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تتمات  /ت�سلية
«الن�صرة» تختطف ( ...تتمة �ص)9

هذه القضية م��رارا ً خالل اتصاالته
مع نظرائه من دول أوروبية عديدة،
وخ�ل�ال ال��م��ك��ال��م��ات الهاتفية مع
الرئيس األم��ي��رك��ي ب���اراك أوب��ام��ا.
وكشف أن بوتين استعرض هذا
الموضوع بالتفصيل خالل اتصاله
الهاتفي األخير مع أوباما .وأردف
قائالً «نحن نشعر بالقلق ونعتزم
دعوة الجميع إلى التعاون».
وامتنع بيسكوف عن الكشف عن
مزيد م��ن التفاصيل ح��ول مبادرة
موسكو الخاصة بتشكيل تحالف
م��ن��اه��ض ل���ـ«داع���ش» ،م��ؤك��دا ً أن
الجانب الروسي يعمل على تنفيذ
هذا المشروع.
وفي الوقت نفسه كرر بيسكوف
الموقف ال��روس��ي من سعي بعض
الدول إلى «مواصلة زعزعة مواقع
القيادة السورية» ،موضحا ً «إنه
يؤدي ،حسب اعتقادنا ،إلى مزيد من

تدهور األوضاع».
م��ي��دان��ي�اً ،أك��د «البنتاغون» أن
الواليات المتحدة نفذت أول غارة
جوية لها في األراضي السورية لدعم
مجموعة من المسلحين المعارضين
الذين دربتهم.
وق���ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة
ال��دف��اع األميركية بيل أورب���ان إن
الغارة األميركية األول��ى من نوعها
نفذت يوم الجمعة لمؤازرة مجموعة
مسلحين يطلقون على أنفسهم اسم
مجموعة «سورية الجديدة».
وك��ان مسؤول كبير في اإلدارة
األميركية أعلن أن الواليات المتحدة
قصفت مواقع لـ«جبهة النصرة»
ردا ً على هجوم شنته على مسلحين
معارضين دربتهم واشنطن.
وج��اءت التصريحات األميركية
ف��ي وق��ت اختطف تنظيم «جبهة
النصرة» خمسة مقاتلين آخرين

على األقل ،كانوا قد تلقوا تدريبات
في إطار برنامج التدريب األميركي
لـ «المعارضة المعتدلة» في شمال
غربي سورية.
ون��ق��ل��ت «ف���ران���س ب����رس» عن
النشطاء أن «ال��ن��ص��رة» اختطفت
ال��م��ق��ات��ل��ي��ن ب��ي��ن ي��وم��ي االث��ن��ي��ن
والثالثاء من «الفرقة  »30في قرية
قاح القريبة من الحدود مع تركيا،
حيث يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع
على خطف ثمانية مقاتلين من
المجموعة نفسها ،وبعد يومين من
قصف جوي أميركي لـ«النصرة».
الى ذلك ،حققت وحدات الجيش
ال��س��وري بالتعاون مع المقاومة
تقدما ً جديدا ً في الزبداني ،حيث
أحكمت السيطرة على كتل األبنية
في فيالت أبو عايشة بجانب جمعية
 8آذار جنوب شرقي حي الجمعيات
على الطرف الغربي للمدينة.

