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تتمات  /ت�سلية
الفروف وكيري ( ...تتمة �ص)9

سياسياً ،أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
خ�لال مكالمة هاتفية مع نظيره األميركي ج��ون كيري
ض��رورة محاربة الجماعات اإلرهابية المسيطرة على
أجزاء واسعة من سورية ،بشكل جماعي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية على موقعها أمس إن
المكالمة جرت بمبادرة من الجانب األميركي ،و«ركزت
على مشكلة تسوية األزمة بسورية ،وأن الطريق الى ذلك
بحسب بيان جنيف ،يقع عبر إقامة حوار بين الحكومة
السورية والمعارضة» .وأضافت الخارجية أن «الفروف
أشار مجددا ً الى ضرورة المواجهة الموحدة للمجموعات
اإلرهابية التي تسيطر على أج��زاء واسعة من األراضي
السورية وتهدد األم��ن الدولي ،ويقع العبء األكبر في
محاربتها على عاتق الجيش السوري النظامي».
ميدانياً ،سيطر تنظيم «جبهة النصرة» وفصائل مسلحة
إرهابية أخرى على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة
إدلب شمال غربي سورية.
وقد أكد التلفزيون السوري الرسمي أن الجيش السوري

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

أخلى مواقعه في المطار بعد معارك عنيفة وحصار استمر
عامين.
وبلغت ذروة الحصار على المطار ال��ذي يعد حيويا ً
ومهما ً في المنطقة الشمالية مطلع العام الحالي عندما
تقدم المسلحون وسيطروا على تلة سلمو التي كانت
تشكل نقطة دفاعية للجيش السوري.
ك��ان المسلحون قد استغلوا األج��واء المناخية في
اليومين الماضيين وكثفوا الهجوم على الجبهتين الشرقية
والشمالية للمطار قبل الدخول إليه ،في حين أكد مصدر
عسكري سوري أنه جرى إخالء المطار فيما تناقلت مواقع
التواصل االجتماعي خبر وصول عدد من الجنود السوريين
الذين كانوا موجودين في المطار إلى بلدة خناصر الواقعة
على طريق البادية الذي يصل إلى حلب.
في ه��ذا الوقت نفذ الطيران الحربي السوري قصفا ً
على م��واق��ع المسلحين ال��ذي��ن ب��ات��وا يسيطرون على
المطار ومحيطه وهي مناطق شاسعة تشكل نقاط إمداد
للمسلحين.

مناطق جديدة ( ...تتمة �ص)9
المسلحة اليمنية العميد شرف غالب لقمان أن الجيش
اليمني لديه الكثير من المفاجآت العسكرية التي
ستظهر في األيام المقبلة.
وفي مقابلة مع قناة «الميادين» أشار لقمان إلى أن
الجيش اليمني واللجان الشعبية وضعا سيناريوهات
ألس���وأ االح��ت��م��االت .وأض����اف« :إذا أراد التحالف
السعودي حربا ً برية فنحن مستعدون لها».
يأتي ذل��ك فيما يواصل الجيش اليمني واللجان
الشعبية استهداف المواقع العسكرية السعودية.
ونشر الجيش اليمني ص��ورا ً لتدمير آلية سعودية
واحتراقها مع كل طاقمها خلف موقع مشعل في جيزان
على الحدود مع اليمن وأظهرت الصور اغتنام الجيش
بعض األسلحة واألدوات العسكرية.
من جهة ثانية ،أكدت مصادر دبلوماسية غربية:
«أن ع��دد القتلى في تفجير قاعدة صافر في مأرب
بلغ نحو  300عسكري بينهم إماراتيون وسعوديون
ويمنيون موالون للتحالف السعودي.
المصادر كشفت أن تنظيم القاعدة اعتقل ع��ددا ً
من الجنود اإلماراتيين الذين نجحوا في الفرار بعد
التفجير ويعتبرهم أس��رى .ولم يعلن التنظيم حتى
اآلن مطالبه الصريحة لإلفراج عن اإلماراتيين.
المصادر الدبلوماسية الغربية ال تستبعد طلب
القاعدة فدية مالية كبرى أو تبادل اإلفراج عن معتقلين
من القاعدة لدى دول خليجية.

