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جدال داخلي ب�ش�أن حماية الكمائن الثابتة لل�شرطة

ت�سوية الوعر( ...تتمة �ص)9

وف���ي ال��س��ي��اق ،أق���ر رئ��ي��س ال�����وزراء ك��ي��ان ال��ع��دو
«اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو أمس بتنفيذ الجيش
«اإلسرائيلي» عمليات داخل سورية ،وقال« :إننا نعمل
في سورية من حين إلى آخر لمنع تحول سورية إلى
جبهة ضد «إسرائيل» ...نحن نعمل ضد جبهة إرهابية
إضافية تحاول إيران إنشاءها في الجوالن ونمنع خاصة
نقل أسلحة فتاكة من سورية إل��ى لبنان وسنستمر
بذلك».
وأضاف نتنياهو أن أجرى محادثات مطولة مع الرئيس
الروسي فالديمير بوتين حول التنسيق لتفادي التصادم
بين الجيشين «اإلسرائيلي» والروسي في سورية ،مؤكدا ً
أن عملية التنسيق بين البلدين تجري في جو جيد جداً.
ال��ى ذل��ك ،كشف محافظ حمص ط�لال ال��ب��رازي عن
التوصل إلى اتفاق بين اللجان الخاصة بتسوية األوضاع
في حي الوعر لتنفيذ المرحلة األول��ى إلخ�لاء الحي من
السالح والمسلحين تمهيدا ً لعودة جميع مؤسسات الدولة
إليه.
وقال البرازي إن اللجان الخاصة بتسوية األوضاع
في حي الوعر« :عقدت اليوم اجتماعا ً بحثت خاله اآللية
التنفيذية المناسبة لتنفيذ التفاهم المتفق عليه خالل
اجتماعات سابقة بدأت قبل  3أشهر مع الفعاليات المحلية
في الحي».
وأض��اف أنه تم خالل االجتماع التوصل إلى تثبيت
جميع نقاط االتفاق والتفاهم لتنفيذ المرحلة األولى من
معالجة ملف الحي بدءا ً من األسبوع المقبل بحيث تبدأ
المرحلة األولى بخروج دفعة من المسلحين المتشددين
مع بعض عائالتهم من الحي.
ولفت المحافظ إلى «البدء بتسوية أوضاع المسلحين
الراغبين بتسليم أسلحتهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية
والمشاركة في بناء الوطن وحمايته».
كذلك يتضمن االتفاق إخراج أول دفعة من المسلحين
البالغ عددهم نحو  3000مسلح ،على أن تخرج بداية

المجموعات الرافضة لالتفاق إلى إدلب أو شمال حماة،
وأغلبها من المجموعات المتشددة كجبهة النصرة وعدد
عناصر هذه المجموعات نحو  700مسلح ،ومن ثم يخرج
على دفعات مسلحو ل��واء «أحفاد الرسول» و«الجبهة
اإلس�لام��ي��ة» وغيرها م��ن المجموعات المحلية وع��دد
عناصرها نحو  2200مسلح.
وف��ي سياق متصل ،أف��اد محمد العمري ،من وزارة
الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في سورية ،بتسوية
أوضاع المسلحين في منطقة قدسيا بريف دمشق ،بعد
أن تم إنجاز المصالحة الوطنية ،فيما رفض  119مسلحا ً
المصالحة ،وتم إخراجهم مع عائالتهم إلى محافظة إدلب،
عن طريق الهالل األحمر السوري.
وأكد العمري أن المؤسسات الحكومية كافة ستعود
لتقديم الخدمات للمواطنين ،علما ً أن إنجاز المصالحة
سينعكس إيجاباً ،خ�لال األي��ام القليلة المقبلة ،على
المناطق المجاورة ،ال سيما في بلدة الهامة.
وساهمت المؤسسات األهلية والحكومية في سوريا
بإنجاز المصالحة الوطنية في بلدة قدسيا بريف دمشق،
حيث سيتم فتح أحد الطرقات المؤدية إلى البلدة من جهة
العاصمة ،وإدخال المساعدات الغذائية ودخول عناصر
الشرطة والبلدية إلى قدسيا ،كما سيقوم المسلحون،
الذين تمت تسوية أوضاعهم ،بمشاركة الجيش في الدفاع
عن البلدة.
ميدانياً ،حقق الجيش السوري تقدما ً جديدا ً في ريف
الالذقية الشمالي وسيطرت وحداته على قريتي عرافيت
التحتا وعرافيت الفوقا وتلتي رويسة شيخو وكتف
السالط بعد اشتباكات عنيفة مع المسلحين.
كما تقدمت وحدات الجيش السوري في محيط القريتين
في ريف حمص الشرقي وتمكنت من فرض سيطرتها على
عدد من التالل المشرفة على البلدة ،وسط اشتباكات
عنيفة مع المسلحين وغارات مكثفة للطيران الروسي –
السوري المشترك.

