14

السنة السابعة  /اجلمعة  18 /أيلول  / 2015العــدد 1887
Seventh year / Friday / 18 September 2015 / Issue No. 1887

تتمات  /ت�سلية

�سالح الجو العراقي يدمر ً
ً
متجها �إلى الرمادي
رتال لمجموعات �إرهابية كان

ع�شرات ال�شهداء والجرحى في بغداد
أستشهد  24شخصا ً وأصيب
 121آخ��رون بجروح صباح أمس
جراء هجومين تفجيريين وقعا في
العاصمة العراقية بغداد.
وقال مصدر في الشرطة العراقية
فجر
أنّ االنفجار األول وق��ع عندما ّ
شخص ح��زام �ا ً ن��اس��ف�ا ً ف��ي ساحة
الوثبة وسط العاصمة ما أسفر عن
سقوط  11قتيالً و 57جريحا ً بينهم
أربعة من رجال المرور» ،فيما وقع
االن��ف��ج��ار الثاني ال��ذي نفذ بحزام
ناسف ايضا ً في ساحة غرناطة في
منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة
ايضاً ،وخلّف  13قتيالً و 64جريحا ً
بينهم عناصر من الشرطة».
وكانت الشرطة العراقية قالت
إن شخصا ً ي��رت��دي ح��زام �ا ً ناسفا ً
فجر نفسه ،فجر الخميس في وسط
العاصمة العراقية بغداد ،في ساحة
الوثبة ،كما فجر شخص آخر يرتدي
ح��زام��ا ً ن��اس��ف�ا ً ن��ف��س��ه ،ف��ي ساحة
غرناطة بمنطقة الباب الشرقي وسط
بغداد ،وأضافت أن «قوة أمنية طوقت
مكان الحادث ،وقطعت جميع الطرق
المؤدية إليه».
وتشهد بغداد بين الحين واآلخر
تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات
وأحزمة ناسفة ،إضافة إلى هجمات
متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر
األجهزة األمنية ،ما يسفر عن سقوط
العشرات بين قتيل وجريح.
ميدانياً ،دمر سالح الجو العراقي
رتالً إرهابيا ً من أربع وعشرين سيارة
وم��درع��ة ك��ان متوجها ً إل��ى مدينة
الرمادي مركز محافظة األنبار وقضى
على من فيه من اإلرهابيين.

وأف��اد مصدر في قيادة العمليات
المشتركة العراقية ب��أن الضربة
ال��ج��وي��ة ج���اءت نتيجة معلومات
استخباراتية أك��دت دخ��ول الرتل
إلى األراض��ي العراقية من األراضي
السورية وتوجهه نحو الرمادي.
م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت وزارة
الدفاع العراقية أن قوات فوج الرمادي
األول بالتنسيق مع القوات المشتركة
أحبطت هجوما ً ارهابيا ً استهدف
منطقة المضيق جنوب الرمادي بعد
ان كبدت اإلرهابيين خسائر فادحة
باألرواح والمعدات.
إلى ذلك ،أعلنت قيادة قوات الحشد
الشعبي في محافظة األنبار مقتل
تسعة م��ن متزعمي تنظيم داع��ش
اإلره��اب��ي بعملية أمنية استهدفت
تجمعا ً لإلرهابيين في قضاء الكرمة
شرق الفلوجة وأدت إلى تدمير أربع
سيارات مثبت عليها أسلحة ومخبأ

