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الجي�ش يطلق ( ...تتمة �ص)9

وجاء في البيان أن مجلس األمن «يدعم النهج الذي
صاغه المبعوث الخاص ،الذي ينص على أن المفاوضات
السياسية وتنفيذ اإلصالحات السياسية على أساس بيان
جنيف تتم من خالل أربعة مجاالت موضوعية من خالل
إنشاء مجموعات عمل».
ودع��ا مجلس األم��ن إل��ى وض��ع حد للحرب من خالل
«إط�ل�اق عملية سياسية تقودها س��وري��ة نحو عملية
انتقالية سياسية تعبر عن التطلعات المشروعة للشعب
السوري».
وتتضمن المرحلة االنتقالية «تشكيل هيئة قيادية
انتقالية مع سلطات كاملة ،على أن تشكل على أساس تفاهم
متبادل مع تأمين استمرارية عمل المؤسسات الحكومية».
وكان دي ميستورا اقترح على مجلس األمن في  29تموز
تشكيل  4مجموعات عمل ستركز على أربعة مجاالت هي:
السالمة والحماية ،بما في ذلك إنهاء الحصار وضمان وصول
المساعدات الطبية ،والمسائل السياسية والدستورية،
مثل إنشاء هيئة الحكم االنتقالي واالنتخابات ،والمسائل
العسكرية واألمنية ،بما في ذلك مكافحة اإلره��اب ووقف
إطالق النار ،والمؤسسات العامة والتنمية ،مع التركيز على
إعادة إعمار البالد .ومن المقرر ان تنطلق المبادرة في أيلول
المقبل.
كما يطلب بيان المجلس من األمين العام لألمم المتحدة
بان كي مون أن يقدم إليه تقريرا ً عن المرحلة القادمة من
جهود الوساطة في سورية خالل  90يوماً ،معبرا ً عن قلقه
البالغ من أن الصراع في سورية أصبح أكبر أزمة إنسانية
في العالم.
وفي السياق ،وصف مساعد الممثل الدائم لفرنسا لدى
األمم المتحدة ،ألكسي الميك ،هذا التفاهم حول المبادرة
من أج��ل محادثات س�لام بأنه تاريخي ،وق��ال« :للمرة
األولى خالل عامين ،يتوحد مجلس األمن ويوجه رسالة
دعم لعملية سياسية في سورية».
ولكن فنزويال التي تقيم عالقات صداقة مع سورية،

�سحب �صواريخ ( ...تتمة �ص)9

أعربت عن تحفظها على الكثير من بنود بيان مجلس األمن
الذي جاء من  16نقطة ،داعيا ً في شكل أساسي إلى عملية
انتقالية سياسية في سورية التي دخل النزاع فيها عامه
الخامس.
وقال مندوب فنزويال الدائم لدى األمم المتحدة رافاييل
راميريز إن هذا البيان يشكل «سابقة خطيرة جداً» بدعمه
عملية انتقالية تنتهك «حق السوريين في تحديد المصير»،
مضيفا ً أن بالده ال توافق على بعض بنود البيان ،لكنه أكد
مجددا ً مساندتها لجهود دي ميستورا.
وقال راميريز لمجلس األمن بعد تبني البيان «يجب
على هذا المجلس أن يتوخى عدم التحيز والموضوعية في
معالجة األزمة السورية ،وتجاهل شرعية حكومة الرئيس
بشار األسد هو انتهاك لسيادة هذا البلد».
وشكا راميريز أيضا ً من أن األعضاء العشرة المنتخبين
في مجلس األمن لم يتم إشراكهم في الصياغة المبدئية
للبيان ،ول��م يشتركوا إال بعد أن واف��ق عليه األعضاء
الخمسة الدائمون.
ميدانياً ،أطلق الجيش السوري عملية عسكرية واسعة
في سهل الغاب ،ما أسفر عن سيطرته على قرى خربة
الناقوس – المنصورة وصوامع الحبوب  -تل واسط
والقرقور بريف حماة بعد عملية نوعية سريعة بالهجوم
على محاور عدة.
وتابعت وحدات الجيش تقدمها باتجاه بلدة القاهرة
وبلدة زيزون ومحطتها الحرارية ،في ظل غارات مكثفة
للطيران الحربي السوري استهدفت تحركات المسلحين
في تل حمكة وقرى الموزرة وسفوهن وج��وزف وشمال
كنصفرة وغرب إنب وكفر عويد ومحيط الغسانية في ريف
جسر الشغور.
وفي السياق ،سيطر الجيش على قرية التبة في منطقة
اللجاة في ريف درع��ا بالتزامن مع استمرار العمليات
العسكرية بتغطية من س�لاح الجو في ع��دد من القرى
والبلدات بريف درعا.

