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تتمات  /ت�سلية
عدد ال�شهداء ( ...تتمة �ص)9

وقالت الدراسة إنه بالرغم من تسليم  11شهيدا ً كانت تحتجزهم سلطات
االحتالل ،إال أنه بقي  37جثمانا ً لشهداء من انتفاضة القدس محتجزة حتى
اآلن.
وأشار الريماوي إلى أن أخطر التجاوزات في عملية القتل والتصفية للشهداء،
جاءت من خالل إطالق النار مباشرة على الشهيد بعد التمكن منه ،أو ضربه،
وتركه ينزف حتى الشهادة.
وعن هوية الشهداء ،قال الريماوي إن المستقلين حافظوا على النسبة األكبر
من عدد الشهداء ،حيث تجاوزت النسبة  55في المئة ،برغم محاولة فصيل
بعينه نسب الشهداء إليه.
وعن حاالت االستشهاد قال الريماوي إن الشهر األخير ،كان معظم الشهداء
يتهمون بشن عمليات أو محاولة ذلك.
وكشفت هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين ،أنه منذ بداية تشرين
األول الماضي وصلت حاالت االعتقال في صفوف الفلسطينيين إلى  2400حالة
اعتقال وما يقارب النصف من األطفال القاصرين  1200حالة اعتقال ،اعتقلوا
لفترات مختلفة.
وتصاعدت وتيرة االعتقاالت اإلدارية خالل االنتفاضة ليصل العدد إلى أكثر
من  500معتقل إداري شمل ذلك أسرى من القدس وقاصرين وأسرى من الداخل
الفلسطيني.
وبحسب تقرير لهيئة األسرى يصل عدد األسرى الذين ما زالوا قيد االعتقال
في معتقالت االحتالل إلى ما يقارب  7000أسير وأسيرة فلسطينية من بينهم
 430طفالً قاصراً ،و 40أسيرة فلسطينية ،وأن هذه األرقام متحركة ومتغيرة
بسبب استمرار حاالت االعتقال.
وقالت الهيئة إن حمالت االعتقال وخاصة ضد األطفال جاءت بقرار سياسي
من حكومة االحتالل ،وبتحريض عنصري من قبل قادة االحتالل ،ضد الشعب
الفلسطيني.
وذكرت هيئة األسرى أن  20أسيرا ً وأسيرة اعتقلوا بعد إصابتهم برصاص
جنود االحتالل ما زال عدد منهم يعالج في المستشفيات.

وأوضحت هيئة األسرى أن «الجرائم واالنتهاكات التي تمارسها سلطات
االحتالل بحق المعتقلين تتمثل في أمور عدة منها :اإلعدام والقتل العمد بدل
االعتقال ،أوامر بتسهيل إطالق النار على المواطنين بدل اعتقالهم ،ترك األسرى
الجرحى ينزفون فترات طويلة من دون إسعاف ،اختطاف أسرى جرحى من
المستشفيات ،التعذيب والتنكيل الوحشي والضغوطات النفسية والتهديد
بحق األسرى خاصة األطفال ،استخدام الكالب البوليسية في الهجوم على
المعتقلين ،استخدام المعتقلين دروعا ً بشرية ،هدم منازل األسرى ،احتجاز
جثامين الشهداء ،تشريع قرارات تجيز اعتقال ومحاكمة األطفال واحتجازهم
لفترات طويلة ،يضاف إلى ذلك عدم توفير الشروط الصحية في المعتقالت
وحاجات األسرى ال سيما في جانب االستشفاء مع وجود العديد من الحاالت
الصعبة بين األسرى المرضى».
وقالت هيئة األسرى في تقريرها إن وضعا ً غير مسبوق منذ سنوات طويلة
تقوم به حكومة االحتالل ويتمثل بسياسة العقاب الجماعي الواسع ومتمثلة
بحملة اعتقاالت شاملة في البلدات الفلسطينية كافة ومن دون تمييز بين صغير
وكبير ورجل وامرأة.
وطالبت هيئة ش��ؤون األس��رى والمحررين األم��م المتحدة لمناسبة يوم
التضامن مع الشعب الفلسطيني /باإلسراع في توفير الحماية الدولية للشعب
الفلسطيني ولألسرى واألسيرات داخل معتقالت االحتالل.
ودعت الهيئة األمين العام لألمم المتحدة إلى اتخاذ قرار بإرسال لجان تحقيق
تحت رعاية األمم المتحدة بما يتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية
وانتهاكات جسيمة ترتكب بحق األسرى في معتقالت االحتالل ،وخالل االعتقال
وبما ينتهك قرارات األمم المتحدة وميثاقها والقانون الدولي اإلنساني واألعراف
اإلنسانية والديمقراطية كافة.
وخلصت الهيئة في تقريرها إلى أن إرهابا ً وفاشية وعنصرية ممنهجة
تمارس بحق األسرى الفلسطينيين من قبل كيان االحتالل ،وأنه حان الوقت
إلسقاط رواية االحتالل بأنه الضحية ،فيما يمارس اإلجرام بحق شعبنا وال
سيما األسرى.

