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ّ
«الوطني» يحذر صالح من املراوغة ...قتلى في صنعاء وتعز
جددت املعارضة اليمنية أمس تأكيدها رفض الحوار مع
النظام ،فيما توصل الجيش اليمني إلى اتفاق تهدئة مع اللواء
املنشق علي محسن األحمر والشيخ صادق األحمر لم يحل دون
سقوط قتلى في صنعاء وتعز
ح� ��ذر امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ل �ق ��وى ال �ث ��ورة
السلمية ف��ي ال�ي�م��ن أم��س م�م��ا وصفها
ب��أس��ال�ي��ب م��راوغ��ة «ب�ق��اي��ا ال �ن �ظ��ام» في
تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي الداعي
ل�ن�ق��ل ال�س�ل�ط��ة ف ��ي ال �ي �م��ن ،وخ�ص��وص��ًا
أن ت ��رح �ي ��ب ص ��ال ��ح ب ��ال� �ق ��رار ج � ��اء ف��ي
ال��وق��ت ال ��ذي ك��ان��ت ف�ي��ه ق��وات��ه ت��واص��ل
استهداف املحتجني واملدنيني في عدد
من املحافظات.
وق ��ال امل�ج�ل��س ،ف��ي ب�ي��ان أص ��دره أم��س،
إن «ال �ن �ظ��ام ي �ه��دف م ��ن وراء ذل ��ك إل��ى
ج��ر الجميع إل��ى امل��واج�ه��ات املسلحة»،
مشددًا على أن النقطة املحورية تتمثل
ف��ي ت��أم�ين ص��ال��ح ع�م�ل�ي��ة ن�ق��ل السلطة
وت�ن�ح��ي رأس ال�ن�ظ��ام ال ��ذي ه��و أس��اس
املشكلة» ،مشيرًا إلى أن «إنفاذها يؤدي
إل ��ى ت�ح�ق�ي��ق ال �ج��زء األع �ظ��م م��ن ال �ق��رار
وي �ت��وق��ف ع�ل�ي�ه��ا إن �ف ��اذ ب��اق��ي ال �ب �ن��ود،
وال �ت �ق��دم خ �ط ��وات ن �ح��و ال� �ح ��ل» .ول�ف��ت
امل �ج �ل��س إل � ��ى أن � ��ه «م � ��ن دون ذل � ��ك ف��إن
(النظام) سيظل يهدر الوقت ويستهلكه
وي�س��رف ف��ي تعميق امل�ش�ك�لات القائمة
ب��ل وإدخ��ال ال�ب�لاد ف��ي أت��ون الصراعات

وال �ن��زاع وال�ف��وض��ى غ�ي��ر ع��اب��ئ بنتائج
سياساته العبثية على ح��اض��ر الوطن
ومستقبله».
وب �ش��أن دع� ��وة ن �ظ��ام ص��ال��ح امل �ع��ارض��ة
إلى الحوار ،قال املجلس الوطني «يعلم
القاصي والداني أن هذا الحوار ال طائل
وال جدوى منه» .وأضاف «الحوار الذي
يدعو إليه اآلن هو ح��وار ملجرد الحوار
واس� �ت� �ه�ل�اك ل �ل��وق��ت ألن م ��ا ي � ��دور وم��ا
ت �م��ارس��ه ال�س�ل�ط��ة ه��و أع �م��ال عسكرية
وع��رض ق��وة وم�ح��اول��ة ف��رض أم��ر واق��ع
ي �ت��وه �م��ون ب��إم�ك��ان�ي��ة ت�ح�ق�ي�ق��ه ف��ي ظل
ثورة شعبية متصاعدة وصامدة» .وأكد
امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي أن ال� �ث ��ورة الشعبية
ماضية في تحقيق أهدافها».
�ت ذك��ر
ت��أت��ي ه��ذه ال�ت�ص��ري�ح��ات ف��ي وق � ٍ
ف�ي��ه م��وق��ع «امل �ص��در أون�ل�اي��ن» أن وزي��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ي �م �ن��ي أب� ��و ب �ك��ر ال �ق��رب��ي،
س�ل��م ي ��وم ال�س�ب��ت امل��اض��ي س �ف��راء دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي واالت �ح��اد
األوروب� � � � � ��ي ،م � �س� ��ودة وث� �ي� �ق ��ة ت�ت�ض�م��ن
رؤي��ة ال�ن�ظ��ام ل�لآل�ي��ة التنفيذية املزمنة
للمبادرة الخليجية ،في إطار ما وصف