لماذا لم تهاجم ال�سعودية ( ...تتمة �ص)9
من هجومهم المتكرر الذي باء بالفشل والهزيمة.
على صعيد آخ��ر ،قالت صحيفة «ذي ناشيونال
انترست» األميركية ،ان السعودية وال��دول المتحالفة
أقدمت على أعمال ارهابية في اليمن واستهدفت المدنيين
عشوائيا ً وخلقت أزم��ة إنسانية لتحقيق أهدافها في
الشرق األوسط.
وبحسب «الثورة نت» أضافت الصحيفة األميركية:
السعودية ذات طموحات «امبريالية» تزرع الفوضى
في الشرق األوسط وتحرض على حروب أهلية في بلدان
أخرى بمساعدة الدول المتحالفة ألجل تحقيق أهدافها،
مشيرة الى أن السعودية خلقت أزمة إنسانية في اليمن
لهذا السبب والمجتمع الدولي اآلن يسعى جاهدا ً الى
تخفيفها.
وذكرت الصحيفة ،أن السعودية تعهدت بمساعدات
مالية تقدر بـ 274مليون دوالر لليمن ،ولم تسلمها ،بل
مولت الجماعات االرهابية على االرض وقصفت بطائراتها
المدنيين وشنت حصارا ً جعل من إيصال اإلمدادات امرا ً
مستحيالً.
وقالت «ذي ناشيونال انترست» ،ان نتيجة العدوان
السعودي هي أن اليمن ظل معزوال ً عن العالم وترك
ليموت وأن أكثر من  80في المئة من السكان في حاجة
إلى المعونات.
وتساءلت الصحيفة :ل��م��اذا السعودية ل��م تهاجم
المحافظة الوحيدة حضرموت التي يتحكم فيها تنظيم
«القاعدة» اإلرهابي؟

وأف���ادت التقارير ان هناك العديد م��ن القتلى من
«القاعدة» والتكفيريين ومرتزقة السعودية واالم��ارات
العربية من الجنسيتين البنغالدشية والسنغالية.
وك��ان��ت م��ش��اه��د وص���ول ق���وات أجنبية وعناصر
«القاعدة» وتكفيريين على راس تعزيزات عسكرية
ارسلتها السعودية ال��ى داخ��ل اليمن ،جعلت وك��االت
األنباء العالمية تصدق األكاذيب والشائعات التي روجت
لها وسائل اعالم سعودية حول سيطرة المسلحين على
مدرج قاعدة العند الجوية في لحج ،ليتضح في ما بعد
انها مجرد فرقعات اعالمية خاوية ال اس��اس لها من
الصحة يراد منها الترويج النتصارات وهمية لم تحدث
على اإلطالق.
وكان الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنا أول من
أمس ،من تدمير  13مدرعة عسكرية في الجهة الجنوبية
الغربية لقاعدة العند الجوية في محافظة لحج.
وأكد مصدر عسكري في المحافظة أن الجيش واللجان
الشعبية صدا هجومات عدة لعناصر «القاعدة» الذين
حاولوا التقدم نحو قاعدة العند مرات عدة ،بالتزامن مع
غارات جوية نفذها العدوان السعودي  -األميركي ،مشيرا ً
إلى أنه تم إحراق وتدمير  13آلية عسكرية مدرعة وقتل
العشرات من عناصر «القاعدة» ومرتزقة السعودية ،وأن
جثثهم ال زالت مرمية في الشوراع حتى اللحظة.
وتجدر اإلش��ارة إل��ى أن طيران ال��ع��دوان السعودي
شن عشرات الغارات الجوية على العند ومحيطها في
محاولة لتمكين عناصر «القاعدة» ومرتزقة السعودية

كيف ينظر المحللون ( ...تتمة �ص)9
أوالً :استعادة العالقة مع الدول
األفريقية التي تحوي منابع النيل
وعلى رأسها اثيوبيا.
ثانياً :توطيد العالقات مع دول
الخليج التي تع ّول عليها مصر من
أجل تدفق االستثمارات االقتصادية
وال��م��ع��ون��ات ال��م��ال��ي��ة ،أم���ا على
المستوى الدولي فتم العمل على بناء
عالقة قوية مع روسيا على التوازي
مع العالقة مع الواليات المتحدة».
في المقابل اعتبر اإلعالمي ابراهيم
سنجاب المحلل السياسي والكاتب
الصحافي ف��ي ج��ري��دة «األه����رام»
أن «صانع القرار المصري ينطلق
من مرتكزات عدة أولها العمل على
ترميم ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي داخ��ل
مصر حتى يشكل ف��ي المستقبل
قاعدة متينة تمكن مصر من التقدم
بمشروع للمنطقة ،ومن تأدية دور
اقليمي أف��ع��ل» ،ويشير سنجاب
هنا ال��ى م��ش��روع «ق��ن��اة السويس
الجديدة» التي ستفتتح خالل أيام،
وه��ي أح��د المشارويع االقتصادية
التي تعول عليها القيادة المصرية،
وإلى جانب العمل على بناء قاعدة
اقتصادية قوية ،تعتبر المعركة التي
تخوضها مصر مع تنظيمات االسالم