في ذكرى �سلخ ( ...تتمة �ص)9
وخ��ض��ع ال��ل��واء ل�لاح��ت�لال ال��ف��رن��س��ي كباقي
األراضي السورية بعد هزيمة الدولة العثمانية في
الحرب العالمية األولى ،حيث أقرت الدولة التركية
الحديثة التي قامت بعد إلغاء الخالفة بعروبة
اللواء في معاهدة سيفر الموقعة في  10آب عام
 1920مع قوات الحلفاء.
وواص��ل��ت فرنسا وبريطانيا بعد احتاللهما
لسورية الطبيعية رسم حدوده وفق متغيرات تلك
المرحلة ومن بينها الحدود الشمالية لسورية حيث
سلم المحتل الفرنسي األقاليم السورية الشمالية
إلى تركيا في اتفاقية لوزان عام  1923بينما بقي
لواء اسكندرون محافظة سورية كبقية المحافظات
التي شاركت في التظاهرات ضد المحتل الفرنسي
عام  1936وانتهت باتفاق بين سورية وفرنسا في
 9أيلول من العام ذاته على منح سورية االستقالل
بما فيها اللواء ودخولها عصبة األمم.
ورفضت تركيا إبقاء اللواء ضمن الدولة السورية
وطالبت بتحويله إل��ى دول���ة مستقلة ورفعت
القضية إلى عصبة األمم بالتعاون مع فرنسا التي
خالفت صك االنتداب الذي يمنع الدولة المنتدبة
من التنازل عن أي ج��زء من األراض���ي المنتدبة
عليها فقامت عصبة األمم بإرسال مراقبين دوليين
إلى اللواء وعادوا إلى جنيف بانطباع أن الغالبية
العظمى تعارض ضمه إلى تركيا.

ومع تصاعد التهديد األلماني النازي في القارة
األوروب��ي��ة اتفقت فرنسا وتركيا في  24كانون
الثاني عام  1937على جعل اللواء منطقة مستقلة
ذاتيا في نطاق الوحدة السورية فشكلت عصبة
األمم لجنة خبراء أعدت نظاما ً عاما ً وقانونا ً أساسيا ً
للواء وحددت يوم  29تشرين الثاني  1937موعدا ً
لبدء تنفيذهما.
وأعلنت تركيا وفرنسا أمام مجلس عصبة األمم
قبولهما بالتسوية الجديدة كحل نهائي لوضع
لواء اسكندرون وفي كانون األول عام  1937وضع
قانون االنتخابات ولكن محاوالت التزوير التركية
أفشلت إجراءها فاحتجت اللجنة الدولية المكلفة
المراقبة على ذلك وأرسلت في  13حزيران عام
 1938برقية إلى مجلس عصبة األمم أبلغته فيها
بأعمال الضغط التي مارستها السلطة التركية وهو
ما دفع فرنسا وتركيا إلى قطع عالقاتهما باللجنة
والمطالبة باستدعائها.
واتفقت فرنسا وتركيا ف��ي  23ح��زي��ران عام
 1938على إدخال  2500جندي تركي إلى اللواء
بحجة المشاركة في حفظ األمن وفي  29حزيران
عام  1938غادرت اللجنة الدولية اللواء إلى لبنان
وأعدت تقريرها النهائي الذي أظهر تفوق العرب
عدديا ً على األت��راك ورفعته إلى السكرتير العام
لعصبة األمم في  30تموز  1938وشكلت فرنسا