ومعارضيها توصلوا إلى اتفاق لوقف
فوري الطالق النار بهدف إزالة املظاهر
امل�س�ل�ح��ة .ب ��دوره ��ا ،أك ��دت ال �ف��رق��ة اول��ى
مدرع ،بقيادة اللواء املنشق علي محسن
األح� �م ��ر وم �ك �ت��ب ش �ي��خ ق �ب��ائ��ل ح��اش��د
حصول االت�ف��اق ،م��ن دون أن يمنع ذلك
من استمرار سماع دوي االنفجارات في
شمال العاصمة اليمينة أو في تعز.
وقتل شخص وأصيب العشرات بجروح
عندما استهدفت القوات املوالية لصالح
ت �ظ��اه��رة ان�ط�ل�ق��ت م ��ن س��اح��ة ال�ت�غ�ي�ي��ر
ب�ج��ام�ع��ة ص �ن �ع��اء ،ف�ي�م��ا أك ��دت م�ص��ادر
ط�ب�ي��ة م�ق�ت��ل ث�م��ان�ي��ة أش �خ ��اص بينهم
ً
طفل وام��رأت��ان ،ف�ض�لا ع��ن اص��اب��ة أكثر
م��ن ث�لاث�ين ج ��راح ب�ع�ض�ه��م خ �ط��رة ،في
ال �ق �ص��ف ال �ع �ن �ي��ف ال� ��ذي ش�ن�ت��ه ال �ق��وات
املوالية لصالح على أح�ي��اء سكنية في
مدينة تعز.
في غضون ذلك ،أعلن أطباء ومسؤولون
ف��ي الجيش اليمني أن ط��ائ��رة عسكرية
يمنية تحطمت لدى هبوطها في مدرج
م�ط��ار ق��اع��دة ال�ع�ن��د ال�ج��وي��ة بمحافظة
لحج بجنوب اليمن أمس ،مما أدى إلى
م�ق�ت��ل ت�س�ع��ة أش �خ��اص ب�ي�ن�ه��م ثمانية
مهندسني سوريني .ونقلت جثث القتلى
وال �ج��رح��ى إل ��ى مستشفى اب ��ن خ�ل��دون
امل� ��رك� ��زي ب �ح��وط��ة ل �ح��ج ح �ي��ث ف��رض��ت
س �ل �ط��ات األم� � ��ن ح ��راس ��ة م� �ش ��ددة ع�ل��ى
املستشفى ومنعت االقتراب منه.
(األخبار ،أ ف ب ،يو بي آي ،رويترز)

بـ«التعامل اإليجابي» مع ق��رار مجلس
األم��ن خلت م��ن أي ح��دي��ث ع��ن استقالة
صالح.
وط�ب�ق��ًا ل�ه��ذه امل �ص��ادر ف��إن ه��ذه ال��رؤي��ة
تتضمن ع��دة م��راح��ل ،تتلخص املرحلة
األول� ��ى ف��ي ت��وق�ي��ع ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س عبد
رب��ه م�ن�ص��ور ه��ادي ع�ل��ى امل �ب��ادرة ،بعد
ال�ح��وار على إدخ��ال التعديالت الالزمة
ع�ل�ي�ه��ا ،ف�ي�م��ا ت�ن��ص أه ��م ب �ن��ود امل��رح�ل��ة
الثانية على ضرورة أن تسمي املعارضة
مرشحها لرئاسة الحكومة .كما تتحدث
امل � �س� ��ودة ع ��ن إج � � ��راء ان �ت �خ ��اب ��ات وف �ق��ًا
للسجالت االنتخابية الحالية ،وب��إدارة
لجنة القضاة التي شكلها صالح نهاية
العام املاضي ورفضتها املعارضة.
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،أع�ل��ن م�ص��در حكومي
أم � � � ��س أن ق � � � � ��وات ال � ��رئ� � �ي � ��س ال� �ي� �م� �ن ��ي

تحطم طائرة
عسكرية يمنية يودي
بحياة ثمانية مهندسين
سوريين
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عموديًا
 -1ملك بابل ّ
خرب أورشليم وسبى اليهود –  -2أمة إبراهيم املصرية وأم اسماعيل كما جاء في
ّ
التوراة – لف – خالف غلط –  -3أقام في املكان وتنعم وأكل فيه وشرب – أناشيد –  -4للتفسير
– نوتة موسيقية – فرعون مصري بنى ه��رم الجيزة األكبر –  -5مقولهم أو في فمهم –  -6ما
يقام من الحجارة فتوقد فيه النار إلى أن تصير الحجارة ً
كلسا – شعور – مناص –  -7نادر
باألجنبية – مدينة فرنسية –  -8عقل ظاهر أو شعور ظاهر – ش��ارع في بيروت تتواجد فيه
أمكنة السهر –  -9قنابل حارقة تقذفها الطائرات الحربية – نهد وضرع –  -10أديب لبناني راحل
وأبو املسرح العربي
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 -1عازار حبيب –  -2أحمد أمني –  -3دم – محمد علي –  -4لدن – بيدر –  -5أز – ملقا – ّ
هب –  -6دكار
–  -7هيال سيالسي –  -8نجران – بي –  -9آسيا – دريا –  -10الرحباني