الجي�ش العراقي( ...تتمة �ص)9
ميدانياً ،أحبطت القوات العراقية
هجوما ً إرهابيا ً على حاجز أمني في
منطقة البوحياة في قضاء حديثة
غربي محافظة األنبار وقضت على
ثالثين إرهابياً.
وقال المقدم سعود العبيدي من
فوج الطوارئ الرابع عشر التابع
لقيادة شرطة محافظة األنبار إن
«المعارك مستمرة لتطهير مدينة
ال��رم��ادي ف��ي ال��م��ح��اور الشرقية
والغربية والشمالية وتوقفت في
المحور الجنوبي إلفساح المجال
لعوائل المدينة بالخروج منها».
م��ن جهة أخ���رى ،أعلن الناطق
باسم وزارة الداخلية العميد سعد
معن أن «ال��ق��وات األم��ن��ي��ة قضت
على انتحاري يرتدي حزاما ً ناسفا ً

ح��اول تفجير نفسه بين الزائرين
المتوجهين إلى كربالء في منطقة
الشعب شمال بغداد».
وف���ي م��ح��اف��ظ��ة ك��رك��وك ،أعلن
مصدر أمني اعتقال أكثر م��ن 50
إره��اب��ي �ا ً تابعين لتنظيم داع��ش
اإلره���اب���ي ف��ي ن��اح��ي��ت��ي ال��رش��اد
والرياض جنوب كركوك ومناطق
أخرى غرب المحافظة.
م��ن جهة أخ���رى ،وجهت قيادة
العمليات المشتركة ،ف��ي بيان
مقتضب ،ن���دا ًء إل��ى أه��ال��ي مدينة
ال��رم��ادي دعتهم فيه إل��ى إخ�لاء
ال��م��دي��ن��ة ،وال��ت��وج��ه ج��ن��وب�ا ً عبر
منطقة الحميرة ،حيث أعلن مصدر
أن «سالح الجو العراقي استهدف
م��ض��اف��ات ع���دة لمسلحي تنظيم

داعش في منطقة الكرابلة وقضاء
القائم غرب األنبار».
كما أعلنت قيادة عمليات بغداد
«مقتل  16مسلحا ً من داعش وتدمير
آل��ي��ة ودراج��ت��ي��ن لهم ف��ي منطقة
الكرمة شمال شرقي الفلوجة ،كما
ُقتل ثالثة مسلحين م��ن التنظيم
بعمليات ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة في
منطقتي ال��ذي��ب��ان وال��ح��راري��ات
التابعتين للكرمة».
أما في صالح الدين ،فقد قصفت
المدفعية العراقية تجمعات تنظيم
«داع����ش» ف��ي م��رت��ف��ع��ات حمرين
شمال شرقي تكريت ،لتأمين دخول
أك��ث��ر م��ن  100عائلة ه��ارب��ة من
الحويجة جنوب غربي كركوك إلى
منطقة العلم شرق تكريت.

