان��اوس الملك األسطوري قتلن
أزواجهن ليلة الدخلة بإستثناء واحدة
4 .4نعم (باألجنبية) ،قبّله ،هدم البناء
5 .5فتنه ،أليف ،نعم (باألجنبية)
6 .6قطعة مضروبة من النحاس يتعامل بها ،وميض ،أمنح
7 .7أبارح ،هضاب
8 .8عتبت على ،أجل ،نقضت العهد
9 .9أغيّر ،خالف كفر
 1010فيء ،نصلح البناء ،متشابهان
 1111من شعوب أميركا الوسطى ،مدينة كولومبية
 1212تركناه دون عناية ،مرض صدري

1 .1ض��اب��ط س���وري داف���ع ع��ن دم��ش��ق ض��د الفرنسيين
وإستشهد في ميسلون
2 .2مدينة في السودان ،للنفي
3 .3لإلستفهام ،مصوراً ،للنداء
4 .4يخيفهّ ،
نظمناه
5 .5إسم موصول ،من الحشرات ،جوهر
6 .6مدينة بريطانية غرب لندن ،الفلوس
7 .7منحتم الهدية ،د ّرب
8 .8تصوت من األلم ،يتبعا من غير تأمل ،إسم موصول
9 .9نعاجل إلى األمر ،يقرعه (للجرس)
1010غالب في المزايدة ،اللون األسود الضارب إلى الحمرة
1111وادي األرغوليد في اليونان ،ضمير متصل ،ركيزة
1212إله العاصفة لدى األكديين ،نومنا العميق
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،536892741 ،241357698
،398614527 ،879461253
،125739864 ،764285319
،657143982 ،482976135
913528476

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1هنري دونان ،يا  ) 2ليما،
ابن حازم  ) 3ان ،تمدحا ،لما ) 4
لوريان ،سبأ  ) 5بسم ،العب ،غني
 ) 6حلي ،يهدان  ) 7االسنان ،وناح

 ) 8الال ،اليفا  ) 9انديانا ،سل 10
) س ،هامل ،راهن  ) 11عيناب ،بر
 ) 12رند ،توسكانا.
عموديا:
 ) 1ه��ل�ال ب���ن األس���ع���ر ) 2
نينوس ،ال ،دين  ) 3رم ،رمحاال،

ند  ) 4يأتي ،لسانها  ) 5مالين،
دأبت  ) 6وأدن��ا ،اليم  ) 7نبح،ن
عين ،البس  ) 8اناسبه ،ان ،رك
 ) 9نح ،دوالر  ) 10االغاني ،امن
 ) 11يزم ،ننافسه  ) 12اماني،
حالنا.

 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).