عموديًا

 -1عادل أدهم –  -2أحمد زكي – ال –  -3زم – النسر –  -4آدم – مراجيح –  -5راحيل – سراب –  -6حمم
– قليا –  -7بيدبا – لندن –  -8ينعي – يا – ري – ّ -9لده – سبي –  -10صير بني ياس
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شوبان
فردريكوالكوت
حل الشبكة الماضية :ديريك

اعلن ممثلو ادعاء أميركيون أن
السوري محمد سويد املتهم
بالتجسس على املحتجني
املناهضني للحكومة السورية
في الواليات املتحدة كان «يجري
اتصاالت منتظمة مع مسؤولني
رفيعي املستوى في الحكومة
السورية منهم السفير السوري
لدى الواليات املتحدة» عماد
مصطفى.
(رويترز)

العملتان الروسية والصينية
على قائمة املصرف املركزي
السوري

اعالن تأسيس
حركة «سوريا الوطن»

حل الشبكة 963

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن ش ��روط
اللعبة وضع األرق��ام من  1إلى 9
ضمن ال�خ��ان��ات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

واشنطن :املتهم السوري
بالتجسس كان على صلة بعماد
مصطفى

نقلت صحيفة «الوطن» السورية
أمس عن حاكم مصرف سوريا
املركزي اديب ميالة (الصورة)،
قوله إن العملتني الروسية
والصينية أضيفتا إلى قائمة
أسعار صرف العمالت الصادرة
عن املصرف تحسبًا التخاذ
االتحاد األوروبي عقوبات أشد
على سوريا .وقال ميالة إن
هذه العقوبات «في حقيقتها
عقوبات موجهة للشعب السوري،
بعكس ما يقولون» ،الفتًا إلى
أن «الحكومة السورية والسلطة
السورية تحاوالن حماية الشعب
من هذه العقوبات» .يأتي ذلك في
وقت تسعى فيه االدارة األميركية
إلى الحصول على دعم حلفائها
في أوروبا بخصوص فرض
عقوبات اضافية «ازاء اعضاء
في الحكومة السورية متورطني
في قمع فعاليات االحتجاج
الجماهيرية وانتهاك حقوق
االنسان» ،وفقًا ملا أكده وكيل
وزارة الخزانة األميركية املكلف
بمكافحة تمويل االرهاب.
(رويترز)

أفقيا

-1ن�ه��ر ف��ي فلسطني م��ن منابعه الحاصباني ف��ي لبنان –  -2رئيس جمهورية كوبي راح��ل
ً
صريعا – شرائع –
عزله فيدل كاسترو – وال��دة –  -3ألم – إحدى القارات الخمس –  -4وقع
عيب –  -5كبرياء وعجرفة وغطرسة وخيالء – وحدة وزن –  -6فوز وربح في الحرب – زوال
األثر – حرف جر –  -7صياح – مرقاة من خشب أو حجر –  -8من أقدم رجال التوراة – ّ
مقيد
ومربوط –  -9أحد فصول السنة – حيوان يشبه الدب أعداده في العالم على إنقراض – -10
شاعر فلسطيني راحل

عربيات
دوليات

أعلن في دمشق ،أمس ،تأسيس
حركة اجتماعية سياسية
مستقلة باسم «سوريا الوطن»،
دعت إلى رفض كل اشكال العنف
املجتمعي والسياسي والى تفعيل
القوانني واملراسيم االصالحية
التي صدرت خالل الفترة
ً
املاضية ،فضال عن رفضها
للتدخل الخارجي .وقالت رئيسة
الحركة مجد نيازي خالل اإلعالن
عن حركتها «إن جزءًا مهمًا من
األزمة يرجع الى سوء إدارة األزمة
في بدايتها وتغليب الحل األمني
على الحل السياسي» .وشددت
على أن شباب حركة «سوريا
الوطن» «يريدون ثورة اصالح
وتغيير ال ثورة احقاد وانتقام،
فانتصار الدولة على شعبها ال
ّ
يعد انتصارًا والعكس صحيح».
(يو بي آي)

