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تتمات  /ت�سلية
البرلمان يجدّ د ( ...تتمة �ص)9

كما دمر طيران الجيش رتالً عسكريا ً لـ «داعش»
وقتل من فيه بمنطقة البوشجل التابعة لناحية
الصقالوية.
وفي محافظة كركوك قتل  25ارهابيا ً خالل
ضربة جوية بمحيط قرية البشير جنوب غربي
مدينة كركوك .اما في محافظة نينوى فقد أعدم
تنظيم «داع��ش»  15ارهابيا ً بتهمة الفرار من
جبهات القتال في منطقة الخازر غ��رب مدينة
الموصل.
يذكر ان «داع��ش» اإلرهابي صناعة اميركية
صهيونية ،ويتبنى الفكر الوهابي التكفيري
ال��ذي ت��روج له دول إقليمية تسعى الى تمرير
أجندة إقليمية ودولية تهدف تجزئة المنطقة بعد
تدميرها.
وفي السياق ،أكد التحالف الدولي ضد تنظيم
«داع��ش» ،أن قوات البيشمركة الكردية تمكنت
من استعادة السيطرة على سبع قرى قرب مدينة
طوزخورماتو جنوب كركوك في العراق في األيام
األخيرة.
وقالت ق��وات التحالف الدولي في بيان لها،
إن قوات البيشمركة وبدعم جوي من التحالف
تمكنت من «استعادة أكثر من  200كيلومتر
مربع» من األراض��ي قرب مدينة طوزخورماتو
جنوب كركوك منذ  26آب .وأض��اف البيان أن
الطائرات الحربية والطائرات المسيرة شنت 25

ضربة في المجموع وساعدت البيشمركة على
«تحرير سبع قرى» و»تعزيز الخطوط المتقدمة
للقوات الكردية».
أما على باقي نقاط المواجهة الرئيسية مع
تنظيم «داعش» ،فإن الوضع بقي من دون تغيير
وفق معلومات قدمها الجمعة الماضي متحدث
باسم القيادة األميركية الوسطى.
وقال الكولونيل باتريك رايدر المتحدث باسم
القيادة األميركية الوسطى إن القوات العراقية
تواصل عملية عزل الرمادي كبرى مدن محافظة
األنبار غرب العراق التي احتلها تنظيم «داعش»
في أي��ار وتحاول تطويق مداخلها ،مضيفا ً أن
«المعركة ال تزال صعبة».
ووفقا ً لرايدر ،ت��دور في بيجي على المحور
االستراتيجي بين ب��غ��داد وال��م��وص��ل معارك
طاحنة منذ أشهر ،حيث تواصل القوات العراقية
الحفاظ على مواقعها في المصفاة الضخمة
بالمدينة .وأض��اف راي��در أن تنظيم «داع��ش»
تمكن داخل مدينة «بيجي» نفسها من استعادة
بعض األراضي لكنه دفع ثمنا ً باهظا ً لتحقيق هذا
الهدف.
وتابع المتحدث األميركي أن العراقيين في
اإلجمال يواجهون تحديات صعبة في بعض
األماكن لكن في الوقت ذاته يجد تنظيم «داعش»
نفسه تحت الضغط في مستوى موارده ويواصل

خسارة مقاتلين وقيادات بوتيرة عالية.
وأعلن مصدر أمني في محافظة األنبار ،السبت
مقتل  5ضباط من قيادة حرس الحدود بتفجير
عبوة ناسفة قرب منفذ طريبيل الحدودي مع
األردن.
وعين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
ثالثة قادة عسكريين جدداً ،اثنان منهم بدال ً من
قائدين عراقيين كبيرين قتال الخميس الماضي
بتفجيرات انتحارية شمال مدينة ال��رم��ادي
في محافظة األن��ب��ار ،تبناها تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي.
وحسب التعيينات الجديدة فقد أصبح اللواء
الركن اسماعيل شهاب نائبا ً لقائد عمليات األنبار
وقائدا ً للمحور الشمالي ،والعميد الركن درع مجيد
الفتالوي قائدا ً للفرقة الثامنة ،فيما عين العميد
الركن محمود الفالحي قائدا ً للفرقة العاشرة.
وتشهد األنبار معارك مع التنظيم اإلرهابي
ال��ذي سيطر على مناطق ع��دة منها منذ مطلع
 ،2014قبل أشهر من هجومه في شمال العراق
وغربه في حزيران الماضي.
ووسع التنظيم خالل األشهر الماضية نفوذه
في المحافظة الحدودية مع األردن والسعودية
وسورية ،وسيطر على الرمادي منتصف أيار
 ،2015في ما اعتبر أبرز تقدم له في العراق منذ
عام.