بعد أشهر من العدوان يصعد الطيران السعودي
غاراته المكثفة على المدن اليمنية مستهدفا ً المدنيين
ومقومات الحياة بشكل عام ،مدينة تعز شهدت سلسلة
غارات على المدخل الشرقي في منطقة الجند ،وأحياء
أخرى بمنطقة بيرباشا في حي الدحي وعلى منطقة
الستين والزنقل باتجاه غرب المدينة.
وتأتي زي��ادة وتيرة ال��غ��ارات بعد تقدم الجيش
واللجان الشعبية وسيطرتهما على مختلف األحياء
والمواقع المهمة في المدينة ،خصوصا ً تأمين مدخل
المدينة الغربي واألحياء المحيطة لحي الروضة وسط
المدينة والتقدم باتجاه جبهة صينة والمرور.
وقال أحد القادة الميدانيين في اللجان الشعبية:
قمنا بتطهير الحسب ووادي البعرارة ومدخل تعز
الغربي وم��اض��ون إن ش��اء الله باتجاه إل��ى وادي
القاضي.
وأضاف :كما تمت السيطرة على منطقة بيرباشا،
ومازلنا نطارد الدواعش الذين ف��روا باتجاه وادي
القاضي.
ووسط الحشد الذي يحضر له العدوان واستمرار
الغارات التي تحصد أرواح لمدنيين تأتي النتائج على
األرض بتهاوي العدوان وأتباعه ،فيما تظل الخيارات
المقبلة مرهونة بمفاجآت الجيش وص��م��وده على
جبهات القتال.
وفي هذا السياق ،أكد الناطق الرسمي باسم القوات

ليفني ت�ستنجد بالريا�ض لإحباط نوايا ع ّبا�س
أيلول من عام  1993ولفتت ليفني ،التي كانت مسؤولة
عن ملّف المفاوضات مع السلطة الفلسطينيّة ،في سياق
حديثها إلى أنّ الثمن ال��ذي س ُتطالب «إسرائيل» بعدم
التعامل مع قضايا الوضع النهائي للقدس أو الالجئين
لكن بإجراءات ملموسة ،خطوات كهذه إذا ما تمت ستثبت
أنّ الدولة العبريّة ج��ادّة في نواياها لتعزيز العملية
السياسية ،على ح ّد مزاعمها.
في السياق ذات��ه ،قال موقع «المونيتور» اإلخباريّ
«اإلسرائيلي» إنّ نتنياهو يزعم أنه ،ونتيجة االتفاق مع
ّ
إي��ران ،ستنشأ جبهة جديدة للمصالح المشتركة بين
«إسرائيل» والسعودية واألردن ومصر ،ويستخدم هذا
الزعم كجزء من حملة عالقاته العامة إلفشال االتفاق مع
إيران في الكونغرس.

«اإلسرائيلي»
دعت عضو الكنيست ووزي��رة القضاء
ّ
السابقة ،تسيبي ليفني ،أمس ،رئيس ال��وزراء بنيامين
نتنياهو إلى إعادة بناء العالقات مع الواليات المتحدة،
اإلدارة التي أضرها ،على ح ّد تعبيرها.
وأ ّكدت ليفني ،خالل مقابلة إذاعية بحسب موقع «راي
اليوم» ،أنّ التحالف االستراتيجي واألمني مع واشنطن جزء
من قدرة «إسرائيل» الرادعة .عالوة على ذلك ،أوضحت أ ّنه
يجب على «إسرائيل» الشروع في عملية سياسية مع مصر
واألردن والمملكة السعودية ودول الخليج لسحب البساط
من تحت نوايا رئيس السلطة الفلسطينيّة ،محمود عبّاس،
ال��ذي يُهدّد باالستقالة أ ْو بإعالن من على منصة األمم
ال ُمتحدّة إلغاء اتفاق أوسلو ،الذي ت ّم التوقيع عليه بين
«إسرائيل» وبين منظمة التحرير الفلسطينيّة في شهر

جنرال �سعودي :نحتاج �إلى نتنياهو...
لأنه قوي ومنطقي؟!
فلسطين ،لكن «إسرائيل» أصبحت واقعا ً على األرض.
وأض��اف أن��ه لذلك السبب تحب السعودية أن يعيش
«اإلسرائيليون» والدول العربية معاً.
وزع��م عشقي أن الكيان «االسرائيلي» العدو األول
للعرب وإيران صديقة ،لكن «عدوا ً حكيما ً أفضل من صديق
جاهل» ،بحسب تعبيره.

