14

السنة السابعة  /اخلميس  3 /كانون األول  / 2015العــدد 1948
Seventh year / Thursday / 3 December 2015 / Issue No. 1948

تتمات  /ت�سلية
مو�سكو تف�ضح ( ...تتمة �ص)9

وإلثبات هذه المعلومات ،عرض الجنرال صورا ً فضائية
تظهر قافالت من شاحنات الوقود في المينائين في انتظار
شحن محتوياتها على السفن ،باإلضافة إل��ى شريط
فيديو يظهر تحرك الشاحنات بصورة غير مقيدة عبر
الحدود السورية-التركية في المناطق الخاضعة لسيطرة
تنظيم «جبهة النصرة» في ريف حلب .وأشار إلى أن هذه
الشاحنات تعبر الحدود بالمئات على الرغم من العمليات
القتالية الدائرة في المنطقة ،وتظهر اللقطات أنه ال يجري
تفتيش تلك الشحنات في الجانب التركي من الحدود.
وعبر المسار الشمالي يتم تهريب النفط المستخرج
في حقول النفط الواقعة على الضفة اليمنى للفرات ،حيث
أصبح ريف دير الزور من أكبر مراكز «داعش» الستخراج
النفط وتكريره .وتابع أن الصور الملتقطة من األقمار
الصناعية تظهر وجودا ً دائما ً لقوافل الشاحنات في تلك
المنطقة بانتظار شحن النفط.
وعبر المسار الثالث تنطلق الشاحنات من الحقول
النفطية في شمال شرقي سورية (في ريف الحسكة قره
جوخ) وشمال غربي العراق (في محيط زاخو).
وتظهر صور ملتقطة يوم  14تشرين الثاني وجود ما
يربو على  1.1ألف شاحنة في محيط زاخ��و العراقية،
فيما تبرز صورة أخرى التقطت يوم  28تشرين الثاني
في قره جوخ  50شاحنة في محيط معمل تكرير نفط.
وكشف رودسكوي أن تنظيم «داعش» يستخدم 8500
شاحنة لتهريب  200ألف برميل من النفط يوميا ،مؤكدا ً
أن الغارات الروسية أدت إلى تقليص عدد تلك الشاحنات
إلى حد كبير.
كما حذر الجنرال الروسي من عواقب بيئية وخيمة
تؤدي إليها «الطرق الهمجية» التي يعتمد عليه اإلرهابيون
الستخراج النفط .وأش��ار في ه��ذا السياق إل��ى تخزين
النفط في أحواض تم حفرها في الرمال مباشرة .وعرض
رودس��ك��وي إلثبات كالمه ص��ورة لمخازن نفط أنشأها
«داعش» في محيط الرقة.
وف��ي ش��أن متصل ،أعلن وزي��ر الخارجية الروسي،
سيرغي الفروف ،أن اإلرهاب هو مشكلة لإلنسانية جمعاء،
ٍ
شرط من
وأن التعامل معه ،ال يمكن أن يكون ضمن أي