م�صر :الخارجية ( ...تتمة �ص)9
جاء ذلك ،ردا ً على تصريحات للسفير البريطاني
قال فيها إن «األحكام الصادرة من المحكمة المصرية
س��وف تقلل م��ن الثقة ف��ي ال��خ��ط��وات التي تقوم
بها مصر نحو تحقيق اإلستقرار بناء على تنفيذ
الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري»،
وقالت الخارجية من جانبها «المهم هو ثقة الشعب
المصري في نزاهة قضائه واستقالليته.
كما أع��رب��ت ال����وزارة ،ع��ن رفضها الكامل ألي
بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية،
تتعلق بالحكم الصادر في ما يسمى بقضية «خلية
الماريوت» ،واعتبرت الخارجية ،في عبارات شديدة
اللهجة ،ذلك تدخالً غير مقبول في أحكام القضاء
المصري ،يحمل إسقاطات معروفة أسبابها ،وخلطا ً
متعمدا ً بين حريات نص الدستور المصري على
حمايتها ،ومخالفات قانونية صريحة وموثقة

تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية.
وأكد المستشار أحمد أبو زيد ،المتحدث الرسمي
باسم وزارة الخارجية ،أن مصر دول��ة قانون،
ودستورها يصون ويحمي جميع الحقوق والحريات،
وأن المحاوالت المستمرة لخلط األوراق لإليحاء
بأن األحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة ،هي
ادعاءات ال تتسق مع الواقع ،حيث إن هناك اآلالف
من الصحافيين المصريين وغير المصريين الذين
يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أي
اتهامات ،مشيرا ً إلى أن المتهمين في قضية «خلية
ماريوت» اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة
استندت إليها هيئة المحكمة .وأض��اف المتحدث
باسم الخارجية ،أن مصر دولة عريقة وشعبها على
وعي كامل بكل حقوقه والتزاماته ،وأن من يتبنون
مثل تلك الحمالت لديهم الكثير مما يستحق النقد».

السيسي يبدأ زيارة لشرق آسيا

وفي سياق آخر ،بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي ،جولة آسيوية تشمل كالً من سنغافورة
والصين وإندونيسيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية،
إن الجولة «تعكس سياسة مصر الخارجية التي
تقوم على االنفتاح والتعاون مع كافة دول العالم،
واالستفادة من التجارب الناجحة اقتصاديا ً في
جنوب شرقي آسيا».
ويزور السيسي خالل جولته مقر األمانة العامة
للتجمع االق��ت��ص��ادي ل���دول ج��ن��وب ش��رق��ي آسيا
(آسيان) ،حيث يلتقي بسكرتير عام التجمع لبحث
تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر ودول المنطقة
على الصعيد االقتصادي.