زعم الجنرال السعودي المتقاعد أن��ور عشقي «أحد
المقربين من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز» ،أن
رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو رجل قوي
ومنطقي ،لذلك فهناك حاجة إليه للقبول بمقترح التسوية.
وأشار عشقي في حوار أجراه مع تليفزيون «i24news
اإلسرائيلي» ،إلى أن العرب يريدون طرد «إسرائيل» من

مخاطر التدخل ( ...تتمة �ص)9

وأوضح وزير الخارجية العراقي أن «بلدنا يتعرض إلى
ظاهرتين من اللجوء ،اللجوء الذي ينتقل فيه العراقيون من
الداخل إلى الخارج وهو الهجرة ،واللجوء اآلخر هو االنتقال
من مدينة إلى مدينة أخرى ،وترك المدينة ليس أقل مأساة
من ترك البلد» ،مؤكداً« :نقدر عالي التقدير كل بلد ضم
أبناءنا وبناتنا في كل مكان في العالم واحتضنهم».
وكان وزير الخارجية العراقي توجه االثنين الماضي
الى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر دولي
بشأن ضحايا أعمال العنف المرتكبة في الشرق األوسط.
ميدانياً ،بدأت القوات األمنية العراقية المشتركة عملية
عسكرية واسعة لتحرير منطقة النعيمية جنوب مدينة
الفلوجة كما تمكنت قوة من الحشد الشعبي والبيشمركة
الكردية من إحباط هجوم واس��ع لداعش على مناطق
جنوب غربي كركوك.
وب��دأت القوات األمنية العراقية المشتركة محاولة
جديدة لتدمير أحد أهم معاقل جماعة داعش اإلرهابية في
محافظة األنبار تمثلت خالل الساعات الماضية بانطالق
عملية عسكرية واسعة من محاور عدة لتحرير منطقة
النعيمية جنوب مدينة الفلوجة.
وتمكنت القوات األمنية المشتركة أيضا ً من قتل عشرات
اإلرهابيين بينهم المسؤول اإلعالمي لداعش المدعو محمد
ناصر الفهداوي والقيادي البارز عبد نجم الجميلي خالل

سلسلة عمليات عسكرية في مناطق الهيتاويين والسجر
وقرى زوبع شمال مدينة الفلوجة وجنوبها.
مدينة الرمادي مركز محافظة األنبار هي األخرى شهدت
مقتل سبعة إرهابيين خالل إحباط هجوم انتحاري حاول
استهداف خطوط الصد وال��دف��اع للقوات العراقية في
منطقة حصيبة شرق الرمادي؛ كما قتلت قوة أمنية خاصة
من الجيش العراقي تسعة إرهابيين خالل عملية أمنية
استباقية بمنطقة البوعيثة شمال مدينة الرمادي.
أما في محافظة كركوك فقد أعلنت قوات الحشد الشعبي
إحباطها هجوما ً كبيرا ً لداعش بين قرية البشير وناحية
التازة جنوب كركوك ،كما قتلت هذه القوات المسؤول
العسكري لداعش في ناحية الرشاد المدعو قتيبة الجواري
وثالثة من مساعديه.
من جهة أخرى أيضاً ،تمكنت قوات البيشمركة الكردية
م��ن إح��ب��اط هجوم لعشرات المسلحين على مناطق
البومفرج والحميرة جنوب مدينة كركوك.
وفي شرق العراق بمحافظة ديالى قتل  22مسلحا ً خالل
قصف جوي على قرى الفارس والخليل في مناطق جبال
حمرين شمال شرقي مدينة بعقوبة.
وتمكنت قوات البيشمركة الكردية أيضا ً من قتل تسعة
مسلحين خ�لال هجوم على أح��د تجمعات اإلرهابيين
بمنطقة سنجار شرق مدينة الموصل.