وأعلن المتحدّث باسم البيت األبيض جوش ايرنست عن
ومنسق وب ّناء
ترحيب واشنطن ،بما وصفه «بدعم متكامل
ّ
من روسيا لدعم التحالف ض ّد تنظيم داع��ش في سورية
والعراق» ،رافضا ً التعليق على ما إذا كانت واشنطن منفتحة
على إجراء محادثات عسكرية مع موسكو في شأن المسألة.
وأضاف ارنست «عند هذه النقطة ليس لدي إعالن محدد
بما يخص أي مشاورات إضافية مع الروس ،ما قلناه هو أننا
سنرحب بدعم روسي بناء لجهود مكافحة تنظيم داعش في
ّ
العراق وسورية إدارة الرئيس أوباما سترحب بدعم روسي
بناء ضمن جهود التحالف لمكافحة داعش».
من جهته ،قال وزير الخارجية األميركي جون كيري إن
دعم روسيا للرئيس بشار األسد قد يفاقم الصراع في سورية،
متحدثا ً خالل مؤتمر صحافي عن مضمون مكالمته الهاتفية
مع نظيره الروسي سيرغي الفروف.
الى ذلك ،استقبل وزير الخارجية السوري وليد المعلم
أمس ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص لألمين العام
لألمم المتحدة إلى سورية والوفد المرافق.

للعبوات الناسفة في منطقة الرشاد
وسط كرمة الفلوجة.
وف��ي سياق متصل قصف سالح
ال��ج��و ال��ع��راق��ي أوك����ارا ً وتجمعات
إلرهابيي تنظيم داع��ش في منطقة
قضاء الرطبة غرب الرمادي ما أسفر
عن مقتل خمسة وخمسين إرهابيا ً
بينهم ع��دد م��ن متزعمي «داع��ش»
ب��اإلض��اف��ة إل��ى تدمير ال��ع��دي��د من
ال��س��ي��ارات واآلل���ي���ات العسكرية
المختلفة وم��ن��ص��ات للصواريخ
ومستودع لقذائف مدافع الهاون فيما
قتل عشرات اإلرهابيين بعملية أمنية
في منطقة عامرية الفلوجة بمحافظة
األنبار.
وتواصل القوات البرية والجوية
العراقية عملياتها األمنية في محاور
عدة حيث تمكنت الثالثاء الماضي من
القضاء على  71إرهابيا ً في الموصل
واألنبار وصالح الدين وكركوك.

ليبيا :م�سلحون يمنعون الثني
من مغادرة مطار الأبرق والحكومة ت�ستنكر
استنكرت الحكومة الليبية الموقتة ،منع رئيس الحكومة
عبدالله الثني من مغادرة مطار األبرق والتوجه إلى مالطا
للمشاركة بالمؤتمر النفطي.
وكان رئيس الحكومة عبد الله الثني في طريقه إلى
مالطا للمشاركة بالمؤتمر النفطي الذي تنظمه المؤسسة
الوطنية الليبية للنفط منذ أكثر من ثالثة أشهر ،وتشارك
فيه أكثر من ثالثين شركة متعاقدة مع ليبيا.
واعتبرت الحكومة في بيان أصدرته أن المجموعة
المسلحة التي منعت الثني من السفر تمردت على تعليمات
القائد األعلى للجيش عقيلة صالح قويدر ،التي حمل
فيها آمر قاعدة األبرق الجوية مسؤولية منع سفر رئيس
الحكومة والوفد المرافق له ،وطالبهم على الفور باالمتثال
لألوامر والتراجع من دون اعتراض الطائرة ،إال أنهم أصروا
على منع الطائرة من االقالع.

المعلم ي�ستقبل دي مي�ستورا( ...تتمة �ص)9

هذا وأك��دت الحكومة أن هذه الحادثة تعتبر اعتداء
صارخا ً على المؤسسات الشرعية والتنفيذية في ليبيا،
واستخفافا ً بالليبيين وخياراتهم الديمقراطية ،بلغة ال
تختلف عن التصرفات التي كانت تمارسها المجموعات
المارقة على الحكومات السابقة في العاصمة طرابلس.
وأوضح بيان الحكومة أن قوة مسلحة اعترضت طائرة
الثني وهي على مدرج المطار ومنعته من السفر ،بل أغلقت
المطار ومنعته من الخروج منه ،مدعين أن لديهم أمر قبض
على رئيس الحكومة من القيادة العامة للجيش ،ومنعت
موكبه من مغادرة المطار حتى تدخلت قوة أخرى مسلحة
وأجبرتهم على التراجع.
وطالبت الحكومة الليبية مجلس ال��ن��واب بتحمل
مسؤولياته واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيال هذه
التصرفات.