م�صر ُتح ِبط مخططات �إرهابية

أك��د وزي���ر الداخلية المصري
اللواء مجدي عبدالغفار أن األجهزة
األمنية رص��دت مخططا ً لتصعيد
العمليات اإلره��اب��ي��ة ف��ي البالد
خ�لال الفترة المقبلة ،ونجحت
ف��ي إح��ب��اط��ه وت��وج��ي��ه ض��رب��ات
استباقية قوية للعناصر اإلرهابية
والحد من نشاطها.
وق��ال في تصريحات ،إن��ه يتم
القبض على العديد من العناصر
اإلره��اب��ي��ة يوميا ً وإحالتها على
جهات التحقيق ،مؤكدا ً أن اتجاه
العناصر اإلرهابية لتنفيذ هجمات
انتحارية يدلل على نجاح األجهزة
األمنية في الحد من نشاط هذه
العناصر وتحركاتها.
وأك���د ع��ب��دال��غ��ف��ار ،أن أج��ه��زة
األمن في مصر نجحت في تحديد
الجناة بواقعة استهداف فندق
القضاة بالعريش ،الفتا ً إلى أنه
تتم مالحقة الجماعات اإلرهابية
هناك باستمرار .وأضاف« :ال نعلن
جميع المعلومات التي حصلنا
عليها حفاظا ً على سير التحقيقات،
وحتى ال نثير بلبلة ،ول��ن نخفي
الحقائق عن أحد ،خاصة أن نهج
ال��دول��ة اختلف فأصبحت هناك
شفافية».
وأض���اف أن ال��ف��ت��رة الماضية
ش��ه��دت م��واج��ه��ات ك��ب��ي��رة مع

ال��ع��ن��اص��ر اإلره��اب��ي��ة ونشاطها
المتصاعد ،بدءا ً من حادث الطائرة
الروسية وحتى اآلن ،م��ؤك��دا ً أن
مصر تخوض حربا ً حقيقية ضد
اإلره����اب ال���ذي ي��ح��اول إس��ق��اط
ال��دول��ة ،س��واء من خ�لال الطابور
ال��خ��ام��س لتنظيم اإلخ�����وان أو
م��ن خ�لال محاولة إس��ق��اط جهاز
الشرطة في تلك المرحلة الدقيقة
من عمر الوطن.
وفي تعقيبه على حالة الغصب
التي سيطرت على وسائل التواصل
االج��ت��م��اع��ي ووس���ائ���ل اإلع��ل�ام
على خلفية رص��د ح��االت تجاوز
م��ن بعض رج��ال الشرطة تجاه
مواطنين مصريين ،أكد عبدالغفار
إحالة جميع الضباط المتهمين
بالتجاوز في حق الشعب المصري
إلى التحقيق.
وتابع في تصريحات صحافية:
«نحن ضد تجاوزات بعض رجال
الشرطة ،ون��ش�دّد على محاسبة
المخطئ ،ول��ديّ قناعة أن كرامة
ال��م��واط��ن م���ن ك���رام���ة ال���دول���ة،
وال��ض��ب��اط م��واط��ن��ون م��ن نسيج
الشعب ويخضعون للمحاسبة».
وع ّزز الهجوم المسلح على أحد
كمائن الشرطة في محافظة الجيزة
مطلع األس��ب��وع م��ن ال��ج��دل في
األوساط المصرية ،وسط مطالب