دعت �إلى ا�ستراتيجية عاجلة في مواجهة الإرهاب

الجامعة العربية :لرفع حظر توريد ال�سالح �إلى ليبيا

هل ينتهي العدوان ( ...تتمة �ص)9

ولها مكانة الطفل المدلل داخل االسرة «النيتوية» ،وبناء عليه قامت كل
من الواليات المتحدة االميركية وألمانيا وهولندا بنشر منظومة دفاعية
لصواريخ باتريوت في تركيا منذ عام  2013بغرض الدفاع عن أراضيها
وللتصدي ألي هجوم محتمل وسط تصاعد الصراع الدائر في سورية،
وذلك كجزء من واجب حلف شمال االطلسي في الدفاع عن الدول األعضاء
فيه ،وبعد التحوالت التي شهدتها منطقة الشرق األوسط جاء قرار وشنطن
بسحب صواريخ الباتريوت من تركيا حيث أعلنت السفارة االميركية لدى
أنقرة ان واشنطن ستسحب بطاريات صواريخ باتريوت من جنوب تركيا
بعد إعادة تقييم للتهديدات الناجمة عن الصراع في سورية .هذا القرار
الذي جاء بعد اقل من شهر من فتح تركيا قواعدها الجوية امام المقاتالت
األميركية لشن هجمات ضد تنظيم «داع��ش» االرهابي الذي بات حالة
تضعها الدول اإلقليمية في المرتبة األولى من أولوياتها ،وما يشدد عليه
المتابعون ان قرار واشنطن هذا جاء بناء على رغبة الواليات المتحدة
في اعادة توزيع األدوار من جديد ،بعد ان اعادت النظر في استراتجيتها
ووضعت االولوية لها وهي محاربة «داعش» وليس رحيل الرئيس بشار
األسد ،إذ كان وزير الخارجية االميركي جون كيري أشار إلى ان القضاء
على التنظيم يشكل التحدي الحالي امام واشنطن وذلك بعد العملية
اإلرهابية التي شهدتها باريس في شباط من العام الحالي وأدت الى مقتل
 17شخصاً.
ففي الوقت الذي رأت واشنطن ان تنظيم «داعش» هو المصدر االساسي
لتهديد األمن اإلقليمي لمنطقة الشرق األوس��ط فإن تركيا رأت ان حكم
الرئيس بشار األسد هو الخطر المباشر على أمنها ،ومع القراءات العديدة
للموقف االميركي من األزمة السورية يؤكد المتابعون ان هناك تغييرا ً
ملحوظا ً في لغة الخطاب االميركي وظهر ذلك واضحا ً في افتتاحية
صحيفة «نيويورك تايمز» في  24كانون الثاني  2015بعنوان تحول
الوقائع في سورية على ان التهديد األكبر في الوقت الحالي ال يتمثل في
الرئيس األسد ،بل بتنظيم «داعش» .فمع قرار واشنطن بسحب صواريخ
الباتريوت من الجنوب التركي في ذروة الحديث التركي عن التفاهم مع
األميركيين على إقامة منطقة حظر جوي في سورية يؤكد المتابعون ان ما
قمت به واشنطن ما هو اال رسالة ألنقرة ولدول الجوار تؤكد فيها ان الخطر
متمثل بتنظيم «داعش» وليس بنظام الرئيس بشار االسد ويعلنون عمليا ً
نعي الحلم التركي في اقامة منطقة حظر جوي.
فمع المعطيات الجديدة التي شهدتها منطقة الشرق األوس��ط ومع
الخطوة التي قامت بها واشنطن بسحب صواريخ باتريوت يبقى السؤال
هل حان الوقت إليقاف الحرب الدائرة بسورية ووضع حد للغطرسة
التركية؟