السياسي بفروعها المختلفة أحد
أهم المنطلقات التي تحدد السياسة
الخارجية المصرية ،وهذا ما يجمع
عليه سنجاب والديهي ،كذلك يجمع
م��ح��اورون��ا على أن المواجهة مع
«اإلخوان المسلمين» هي سبب توتر
العالقات مع السعودية ،وذلك على
رغم حرص المسؤولين في البلدين
عدم إخراج التحدث في شكل رسمي
عن الخالف ،ويقول الديهي« :حصل
ت��راش��ق إع�لام��ي ب��ي��ن السعودية
ومصر وال تراشق إعالميا ً بال خالف
س��ي��اس��ي ،وس��ب��ب ال��خ�لاف إص��رار
السعودية على دعم جماعات اإلسالم
السياسي بشقيها «اإلخ���وان���ي و
الوهابي» ،في كل من اليمن وسورية،
وع��ل��ى إش���راك «اإلخ�����وان» ف��ي أي
تسوية قادمة في ليبيا ،ومعلوم أن
هذه الجماعات تخوض حربا ً شرسة
مع الدولة والجيش داخ��ل مصر»،
وق��ال سنجاب« :ال يمكن إال لجاحد
أن ينكر دور السعودية في دعم مصر
اقتصاديا ً في مرحلة ما بعد ثورة 30
حزيران ،لكن هذا ال يعني أبدا ً تحول
مصر لتابع للسياسات السعودية»،
ويضيف« :مؤسسة الجيش في مصر
تنظر للجيش السوري كشريك في

محاربة اإلرهاب ،ولذلك تبذل مصر
جهودا ً في الكواليس لتليين مواقف
السعودية المتشددة من سورية».
أم��ا الديهي فيرى أن مصر تجد
نفسها متقاطعة مع المحور الروسي
اإلي���ران���ي ال���س���وري ف��ي م��واج��ه��ة
اإلره�����اب ،وه���و ي��ؤك��د أن ال��واق��ع
السياسي في المنطقة قد تغير تماما ً
بعد توقيع إيران االتفاق النووي مع
الدول الست الكبرى في العالم وبعد
نيلها االع��ت��راف العالمي بمكانتها
ودورها في ملفات اإلقليم ،ويوضح
الديهي« :إي��ران ليست طرفا ً مهما ً
فحسب ،بل هي اليوم الطرف األهم في
اإلقليم ،وهي برأيي شرطي المنطقة
المقبل ،وذلك بعد فشل تركيا بالقيام
بهذا الدور ،والدولة العميقة في مصر
تقرأ هذا الواقع جيداً ،وحاليا ً هنالك
ك�لام ج��دي في أروق��ة صنع القرار
المصري عن ض��رورة االنفتاح على
إيران ،خصوصا ً أن ال مشاكل حقيقية
بين البلدين» ،يضيف الديهي« :عالم
اليوم تغير ومصر قادرة على إقامة
عالقات متوازنة بين الشرق والغرب،
فعالقتنا مع اميركا والسعودية ال
يجب أن تكون على حساب عالقتنا
مع روسيا وإيران».