كتائب مقاومة ( ...تتمة �ص)9

الشروط.
وقال الفروف ،في حفل استقباله في السفارة الروسية
في قبرص أمس «إن اإلرهاب هو مشكلة مشتركة لجميع
ال���دول ،وبالتعامل معها ال يمكن أن يكون هناك أي
استعمال لكلمة [إذا] ،نحن ممتنون للجانب القبرصي
لموقفه بشأن محاربة اإلرهاب الدولي ،واإلرهاب الدولي
يجب أن يهزم».
وكان الف��روف ،قد أعلن في وقتٍ
سابق من اليوم ،أن
ٍ
ِّ
بحق
المهمة الرئيسية للتدابير المتخذة من قبل موسكو
أنقرة ،بعد وقوع حادث طائرة «سو »24 -الروسية ،هي
منع انتقال التهديدات اإلرهابية من سورية إلى أراضي
روسيا.
وأضاف بأن روسيا تعتبر أن بعض القوى أرادت بقوة،
إفشال عملية التسوية السياسية في سورية ،مشيرا ً إلى أن
الجانب الروسي ملتزم بعملية فيينا ،وأن موسكو تتوقع
من المشاركين ضمن المجموعة الدولية لدعم سورية،
ومن دون استثناء ،مراقبة االتفاقيات التي ت َّم التوصل
إليها بدقة ووض���وح ،من أج��ل إع��داد قائمة المنظمات
اإلرهابية ،وتشكيل وفد يمثل المعارضة في المحادثات
مع الحكومة السورية.
جاء ذلك في وقت أعلن وزير الخارجية األميركي جون
كيري أمس أن بالده طلبت من دول حلف شمال األطلسي
«تعزيز دعمها لالئتالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم
داعش في العراق وسورية».
وقال كيري خالل اجتماع وزاري للحلف في بروكسيل
إن «عددا ً من الحلفاء يشارك في المعركة أو يعتزم زيادة
مساهمته» ،مشيرا ً إلى «ض��رورة مساعدة دول مجاورة
لسورية مثل األردن ولبنان» .ولفت إلى أن «داعش يشكل
تهديدا ً في كل أنحاء العالم» ،منددا ً «بالتنظيم العدمي
واإلجرامي الذي تتحدى أعماله المجتمع المدني» ،على
ح ّد تعبيره.
الى ذلك ،أعلن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في
فيينا أن االجتماع المقبل حول األزمة في سورية يمكن أن
يعقد في العاصمة النمساوية قبل تاريخ  25كانون األول
الحالي.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن بالده بحاجة
إل��ى التدريب وال��س�لاح واالس��ت��ش��ارة م��ن المجتمع
الدولي ،وليست بحاجة إلى «ق��وات أجنبية مقاتلة
على األراضي العراقية».
ولكن العبادي لم يغلق الباب تماما ً أمام مثل هذا
االحتمال ،وق��ال« :تؤكد الحكومة العراقية أن أي
عمليات عسكرية ،أو نشر ألي قوات أجنبية خاصة ،أو
غير خاصة ،على أي جزء من العراق ،ال يمكن أن يتم
بدون موافقتها ،والتنسيق الكامل معها ،واالحترام
التام للسيادة العراقية».
وتعهدت مليشيات شيعية مسلحة بمحاربة أي
قوات أميركية سيتم نشرها في البالد.
ونقلت وكالة رويترز لألنباء عن المتحدث باسم
كتائب حزب الله ،جعفر الحسيني ،إن كتائبه ستالحق
وتقاتل أي قوة أميركية تنشر في العراق.
وأضاف أن أي قوة أميركية ستصبح هدفا ً رئيسيا ً
لجماعته .وأشار إلى أن جماعته قاتلت األميركيين من
قبل ،وهي مستعدة لمواصلة قتالهم.
وكانت ال��والي��ات المتحدة قد قالت إنها سترسل
قوة جديدة من جنود العمليات الخاصة إلى العراق
لشن غارات على تنظيم «داعش» هناك وفي سورية
المجاورة.
وقال وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر إن نشر
«القوة المتخصصة» يجري بالتنسيق مع الحكومة
العراقية ،وإنها ستقدم الدعم لقوات األمن العراقية
وقوات البيشمركة الكردية.
وقال كارتر أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس
النواب «ه��ذه القوات الخاصة سيكون بمقدورها،
بمرور ال��وق��ت ،تنفيذ غ��ارات ،واإلف���راج عن رهائن،
وجمع معلومات استخبارية ،وأسر زعماء التنظيم».
وأض��اف أنها «ستكون أيضا ً في موقف يمكنها من
القيام بعمليات أحادية في سورية».
ونقلت وك��ال��ة «روي��ت��رز» لألنباء ع��ن مسؤولين
أميركيين طلبوا ع��دم نشر أسمائهم قالوا إن خطة
إرسال وحدة من قوات العمليات الخاصة إلى العراق

سبعة ماليين نسمة في نمو مطرد ،ويضاف إلى ذلك التدفق
الكبير لالجئين من سورية.
وقد حذر عدد من األح��زاب القومية والوطنية األردنية
والمنظمات المهتمة بالبيئة من أن المشروع قد يقوض توازن
نظام الحياة البيئية الهش في البحر الميت ،الذي يعتقدون
أنه سيتلوث بمياه البحر األحمر التي ستتغير طبيعته.

البحرين :اعتقال ( ...تتمة �ص)9
وقال المرصد في بيانه الصادر أول من أمس ،لمناسبة
يوم المرأة البحرينيّة ،إنّ استمرار اعتقال النساء على
خلفيّات سياسيّة والزجّ بهنّ في السجون أو فصلهنّ من
وظائفهنّ لن يخدم الوطن.
وعبّر المرصد عن قلقه الشديد حيال المعاناة التي