عملية ع�سكرية ( ...تتمة �ص)9
وأضافوا أن القوات المسلحة المصرية تهدف إلى تأمين
 3اتجاهات استراتيجية شماال ً وشرقا ً وغربا ً في شبه
جزيرة سيناء ،مشيرين إلى القبض على عناصر متسللة
بحوزتهم كميات من األسلحة والذخائر في المنطقة
الجنوبية ،موضحين أن العملية تأتي في إط��ار جهود
القوات المسلحة المتواصلة للقضاء على اإلرهاب ،حيث
تشترك فيها أصناف القوات المسلحة كافة ،الصاعقة
والقوات البرية والبحرية والجوية.
وكانت القوات المصرية تعرضت في الفترة الماضية
إلى هجمات مسلحة من الجماعات المتشددة استهدفت
نقاط ارتكاز لهذه لقوات ،ما أسفر عن مقتل وإصابة
المئات من الجنود المصريين ،وكثيرا ً ما تتسبب العبوات
الموضوعة على جانب الطرق ،التي تستخدمها اآلليات
العسكرية في شمال سيناء ،في قتل العديد من أفراد
الجيش والشرطة.
وتبنت جماعة «أنصار بيت المقدس» معظم الهجمات
الدامية في شمال سيناء ضد الجيش المصري الذي يعلن
بانتظام قتل العديد من المسلحين في عمليات يقوم بها ردا ً
على هذه الهجمات.
ولم تكن العاصمة المصرية القاهرة ومدن دلتا النيل في

منأى من هذه الهجمات ،حيث سقط فيها عشرات المدنيين
وأفراد الشرطة بالرصاص أو بسبب العبوات الناسفة.
يذكر أن آخر عملية عسكرية شهدتها سيناء ،األحد،
أس��ف��رت ع��ن مقتل  17عنصرا ً م��ن تنظيم أن��ص��ار بيت
المقدس ،في الحمالت البرية وعمليات القصف الجوي
جنوب مناطق العريش والشيخ زويد ورفح.
من جهة أخرى ،أكد اللواء محمود خلف الخبير العسكري
واالستراتيجي المصري ،أن هدف عملية «حق الشهيد» هو
تحقيق التدمير الكامل للعدو واجتثاث اإلره��اب بنسبة
 100في المئة من منطقة شمال سيناء ،موضحا ً أن كلمة
«حق الشهيد» تعني في عقيدة الجيش تدمير العدو تدميرا ً
كامالً السترداد حق الشهداء من دون توقف .أضاف خلف
أن هناك إرادة سياسية لدى الدولة في الدخول لالنتخابات
البرلمانية ومصر خالية من اإلرهاب.
وأوض���ح أن العمليات العسكرية المنفذة ف��ي رفح
والعريش والشيخ زويد وجهت ضربات قاسية للجماعات
اإلرهابية هناك وحققت نجاحات كبيرة على مستويات
ع��دة ،أهمها تصفية ع��دد كبير من اإلرهابيين وتدمير
مخزنين لمواد «السي فور ونترات األمونيوم» المتفجرين،
باإلضافة لعدد من منازل اإلرهابيين.

القاهرة تبرر ان�سحاب رئي�س الحكومة المفاجئ
من م�ؤتمر �صحافي في تون�س
ق��دم المتحدث ب��اس��م الحكومة
المصرية حسام القاويش ،تبريرا ً
لسبب ان��س��ح��اب رئ��ي��س ال����وزراء
إبراهيم محلب المفاجئ من مؤتمر
صحافي عقد في تونس أمس.
وقال القاويش« :إنه كان هناك اتفاق
مسبق بأن يرد إبراهيم محلب على
سؤالين فحسب ،وغ��ادر القاعة بعد
اإلجابة على السؤال األول» .وأضاف
القاويش خالل مداخلة هاتفية مساء
أم��س في برنامج« :هنا العاصمة»
على قناة «سي بي سي» ،أن السؤال
الثاني ال��ذي طرح على محلب ،كان
متعلقا ً بقضايا الفساد بوزارة الزراعة
من قبل إحدى «القنوات اإلخوانية»
ورف��ض محلب اإلجابة على السؤال
ألن ذلك شأن داخلي.
وك����ان رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء
المصري قد قطع ،أول من أمس ،مؤتمرا ً
صحافيا ً مع نظيره التونسي الحبيب
الصيد عقب اتهامه بالتورط في قضية
القصور الرئاسية المتهم فيها الرئيس
األسبق محمد حسني مبارك.
إذ وج�����ه أح�����د ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن
المشاركين في المؤتمر س��ؤاال ً إلى