وتركيا في  18تموز ع��ام  1938لجنة مشتركة
لإلشراف على االنتخابات بعد طرد اللجنة الدولية
ولكن العرب قاطعوها ففازت القوائم التركية
بالتزكية وفي الثاني من أيلول عام  1938عقد
مجلس اللواء المزور جلسته األولى وانتخب رئيسا ً
وشكل وزارة من األتراك لتبدأ مرحلة تتريك طالت
كل شيء بدءا ً من اسمه الذي أصبح هاتاي وإلغاء
التعليم باللغة العربية وتبني الليرة التركية
كعملة رسمية بما يخالف النظام ال��ذي وضعته
عصبة األمم.
وبعد اندالع الحرب العالمية الثانية في األول
من أيلول عام  1939استغلت تركيا تفكك عصبة
األمم وانشغال العالم بالحرب وأعلنت ضم اللواء
نهائيا ً إليها في خطوة لم تعترف بها عصبة األمم
وال خليفتها منظمة األم��م المتحدة بما يعني أن
اللواء من وجهة النظر الدولية منطقة مستقلة تتبع
سورية في شؤونها الخارجية وترتبط معها في
العملة والجمارك والبريد.
وتعرض السوريون في ل��واء اسكندرون بعد
ذلك لحمالت تضييق استمرت عشرات السنين من
قبل األنظمة التركية المتعاقبة وتسببت في تهجير
الكثير منهم بالتوازي مع نقل المحتل التركي آالف
األت��راك وتوطينهم في اللواء بهدف تغيير هويته
السورية.

خبراء م�صريون ( ...تتمة �ص)9
إلى مطارات أنقرة خصوصا ً أن تركيا دولة مغرضة
ومتعاونة مع الجماعات المتطرفة ،كما أنها ممر
دائم لعناصر داعش إلى سورية والعراق».
وتابع أب��و زي��د أن «ك��ل ه��ذه األم��ور تدعو إلى
قيام تحالف جديد ضد اإلرهاب يكون أكثر جدية
وفاعلية على األرض ،يضم دوال ً مثل مصر وفرنسا
إلى جانب روسيا».
وفي سياق آخر يتصل بالمقاتلة الروسية التي
أعلنت تركيا إسقاطها فوق األراضي السورية ،أكد
اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية
ناصر العسكرية العليا أن «المقاتلة الروسية كانت
ال تمثل أي خطر على تركيا ،ألنها كانت تعمل فى
منطقة عمليات لضرب الجماعات اإلرهابية فى
سورية».
وتوقع اللواء هشام الحلبى أن« :س�لاح الجو
الروسي سيستمر في تنفيذه للهجمات على تنظيم
داع��ش اإلرهابى في سورية ،وسيصر على ذلك،
تعجلت
ولكنه سيتوخي الحذر» ،مؤكدا ً أن تركيا
ّ
في إسقاط الطائرة الروسية.
وأض��اف الحلبي أن« :استمرار روسيا في شن
هجماتها هو ما يقلق أميركا وتركيا ألنه سيحافظ