ناديا شحادة

نفي �صدور قرارات ( ...تتمة �ص)9

ستدق أبوابه إذا بقي الوضع الليبي على حاله.
وأكد وجود عالقة وطيدة بين الهجرة غير الشرعية التي
تثقل كاهل القارة العجوز ،واإلرهاب ،مشيرا ً إلى أن القادة
األوروبيين يتحدثون مع الجانب الليبي بخصوص هذا
الموضوع.
وتحدث الوزير عن تطور الجماعات القتالية التي باتت
تسيطر على مناطق عدة في ليبيا ،ويقول إن اإلره��اب بدأ
يتغلغل في البالد مع تنظيم أنصار الشريعة ،ليصبح واقعا ً
ملموسا ً مع قدوم تنظيم الدولة اإلسالمية ،مضيفا ً أن الجيش
الليبي يفتقر الى العتاد العسكري لمواجهة خطر التنظيم.
وصرح بأن القدرات الجوية الليبية مختصرة في طائرتين
تنفذان ضربات إحداهما تغير في درنة وأخرى في بنغازي.
وتساءل الدايري عن مدى جدوى انتظار الدول العربية
التدخل في الجوار الليبي بعد المجازر واالنتهاكات التي
يرتكبها تنظيم داعش في سرت تحديداً ،قائالً إن الوضع في
ليبيا ال يحتمل أي تأخير.
وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ً طالبت من
الدول العربية توجيه ضربات جوية ضد تنظيم «داعش»
في مدينة سرت الساحلية.
واتهمت الحكومة ،في بيان لها السبت الماضي ،المجتمع
الدولي بالتخاذل والصمت المريب تجاه ما وصفته بـ
«جرائم داعش» في ليبيا ،مجددة مطالبتها «الدول الصديقة
والحليفة» بممارسة مزيد من الضغوط على مجلس األمن
الدولي لرفع الحظر عن توريد السالح للجيش الليبي.
وتحدثت تقارير إعالمية عن سقوط أكثر من  100قتيل،
وحرق مستشفى بداخله جرحى على يد «داعش» ،لتصبح
مدينة سرت ميدانا ً لمعارك طاحنة في األيام الماضية.

جددت جامعة الدول العربية في بيان أصدرته بختام
اجتماع طارئ لها على مستوى المندوبين دعمها للحكومة
الليبية والبرلمان المنتخب في ه��ذه البالد في مواجهة
اإلرهاب.
ودع��ت الجامعة أم��س إل��ى وض��ع استراتيجية عربية
عاجلة لدعم الحكومة الليبية عسكرياً ،كما أنها دعت إلى
رفع حظر توريد السالح المفروض على ليبيا.
ودان بيان الجامعة بشدة مجازر «داعش» في ليبيا مع
التأكيد على الدعم لوحدة األراضي الليبية.
وأعربت الجامعة في البيان عن ارتياحها الستمرار
جوالت الحوار الوطني الليبي برعاية األمم المتحدة.
وفي السياق ،أعلن األمين العام للجامعة العربية نبيل
العربي تأييده لطلب الحكومة الليبية بضرورة مساعدتهم
في مواجهة تنظيم «داعش» اإلرهابي ،مشيرا ً إلى أن حجم
الدعم العربي للحكومة الليبية دون المستوى المطلوب.
ودع��ا العربي لبحث سبل التصدي لتنظيم «داع��ش»
اإلرهابي في ليبيا ،إلى ض��رورة توحيد الجهود لمواجهة
خطر اإلرهاب وتوفير الدعم العاجل لليبيا.
وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ً قد طالبت في
وقت سابق من الدول العربية توجيه ضربات جوية ضد
تنظيم «داعش» في مدينة سرت الساحلية.
وناشد الدايري ،الدول العربية لتفعيل اتفاقية الدفاع
المشترك ،إل��ى جانب تفعيل ق��رار مجلس األم��ن 2214
لمواجهة اإلرهاب.
وحذر الدايري من خطر تمدد «داعش» على دول الجوار
كتونس ومصر والجزائر إلى جانب الدول األفريقية ،مشددا ً
على أن أمن أوروبا بات قاب قوسين أو أدنى من تهديدات