محلب ،يتهمه فيه بالفساد ،قائالً له:
«لقد ألقيتم القبض على وزير الزراعة
في تهمة فساد بالوزارة ،كيف وأنت
متهم ف��ي قضية االس��ت��ي�لاء على
مقتنيات القصور الرئاسية» ،ليغادر
بعدها رئيس الوزراء المؤتمر.
يأتي رد فعل محلب بعد يوم واحد
من اعتقال وزي��ر ال��زراع��ة المصري
وحبسه في قضية فساد.

استخدام المعدات الثقيلة أو المركبات المصفحة ،بما يعني أن هذه األسلحة
لن تكون مجدية في إجبار الحوثيين على االستسالم.
فالتدخل البري وزج اآلالف من الجنود السعوديين واإلماراتيين والقطريين
في هذا الحشد العسكري الواسع ،يعني المزيد من التورط للمملكة التي
قادها القلق بشأن النفوذ اإليراني إلى التدخل عسكريا ً في اليمن ،إال أن الحملة
الجوية الضعيفة لم تحقق سوى القليل وك��ان من نتائجها وق��وع كارثة
إنسانية في اليمن وأظهرت محدودية الجيش السعودي ،وهذا ما أكدته
صحيفة «فانيننشال تايمز» البريطانية.
فمخاطر العملية البرية مع محدوية الجيش السعودي بحسب ما أكدت
صحيفة «فانيننشال تايمز» ،هل تتحملها السعودية أم أنها تعول على
مشاركة مصر التي كانت لها تجربة سابقة في اليمن عام  1962لحماية ثورة
اليمن حيث أرسلت ما يقارب  70ألف جنديا ً واستمرت الحرب لسنوات وتكبدت
مصر خسائر في أرواح أبنائها حيث قتل حوالى  26ألف جندي مصري.
مع التجربة المصرية السابقة في اليمن وم��ع تحذيرات المحللين
االستراتجيين والسياسيين من مخاطر التدخل المصري السعودي في
اليمن حيث قال المحلل السياسي األميركي جريجوري جونسون إن التدخل
البري في اليمن سيكون خطأ كارثيا ً على السعودية ومصر وغيرها من دول
التحالف ،الفتا ً إلى أن جماعة الحوثيين مدربة إلى جانب كونها تقاتل على
أرضها ،مشبها التدخل البري بالتحديات التي واجهتها الواليات المتحدة
األميركية في أفغانستان ،إضافة إلى تحذيرات صحيفة «واشنطن بوست»
األميركية الحكومة المصرية من التدخل البري باليمن ،مؤكدة أنه سيعرضها
لمواجهة شرسة مع الحوثيين وسيحول اليمن إلى فيتنام مصر ،فمع هذا
التحذيرات من خطورة التدخل البري يبقى السؤال هل تتخذ القيادة المصرية
قرار التدخل البري وتتورط مع السعودية أم أن الفرصة حانت لالنفالت
المصري من التأثير السعودي في لحظة ضعف المملكة وتورطها في ملفات
المنطقة والتي أصبحت عاجزة عن احتواء األوضاع التي تزداد سوءا ً يوما ً
بعد يوم؟!

ناديا شحادة

مو�سكو ت�ؤكد ( ...تتمة �ص)9
وأكد الدبلوماسي استعداد موسكو للتعاون مع جميع دول المنطقة ،مشددا ً
على أن هذا التعاون ال يضر بأي شكل من األشكال باألمن اإلقليمي.
إلى ذلك ،قال فيكتور أوزي��روف رئيس لجنة الشؤون األمنية في مجلس
االتحاد الروسي (الشيوخ) ،إن الواليات المتحدة أنشأت منظومة للمنافسة غير
النزيهة في سوق األسلحة العالمي.
وأشار خالل مشاركته في فعاليات المعرض إلى ازدياد الدور الذي تلعبه
الجوانب السياسية في المنافسة على سوق األسلحة ،مضيفا ً أن الواليات
المتحدة تجر دوال ً أخرى من أعضاء حلف الناتو إلى لعبتها غير النزيهة.
وشدد على أن روسيا توقع على جميع العقود في هذا المجال وتبني شراكتها
في المجال العسكري التقني مع السلطات الشرعية فقط في مختلف الدول ،في
وقت تبدي الواليات المتحدة استعدادها لدعم قوى معارضة في بعض الدول،
مثل مصر وليبيا ،من أجل إيصال تلك القوى إلى السلطة عن طريق «ثورات
ملونة» ،ولكي تفرض سيطرتها على سوق األسلحة في تلك الدول.