على النظام ال��س��وري» ،مشيرا ً إل��ى أن إسقاط
المقاتلة كان« :عمالً محضرا ً ومدبرا ً إلحراج روسيا
ودفعها للحد من علمياتها في سورية ،وهو بالتالي
ال يتعلق بخرق لألجواء التركية ،إذ كان لألتراك
اتصاالتهم العسكرية بروسيا ،وكان من الممكن
استفسار الجانب الروسي عن تلك الطائرة من دون
إسقاطها».
م��ن ج��ه��ة أخ���رى ق���ال ال��ل��واء ال��دك��ت��ور أحمد
عبدالحليم عضو المجلس المصري للشؤون
الخارجية إن «السلطات التركية تشتري النفط من
اآلبار البترولية التي يسيطر عليها تنظيم «داعش»
اإلرهابي بسورية» ،موضحا ً أن استهداف روسيا
لتلك اآلب��ار هو ما دفع تركيا إلى إسقاط الطائرة
الروسية الحربية.
أما الدكتور سعد الزنط رئيس مركز الدراسات
االستراتيجية ،فقد رأى أن «عملية إسقاط الطائرة
الروسية بسورية كانت متعمدة وال��ه��دف منها
استدراج روسيا للمرة الثانية إلي حرب مع تركيا».
مشيرا إلى أن «حلف الناتو سيقف مع تركيا إذا
قامت روسيا بالتصعيد».
وأضاف الزنط أن «الرئيس الروسي فالديمير
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ب��وت��ي��ن ف��ض��ح أم���ر روس��ي��ا ب��ش��أن مساعدتها
لتنظيم داعش اإلرهابي» ،موضحا ً أن «اإلرهابيين
يعبرون إلى سورية من خالل الحدود التركية».
أم��ا الدكتور حمدي عبد الحافظ ،الخبير في
الشؤون الروسية ،فقد رأى أن «تركيا بعيدة كل
البعيد عن مكافحة اإلره��اب» ،مؤكدا ً أن «موسكو
لن تنسى أبدا ً ما قامت به أنقرة بإسقاطها الطائرة
الروسية».
وتوقع عبد الحافظ أن «روس��ي��ا لن تشنّ أي
عمليات عسكرية ضد تركيا ،بعد سقوط الطائرة
على الحدود السورية».
وتابع« :روسيا ستعاقب تركيا ،اقتصادياً»،
مشيرا ً إلى أن موسكو كشفت العالقة المشبوهة
بين أنقرة ،وتنظيم داعش ،وقيام تركيا بتسويق
ال��ب��ت��رول ال��س��وري ،وإم����داد التنظيم اإلره��اب��ي
باألسلحة والمال.
وأض��اف« :الجانب التركي يراهن على حلف
الناتو ،وحاولت إرس��ال رسالة واضحة لروسيا
بعد مطالبته بعقد اجتماع طارئ للناتو بعد سقوط
الطائرة الروسية».

�إحباط هجوم ( ...تتمة �ص)9

تحالفات متغ ّيرة ( ...تتمة �ص)9

وأوضح النمراوي أن استهداف تلك المناطق جاء لقطع طرق المواصالت
واإلم��داد بين اإلرهابيين ،مشيرا ً إلى أن طيران الجيش العراقي قصف
اجتماعا ً لمتزعمي تنظيم «داعش» في مزرعة النعام وسط منطقة زنكورة
غرب الرمادي ،ما أدى إلى مقتل  25إرهابيا ً منهم وتدمير عدد من اآلليات
التابعة لهم.
وف��ي سياق متصل ح��ذر الخبير األمني العراقي منير الدبوني من
محاوالت أميركية لمنع أي تقدم في قاطع عمليات الفلوجة ،مشيرا ً إلى
أن السفارة األميركية في بغداد منزعجة من التقدم واالنتصارات األخيرة
للقوات األمنية العراقية وباتت تتدخل بشؤون العمليات العسكرية في
المحافظة من خالل جهات سياسية تابعة لها خاصة في األنبار.
ودعا الدبوني القوات العراقية المشتركة إلى إفشال مخطط السفارة
األميركية الذي يساند التنظيمات اإلرهابية في البالد.
إلى ذل��ك ،أعلنت ق��وات البيشمركة الكردية إحباط هجوم كيمياوي
جديد من قبل تنظيم «داعش» على قضاء مخمور جنوب إقليم كردستان
العراق.
وجاء في بيان لقيادة البيشمركة في أربيل أن» تنظيم داعش كان ينوي
توجيه قذيفتين محملة بالمواد الكيماوية نحو جبهات البيشمركة في
قرية الكجة بقضاء مخمور ،الليلة الماضية ،لكن قوات البيشمركة أحبطت
المخطط وضبطت القذيفتين».
وأضافت القيادة أن قوات البيشمركة وبالتعاون مع فريق هندسي
مختص تمكنت من إبطال مفعول القذيفتين.
وكانت قوات البيشمركة في محور مخمور أعلنت في  12آب الماضي
استخدام «داع��ش» السالح الكيماوي ضد البيشمركة ألول م��رة ،عبر
استخدام غاز الكلورين ،ما أسفر عن إصابة بعض مقاتلي البيشمركة
بحروق.
من جهة أخرى ،أعلن القيادي في الحشد الشعبي محمد مهدي البياتي،
أول من أمس توقيع اتفاق جديد بين قوات الحشد الشعبي والبيشمركة
وإدارة طوزخورماتو يقضي بتسليم أم��ن القضاء للشرطة المحلية
واالسايش (قوات األمن الكردية).
وق��ال البياتي إن «االتفاق يقضي بإعادة توزيع نقاط التفتيش في
المدخل الشمالي والجنوبي وتبديل شرطة اإلقليم بمعاونية أسايش
الطوز ،وتكون تلك النقاط مشتركة مع الشرطة المحلية».
يذكر أن القضاء شهد خالل الشهر الحالي اشتباكات مسلحة بين قوات
البيشمركة والحشد أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار
مادية ،واستمرت االشتباكات نحو ثالثة أيام.