بين «قوارب مميتة»( ...تتمة �ص)9

وق��دم دي ميستورا إج��اب��ات ح��ول ال��ت��س��اؤالت التي
اثارها الجانب السوري في شأن مقترحه المتعلق بفرق
العمل اليجاد حل سياسي لألزمة في سورية مشيرا ً إلى
أن لقاءات فرق العمل هي للعصف الفكري وغير ملزمة
ويمكن االستفادة مما يتم التوافق عليه بين السوريين في
التحضير لـ«جنيف.»3 -
وأكد المعلم من جانبه ،أن موضوع مكافحة اإلرهاب
في سورية هو األولوية باعتباره المدخل للحل السياسي
لالزمة في سورية وكونه يلبي تطلعات الشعب السوري
في تحقيق األمن واالستقرار وأن سورية ستدرس األفكار
التي قدمها المبعوث الخاص التخاذ الموقف المناسب
تجاه مبادرته.
وش���دد المعلم على ض���رورة متابعة ال��ت��ش��اور بين
المبعوث الخاص والحكومة السورية بهذا الخصوص
وأهمية تضافر الجهود اإلقليمية والدولية لمكافحة اإلرهاب
وإلزام الدول الداعمة للتنظيمات اإلرهابية بالتوقف عن
تقديم اي شكل من اشكال الدعم لها.

عدن ت�ؤكد وجود( ...تتمة �ص)9
ميدانياً ،واص��ل��ت ال��ق��وات اليمنية
وب��م��س��ان��دة م��ن ال��ل��ج��ان الشعبية
التصدي للعدوان السعودي ومرتزقة
هادي ،موقعة فيها خسائر فادحة في
األرواح والمعدات ،حيث تم تدمير 8
آليات لهم في مأرب ،فيما لقي عدد كبير
من الجنود السعـودييـن مصـرعهم في
صعدة.
وق����ال م��ص��در مطلع ان ط��ي��ران
العدوان السعودي شن أكثر من 20

غارة استهدفت منازل المواطنين أدت
الى تدمير ثالثة منها وإصابة عدد من
المواطنين ،مشيرا ً الى ان هناك غارات
مكثفة على مناطق الجفينة وغيرها،
وعلى مديرية س��روا ،باالضافة الى
غارات متفرقة على الطريق العام ما
ادى الى استشهاد عدد من المواطنين.
وفـي السيـاق ،أفيـد بـأن الجيــش
واللجـان الشعبيـة صـدا ببسـالة كل
محاوالت التقـدم السعودي ومرتزقته،

وت���م ت��دم��ي��ـ��ر اك��ث��ـ��ر م��ـ��ن  8آلياـت
ومدرعات ،فيمـا تجري اشتبـاكـات
متقطعـة حتـى اللحظـة فــي محيـط
مدينـة مـأرب.
وكان قد لقي عدد كبير من الجنود
السعوديين حتفهم ،بعد قصف
مواقع مستحدثة في جيزان من قبل
الجيش و«انصار الله» بالصواريخ،
وتراجعت آليات العـدو المتمـركـزة
فـي المـوقع.

فاديا مطر

القاهرة تتعهد بالتحقيق( ...تتمة �ص)9
وذك��رت مصادر أمنية أن مسلحين يستقلون سيارة
أطلقوا النار في شكل عشوائي في اتجاه النقطة وفروا
هاربين ،ما أسفر عن مقتل اللواء خالد كمال عثمان من قوة
قطاع األمن المركزي ،أثناء تفدقه الخدمات والنقاط األمنية
في العريش.
وقالت وزارة الداخلية في بيان ،إن قوات الشرطة «قامت
بالتصدى لهم وبادلتهم األعيرة النارية ،ما دفع الجناة
للهرب» ،مضيفا ً أنه «تم فرض طوق أمني بمنطقة الحادث،
وج���اري تمشيطها لضبط مرتكبي الواقعة واألسلحة
والسيارة المستخدمة».