نوقشت واتفق عليها مع الحكومة العراقية قبل إعالن
كارتر.
وأش��ار مسؤولون إلى أن كارتر شدد على أن أي
عمليات أميركية تقوم بها الوحدة في العراق ستنفذ
بدعوة من الحكومة العراقية.
وم��ن المتوقع أن يبلغ ق��وام القوة الجديدة نحو
 200فرد فقط ،ويمثل تشكيلها أحدث تصعيد للضغط
العسكري األميركي على تنظيم «داعش».
والمهمة الجديدة منفصلة عن إرسال  50فردا ً من
العمليات الخاصة األميركية ،أعلنت واشنطن في
السابق عن نشرهم في سورية للتنسيق على األرض
مع جماعات المعارضة المسلحة التي تدعمها الواليات
المتحدة في الصراع الذي بدأ عام .2011
وقال الجنرال جوزيف دنفورد رئيس هيئة األركان
األميركية المشتركة إن القوة الجديدة ستسرع كثيرا ً
عملية جمع المعلومات «التي ستجعل عملياتنا أكثر
فعالية بكثير».
وأضاف دنفورد« :نحن نخوض حملة في العراق
وس��وري��ة ول��ذل��ك سنذهب إل��ى حيث ي��وج��د عدونا
وسننفذ عمليات حيث تحقق أكبر أثر إلضعاف قدرات
العدو».
ويواجه الرئيس األميركي ،باراك أوباما ،ضغوطا ً
لتسريع ج��ه��ود التحالف ال���ذي ت��ق��وده ال��والي��ات
المتحدة في محاربة التنظيم ،خاصة بعد هجمات
باريس يوم  13تشرين الثاني التي أودت بحياة
 130شخصاً.
ويرفض الرئيس األميركي إرس��ال ع��دد كبير من
القوات البرية األميركية ويفضل نشر أعداد محدودة
من المستشارين والقوات الخاصة.
وكان أوباما قد سمح في آب  2014بأول ضربات
جوية أميركية في ال��ع��راق ،منذ انسحاب القوات
األميركية عام  2011ونشر ما يربو على ثالثة آالف
فرد من القوات األميركية لتدريب القوات العراقية
وال��ك��ردي��ة وتقديم ال��م��ش��ورة لها لمحاربة تنظيم
«داعش».

فالجيش السوري الذي أكد في بيانه في  28تشرين الثاني أن تركيا زادت في
الفترة االخيرة من إمدادات السالح والذخيرة والعتاد لإلرهابيين في سورية،
بات مصمما ً على تحقيق المزيد من االنتصارات في حلب والمناطق المتاخمة
للحدود فاالنتصارات التي حققها في اآلون��ة األخيرة في الشمال السوري
وبالذات في حلب ،باعتبارها المقر الرئيس لإلرهابيين وحظيت خالل السنوات
األربع الماضية بدعم تركيا عبر الحدود البرية المشتركة ،تحمل رسالة واضحة
لألطراف المتنازعة في األزمة السورية بأن الحكومة السورية وحلفاءها قد قرروا
إنهاء األزمة في بعدها العسكري ويريدون تطهير سورية من دنس الجماعات
اإلرهابية ،حيث نفذ الطيران الحربي السوري والروسي في  26تشرين الثاني
المنصرم غاراته الجوية على طول الحدود السورية التركية بريفي حلف وإدلب
الشمالي مستهدفا ً أي قافلة من الشاحنات عبر المعابر الحدودية بين سورية
وتركيا ما أدى إلى مقتل من فيها ،وقصفت الطائرات الروسية بلدة أعزاز بريف
حلب الشمالي والطريق الواصل بين البلدة ومعبر باب السالمة على الحدود
السورية التركية مستهدفة أي سيارة أو شاحنة تدخل من تركيا إلى سورية.
يؤكد الخبراء االستراتيجيون أن الجيش السوري وحلفاءه يريدون عبر
العمليات العسكرية قطع عالقة الشمال السوري بتركيا التي تح ّولت إلى خلفية
داعمة لإلرهابيين بطرق مختلفة ،فتطهير حلب من اإلرهابيين يفقدهم أهم قاعدة
لهم ويقطع طريق تواصلهم مع تركيا التي يتم نقل النفط المسروق عبر تنظيم
داعش إلى موانئها .وهذا ما أكدته وزارة الدفاع الروسية في  2كانون االول ،في
مؤتمر صحافي عرضت خالله مقاطع فيديو وص��ورا ً لشاحنات تركيا تنقل
النفط المسروق من سورية عبر التنظيم إلى الموانئ التركية.
فمع ما يقوم به الجيش السوري وحلفاؤه من عمليات حاسمة وهامة بشكل
كبير لتطهير األراض��ي السورية من اإلرهابيين وبمؤازرة االنتصارات التي
يحققها الجيش السوري زادت تركيا من دعمها للجماعات اإلرهابية في الشمال
لمنع تطورات ميدانية كبيرة للجيش السوري ،ولكن فشلت تركيا في تحقيق
أهدافها ،وما حصل من إسقاط الطائرة الروسية يعطي انطباعا ً عن مدى المأزق
التركي فقرار إسقاط الطائرة ال يمكن اتخاذه إال في حال إفالس الخيارات األخرى
بأكملها .فإسقاط الطائرة الروسية أدى إلى إدراك دولي واسع بالدور التركي
في رعاية اإلرهاب من خالل الدعم عبر الحدود التركية ،وهذا ما أق ّر به الرئيس
األميركي باراك أوباما ،خالل مؤتمر صحافي على هامش مشاركته في المناخ
في باريس ،حيث قال تحدّثت مرارا ً مع الرئيس التركي بشأن إغالق الحدود
بين سورية وتركيا ،وهناك تقدّم حقيقي أُحرز في هذا الصدد ،لكن مازالت هناك
ثغرات وأتحدث هنا عن  98كيلومترا ً مازالت تستخدم كمنطقة عبور لتدفق
المقاتلين األجانب ،وكذلك ممر عبور للبضائع والسلع لتمويل تنظيم داعش.