المنامة تعتقل ( ...تتمة �ص)9

وق��ال بيان أص���دره علي عمران
ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام إن
القضية تتعلق برشى للوزير ومدير
مكتبه الذي ألقت السلطات القبض
عليه قبل أكثر من أسبوع وذلك مقابل
تخصيص قطعة أرض م��ن أم�لاك
الدولة مساحتها  2500فدان للمتهم
بتقديم الرشى وال��ذي ألقي القبض
عليه أيضاً.

وال تزال القضية قيد التحقيق من
قبل مكتب المدعي العام االتحادي،
تحصلت من
وهي تح ّقق في أم��وال
ّ
رشاوى قدمتها شركة «ألكوا» عمالق
األلومنيوم ف��ي ال��والي��ات المتحدة
األم��ي��رك��ي��ة ،للسلطات البحرينية
المسؤولة عن شركة ألمنيوم البحرين
المملوكة للدولة (ألبا).
وف���ي ك��ان��ون ال��ث��ان��ي م��ن ال��ع��ام
الماضي ،اعترفت ألكوا أمام محكمة
أميركية بدفع الماليين من الدوالرات
لمسؤولين ف��ي المملكة ،م��ن خالل
وسيط في لندن .وواف��ق��ت الشركة
في ذلك الوقت على دفع  384مليون
دوالر ( 145مليون دينار بحريني)
كغرامات.
وفي القضية التي رفعت بالواليات
المتحدة ،ا ّتهمت الوثائق ألكوا بأنها
حصلت بصورة غير مشروعة على
اتفاق طويل األجل لتوريد األلومينا
 المواد المستخدمة إلنتاج األلمنيوم إلى ألبا ،وذلك باستخدام شركاتوهمية مملوكة لرجل أعمال ومقرها
لندن .وتم دفع  110ماليين دوالر من
الرشاوى للسلطات البحرينية ،وفقا ً
لهذه االتهامات.
من جهة أخرى ،قال فريق الرصد
في مركز البحرين لحقوق اإلنسان
إنه رصد في الفترة الممتدة من 31
آب لغاية  5أيلول الجاري  22حالة

اع��ت��ق��ال تعسفي ضمنهم طفالن،
وأفرج عن  3منهم في وقتٍ الحق.
وأضاف المركز في بيانٍ الثالثاء،
إن  10م��ن ه����ؤالء اع��ت��ق��ل��وا خ�لال
مداهمات المنازل ،و 4تم استدعاؤهم
للتحقيق ،واثنين م��ن سجن جو،
واثنين آخرين من مطار البحرين
ال��دول��ي ،كما ت��م اعتقال شخصين
أيضا ً من الشارع وواحد من المحكمة
وأخير من سجن الحوض الجاف.
واختتم مركز البحرين لحقوق
اإلنسان بيانه بالقول إن السلطات
جددت حبس  13معتقالً بينهم امرأة،
وحكمت على  6معتقلين بالسجن 10
سنوات.
وعبّر نشطاء بحرينيون في بلدة
الجفيرعن تضامنهم م��ع األس��رى
«تيجان الوطن» من خالل تظاهرهم
في شارع القاعدة األميركيّة.
وأف��اد موقع ائتالف شباب ثورة
 14شباط أنه من خالل هذا الحضور
ال��ث��وريّ الشجاع لفرسان اإلب���اء،
الذي كشف خواء ق ّوة مرتزقة النظام
وحقيقة ادّعاءات هذا النظام الجوفاء،
تو ّقفت الحركة المروريّة بشكل كامل
في هذا الشارع.
كما عكست هذه التظاهرة الثوريّة
رف��ض الجماهير البحرانيّة للدعم
األميركي البائس للحكم الديكتاتوري
في البحرين.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1منطقة في لبنان شرق جبل الشيخ ،أحد الوالدين
2 .2دولة عربية ،نفض ما في المعدة واألمعاء
3 .3هرب ،جزأ إلى عدة أجزاء ،أهينها
4 .4مدينة أميركية ،العبت
5 .5مدينة أميركية ،يقصد المكان
6 .6لمست ،رتلها ،حرف أبجدي مخفف
7 .7الشأن ،أرخبيل في أوقيانا
8 .8سرير الميت ،من األطراف
9 .9ضعف ،وضع شيئا ً مقابل المال ،رجاءنا
1010نجيء ،هدّا البناء
1111مالئمات ،سجن
1212مدينة مصرية ،قبيلة يمانية من كهالن