وتوصيات بضرورة إع��ادة النظر
في تمركز الكمائن الثابتة التابعة
ل��وزارة الداخلية ومدى تسليحها
لتتمكن من مواجهة أي تهديد أو
خطر على حياتهم حيث تقف تلك
الكمائن في مرمى نيران اإلرهاب.
ودل��ت المعاينة األول��ى لمكان
الحادث أن اإلرهابيين استخدموا
دراجة بخارية أوقفوها على بعد
مئة متر من سيارة الشرطة التي
تم استهدافها وقاموا بإطالق وابل
من األع��ي��رة النارية على الكمين
الموجود داخ��ل سيارة الشرطة،
ويقال إن الكمين تم استهدافه بما
يقرب من  200طلقة.
وي��ؤك��د الخبير األم��ن��ي مجدي
ب��س��ي��ون��ي أن رج����ال ال��ش��رط��ة
المصرية مستهدفون في كل مكان
يوجدون فيه ،س��واء ك��ان دوري��ة
أو ك��م��ي��ن�ا ً أو م��ن��ش��أة للشرطة،
واستهدافهم ليس مستحيالً.
ويوضح الخبير األمني اللواء
مصطفى إسماعيل أن استهداف
الكمائن يثبت أنه ال ب ّد للقيادات
األم��ن��ي��ة ف���ي وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
ال��م��ص��ري��ة أن ت��ع��ي��د ال��ن��ظ��ر في
خطط تأمين الكمائن المتحركة
أو الثابتة ،فال يصح أن تتحرك
سيارة واحدة في كمين متحرك في
ظروف أمنية صعبة.

«داع��ش» التي شهدتها باريس في ( 13تشرين الثاني) ،مما دفع االتحاد
األوروبي لفرض مزيد من القيود على القادمين إلى دول االتحاد.
على الرغم من حملة التشويه الغربية والعربية المقصودة للعمليات
العسكرية الروسية في سورية لجهة مدى فعاليتها في محاربة تنظيم
«داعش» ،تبدي الدول الغربية رغبة أكبر في االنخراط للقتال ضد داعش،
خصوصا ً بعد التهديدات والهجمات اإلرهابية التي اجتاحت أوروبا ،حيث
تعتزم المانيا إرسال  1200جندي إلى الشرق األوسط بنهاية العام لتقديم
خدمات الدعم لطائرات وسفن التحالف الذي يقاتل ضد تنظيم داعش ،وهذا
ما أكده رئيس األرك��ان األلماني «فولكر فيكر» لصحيفة «بيلد أم زونتاج»
األلمانية.
أما المستشارة األلمانية «أنجيال ميركل» فقد تعهّدت أيضا ً بمساندة الحملة
ضد التنظيم خالل محادثات أجرتها مؤخرا ً مع الرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند الذي دعا المزيد من الدول لتقديم يد العون في التصدّي لإلرهابيين
بعد هجمات باريس األخيرة.
وفي الوقت الذي لم تحشد به بعد الحكومة البريطانية التأييد الذي تحتاجه
للحصول على موافقة البرلمان على توجيه ضربات جوية ضد تنظيم داعش
في سورية ،فقد أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون« :أن الوقت حان
لتنض ّم بريطانيا إلى الغارات الجوية التي تستهدف التنظيم» .
االنعطافة األوروبية الغربية ولو جاءت متأخرة والمتمثلة بتصريحات
مسؤوليها ،ودفعها إلى تكثيف الجهود والتعاون مع روسيا حاليا ً والقيادة
السورية الحقا ً للقضاء على اإلرهاب؛ وهذا بالتالي يساعد سورية للخروج
من أزمتها بشكل أقوى سياسيا ً وعسكرياً.
التطورات األخيرة في المنطقة أدت إلى زيادة عزلة تركيا أكثر فأكثر نتيجة
سياسة حكومتها العدوانية الضالعة حتى النخاع في دعمها الالمحدود
للتنظيمات اإلرهابية في سورية وتدفقها على الحدود بين البلدين ،ورهانها
الخاسر على اإلخوان المسلمين في مصر ،فالمخططات التركية التي سعت
أنقرة إلى تنفيذها طوال السنين الماضية في سورية والمنطقة باءت بالفشل
كلها ،وتراجعت عالقاتها مع حلفائها كالواليات المتحدة .وهذا ظهر بعد
مطالبة واشنطن أنقرة بتكثيف انتشار قواتها على الحدود مع سورية وإغالقها
بما يمنع تنقل مسلحي داعش بين البلدين ونزوحهما في نهاية المطاف إلى
أوروبا .إن شروط اللعبة قد تغيّرت ،وال بد من إغالق الحدود ،حيث بات خطر
المسلحين يحمل طابعا ً عالميا ً بعد نزوحهم عن سورية قاصدين أوروبا عبر
األراضي التركية .فهذا يُعتبر تحذيرا ً من واشنطن للجانب التركي من مغبة
�اس» ،إذا ما تقاعس في ضبط ح��دوده واستطاع
التع ّرض لرد أوروب��ي «ق� ٍ
اإلرهابيون تنفيذ هجمات جديدة على أوروبا.