وتبنى الهجوم ف��رع تنظيم «داع��ش» في مصر ،على
حسابه بموقع «تويتر».
وتعد شمال سيناء معقل ف��رع «داع���ش» في مصر،
وتشهد المحافظة منذ أكثر من عامين هجمات يقوم بها
المسلحون ضد الجيش والشرطة المصريين ،أسفرت عن
مقتل المئات.
وتقوم قوات األمن بحمالت ضد التنظيم المتشدد ،ويعلن
الجيش بانتظام مقتل عشرات اإلرهابيين في شمال سيناء،
حيث أعلن األسبوع الماضي عن عملية عسكرية واسعة
النطاق في المحافظة أطلق عليها اسم «حق الشهيد».

ال�سلطات التون�سية( ...تتمة �ص)9
ولفت المسؤول األم��ن��ي إل��ى أن
االنتدابات التي حصلت في قطاع
األم��ن إب��ان ال��ث��ورة التونسية عام
 2011واإلط��اح��ة بنظام الرئيس
األس��ب��ق زي��ن العابدين ب��ن علي،
إل��ى ح��دود ع��ام  2013لم تخضع
للمقاييس األم��ن��ي��ة ومنها إج��راء
ت��ح��ق��ي��ق أم���ن���ي ح����ول ال��ش��خ��ص
ال��م��ن��ت��دب ،م��ؤك��دا ً أن م��ن شملهم
العزل لم يقع تكوينهم على قواعد
صحيحة وليسوا محصنين ضد

«االستقطاب» اإليديولوجي.
هذا ونفى توفيق بوعون تواجد
جهاز أمني موا ٍز في وزارة الداخلية
مثلما أف��ادت نقابات أمن ووسائل
إع�لام وأح��زاب سياسية معارضة
لحركة النهضة االس�لام��ي��ة التي
ق���ادت ال��ح��ك��وم��ة م��ن ن��ه��اي��ة ع��ام
 2011إلى مطلع عام  ،2014حسب
تصريحاته.
جدير بالذكر أن المؤسسة األمنية
انتدبت منذ عام  2011قرابة 25

ألف عنصر أمني وفق تقرير نشرته
مجموعة األزمات الدولية في تموز
الماضي تحت ع��ن��وان «االص�ل�اح
واالستراتيجية األمنية في تونس»،
ح��ي��ث اع��ت��ب��رت المنظمة أن ه��ذه
الزيادة السريعة في عدد العناصر
غير المؤهلين ساهمت في خفض
النزاهة والكفاءة المهنية لرجال
األم���ن األس��اس��ي��ي��ن وه���ي تضعف
القدرات على التأطير وت��ؤدي إلى
الفساد.

رجب :المعتقلون البحرينيون يدفعون �ضريبة العدالة
اعتبر رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان نبيل
رجب ان استمرار محاكمة األمين العام لجميعة
«الوفاق» الشيخ علي سلمان دليل على استمرار
األزمة في البحرين ،مؤكدا ً ان الزج برموز المعارضة
في السجون بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية
يعبر عن مشكلة عميقة .فيما أكدت هيئة الدفاع عن
الشيخ سلمان من جهتها ان محكمة االستئناف لم
تمكن المحامين من تقديم األدلة ،ورفضت طلبات
اإلفراح عن الشيخ سلمان.
وعلى رغم المطالبات الحقوقية الدولية ،ما زال
النظام في البحرين مصرا ً على مواصلة محاكمة
األمين العام لجميعة «الوفاق» الشيخ علي سلمان
بتهم وصفت من جهات محايدة ودولية بالسياسية
والكيدية.