على السياق ذاته برز تصريح هوالند الداعي لضرورة البدء بتدمير مصادر
تمويل «داعش» ،وذلك بضرب الشاحنات التي تنقل النفط المهرب من قبل التنظيم
ومعامل التكرير الواقعة تحت سيطرته.
رغبة هوالند بمشاركة روسيا في مكافحة اإلرهاب ال بد أن يعقبها تغيير ملحوظ
في د ّفة السياسات الفرنسية تجاه سورية ،حيث يشعر الفرنسيون بأنهم أدخلوا
تغييرا ً كبيرا ً في سياستهم عندما تخلوا عن شرط الرحيل الفوري للرئيس األسد.
وفي حقيقة األم��ر ،فإن هذا التنازل تطلّب التخلّي عن الكثير من ماء الوجه،
خصوصا ً مع التصريح األخير لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي اقترح
انضمام الجيش السوري النظامي إلى المعركة المشتركة ضد تنظيم «داعش».
فابيوس وفي تصريح إلذاع��ة «إر تي إلـ» قال« :أمامنا خياران في ما يخص
اإلجراءات (لمحاربة داعش) :إما الغارات الجوية ،أو االعتماد على القوات البرية،
لكن ال يمكن أن تكون تلك القوات تابعة لنا ،بل يجب أن تكون للجيش السوري الح ّر
وقوات عربية سنية ولماذا ال تكون قوات النظام وقوات كردية أيضاً».
لم تعد مستغربة تصريحات فابيوس التي تعد األول��ى من نوعها لمسؤول
يمثل الحكومة الفرنسية ،فهذه التصريحات أتت بعد محادثات القمة الروسية -
الفرنسية في موسكو.
يبدو أن فرنسا باتت تأمل في أن يحقق الروس ما لم يحاول األميركيون إنجازه،
وتحديدا ً القضاء على الجماعات التي توصف بـ«اإلرهاب» مضطرة للقبول بالدور
الروسي العسكري والسياسي خوفا ً من تمدد «دولة الخالفة» ،ووصولها إلى أسوار
أوروبا.

محمد محفوض

ت�صريحات فابيو�س ( ...تتمة �ص)9
إلى بلدانهم بعد أن أتوا الى سورية والعراق عن طريق تركيا ،وتم تدريبهم
وتجهيزهم وأرسلوا لينفجروا هناك.
أردوغان وبعد أن تأكد أن روسيا جادة في محاربتها لإلرهاب في سورية،
حاول بكل الوسائل إيقافها ،وكانت آخرها إسقاط المقاتلة الروسية ،وكان
يحدوه األمل إما أن يخيف الروس فينسحبون نتيجة ذلك أو يتدخل الناتو
لحمايته إن فكرت روسيا باالنتقام ،إال أن هذا لم يحدث بل كثفت موسكو غاراتها
أكثر وأكثر ،إال أن رياح أحداث باريس وإسقاط الطائرة جاءت بما ال تشتهي
سفن أردوغان فدفعت فرنسا للتقارب مع روسيا لتشكيل ائتالف دولي موحد
لمكافحة اإلرهاب.