الب�شير �إلى نيويورك ال�شهر المقبل
رغم الجنائية الدولية
أف���اد ح��س��ن حميد ح��س��ن نائب
مندوب السودان باألمم المتحدة أن
الرئيس السوداني عمر حسن البشير
يعتزم السفر إلى نيويورك في أيلول
وإلقاء كلمة أمام األمم المتحدة.
وذل��ك على رغم مالحقته من قبل
المحكمة الجنائية ال��دول��ي��ة التي
تتهمه بارتكاب جرائم حرب وإبادة
جماعية.
ويورد جدول أعمال مبدئي خاص
بقمة التنمية المستدامة وضعته
المنظمة ال��دول��ي��ة ،اس���م الرئيس
السوداني على أنه سيلقي كلمة في
 26أيلول .ومن المقرر أن تتبنى القمة
رسميا ً خطة للتنمية المستدامة في
العالم لفترة  15عاماً.
وتجدر اإلشارة إلى أن البشير كان
يريد التحدث في الجمعية العامة
لألمم المتحدة في عام  ،2013لكن
مسؤولين سودانيين قالوا إن طلب
التأشيرة األميركية ك��ان معلقا ً ما
حال دون سفره ،ووصفت واشنطن
طلب التأشيرة في ذلك الوقت بأنه
«مؤسف».

وك��ان البشير زار بلدانا ً عربية
وأفريقية عدة رغم إصدار مذكرتي
اعتقال بحقه ،ك��ان آخرها زيارته
موريتانيا ،وقبلها جنوب إفريقيا،
التي رفضت اعتقال البشير على
رغ��م إص��دار محكمتها العليا أم��را ً
بذلك ومطالبة الجنائية الدولية
لها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية

الواليات المتحدة( ...تتمة �ص)9
وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي الف���روف ،وال��ذي أعلن منها ان
التصريحات األميركية ستكون لها نتائج عكسية ألنها ستعرقل
محاربة اإلرهابيين في سورية ،فقد ّذكر الوزير الروسي بعدم جدوى
الضربات الجوية بتحقيق مكاسب على األرض ،و ُمعيدا ً لألذهان
مبادرة الرئيس الروسي فالديمير بوتين التي طرحها في لقائه مع
ول��ي ول��ي العهد السعودي ،داعيا ً ال��ى وق��ف أي تدخل خارجي في
الشأن السوري ،فإشارات االستفهام الكبيرة حول جاهزية مقاتلي
المعارضة المعتدلة التي تعمل الواليات المتحدة مع حلفائها على
تدريبهم باتت تطفو على السطح لتفرض أجوبة محرجة خصوصا ً
ان القوة التي دربتها ال��والي��ات المتحدة تعرضت الع��ت��داءات من
تنظيمات إرهابية سابقاً ،لتضع الخطوات االميركية البديلة في
موقع المحاولة لتغيير ما يمكن تغييره من المشهد الميداني الذي
تتداخل فيه القوات السورية والحلفاء الداعمون ولجان الحماية مع
فراغ تكتيكي يمكن أن تحققه هذه القوة المدربة ،وتداعيات كارثية
بتحذيرات روسية من استهداف الجيش السوري في ظل ظروف عدم
توافر ساحة سياسية الستيعاب هذه التداعيات ،لتبقى هذه الخطوات
حبيسة األوراق السياسية والتصريحات الفارغة مع انعدام العامل
اللوجستي الذي يضع المقاتلين «المعتدلين» أمام القرار الحاسم
في الميدان ال��س��وري ،فهي خطوات إلرض��اء من يمكن إرض��اؤه من
الحلفاء اإلقليمين والدوليين ألميركا في ظل عدم وجود وزن ملحوظ
لمجموعات «المعارضة المعتدلة» في المعادالت اإلقليمية والدولية
مقارنة بالمتطرفين مثل «داعش» ومتفرعاته على خلفية ما تسعى
اميركا الى حمايته من مصالح حيوية مرتبطة بأمن «اسرائيل» ومع
اقتراب واشنطن وحلفاؤها اكثر من الموقف الروسي اليجاد حل
سياسي في سورية ،فالخيارات المتبقية قد تسعفها ظروف وأدوات
المشهد الدولي واإلقليمي خصوصا ً على خلفية ما كان قد رفضه البيت
األبيض سابقا ً من توصيات وزارتي الخارجية والدفاع حول تسليح
المعارضة السورية في  8شباط  2013والتي لم تغب عن األذهان،
روسيا ً وأميركياً ،فهي خطوات تعكس االستراتيجية األميركية التي
وقعت في تخبط وعدم تنسيق واتخاذ منحى متباطئ في المساندة
الجوية من جانب قوات التحالف لمجموعة المسلحين «المعتدلين»
على حساب سياسة معقدة تحكم الساحة الشرق اوسطية سياسيا ً
وعسكريا ً وأمام استراتيجية ايرانية وعراقية وسورية أغنت المعادلة
الدولية بعدم اللجوء إلى استراتيجية «أوباما» في محاربة االرهاب
وعدم االرتكاز في المقاربة التي اتبعتها إدارة واشنطن باتجاه سورية
خصوصا ً.