بشرى الفروي

«العفو الدولية» تتهم قطر
با�ستغالل العمال

اع ُتبرت حزبي ًا خرق ًا وا�ضح ًا للد�ستور

تحالف العدوان( ...تتمة �ص)9
كما استهدفت طائرات ال��ع��دوان الطريق العام بين
صنعاء وذمار في مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء،
ما أدى ال��ى استشهاد مواطن وأصيب خمسة آخ��رون
بجروح بليغة ،وقطعت غارات العدوان الطريق العام بين
صنعاء وذمار في نقيل يسلح مستهدفة ثالث شاحنات
في النقيل ما أدى الى استشهاد سائق إحدى الشاحنات
وإصابة خمسة مواطنين آخرين بجروح بليغة».
وفي سياق متصل ،شهدت العاصمة صنعاء عصر أول
من أمس احتفاال ً جماهيريا ً لمناسبة الذكرى الـ  48لعيد
االستقالل بحضور رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي
الحوثي وعدد من المسؤولين.
وأل��ق��ى رئيس اللجنة الثورية العليا كلمة هنأ في
مستهلها «الشعب اليمني الصامد بحلول هذه المناسبة
العظيمة التي تحمل معاني اإلب��اء وال��ك��رم والرجولة
والمعاني اليمنية األًصيلة ،الفتا ً إلى أن «ما يجعلنا ُنخلد
ه��ذه الذكرى أن ه��ؤالء الرجال وقفوا في وج��ه المحتل
البريطاني وأن أبناءهم اليوم سيقفون أم��ام المحتلين
الجدد وأن اليمن كانت وستظل مقبرة للغزاة».
وأوضح الحوثي أن «الحوار بين المكونات السياسية
كان قائما ً قبل العدوان وأن السعودية هي من أعاقته»،
مستغرباً« :من قوى العدوان التي تشن عدوانها على
اليمن تحت مبررات القانون والشرعية في حين ال يوجد
دستور في السعودية أصالً».

وأش���ار المصدر العسكري ال��ى أن ال��ق��وات اليمنية
المشتركة تمكنت من تدمير دبابة ومدرعتين تابعة لقوات
العدوان في جبل عزان ومعسكر العمري القريب من باب
المندب ،إضافة الى تدمير مدرعة بمنطقة الشريجة في
لحج.
وك��ان الجيش اليمني استمر بالتصدي لميلشيات
العدوان السعودي ومرتزقته ،وأحرز تقدما ً كبيرا ً في عدد
من المناطق ،حيث كبدوا عصابات «اإلصالح» و«القاعدة»
عشرات القتلى والجرحى رغم اإلسناد الجوي الكثيف من
طيران العدوان السعودي األميركي .كما سيطرت وحدات
من الجيش واللجان الشعبية على موقع سعودي بجوار
موقع الشبكة بنجران.
وأشارت وكالة االنباء اليمنية «سبأ» إلى أنه «تم تدمير
 6آليات سعودية خالل عملية االقتحام».
ويواصل طيران العدوان السعودي مسلسله االجرامي،
فقد استشهدت أربع نساء وأصيب آخرون بينهم أطفال،
إثر استهداف طيران العدوان لعد ٍد من منازل المواطنين
بمنطقة الطلح بمديرية سحار في محافظة صعدة .
واستشهد أربعة مواطنين بينهم امرأتان وطفلة ورجل
جراء غارة لطيران العدوان السعودي على قرية عسيق
بشعب يافع في مديرية ريف إب .وأشارت «سبأ» إلى أن
الغارة «تسببت في تدمير المنزل كليا ً وتضرر عدد من
المنازل المجاورة».