المغرب :القب�ض على تركيين ب�شبهة االنتماء �إلى «داع�ش»
ذكرت وزارة الداخلية المغربية أن الشرطة ألقت
القبض على  3أشخاص لالشتباه بأنهم اخترقوا
أجهزة اتصاالت ،وأن اثنين منهم تركيان يشتبه
بأنهما على صلة بتنظيم «داعش».
وقالت ال���وزارة ،إنها ضبطت ع��ددا ً من الخاليا
اإلسالمية المتشددة في األشهر القليلة الماضية،
من بينها  3خاليا منذ هجمات باريس في  13من
الشهر الحالي ،وأشار البيان الرسمي للداخلية إلى
أن المجموعة األخيرة كانت تنشط في مدينة وجدة
شرق المغرب .وأضاف البيان الصادر في وقت متأخر
من يوم الجمعة ،أن التركيين متورطان في عمليات
اختراق المكالمات الهاتفية إلحدى الشركات الوطنية
لالتصاالت ،وذلك باستعمال معدات تقنية متطورة.
وأش��ارت ال��وزارة إلى أن التحقيق أكد أن هذين
المواطنين التركيين من الموالين لما يسمى بتنظيم
«الدولة اإلسالمية» ،إذ سبق ألحدهما أن أقام بأحد
معسكراته الموجودة بريف حماة بسورية ،وتلقى
تدريباته على استعمال أسلحة خفيفة وثقيلة ،كما
شارك ضمن صفوف التنظيم في معارك قتالية ضد
الجيش السوري ،بحسب بيان الوزارة.

وج��اء في البيان أن الشخص الثالث مغربي
يشتبه بأنه شارك في االختراق اإللكتروني ،لكن
الوزارة لم تفصح عن تفاصيل أخرى بشأنه.
وكانت السلطات المغربية ألقت في السابق
القبض على عدد من األجانب ،من بينهم أوروبيون،

باتهامات لها عالقة باإلرهاب.
وذكرت السلطات هذا العام أن هناك نحو 1500
مغربي يحاربون في صفوف جماعات مسلحة في
سورية وال��ع��راق ،بينهم  220ع��ادوا إلى ديارهم
وسجنوا ،فيما قتل  286آخرون.

تون�س تتفادى �سيناريوهات �إرهابية
أحبطت السلطات األمنية في تونس ما بين 10
و 13عملية إرهابية أكثر خطورة من العملية التي
استهدفت حافلة أعوان األمن الرئاسي بالعاصمة
مؤخرا ً وراح ضحيتها  12شخصاًَ.
وكشف وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي
أم��ام مجلس ن��واب الشعب ،أول من أم��س ،أن
«خطة الوقاية م ّكنت من إحباط عمليات إرهابية
أخطر بكثير من تلك التي استهدفت حافلة أعوان
األمن الرئاسي الثالثاء الماضي ومن بينها عملية
سوسة التي كان من الممكن أن تكون نتائجها
وخيمة جداً».
وكانت الداخلية التونسية قد أعلنت في 18

الشهر الحالي إحباطها لمخطط إرهابي كان
يستهدف سوسة على غرار ذلك الذي حصل في
العاصمة الفرنسية ،رغم عدم وجود دليل قاطع
حول إمكان تزامن تنفيذه مع اعتداءات باريس.
في غضون ذلك ،أفاد الغرسلي في حوار مع
اإلذاعة الوطنية ،الخميس ،بأن وزارة الداخلية
ستتوخى استراتيجية جديدة لمحاربة اإلرهاب،
مؤكدا ً جاهزية ال��وزارة إلحباط كل المخططات
التي تهدف لضرب استقرار تونس.
ودع��ا وزي��ر الداخلية الشعب التونسي إلى
ضرورة الوحدة الوطنية واإليمان بأن اإلرهاب ال
مستقبل له في تونس ،حيث أن الوحدة الوطنية