أص����درت م��ذك��رت��ي اع��ت��ق��ال بحق
البشير في عامي  2009و2010
بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم
ضد اإلنسانية في إقليم دارفور غرب
السودان.
وح��س��ب ن��ظ��ام روم����ا ال��خ��اص
بالمحكمة ،فإن الدولة الموقعة عليه
ملزمة باعتقال المطلوب للمحكمة
حال وصوله الى أراضيها.

ليبيا تحقق بتعذيب ال�ساعدي القذافي
ب�سجن في طرابل�س
أعلن االدع���اء ال��ع��ام الليبي أول
من أم��س أن��ه فتح تحقيقا ً في شأن
م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ي��ظ��ه��ر ف��ي��ه ح��راس
يضربون الساعدي القذافي في سجن
بطرابلس.
وقال المدعي العام في بيان إنه
فتح تحقيقا ً لتحديد هوية الحراس
ال��ذي��ن ظ��ه��روا ف��ي الفيديو «التخاذ
إجراءات قانونية بحق المتورطين»،
فيما أع��رب جو ستورك نائب مدير
منظمة «هيومن رايتس ووتش» في
الشرق األوسط عن مخاوف حقيقية
ف��ي ش���أن األس��ال��ي��ب المستخدمة
للتحقيق م��ع ال��س��اع��دي ال��ق��ذاف��ي
ومحتجزين آخرين في سجن الهضبة
بطرابلس ،بعد نشر مقطع فيديو
يظهر عملية التنكيل بالساعدي
القذافي.
وي��ظ��ه��ر ف���ي ال��ف��ي��دي��و ت��ع��رض
الساعدي للضرب على الوجه أثناء
استجوابه ،وبعد ذلك ظهر وقدماه
مقيدتان ،كما أجبر الساعدي على
االستماع لصراخ مساجين آخرين

قدم حين كان رئيسا ً لالتحاد الليبي
إضافة إلى جرائم أخرى.
وأص������درت م��ح��ك��م��ة اس��ت��ئ��ن��اف
طرابلس في  28تموز حكما ً بإعدام
سيف اإلس�لام وعبد الله السنوسي
والبغدادي المحمودي وآخرين رميا ً
بالرصاص.

يضربون أم��ام الغرفة التي احتجز
فيها ،ولم يتسن التحقق من صدقية
الفيديو من مصدر ليبي مستقل.
ويذكر أن النيجر سلمت الساعدي
إلى ليبيا العام الماضي ،ومنذ ذلك
الحين يحتجز في سجن بطرابلس
حيث يواجه اتهامات بقتل العب كرة