وكانت مدينة تعز شهدت أول من أمس مجزرة وحشية استشهد فيها
العشرات من المواطنين على أيدي إرهابيي «القاعدة» وميليشيات عبد ربه
منصور هادي ،حيث عمد هؤالء الى اإلعدام والتنكيل بحق اليمنيين بطريقة
بشعة وقاسية ،ما يش ّكل انتهاكا ً فاضحا ً للقوانين الدولية.
وتعليقا ً على اإلجرام الداعشي بحق تعز وأهلها ،أشار ملتقى التصوف
اإلسالمي اليمني في تعز إلى أن ما شهدته المدينة يؤ ّكد مساعي اإلرهاب
الحثيثة إللباس المدينة ثوب الرجعية والتخلف ،وتحويلها إلى مرعى
خبيث وإجرامي ،متسائالً عن نتيجة هذه الجاهلية والعصبية التي اجتاحت
تعز أرض الحرية واألحرار».
سياسياً ،كشف مصدر مطلع لـ«الميادين» عن استمرار السعودية في
مماطلتها بالموافقة على نقاط التفاهم بين وفد أنصار الله والمبعوث األممي
إسماعيل ولد الشيخ أحمد في العاصمة العمانية مسقط.
وأكد المصدر نفسه إصرار الرياض على تنفيذ قرار مجلس األمن كامالً ،ومن
دون شروط ،بحسب بيان مجلس الوزراء السعودي ،مضيفا ً أن «السعودية
حملت المبعوث األممي نقاطا ً جديدة ليعود بها إلى مسقط» ،متوقعا ً أن
«تضغط الرياض باتجاه عودة نائب الرئيس اليمني خالد بحاح وحكومته
لفترة انتقالية قصيرة».
إلى ذلك ،نفى مصدر مسؤول باللجنة الثورية العليا ما تناولته بعض
وسائل اإلع�لام والمواقع االلكترونية حول صدور قرار من اللجنة يتعلق
بإجراء انتخابات.
وأكد المصدر في تصريح لوكالة األنباء اليمنية «سبأ» أن اللجنة لم تصدر
أي قرار من هذا القبيل وأن ما تم تناوله مجرد شائعات وأكاذيب اختلقتها
وسائل اإلعالم التي تتبع مطبخ إعالم دول العدوان بغرض إثارة البلبلة
والفتن في صفوف الناس ،الفتا ً إلى أن رقم القرار  39لسنة  2015كان للقرار
الذي أصدرته اللجنة الثورية العليا في  13الجاري بتعيين وكالء لعدد من
المحافظات.
ودعا المصدر وسائل اإلعالم إلى تحري الدقة والصدقية والتزام المهنية
اإلعالمية واألخالقية وعدم االنجرار وراء الشائعات المغرضة الهادفة إلى
النيل من الوطن وأمنه واستقراراه وخدمة مصالح العدوان.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقدم شهدته المفاوضات الجارية
في سلطنة عمان بين المبعوث األممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد
وطرفي النزاع ضمن جهود تهدف إلى تأمين انسحاب الحوثيين والحفاظ
على عاصمة اليمن األثرية من معركة قد تكون مدمرة.
على صعيد آخ��ر ،نفت اإلم���ارات العربية المتحدة ما تناقلته مصادر
إعالمية في شأن موقفها من وحدة اليمن ،مؤكدة رفضها القاطع لتقسيم هذا
البلد العربي.
وأكدت دولة اإلمارات رفضها القاطع جملة وتفصيالً لتقسيم اليمن ،وذلك
في معرض رده��ا على االتهامات الموجهة إليها بتعزيز انفصال جنوب
اليمن عن شماله ،مدفوعة بأطماع سياسية واقتصادية تتمحور حول الدور
المستقبلي لمدينة عدن االستراتيجية.