ارتداد الإرهاب ( ...تتمة �ص)9

كلمة ال�سب�سي عن «نداء تون�س»
تثير جدا ًال �ساخن ًا
أثارت تصريحات تلفزيونية للرئيس التونسي الباجي
قايد السبسي حول أزمة نداء تونس جداال ً ساخنا ً وردود
فعل متباينة ،وصلت إلى حد الدعوة إلى مساءلته أمام
مجلس ن��واب الشعب ،بينما أعلن األمين العام للحزب
محسن مرزوق أنه سيتخذ وفريقه إجراءات مؤلمة خالل
األيام المقبلة يرجح المراقبون أن يكون من ضمنها إعالن
تأسيس حزب جديد.
وك���ان السبسي ،ق��ال األح���د إن��ه بعد االنتخابات
التشريعية والرئاسية  ،2014غادر حركة نداء تونس
ينص عليه الفصل  76من الدستور ولم يتدخل
وفقا ً لما
ّ
فيها أبداً ،مشيرا ً إلى نشوء أزمة قيادة إثر ذلك .وأضاف
أن أزمة «نداء تونس» تفاقمت وأثرت سلبا ً على التزامات
تمس
تونس مع الخارج األمر الذي جعلها قضية وطنية
ّ
أمن واستقرار البلد».
وأف��اد بأنه اقترح تشكيل لجنة تتألف من  13عضوا ً
من ن��داء تونس قال إنهم يتمتعون بالكفاءة والوطنية

والرغبة في ل ّم الشمل ،موضحا ً انه لم يقم باستشارتهم
قبل تسميتهم في ه��ذه اللجنة إال أن��ه ك��ان واثقا ً بأنهم
رحبوا بذلك.
سيقبلون بهذه المهمة وأنه عندما اتصل بهم ّ
وق��ال األمين العام لنداء تونس محسن م��رزوق «في
ما يخص ن��داء تونس ،أعتقد أنه حان الوقت بالنسبة
لي التخاذ قرار قد يكون موجعا ً ولكنه ضروري سياسيا ً
ومبدئياً» ،وأضاف« :سنتحدث مع المناضالت والمناضلين
وعدد من األخوة في القيادة خالل هذين اليومين ونصارح
الرأي العام الوطني في أجل قريب».
واعتبر عضو المكتب السياسي لنداء تونس ،عبد
المجيد الصحراوي ،أن مضامين كلمة السبسي في جانبها
المتعلق بأزمة النداء ،غير معقولة ووصفها بـ«الخطأ
الكبير» ،مضيفا ً أن رئيس الجمهورية ،وبتدخله في شؤون
األحزاب وبالتحديد في نداء تونس ،عبر مبادرته بتشكيل
«لجنة الـ ،»13من دون أية مشاورات وبصفة شخصية،
يعتبر خرقا ً واضحا ً للدستور.