فاديا مطر

مركز البحرين لحقوق ( ...تتمة �ص)9
وجدد المركز البحريني لحقوق اإلنسان ،مطالبته المنظمات الدولية
للضغط على المنامة إلسقاط التهم الموجهة ضد الجداوي ،ووضع حد
للمضايقات والقيود التي تهدد حرية التعبير عن الرأي في البحرين،
وضمان احترام حقوق اإلنسان ،والحريات األساسية في كل الظروف
وفقا ً للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان والصكوك الدولية التي صادقت
عليها البحرين.
وكان أهالي جزيرة سترة خرجوا في تظاهرة واسعة ،رغم الحصار
األمني الذي تفرضه السلطات البحرينية على البلدة ،مؤ ّكدين استمرارهم
ّ
الشعبي ض ّد حمالت القمع والتنكيل والمداهمات التي
في صمودهم
ّ
يتع ّرضون لها ،منذ التفجير الذي وقع الثالثاء الماضي.
وأفاد موقع «منامة بوست» ان أهالي سترة رفعوا الشعارات التي
تطالب بإسقاط النظام ،معبّرين عن غضبهم الرافض لبقاء الحكم
الخليفي في ادارة شؤون البالد ،وحملوا اليافطات التي كتب عليها
ّ
«سترة أرض األباة»« ،يسقط حمد».
األمني الغاشم وحمالت االعتقاالت
ون �دّد المتظاهرون بالحصار
ّ
والمداهمات ،وانتهاك الحرمات التي يتع ّرضون لها من قبل عناصر
المرتزقة ،والتي دخلت يومها السابع.

الأمم المتحدة 3500 :مليار دوالر �سنوي ًا
للق�ضاء على الفقر في � 15سنة

أفاد دبلوماسيون في األمم المتحدة بأن خطة القضاء
على الفقر في العالم بحلول عام  ،2030والتي أقرتها األمم
المتحدة ستكلف ما ال يقل عن  3500مليار دوالر سنوياً.
وقال السفير الكيني في األمم المتحدة ماشاريا كاماو
ال��ذي شاركت ب�لاده مع إيرلندا في ت��رؤس المحادثات
التي أفضت إلى إقرار الخطة إن «التكلفة تتراوح عموما ً
بين  3500و 5000مليار دوالر سنوياً» ،مؤكدا ً أن الخطة
طموحة حتما ً لكنها ليست مستحيلة التنفيذ» ،مشددا ً
على دور القطاع الخاص في هذه المهمة ،ووصفه بخزان
آلالف مليارات الدوالرات لإلنفاق على التنمية المستدامة
إلى جانب القطاع العام الذي سيتحمل العبء األكبر من
هذه المهمة.
من ناحية أخرى ،قال السفير اإليرلندي ديفيد دونوغ

حفتر يجدد اتهامه قطر وتركيا
ب�إر�سال �إرهابيين الى ليبيا
جدد القائد العام للجيش الفريق أول خليفة حفتر اتهامه «قطر
والسودان وتركيا بإرسال إرهابيين من مختلف دول العالم إلى ليبيا».
واعتبر حفتر أزمات الوقود والكهرباء والخبز وعدم تقديم الخدمات
للنازحين هي أزمات مفتعلة ،خصوصا ً في بنغازي «لخلق رأي عام
ضد الحرب على اإلرهاب».
وأكد حفتر خالل استقباله وفدين ضما نشطاء المجتمع المدني من
بنغازي وشيوخ القبائل من المنطقة الشرقية :أن الجيش والقوات
المساندة له دم��روا قوة اإلره��اب في معارك بنينا ،وأن اإلرهابيين
و«الميليشيات» لن تقوم لها قائمة مرة أخرى في البالد».
وتابع حفتر :إن «ما تبقى من اإلرهابيين محاصرون في الصابري
وسوق الحوت والليثي ،وأن المعركة الرئيسية في المحور الغربي
لمدينة بنغازي في منطقة القوارشة».
وكشف عن صفقة مدرعات وطائرات وأسلحة تم إبرامها مع أوكرانيا
منذ أكثر من ثمانية أشهر« ،تم تعطيل إجراءاتها رغم أهميتها».