«مركز البحرين»� :آذار � 2015شهد �أعلى االعتقاالت
أكد مركز البحرين لحقوق اإلنسان
إن شهر آذار من هذا العام  2015بلغ
أعلى حاالت االعتقال التعسفي.
وأف���اد موقع «م���رآة البحرين» ان
المركز أوض��ح في بيانات إحصائية
ن��ش��ره��ا ع��ل��ى ح��س��اب��ه ع��ل��ى شبكة
التواصل االجتماعي «تويتر» بشأن
ح��االت االعتقال التي حصلت خالل
الفترة الواقعة ما بين أيلول  2014وآب
 2015بأن «شهر آذار  2015شهد أعلى
حاالت االعتقال التعسفي بما مجموعه
 272حالة».
ويتعرض الشعب البحريني لعملية
اع��ت��ق��االت تعسفية ج���راء مطالبته
بالحرية والديمقراطية واإلف��راج عن
المعتقلين السياسيين ف��ي سجون
النظام.
وف��ي السياق ،دان تيار «ال��وف��اء»
استهداف السلطات لألهالي في منطقة
كرانة والتي أسفرت لغاية السبت إلى
اعتقال حوالى  20شاباً.
وحسب موقع «م���رآة البحرين»،
ق��ال «ت��ي��ار ال��وف��اء» ف��ي بيان ل��ه أول
من أمس « ُندين بشدّة ما يتع ّرض له
أهلنا في بلدة ك ّرانة من حملة إرهابيّة
ظالمة واقتحامات للبيوت واعتقاالت
في أوس��اط الشباب» ،معتبرا ً أنه «ال
شيء يُبرر االستباحة الكاملة للناس
ولحرمات البيوت واعتقال األبرياء».
ورأى الوفاء بأن «اإلج���راءات هذه
غير قانونيّة ومخالفة ألبسط معايير

ال��ع��دال��ة» ،وف��ق تعبيره داع��ي �ا ً الى
«التضامن مع بلدة ك ّرانة».
وق��ال نائب رئيس مركز البحرين
لحقوق اإلنسان الحقوقي سيد يوسف
المحافظة إن فريق الرصد في المركز
و ّث���ق  21ح��ال��ة اع��ت��ق��ال ف��ي صفوف
شباب من منطقة كرانة ،التي شهدت
أول من أم��س انفجارا ً أدى ال��ى مقتل
شرطي وإصابة  7آخرين وفق ما أعلنت
الداخلية.
وتشهد البحرين انتفاضة جماهيرية
سلمية منذ ش��ب��اط  2011ضمن ما
سمي بالربيع العربي حينها ،تطالب
بالديمقراطية والمشاركة السياسية،
لكن السلطات تصر على مواجهتها
ب��ال��ق��م��ع واس��ت��ق��دام ق����وات أجنبية
ومرتزقة.

على صعيد آخر ،قال رئيس مجلس
األع��م��ال ال��ت��رك��ي البحريني عثمان
يولدرم إن البحرين عمدت إلى تعزيز
تعاونها العسكري مع تركيا.
وح��س��ب م��وق��ع «م���رآة البحرين»
أضاف يولدرم في تصريحات أدلى بها
خالل لقاء وفد صحافي بحريني في
إسطنبول ان من أهم مجاالت التعاون
العسكري بين الطرفين ه��و ش��راء
البحرين من تركيا القوارب السريعة،
البندقيات للجنود المشاة والطائرات
من دون طيار.
ي��ذك��ر ان تركيا العضو ف��ي حلف
ش��م��ال االطلسي (ن��ات��و) ترتبط مع
الكيان الصهيوني بمعاهدة تعاون
عسكري وتستورد منه طائرات من دون
طيار.