محاكمة اعتبرها رئيس مركز البحرين لحقوق
االن��س��ان نبيل رج��ب دليالً على استمرار االزم��ة
في البحرين ،وأكد ان الزج برموز المعارضة في
السجون بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية يعبر
عن مشكلة عميقة ،مطالبا ً بفتح مزيد من منظمات
حقوق االن��س��ان داخ��ل البحرين إلص�لاح الملف
الحقوقي ووضع حد لالنتهاكات المتصاعدة.
وق��ال رج��ب :الشيخ علي سلمان م��ع اإلخ��وة
المعتقلين والسجناء السياسيين ،يدفعون ضريبة
العدالة التي نحن ننشد الوصول اليها والحرية
والمساواة.
من جهتها أشارت هيئة الدفاع عن الشيخ سلمان
الى ان مسار القضية في مرحلة االستئناف تسير
بالوتيرة نفسها التي س��ارت عليها في المحكمة

3

9

الغاز المسيل للدموع بعد النجاح لبعض المهاجرين بانتزاع سياج معبر
«روز سكي» الحدودي أمالً بالوصول الى دول اوروبية غربية ،فيما أعلنت
كرواتيا فتح حدودها في  16أيلول الجاري ليسجل وصول  4آالف الجئ خالل
 24ساعة مضت وإعالن «زغرب» استعدادها الستقبال الالجئين أيا ً تكن
دياناتهم ولون بشرتهم ليتم نقلهم إلى الجهات التي يرغبون في الوصول
إليها ،لكن رئيس وزراء المجر «فيكتور أورب��ان» كان قد حذر في صحيفة
ألمانية منذ أيام أن الالجئين يهددون «الجذور المسيحية» للقارة األوروبية
فهو موقف يضع أسئلة كثيرة عن البدائل التي تدرسها أوروب��ا لحل هذه
القضية المتأزمة ،إبان ما أعلنه األمين العام لألمم المتحدة «بانكي مون» في
 16أيلول الجاري أن معاملة الالجئين في هنغاريا «غير مقبولة» بعد فرض
هنغاريا قوانين جديدة للحد من تدفق الالجئين إليها وحدوث اعتقاالت ألكثر
من  250الجئا ً دخلوا البالد بطريقة غير شرعية ،فمع غياب الرؤية العربية
الواضحة لهذه األزمة يقف االتحاد األوروبي والمؤسسات الدولية المعنية
أماكم إيجاد بدائل حقيقية تنقذ من بقي بال غ��رق أو يقف على الشرائط
الحدودية للدول األوروبية أو ينتظر أحد المصيرين ،فلم تسعف الموقف قمة
 23نيسان المنصرم التي أعلن عنها رئيس المجلس األوروبي «دونالد توسك»
وال تحرك مجلس األمن والمنظمات اإلنسانية ألن قوارب الموت ال تزال تبحر
من بحر «الربيع العربي» الذي تقف أوروبا خلف بعض جدرانه لتتموضع
بدائل هي قيد الدراسة األوروبية أحدها أمام ما قاله مفوض الحكومة االلمانية
لشؤون حقوق اإلنسان كريستوف شتريسر بمنح تأشيرة الدخول اإلنسانية
لالجئين الذين لم تكن السياسة األوروبية «كافية» لهم ولكنها أفضل من
السياسة العربية «غير الواضحة» ،أم ان كالم الرئيس بشار األسد للصحافة
الروسية في  16ايلول الجاري يمكن له أن يكون توصيفا ً ثانيا ً للدراسة
المستترة في أوروبا بعد أن قال« :إن من يبكي على الالجئين بعين  ...يصوب
عليهم رشاشا ً بالعين األخرى» فهي إشارة لدعم اإلرهاب في سورية من قبل
مورديه ،فوقف التمويل والتسليح لإلرهاب يمكن له أن يكون بداية لحوار مع
الحكومة السورية التي أكد رئيسها في نفس المقابلة ان «الغرب القلق على
الالجئين يجب أن يتوقف عن دعم اإلرهاب ،فهذا ما نعتقده في ما يتعلق في
هذه األزمة وهذا جوهر قضية الالجئين» ،ليكون كالم الرئيس األسد بوصلة
لمن يريد التوجه لحل سياسي في سورية بدل البكاء على المصائر ،وهو أقرب
الطرق للحل السياسي المندرج تحت الدراسة ،فال يمكن أن يكون من هو مع
اإلرهاب واقفا ً في الصف األول لمكافحته ،وهو الذي انتج «قوارب الموت»!