كالم الحوثي هذا يؤكد أن لديه الكثير من اإلمكانات
التي لم تدخل بعد في المعركة .وبخاصة أن تقدم قوات
التحالف بريا ً في مناطق الجنوب جعلها اآلن تحت مرمى
«أنصار الله» ،في معركة لن يستطيع تحالف العدوان
تحمل تكلفتها اذا ما تجاوزوا الخطوط الحمراء التي رسمها
الحوثيون في مسقط تمهيدا ً للتسوية.
لكن المماطلة السعودية لتوقيع وثيقة مسقط مع
االندفاع والغطرسة الجاهلية بهدف تحقيق اكبر انجاز،
سيدفع الحوثيين لخيار استخدام امكاناتهم الكاملة التي
ستحول هزيمة السعودية واالم��ارات عسكريا ً وسياسيا ً
داخل المستنقع اليمني امرا ً مح ّتم الوقوع.
فصنعاء وصعدة خط أحمر لن يصل إليه أي عنصر
من ارهابيي «داعش والقاعدة» التي تسميهم السعودية
بالمقاومة الشعبية .حسب ما يؤكده القياديون الحوثيون.
اما الجانب اإلماراتي (الذي يص ّر على رفضه تقسيم اليمن
بين جنوب تحت سلطة «اإلخ��وان المسلمين والقاعدة»
وج��زء شمالي تحت سلطة «انصار ال��ل��ه») .أصبح في
موقف مربك بعد ان وضع يده بيد حزب اإلصالح اإلخواني
وساعده لبسط سيطرته في وقت تحارب اإلم��ارات هذا

التنظيم على أراضيها .مما دفعها إلعادة حساباتها ووقف
الدعم ل��ـ«اإلخ��وان المسلمين» خ��ارج محافظة لحج في
معاركهم باتجاه الشمال .فإضافة الى الخسائر الجسيمة
باألفراد والعتاد يوميا ً بسبب الضربات الموجعة من
«انصار الله» كما حدث أخيرا ً في منطقة مكيراس بين
البيضاء وأبين ،تعرضت أيضا ً الى تدمير مدرعات إماراتية
ومقتل عدد من الجنود.
ال��ي��وم يتحرك النظام السعودي بكل قوته ليدعم
«القاعدة» ويحقق انتصارات لم يستطع تحقيقها على
مدى خمسة أشهر .فهو لم يحقق سوى قتل اآلالف وتدمير
البنية التحتية والطرقات وال��م��دارس وارت��ك��اب أبشع
الجرائم بحق اليمنيين .وهذا التصعيد فقط للحصول على
تسوية تر ّد بها مكانته في المنطقة.
الحوثيون في ادارتهم للمعركة مع العدوان السعودي
يمسكون بيد ورقة التسوية التي تخرج المعتدي السعودي
من اليمن بهزيمة مقبولة ...وبيد أخرى يمسكون بأوراق
قوة ستجعل المعتدي عبرة لمن يعتبر كما فعلت المقاومة
الوطنية اللبنانية في حربها مع «إسرائيل».

بشرى الفروي

�أعادت فتح مطاراتها �أمام الطائرات الليبية

تون�س :مقتل جنديين بانفجار لغم
قالت وزراة الدفاع التونسية أمس،
إن جنديين قتال متأثرين بجراح
أصيبا بها بانفجار لغم ارضي زرعه
مسلحون ف��ي جبل مغيلة بوالية
القصرين غرب البالد.
ون��ق��ل��ت م���ص���ادر ع���ن بلحسن
ال��وس�لات��ي ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي باسم
ال��وزارة قوله إنه «توفي عسكريان،
األول ليلة أمس والثاني فجر اليوم
متأثرين بإصابات خطيرة لحقت بهما
جراء انفجار لغم أرضي أول من أمس
في جبل مغيلة».
وك��ان��ت ال����وزارة أعلنت االثنين
إص��اب��ة أرب��ع��ة ج��ن��ود خ�لال عملية
تمشيط للجيش في الجبل المذكور
وذلك بانفجار لغم مزروع.
ويقوم مسلحو تنظيم «الكتيبة»
المرتبط بتنظيم ال��ق��اع��دة ف��ي بالد
المغرب اإلسالمي بوضع ألغام تقليدية
الصنع في جبال بوالية القصرين لمنع
تقدم قوات األمن والجيش.
ومنذ نهاية  2012قتل عشرات