هي أس��اس النجاة والنجاح في التصدي ألي
اعتداءات بعيدا ً عن كل التجاذبات السياسية.
وك��ان ش��ارع محمد الخامس ،أشهر ش��ارع
رئيسي في العاصمة تونس ،قد شهد الثالثاء
الماضي حادثا ً إرهابيا ً هز الرأي العام بالبالد
وخارجها ولفت النظر مرة أخرى إلى أن الدولة
التونسية أصبحت ه��دف�ا ً أساسيا ً لمسلحي
«داع���ش» ،بعدما سبقه هجومان أحدهما في
فندق سياحي بسوسة في حزيران الماضي،
واآلخر في متحف باردو بتونس العاصمة في
آذار ،وأعلن تنظيم داعش اإلرهابي مسؤوليته
عنهما.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1سياسي أفريقي زعيم المؤتمر الوطني األفريقي
2 .2حمام بري ،عين الماء ،حرف أبجدي
3 .3قيدانا ،أطلب منه فعل األمر
4 .4أهدم البناء ،ألطخها بالعار
5 .5دولة أوروبية ،رحبا بالشخص
6 .6ركيزة ،يسرقان ،ضعف
7 .7فيسلوف ومجاهد هندي راحل ،عتبت عليها
8 .8للتأوه ،حيوان مفترس ،فرح
9 .9البدين ،شأن
1010نراسله ،ضرب
1111باشر العمل ،مدينة مغربية ،حاجز
1212أنتمي ،مصيف سوري

1 .1دولة أميركية ،حرف أبجدي مخفف
2 .2جزيرة إيطالية ،عاصمة أوروبية
3 .3إستفسر منكم ،زاهدات متعبدات
4 .4أشار باليد ،وافقهما الرأي
5 .5مدينة فرنسية ،يرجع عن المعصية
6 .6محارم ،وبّخه
7 .7أحد الوالدين ،مدينة فلسطينية ،ف ّر
8 .8الشعور بالرغبة في النوم ،أثني على ،عائلة
9 .9أذ ّلت ،العاصفة البحرية
1010يجمعاه عن األرض ،تركت دون عناية
1111مدينة إيرانية ،أطول أنهر فرنسا ،لمسا
1212لبن خالص الماء ،عائش ،وعاء كبير

Bridge of Spies
ف �ي �ل��م درام ب��ط��ول��ة م� ��ارك
ري�ل�ان ��س م ��ن اخ� � ��راج ستيف
س�ب�ي�ل�ب��رغ .م��دة ال �ع��رض 141
دقيقة ،ABC( .اب ��راج ،سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
By the Sea
فيلم درام��ا بطولة ب��راد بيت
م ��ن اخ � ��راج ان �ج �ي �ل �ي �ن��ا ج��ول��ي.
( ،ABCس� �ي� �ن� �م ��ا س� �ي� �ت ��ي،
سينمال ،فوكس).
Mon Roi
فيلم درام ��ا بطولة فينسنت
كاسل .مدة العرض  124دقيقة.
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،758936421 ،321854697
،462517938 ،649721853
،817392564 ،935648172
،183265749 ،594173286
276489315

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1جون فالمستيد  ) 2وسمك،
نسن ،امل  ) 3هتي ،فاتنات ) 4
راتها ،لينا  ) 5ان ،اناملي ،رر ) 6
لدود ،عانسات  ) 7اسير ،داعبت

 ) 8قال ،نفتن ،دهم  ) 9لوينا،
امان  ) 10يا ،ريفييرا  ) 11كافرا،
انهبه  ) 12ابلع ،ناسب ،ال.
عموديا:
 ) 1جوهر الصقلي  ) 2وست
اند ،اواكب  ) 3نميت ،والي ،ال 4

) فك ،هادس ،نرفع  ) 5فان ،يناير
 ) 6انا،اعرف ،فان  ) 7مستهما،
ت��ري  ) 8سنن ،لندن ،ي��اس ) 9
اليسا ،ارنب  ) 10يأتي ،اعدماه
 ) 11دم ،نرتبها ،بل  ) 12لوار،
تمنحها .

 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 Hunger Games
فيلم تشويق بطولة جنيفر
ل��وران��س من اخ��راج فرانسيس
ل ��وران ��س .م ��دة ال��ع��رض 137
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،اب�� ��راج ،سينمال،
فوكس).
Secret in Their Eyes
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة نيكول
كيدمن م��ن اخ ��راج بيللي راي.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
ساليناس ،سينماسيتي)

The little Prince
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
راش �ي��ل م��اك ادام���ز م��ن اخ��راج
م��ارك اوس �ب��ورن .م��دة العرض
 108دق�ي�ق��ة ،ABC( .اب��راج،
سينما سيتي ،دي��ون ،سينمال،
فوكس).