هل يفعلها ال�شعب( ...تتمة �ص)9
قام بنشر القبة الحديدية في اس��دود حسب ما صرحت به مصادر اعالمية
«إسرائيلية» نقالً عن وزارة االمن ان الجيش «اإلسرائيلي» نشر في  16ايلول
الجاري بطاريات القبة الحديدية جنوب البالد وتحديدا ً بالقرب من بلدة
اسدود ،مؤكدة ان نشر البطاريات جاء بعد تجديد اعتقال األسير محمد عالن
اداريا ً والتصعيد في األقصى ،فتل أبيب تتابع بقلق منذ مدة الحراك الشعبي
الفلسطيني الداعي الى انهاء االحتالل وتعد العدة لسيناريو التصدي النتفاضة
شعبية محتملة ،حيث كشفت وسائل إعالم «إسرائيلية» عن استعدادات وخطط
يعدها االحتالل للتصدي النتفاضة يقوم بها الشعب الفلسطيني.
فمع ما يشهد المسجد األقصى من انتهاكات وم��ع ما يعيشه الشعب
الفلسطيني من صراع يوميا ً مع االحتالل «االسرائيلي» الذي يدرك تماما ً ان
النداءات واالحتجاجات التي ترفع ضده من قبل الرأي العالمي او القرارات
التي تصدر ضده من قبل األم��م المتحدة ال تضره شئياً ،ومع عدم وجود
مواقف رسمية وجادة ومؤثرة لردع االحتالل وهذا ما اكده خطيب المسجد
األقصى الشيخ عكرمة صبري ،مضيفا ً ان تصريحات السلطة الفلسطينية
التي تندد بالهجوم «اإلسرائيلي» على القدس تعد ضعيفة وهزيلة وكلها
تطالب بحماية دولية واللجوء الى االمم المتحدة فقط لذلك يجب على السلطة
والقوى الفلسطينية ان يكون لها موقف فلسطيني موحد وأال تعول على األمم
المتحدة وان تعتمد على ذاتها وتقوم بواجبها لحماية األقصى ،ومع نشر
صحيفة التايمز األميركية في  25كانون األول عام  2013مقاال ً للكاتبة كاثرين
فيليب حمل عنوان بوادر انتفاضة جديدة تلوح في األفق حول حق الصالة
في المسجد األقصى ،وأمام الجرائم التي يقوم بها االحتالل «االسرائيلي» في
ظل صمت عربي واضح وانقسام في القيادات والمنظمات الفلسطينية ،يبقى
السؤال هل يعول الشعب الفلسطيني على نفسه بقيامه بانتفاضة في كل
ارجاء فلسطين المحتلة ،ام يسبقه االحتالل «اإلسرائيلي» ويقوم بضرب أي
حراك شعبي.

ناديا شحادة

بارزاني �أمام( ...تتمة �ص)9

البدائية في م��ص��ادرة حق ال��دف��اع وع��دم تمكين
المحامين من تقديم األدلة ،التي أكدت انها كافية
لتبرئة الشيخ سلمان ،ولكن المحكمة رفضت
عرضها ضمنياً ،كما رفضت طلبات اإلف��راح عنه
والبت في الشكوى حول تقديم ضابط التحريات
شهادة زور.
وقالت عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان،
المحامية جليلة السيد :نحن سائرون الى نتيجة ال
نتوقع كثيرا ً من الخير فيها.
واعتبر مراقبون ان ق��رار النظام البحريني
مواصلة حبس األمين العام لجمعية الوفاق على
رغم بطالن اجراءات المحكمة التي أصدرت الحكم
عليه ،يعد تجاهالً لتوصيات  33دولة وكل النداءات
الدولية والحقوقية باإلفراج الفوري عنه.