من عناصر األمن والجيش في انفجار
أل��غ��ام وك��م��ائ��ن وه��ج��م��ات نسبت
السلطات أغلبها إلى «كتيبة عقبة بن
نافع» المتطرفة.
من جهة أخ��رى ،أع��ادت السطات
التونسية فتح مطاراتها أم��ام النقل
الجوي الليبي بعد أن كانت أغلقتها
لدواع أمنية.
قبل عام
ٍ

وأعلنت وزارة النقل التونسية في
بيان إن��ه اعتبارا ً من اليوم الثالثاء
(أم���س) ،سيتم إع���ادة فتح المجال
الجوي أمام الشركات الجوية الليبية
لتشغيل رحالت جوية تجارية انطالقا ً
من جميع المطارات الليبية ،بالجهتين
الشرقية والغربية على حد السواء،
باتجاه المطارات التونسية».

دخول �إ�ضراب النا�شط «ال�سنكي�س» يومه الـ150

البحرين 29 :اعتقا ًال تع�سفي ًا خالل �أ�سبوع

قال مركز البحرين لحقوق اإلنسان،
أ ّنه رصد خالل األسبوع الماضي «-10
في من
 16آب»  29حالة اعتقال
ّ
تعس ّ
بينها  3أطفال.
وأف���اد موقع «منامة بوست « ان
المركز ذك��ر عبر حسابه على موقع
االجتماعي «تويتر» ،أ ّنه ت ّم
التواصل
ّ
إطالق سراح  5معتقلين خالل األسبوع
المنصرم ،فيما ما زال هناك أكثر من
سياسي داخل السجون
 3000معتقل
ّ
البحرين ّية.
وطالب المركز باإلفراج عن جميع
المعتقلين السياسيّين وسجناء الرأي،
القابعين في السجون بسبب مطالبهم
بالحريّة والتعبير عن رأيهم ،وهو ما
يخالف القوانين والمواثيق الدوليّة
لحقوق اإلنسان.
من جهة أخرى ،أفادت مصادر أهليّة
في البحرين أنّ الناشط السياسي
المعتقل عبدالجليل السنكيس دخل
يومه الـ 150في إضرابه عن الطعام،
وذلك احتجاجا ً على سوء المعاملة،

والتعذيب الذي يتع ّرض له وغيره من
المعتقلين داخل سجن ج ّو المركزيّ ،
على ي��د عناصر ال��م��رت��زق��ة وال���درك
األردني .
ّ
وأفاد موقع «منامة بوست» نقالً عن
المصادر أنّ
صحة السنكيس دخلت
ّ
مرحلة خطيرة ،ويخشى على حياته،
حيث إنّ هناك تجاهالً شديدا ً من قبل
إدارة السجن ،والمسؤولين ،فضالً عن

الصحي من قبل
التك ّتم على وضعه
ّ
السلطات.
ودع�����ت ال���م���ص���ادر ال��م��ن� ّ
�ظ��م��ات
والجمعيّات الحقوقيّة واإلنسانيّة
بالتح ّرك العاجل وتسليط الضوء على
قضيّة السنكيس وغيره من المعتقلين،
م��ش �دّدة على ض���رورة الضغط على
الحكومة البحرينية م��ن أج��ل وقف
االنتهاكات واإلفراج عن السجناء.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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11

12

2
3
4
5
6

أفقياً:

عمودياً:

1 .1رحالة إيطالي روى أخبار رحلته في كتاب يعتبر مرجعا ً تاريخيا ً
وجغرافيا ً لعلماء الغرب في عصر النهضة ،من الحبوب
2 .2طلبوا فعل األمر ،تالل
3 .3نعم (باألجنبية) ،أعيدي الحديث مرة أخرى ،منطقة شرقي صيدا
4 .4دولة عربية ،شديد الخصومة ،جيد (باالجنبية)
5 .5شجر معمر ،قامته
6 .6مرفأ في جنوب إنكلترا
7 .7تحركان جانحيها للطيران ،مرفأ يوناني
8 .8ألم ،إلهة الصيد عند الرومان
9 .9وشى ،ترك دون عناية ،أطول أنهر فرنسا
1010د ّللت ،أقرضيه المال
1111أدركا بحاسة السمع ،بواريد
1212يهدم البناء ،حياة حاضرة ،سبيل

1 .1من رجال الدولة في الصين
2 .2بلدة لبنانية ،ضربناه بالحجارة
3 .3متشابهان ،نحامي عن ،جسم
4 .4جزيرة فرنسية في المتوسط ،أكمل العمل
5 .5دفن البنت وهي حية ،أدعمه ،أحصى
6 .6أرشدني ،يبسطان
7 .7شريان في العنق ،تهتم باألمر
8 .8حرف عطف ،مرفأ في الجزائر ،خبر
9 .9مهدداً ،مرفأ في خليج فنلندا
1010طريقة ،إبن الفرس ،أودية
1111عاصمة عربية ،ضمير منفصل ،جوهر
1212التكلم بصوت منخفض ،شاهد عن كثب

7
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،913847652 ،428563179
،739628415 ،657912834
،245791368 ،861435297
،182379546 ،596184723
 {374256981ح��ل الكلمات

المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ن��زار قباني ،اا  ) 2بون،
بيت الدين  ) 3يراسل ،رمما ) 4
يساهما ،ولول  ) 5اخبر ،ربان ،ه
ه  ) 6كييف ،لهيب  ) 7قلم ،رقيق،

نتأ  ) 8اي ،او ،روم��ا  ) 9سمار
جبيل ،دان  ) 10م��وال ،اد ،رمس
 ) 11ينم ،ندافع ،يا  ) 12رمان،
نبارح.
عموديا:
 ) 1نبي ،القاسمية  ) 2زوريخ،

ل��ي��م��ون  ) 3ان��اس��ب��ك��م ،اام���ر ) 4
ساري ،ارل  ) 5قبله ،يروج ،نا ) 6
بي ،مرفق ،بادن  ) 7اتراب ،يريدا
 ) 8نام ،القول ،فن  ) 9يلمونه،
رع��ب  ) 10دال ،ينادم  ) 11اي،
وهبت ،اسير  ) 12اناله ،امن ،اح.

 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 Gift
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة واخ���راج
ج��وي��ل ادغ��رت��ون .م��دة العرض
 108دق�ي�ق��ة( .ف��وك��س ،سينما
سيتي ،امبير ،سينمال،ABC ،
كونكورد).
– Mission: Impossible
Rogye Nation
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ت��وم
ك��روز من اخ��راج كريستوفر ما
كوري .مدة العرض  131دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).
Inside Out
فيلم ت�ص��وي��ري ب�ط��ول��ة امي
بولير من اخ��راج بيتي دوكتير.
مدة العرض  93دقيقية،ABC( .
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Pixels
ف �ي �ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة ادم
س ��ان ��دل ��ر م� ��ن اخ � � ��راج ك��ري��س
ك��ول��وم�ب��س .م��دة ال �ع��رض 100
دق �ي �ق��ة ،BC( .اب � ��راج ،سينما
سيتي ،ديونز ،غاالكسي).
Ant-Man
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة هايلي
ات��وي��ل م��ن اخ���راج ب�ي�ت��ون ريد.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  117دق��ي��ق��ة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
غاالكسي).
Ted 2
ف �ي �ل��م ك��وم��ي��دي م ��ن اخ� ��راج
سيث ماك ف��ارالن .مدة العرض
 115دق��ي��ق��ة ،ABC( .الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
ابراج ،غاالكسي).