1 .1مدينة بريطانية في ضواحي برمنغهام الصناعية
2 .2فرعون مصري عزله أماسيس ،أصابع
3 .3وعاء كبير ،نشك باألمر ،تشي
4 .4من األحجار الكريمة ،مرفأ فرنسي
5 .5ألف ،سعادته ،نوتة موسيقية
6 .6مكتوباً ،سرقا
7 .7ح��رف أبجدي مخفف ،ف��اق��دا ً ال��زوج��ة،ح��رف أبجدي
مخفف
8 .8يسانده ،عتبت عليه
9 .9مأدب ،موجعا ً
1010إسم إشارة ،أرشد ،أمر عظيم
1111رب ،عسل ،تكلما مكثرين النفي في حديثهما
1212دولة أوروبية ،قرع الجسر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،419583762 ،238769415
،341276859 ،567142398
،975814623 ،682935174
،856327941 ،194658237
723491586

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 )1شانزيليزيه  )2بل ،لسان،
م��داد  )3يكاتب ،أاس��ره  )4نول،
وليلي ،ان  )5ايجنهارد ،ابل )6
لندن ،يمن  )7واسيتما ،اب )8

وال��ي ،هانوي  )9م م ،ممنون،
كان  )10ياهاتا ،البا  )11نون،
كاكويه  )12ينافس ،من ،الم.
عموديا:
 )1ش��ب��ي��ن ال���ك���وم ،ن���ي )2
الكوين ،اميون  )3ال��ج��دول ،انا

 )4زل���ت ،ننادمـه  )5يسبوه،
سيماكس  )6ال ،التــي ،نتأ )7
يناير ،تهواكم  )8الديمــان ،ون
 )9يمسي ،مان ،اي  )10هدر ،ان،
وكلها  )11اه��اب،اي��اب  )12مد،
نلعب ،نادم.

 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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A Walk in the Woods
فيلم تشويق بطولة روب��رت
ريدفورد من اخراج كين كوابيس.
مدة العرض  104دقيقة،ABC( .
كونكورد ،سينمال ،غاالكسي).
Barbie in Rock N
Royals
فيلم تصويري .م��دة العرض
 84دق� �ي� �ق���ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينما سيتي ،ديونز،
اس � �ب� ��اس ،ف� ��وك� ��س ،سينمال،
غاالكسي).
Connasse, princesss
des coeurs
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة كاميل
ك��وت�ي��ن م��ن إخ� ��راج ال� ��وس النغ
وناعومي ساغلو .م��دة العرض
 80دق��ي��ق��ة( .س �ي �ن �م��ا سيتي،
.)ABC
A Mouse Tale
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ت��وم
ارنولد من إخراج دايفد بيسبانو.
مد العرض  96دقيقة( .فوكس،
 ،ABCكونكورد ،غاالكسي).
No Escape
فيلم تشويق بطولة اليك بيل
من إخراج جون اريك دويل .مدة
العرض  103دقيقة( .كونكورد/
 ،ABCسينما سيتي ،سينمال،
فوكس).
The Transporter
Refueled
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة راي
ستيفينسون م��ن اخ ��راج كاميل
ديالمار .مدة العرض  96دقيقة.
(ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
س� �ي� �ت ��ي ،س� �ي� �ن� �م ��ال ،اس� �ب ��اس،
فوكس).