ر�صيد الموت ( ...تتمة �ص)9

الزبداني ( ...تتمة �ص)9

حول مسألة الالجئين ،على خلفية هذه الحوادث ،ووصف «كورتس» هذا الحادث
بـ»مؤشر كارثي جديد» ،مشيرا ً إلى أنها ليست هي الكارثة األولى من هذا النوع،
و»على أوروبا أن تستيقظ» ،بحسب قوله.
وقال وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير من جانبه ،إن االتحاد
األوروب��ي كان سيتعامل مع مشكلة تدفق الالجئين بصورة أنجح لو أن جميع
الدول األوروبية شاركت في حل هذه المشكلة.
يذكر أن أكثر من  44ألف شخص اتخذوا أراض��ي مقدونيا خالل الشهرين
األخيرين ممرا ً لدخول أراضي االتحاد األوروبي ،فيما فضل قليلون منهم فقط طلب
اللجوء في مقدونيا نفسها.
منظمة الهجرة الدولية أعلنت أن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم هذا العام
أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا تخطى عتبة ألفي قتيل ،وقال
المتحدث باسم منظمة الهجرة «ايتاري فيري» للصحافيين في جنيف «بلغنا
لألسف اآلن عتبة جديدة مع وصول عدد الذين لقوا حتفهم بحلول نهاية األسبوع
الماضي إلى أكثر من ألفي مهاجر والجئ» قضوا أثناء محاولتهم عبور المتوسط.
كما أف��ادت المنظمة أن حوالى  188ألف مهاجر وصلوا إلى أوروب��ا قادمين
معظمهم من اليونان وايطاليا عبر المتوسط متوقعة أن يصل العدد سريعا ً إلى
مئتي ألف شخص .ووصل حوالى  90500مهاجر والجئ إلى اليونان وحوالى 97
ألفا ً إلى ايطاليا غير أن معظم المهاجرين الذين قضوا كانوا يحاولون العبور من
شمال إفريقيا إلى ايطاليا ،حيث لقي  1930مهاجرا ً حتفهم على هذه الطريق ،فيما
قضى حوالى ستين أثناء العبور إلى اليونان ،وهو ما يتم عادة انطالقا ً من تركيا.
الحلول التي تقدمها الدول االوروبية تخدم مصالحها فقط ،فهي تستغل المأساة
االنسانية للمهاجرين .فالحل يكمن بالضغط على ال��دول الداعمة للجماعات
المسلحة وعصابات القتل وإغ�لاق الحدود أم��ام اإلرهابيين وحشد تحالف
دولي فاعل ضد الجماعات اإلرهابية وليس بالضغط على الدول لتسهيل مرور
المهاجرين.

فحزب «العدالة والتنمية» التركي هو المتحكم بسيطرة هذه المجموعات
اإلرهابية في الشمال السوري وهو صاحب المشروع القديم الذي يقع جديده
في قديمه والذي يتجدد مع كل جرعة دعم خارجي أمالً بالقدرة على الصمود
الذي سقط أمام االستراتيجية التي يتبعها الجيش السوري والمقاومة في
إدارة المعركة التي أسقطت أماال ً بناها مرتكبوها على ورق مكاتبهم وغرف
عملياتهم التي بسقطوها ستنهار جبهات مترابطة معها تباعا ً وتعلن
االستسالم كحصيلة اولية ألولى التداعيات ،فهي مرحلة جديدة في سير
مصير المجموعات االرهابية في الداخل السوري واللبناني ،والتي قبلت
إنهيار الهدنة الثانية في  29آب الجاري لتستعيد الجبهات العسكرية في
الزبداني وكفريا والفوعا غزارة نيرانها وحماوة التقدم نحو إحكام السيطرة
على ما تبقى من جزئية «زبدانية» صغيرة بعد فشل الهدنة الثانية ليستقر
ما تبقى من مجموعات إرهابية في ساحة ضيقة ال تستطيع مد يد األمل إلى
مصيرهم ،فالوجهة الكبرى للحرب على سورية تحددها توازنات إقليمية
ُترخي بثقل نتائجها على البقع «الجيو-استراتيجة» الفاصلة في الموقع
والمتصلة بالمصير لجهة الداخلين السوري واللبناني ،مع العمل الذي توازى
بخطين عسكري وسياسي بدأ بالتقاطع بمعادلة جديدة ستكشف وجهها
لمن أنهار من تهادن ُتريد االستخبارات «السعوـ تركية» اللعب بعقدة حباله
في المدينتين االدلبيتين لرد المصير المحتوم عن مسلحي «الزبداني» الذين
كانت القصير ويبرود وغيرهما من معارك الحسم عِ برة لهم ،فدخول الفوعا
وكفريا الشهر الخامس من الحصار هو ما بقي من «شعر الذقن» االقليمي
الذي يمكن التمسك به مع فشل التقدم العسكري وقدرة التغيير لقذائف الهاون
المتساقطة على بعض أحياء دمشق ،فالعد العكسي بدأ في الزبداني بحسب
ما تشير الوقائع الميدانية ليأخذ في حسبانه «داتا جديدة» قياساتها باألمتار
فقط ،ألن الرهانات الخاسرة على قدرة االرهاب المدعوم من نظام «صهيو ـ
إخواني ـ تكفيري» هي ما ستروي الحكايا في خواتمها وترحل إلى ممهدات
معركة استراتيجية أخرى ترتبط بجغرافيا مختلفة وتاريخ متقارب يحكم
حكمه النهائي في الغلبة ،فهل البحث جا ٍر مجددا ً عن هدنة «ثالثة»؟ أم أن
العد العكسي الذي بدأ لن يرحم؟