وكانت األح���زاب األرب��ع��ة قد أج��رت ،خ�لال األس��ب��وع الماضي في مدينة
السليمانية ،سلسلة اجتماعات لحل أزمة رئاسة منطقة كردستان .وبنا ًء عليها،
تبلور اقتراحان يُقدَّمان إلى «الديموقراطي» ،في االجتماع اليوم ،من دون
اإلفصاح عن محتواهما ،في شكل رسمي ،من قبل تلك األحزاب.
وبدأت مشكلة كرسي الرئاسة عندما قام البرلمان بطرح أربعة مشاريع
قوانين لتعديل قانون رئاسة المنطقة ،بهدف تقليص صالحيات الرئيس
وجعلها شرفية ،األم��ر ال��ذي أث��ار حفيظة الحزب «الديموقراطي» ،صاحب
المنصب منذ عام  ،2005فقام بمقاطعة جلسات البرلمان ،ما أدى إلى أزمة
سياسية حادة بين األحزاب الرئيسية.
ومنذ انتهاء والي��ة بارزاني رئيسا ً لمنطقة كردستان ،أُج��ري العديد من
االجتماعات بين األح��زاب الخمسة ،من دون الوصول إلى اتفاق يرضي كل
األطراف.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

4

5

6

7

8

10

الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1سوق شهيرة في القاهرة
2 .2ص ّور ،يرجو ،سياج
3 .3بلدة لبنانية ،من األحجار الكريمة
4 .4ن ّمقاه ،خاصتي
5 .5ذ ّما ،عاصمة أوروبية ،تردد صوته في صدره
6 .6صاح التيس ،مصيف لبناني
7 .7الخيّال ،وعاء يوضع فيه الماء وما شابه
8 .8عملي المبدع ،من األشجار
9 .9من المحرمات ،جارية غنت للرشيد
1010مرض صدري ،خالف ض ّراه ،نوتة موسيقية
1111خالف يتذكرني ،يثق بالشخص
1212حفيد إيتوبعل ملك صور ،دخلنا فجأة

1 .1بلدة لبنانية
2 .2حيوان مفترس ،عاصمة أوروبية ،منزل
3 .3نداعب ،مدينة إيطالية
4 .4إلهة الصيد عند الرومان ،عمر
5 .5مدينة فرنسية ،مصيف لبناني
6 .6قرية سورية في محافظة حلب ،جبل عظيم
7 .7أداة جزم ،ظرف مكان ،خالف إستقبليه
8 .8يتبع ،غنجنا
9 .9ما يغرس من صغار األشجار ،أذل
1010يروي ،خباز ،متشابهان
1111متشابهان ،آلة طرب ،يصلح البناء
1212يشعر بالراحة ،مدينة قديمة في ليبيا
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،263457918 ،798136254
،532649187 ،451982763
،849371526 ،617528349
،326714895 ،985263471
174895632

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1محمود درويش  ) 2املدان،
حانوت  ) 3سأل ،نابلس ،در ) 4
ين ،اتنا ،ريتا  ) 5فارس ،يتمان 6
) ابار ،اناني  ) 7ناتال ،الكسل ) 8

تل ،نيرون ،بيت  ) 9رأسي ،االمن
 ) 10ارج���ان ،وال��ي  ) 11لدي،
تندما ،من  ) 12ننافس ،البا.
عموديا:
 ) 1ماسيف سنترال  ) 2حمانا،
االردن  ) 3ملل ،رأت ،سجين ) 4

و ،اسبانيا  ) 5دانت ،الي ،نتف 6
) دنانير ،را ،نس  ) 7بات ،اوالد
 ) 8وحل ،مالنا ،ما  ) 9ياسرانك،
م��وال  ) 10ش��ن ،يناسبنا ) 11
ودت ،نلبي ،لما  ) 12ات��راب��ي،
تنين.

 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 Runner
فيلم درام ��ا بطولة نيكوالس
كايغ من اخراج اوستين ستارك.
مدة العرض  90دقيقة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
فوكس ،غاالكسي).
The Perfect Guy
فيلم رع��ب بطولة سانا الثان
من اخراج دايفد روسينتال .مدة
ال �ع��رض  100دق�ي�ق��ة،ABC( .
سينما سيتي ،سينمال ،امبير،
ديونز ،غاالكسي).
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).