اتهمت منظمة العفو الدولية دولة قطر باستغالل العمال ،معتبرة أن الظاهرة
ال تزال متفشية في البالد رغم بعض اإلصالحات.
وفي بيان صدر قبل الذكرى السنوية الخامسة «لفوز قطر بحق استضافة
نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام  »2022قالت المنظمة الحقوقية إن نظام
«الكفالة» في قطر يضع العمال األجانب تحت رحمة أرب��اب عملهم ،ويمثل
األجانب  94في المئة من قوة العمل في قطر.
من جهة أخرى ،امتنعت وزارة العمل القطرية عن التعليق على البيان الذي
وصف التعديالت األخيرة على قوانين العمل باعتبارها مجرد «ترقيع» .ورفض
مسؤول في الوزارة تقارير مماثلة لمنظمات غير حكومية ،وقال« :إنها تهدف إلى
خلق دعاية سلبية عن دولة قطر في الخارج».
إلى ذلك ،ألقت اتهامات بالفساد في منح حق استضافة كأس العالم وكذلك
المخاوف بشأن االحتياطات داخل المالعب وحرارة أشهر الصيف بظاللها على
الجهود التي تبذلها الدول المنتجة للغاز لتصبح أول مضيفة عربية لكأس
العالم لكرة القدم.
وكان نظام حماية األجور الذي يطلب من الشركات دفع رواتب العمال عن
طريق التحويل المصرفي اإللكتروني قد دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني
بعد أن وقع األمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تشريعا ً يعطي العمال
األجانب الحق في التقدم بتظلمات إلى لجنة حكومية إذا لم يوافق صاحب
العمل على مغادرتهم للبالد.
لكن نشطاء حقوق العمال وجماعات حقوق اإلنسان يقولون إنّ «اإلصالحات
غير كافية وإن العمال ما زالوا بحاجة للحصول على موافقة صاحب العمل
لتغيير الوظيفة أو لمغادرة البالد».
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1 .1م��درب فرنسي دع��ا إل��ى الرياضة البدنية الجديدة
المعروفة بالطبيعية ،ظلم
2 .2بحار برتغالي إكتشف طريق الهند عبر رأس الرجاء
الصالح
3 .3أصلح البناء ،أضعه خلسة
4 .4أبو الشعوب السامية ،سجن ،غنج
5 .5جزيرة بريطانية في المانش ،أبوس ،خاصتي
6 .6نهبكم ونعطيكم ،أفاخر
7 .7ال يباح به ،منطقة في غرب إيران على حدود العراق
8 .8يهدا البناء ،جوهر ،منزل
9 .9سيلقي ،ألي وآتي بعد
1010عائلة أديب لبناني راحل ،عائلة كيميائي فرنسي راحل
وضع قانون النسب الثابتة ،مقياس مساحة
1111أقطع ،أحد الوالدين ،فنت وهلكت
1212بحر ،النفيس ،طريقة

1 .1مدينة أميركية
2 .2للندبة ،أطلب منه فعل األمر ،رقد
3 .3مصورين ،وضعت خلسة
ألح في البيع ،تتأملي ،حرف أبجدي
ّ 4 .4
5 .5مدينة سومرية في لكش ،نجوم
6 .6من أألطراف ،حادث ليالً ،عاصمة أوروبية
7 .7أعالم ،حاجز ،أشار باليد
8 .8عيش هني ،مرفأ في اليونان
9 .9أهدلنا الستار ،تكملي العمل
1010نعطي المهلة ،أعدد محاسن الميت
1111للنداء ،أنس ،ألوم
1212مؤسسة مدينة قرطاجةّ ،
نظم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،478912365 ،593746281
،354678192 ،216835479
،187429653 ،629351847
،942167538 ،735284916
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أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ن��ه��ر ال��زه��ران��ي  ) 2ام
ال��ن��ع��س��ان ،ن���ي  ) 3ه���ل ،ب���ال،
سواعد  ) 4والي ،ناي ،لت  ) 5ي
ي ،لبان ،امهل  ) 6المسا ،باتر 7

) نافستم ،يال  ) 8وجدناه ،الخد
 ) 9امي ،رممنا ،ما  ) 10بدلتي،
لينارس  ) 11ين ،يانس ،تن 12
) امن ،بتر ،سرب.
عموديا:
 ) 1ن���اه���وي���ل ه���واب���ي ) 2

هماليا ،جمدنا  ) 3را ،منديل ) 4
البيلسان ،تين  ) 5لنا ،بافاريا 6
) زعلنا ،سهم ،نب  ) 7هس ،انبت،
ملست  ) 8رأسي ،اماني  ) 9انو،
ات ،النت  ) 10المريخ ،انس ) 11
ينعته ،ادمر  ) 12يد ،ليل ،اسلب.

 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)
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Mon Roi
فيلم درام���ا بطولة فينسنت
كاسل .مدة العرض  124دقيقة.
(.)ABC
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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).
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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).
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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).