بشرى الفروي

فاديا مطر

�شهيدان و 12جريح ًا ( ...تتمة �ص)9
وفي السياق ،قتل عدد من متزعمي التنظيمات اإلرهابية التكفيرية في عملية
لوحدة من الجيش والقوات المسلحة في قرية أم العظام بريف القنيطرة،
وقضت وحدات ثانية من الجيش على إرهابيين من تنظيم «داعش» تسللوا
إلى محيط تل بثينة ومزرعة الحرفوش بالريف الشمالي الشرقي للسويداء.
كما قضت وح��دة أخ��رى من الجيش وال��ق��وات المسلحة بالتعاون مع
مجموعات الدفاع الشعبية على إرهابيين أحدهم من الجنسية التركية خالل
عملية نفذتها اليوم على أوكار تنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي في بلدة ربيعة
بريف الالذقية الشمالي.
وفي سياق أمني آخر ،مجدداً ،امتدت يد اإلرهاب الى حمص ،وهذه المرة
حي الزهراء ،حيث أدى انفجار سيارة مفخخة إلى سقوط شهيدين واصابة 16
شخصا ً على األقل .وأفادت وكالة «سانا» السورية عن ارتقاء شهيدين وإصابة
 12شخصا ً على األقل جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة وقع قرب دوار
المواصالت في مدينة حمص في حصيلة أولية.

تقرير �إخباري
البنتاغون :نريد عودة الجي�ش
الأميركي �إلى بغداد!؟
ي��دور لغط كبير داخ��ل أروق��ة الكتل السياسية عن وجود
طلب أميركي للحكومة العراقية إلبداء المساعدة العسكرية
– في أش��ارة إلى أع��ادة قواتها للعراق  -بزعم ان «داعش»
استعاد سيطرته على العديد من المدن التي حررها الحشد
الشعبي والقوات األمنية في وقت سابق .ودع��ا مسؤولون
في الجيش األميركي بغداد إل��ى رف��ع ما سموه بـ «القيود
السياسية» لقواتهم المتواجدة بالعراق لكي تأخذ دورها
بمحاربة «داعش».
وتشير الدعوة األميركية إلى وجود رغبة للبيت األبيض
بالتدخل البري في العراق األمر الذي رفضته الحكومة والقوى
السياسية في وقت سابق لكن واشنطن هذه المرة تحاول
إعادة احياء فكرتها عبر بوابة تزايد قوة اإلرهاب وعدم جدوى
ضربات التحالف الدولي.
وتحاول واشنطن أن تركب موجة اإلشاعات التي تحدثت
عن استعادة (داعش) السيطرة على بيجي بمحافظة صالح
الدين ومحاولتها الضغط على الحكومة والتلويح بخيار
مشاركتها البرية كوسيلة وحيدة لهزيمة اإلرهاب بالمنطقة
الغربية» .ولفت المصدر إلى أن «السفارة األميركية قد لوحت
بهذا الخيار على خلفية التظاهرات الحاصلة م��ؤخ��ر ا ً في
البالد» ،مقترحة «عودة القوات األميركية لضمان الحفاظ على
العملية السياسية تحسبا ً ألي طارئ».
وبالتوجه ذاته أشار السيناتور األميركي الجمهوري سكوت
ووكر إلى ان «هناك قدرة على مشاركة القوات األميركية في
العراق بعد إنهاء القيود السياسية األميركية عنها» .ودعا
ووكر القوات األميركية العاملة في العراق إلى «المشاركة
في القتال المباشر لهزيمة تنظيم داعش» .وتنبأ المرشح عن
والية ويسكونسن األميركية ان «صراع االجيال بين العالم
وارهابيي داعش يلوح باألفق».
ول��ف��ت السيناتور االم��ي��رك��ي ال��ى ان «ال��ق��وات االميركية
الموجودة في العراق خاضعة للقيود السياسية وه��ذا ما
يمنعهم من القيام بدور حقيقي لهزيمة مسلحي داعش» ،داعيا ً
الى «رفع القيود على الفور من هذه القوات لبدء نشاطها في
العراق».
وقال أستاذ الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن
ستيفن بيدل من جهته ،إن��ه «ال اعتقد ان إرس��ال ل��واء الى
العراق سيكون كافيا ً لهزيمة داعش».
وأض��اف بيدل ان «القوات األميركية كان لديها  100الف
جندي في العراق لحين نهاية عام  2006ولم يكن هذا العدد
كافيا ً ،عالوة على ذلك ،فإن القوات األمنية العراقية افضل من
عام  2006عسكريا ً ،ألن ذلك العام هو األسوأ».