إن��ه يعتمد على «ح��س المسؤولية الجماعية» للدول
الـ 193األعضاء في األمم المتحدة كي تفي هذه الدول
بـ«تعهداتها السياسية» على رغ��م كونها غير ملزمة
قانونياً.
وتشمل الخطة  17هدفا ً للتنمية المستدامة مفصلة
في  169نقطة ،أولها« :القضاء على الفقر بجميع أشكاله
في العالم أجمع» ،في حين تتوزع األهداف األخرى بين
تعميم الرعاية الصحية والتعليم رفيع المستوى والحد
من الفروقات وتحقيق المساواة بين الجنسين والحكم
الرشيد.
وكانت الدول الـ 193األعضاء في األمم المتحدة أقرت
في وقت سابق خطة للقضاء على الفقر المدقع في العالم
في غضون  15سنة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1جبال بين م��اردي��ن وج��زي��رة اب��ن عمر شمال ما بين
النهرين ،صاح التيس
2 .2رأس في مصر على شبه جزيرة داخلة في البحر األحمر،
وطأت على
3 .3من األسماء الخمسة ،مدينة أوكرانية ،ص ّر
4 .4يهدم البناء ،أحياء لندن الغربية
5 .5من أوجه القمر ،مدينة تركية
6 .6صاهرهم ،مسيّنا
7 .7وبّخت ،من الفاكهة الصيفية ،حرف نصب
8 .8حرف تمني ،إختلسن النظر إلى ،جزيرة إيطالية
9 .9بلدة لبنانية ،األوطان
1010صوت ألمها ،ص ّور
1111إستمر االمر ،أحد الوالدين ،ألقي
1212يكمل العمل ،دولة أوروبية

1 .1شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات
2 .2مدينة سودانية ،إتهموا ،للتفسير
3 .3حفر البئر ،يسقط في االمتحان ،رقدت
4 .4بلدة لبنانية ،بلدة لبنانية
5 .5أجالسه على الشراب ،من تالميذ المسيح
6 .6مدينة سويسرية ،أثني على ،خبر
7 .7قانون يحكم البالد ،قرعاه (للجرس)
8 .8أهدال الستار ،صارع
9 .9مثيل ،بلدة في الجزائر ،حرف ابجدي مخفف
1010خالف الجن ،منطقة في شرق فرنسا بين جبال الفوج
والحوض الباريسي
1111إقتلعن من األصل ،مدينة فلسطينية
1212قطع ،إلهة الصيد عند الرومان ،بسطا

Su
do
ku

8
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،736145928 ،985267341
،567321894 ،142983765
،324798516 ،819654237
،2784336159 ،491572683
653819472

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ج��وزف ب��روس��ت ،ن��ا ) 2
وادي زم ،بيروت  ) 3سل ،رقيقا،
امر  ) 4يدنو ،نرتبه  ) 5انسان،
انوب  ) 6المال ،فرمتم  ) 7لمي،

يجلدا ،اا  ) 8ب��رم��ن ،مكنته ) 9
رحيم ،النور  ) 10االمم ،يا ،سري
 ) 11ب��ا ،ن���ادم ،اي��ام  ) 12لما،
باالس.
عموديا:
 ) 1جوسية الخراب  ) 2والد،

ل��م ،ح�لال  ) 3زد ،ناميبيا ) 4
فيرونا ،رممنا  ) 5بزق ،سليم ،ما 6
) رمينا ،جنا ،دب  ) 7قرنفل ،ليما
 ) 8سبات ،ردمنا  ) 9تي ،باماكو،
اا  ) 10راهنت ،نرسيس  ) 11نوم،
ومأت ،را  ) 12اتراب ،اهريمن.

 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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Ant-Man

فيلم تشويق بطولة هايلي
اتويل من اخراج بيتون
ريد .مدة العرض 117
دقيقة ،ABC( .الس
ساليناس ،ابراج ،سيتي
كومبلكس ،سينما سيتي،
غاالكسي).

فيلم كوميدي من اخراج
سيث ماك فارالن .مدة
العرض  115دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،ابراج،
غاالكسي).

Accidental love

8

2
6

9

4
2

فيلم كوميدي بطولة ادم
ساندلر من اخراج كريس
كولومبس .مدة العرض
 100دقيقة ،BC( .ابراج،
سينما سيتي ،ديونز،
غاالكسي).

Ted 2

7

1

Pixels

4
9

1

فيلم كوميدي بطولة
جاسيكا بيل من اخراج
ديفيد روسيل .مدة العرض
 100دقيقة( .سينما سيتي،
سينمال ،اسباس).