�شركة فرن�سية ( ...تتمة �ص)9
وب��دأ االتحاد األوروب��ي منذ مطلع العام الماضي ،في
شكل رسمي مقاطعة المستوطنات تجاريا ً وأكاديميا ً
واستثمارياً ،كما بدأت دوائ��ر الجمارك في دول االتحاد،
بوسم (تمييز) منتجات المستوطنات ،لتكون واضحة أمام
المستهلكين.
ويأتي قرار االتحاد األوروب��ي بمقاطعة المستوطنات،
على مختلف الصعد ،اعتمادا ً على األحكام الصادرة عن
المحكمة الدولية في الهاي عام  ،2004القاضية بضرورة
اتخاذ موقف من المستوطنات «اإلسرائيلية» المقامة على
أراضي الضفة الغربية والقدس والجوالن ،حيث تخرق
«إسرائيل» البند  49من ميثاق جنيف ،الذي يحظر على
دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.
ووص��ف النواجعة النشاطات التي تقوم بها ،BDS

بالحرب المفتوحة مع الحكومة «اإلسرائيلية» ،قائالً «نحن
نمارس حربا ً مفتوحة ضد «إسرائيل» ،من كل دول العالم،
بخاصة من الناحية االقتصادية ،وهذا الحديث جاء على
لسان رئيس الحكومة «اإلسرائيلية» ،بنيامين نتنياهو».
ومضى قائالً «إن مشروع القطار الخفيف الذي تسعى
«إسرائيل» لتنفيذه ،يهدف إلى تهويد مدينة القدس ،عبر
ربطها والمستوطنات المحيطة بها ،ببعضها بعض (،)...
وهذا أمر مخالف لقوانين االتحاد األوروب��ي ،التي فرنسا
جزء منها».
وأوضح النواجعة «لم نتمكن حتى اللحظة من حصر
قيمة استثمارات شركة فيوليا ،لكنها تقدر بالماليين،
وهذه القيمة تضاف إلى مليارات ،وهي عبارة عن خسائر
«إسرائيل» بسبب .»BDS

الجي�ش الليبي ي�سيطر على بنغازي
بعد ا�شتباكات مع �إرهابيي «داع�ش»
أعلن مصدر عسكري ليبي أن الجيش الليبي والقوى
المساندة له سيطر على جزء كبير من منطقة الهواري
في مدينة بنغازي بعد اشتباكات مع إرهابيي تنظيم
«داعش».
ونقلت وكالة األنباء الليبية عن المصدر قوله إن «قوات
الجيش والقوى المساندة لها خاضت معارك عنيفة على
محور الهواري باألسلحة الثقيلة والمتوسطة ضد ارهابيي
تنظيم داع��ش وأح��رزت تقدما ً كبيرا ً وص��وال ً إل��ى مفرق
اإلدارة الرئيسة لمشروع مياه النهر الصناعي» الفتا ًَ إلى

أن الجيش يحاصر ما تبقى من جيوب إرهابية وبخاصة
داخل مستشفى األمراض العقلية.
وأوض��ح المصدر أن ق��وات الجيش تتقدم أيضا ً نحو
مصنع اإلسمنت لتحريره من قبضة إرهابيي «مجلس
شورى ثوار بنغازي» مشيرا ً إلى أن األيام المقبلة ستحمل
أخبارا ً سارة عن المدينة.
وكانت ق��وات الجيش تقدمت في منطقتى القوارشة
والصابري شرق المدينة وقضت على خمسة إرهابيين.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1فيزيائي فرنسي راحل وضع القياس لسرعة النور
2 .2إله النور والجمال والفنون عند اليونان ،تحسنان إلى
3 .3تتردد في طاولة الزهر ،حادثنا ليالً ،متشابهان
4 .4من الحمضيات ،مدينة أميركية
5 .5ماء العين ،نجم كثير التأللؤ
6 .6مدينة سويسرية ،شك
7 .7جوابها ،كثر الشحم ،خبر
8 .8دولة أفريقية ،مدينة فيتنامية
9 .9نهر في أفريقيا الجنوبية ،عاصمة أميركية ،حرف
أبجدي مخفف
1010كبير آلهة المصريين ،يستفسر ،خراب
1111حيوان مفترس ،حاكم
1212عالم بالغيب ،نهر في سيبيريا ،قرابة

1 .1مدينة ألمانية ،مدينة فرنسية
2 .2ينوح ،أحامي عن
3 .3ولد الناقة ،فلوسهما ،للتفسير
4 .4مدينة بريطانية ،شيطان
5 .5عاصمة أنغوال ،أهدل الستار
6 .6يشي ،مرفأ إيطالي
7 .7منعتم ،يطلي باأللوان
8 .8سحرت ،يرقد ،متشابهان
9 .9يقاتال ،خادم
1010في القميص ،منحنا ،والية أميركية
1111عزيا ،جزيرة تنزانية
1212نخفيها ،من القوارض
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،952316874 ،364875192
،798521643 ،817492365
،143687259 ،625934781
،281759436 ،576243918
439168527

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الدومينيكان  ) 2ليماسول،
ال��ب��ا  ) 3زم ،دك ،م���ان ،ي��ل ) 4
قوانين ،لساني  ) 5انب ،نادماه
 ) 6نبالين سمان  ) 7يجادل،

انسلها  ) 8ق��ب��ل ،داروي����ن ) 9
لمساه ،اتان  ) 10صعق ،راسلي،
با  ) 11الفحم ،بي ،نام  ) 12ريع،
يراكما.
عموديا:
 ) 1الزقازيق ،صار  ) 2ليمون،

جبل علي  ) 3دم ،ابن المقفع ) 4
وأدن ،بد  ) 5مسكين الدارمي ) 6
يو ،نال ،اها  ) 7نلم ،ديار ،سبأ 8
) الم ،نواليك  ) 9كانساس سيتي
 ) 10ال ،اهمال ،نا  ) 11نبين ،اه،
نبأ  ) 12اليونان ،أمل.

 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 Man from
UN.C.L.E
ف��ي��ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة اليسيا
فيكاندر من اخراج غاي ريتشي..
مدة العرض  116دقيقة،ABC( .
ك����ون����ك����ورد ،الس س���ال���ي���ن���اس،
سينما سيتي ،اس��ب��اس ،ديونز،
غاالكسي).
Self/less
فيلم رعب بطولة راين رينولدز
م��ن اخ����راج ت��ارس��ي��م س��اي��ن .مدة
ال���ع���رض  117دق��ي��ق��ة (،ABC
سينما سيتي ،اب��راج��ن سينمال،
فوكس).
Lila and Eve
فيلم دراما بطولة جنيفر لوبيز
م��ن اخ���راج ش��ارل��س س��ت��ون .مدة
ال����ع����رض  94دق���ي���ق���ة،ABC( .
كونكورد ،سينما سيتي ،فوكس،
سينمال).
The Gift
فيلم رعب بطولة واخراج جويل
ادغرتون .مدة العرض  108دقيقة.
(ف���وك���س ،سينما س��ي��ت��ي ،امبير،
سينمال ،ABC ،كونكورد).
– Mission: Impossible
Rogye Nation
فيلم تشويق بطولة توم كروز
من اخ��راج كريستوفر ما كوري.
مدة العرض  131دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينمال ،فوكس).
Inside Out
ف��ي��ل��م ت��ص��وي��ري ب��ط��ول��ة امي
بولير م��ن اخ����راج بيتي دوكتير.
مدة العرض  93دقيقية،ABC( .
اب���راج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