ناديا شحادة

َ
أكرمت ( ...تتمة �ص)9
�إذا �

الأردن :مناق�صة ( ...تتمة �ص)9
وقالت ال��وزارة إن المشروع سيشمل الحقا ً بناء منشأة
لتحلية مياه البحر وأنابيب ناقلة ومحطة لتوليد الطاقة
الكهربائية.
ويمثل الماء مصدرا ً حيويا ً نادرا ً في األردن ،الذي تشكل
نسبة الصحراء  92في المئة من أراضيه.
ويتصاعد الطلب على المياه في البالد التي يسكنها نحو

هزيمة التنظيمات ( ...تتمة �ص)9

تعيشها المرأة البحرينيّة التي ُسحبت جنسيّة زوجها مع
متطلّبات الحياة لها وألطفالها ،مش ّددًا على ضرورة وضع
الموجه ض ّد النساء في
الرسمي
استراتيجيّة تمنع العنف
ّ
ّ
البحرين ،بسبب انخراطهنّ في الحركة المطلبيّة الرامية
للحريّة والديمقراطيّة.

محتمل فيما ل��و استمر عبور اإلره���اب إل��ى أوروب���ا عبر
أراضيها ...بوتين نفسه يعبّر عن أسفه لتدهور العالقات
مع تركيا ،مؤكدا ً أنه شخصيا ً قام بالكثير لبناء العالقات
المشتركة مع األتراك ...لؤم تركي تم ّرد على الكرم الروسي.
صحيفة «خبر ترك» التركية طرحت سيناريوات بديلة
لتفادي العواقب التي يمكن أن تنتج عن قطع محتمَل للغاز
الروسي عن تركيا تمثلت باللجوء إلى دول أخرى كالجزائر
ونيجيريا.
إعالن أوروبا منح تركيا ثالثة مليارات يورو مقابل وقف
تدفق الالجئين عبر أراضيها ووعود بإحياء مفاوضات
انضمامها إلى االتحاد األوروبي آمال ستصطدم بالسياسة
والعسكر ...تقدّم الجيش السوري على جبهات قتاله
والغارات الروسية التي باتت تحت النوافذ التركية ...كل

القوات اليمنية ( ...تتمة �ص)9

ذلك سيزيد من موجة اإلرهاب العائد إلى أوروبا عبر تركيا
ما سيعرقل أي التزام تركي بوقف هذا التدفق.
في السياسة ال يمكن إغفال الدور التركي لكون تركيا
واحدة من أهم داعمي الحركات اإلرهابية والقطيعة بين
روسيا وتركيا ستؤ ّزم حتما ً الحل السياسي في سورية
ليكون اإلذعان التركي بقبول األسد سبيالً لعودة العالقة
بين أنقرة وموسكو مع الغزل األوروبي المتزايد للجيش
السوري في األي��ام األخيرة ال يستبعد أن يصبح وجود
الرئيس األسد شرطا ً لحل سياسي في سورية والجيش
السوري قوة أساسية في مكافحة اإلرهاب العالمي؛ وهو
ما سيكون من أسوأ كوابيس أردوغان السياسية الذي لن
تصبر عليه طويالً بقاع أوروبا النازفة.

وفي السياق ،قال مصدر محلي
ب��م��ح��اف��ظ��ة ص��ع��دة ال��ي��م��ن��ي��ة إن
األوضاع المعيشية في المحافظة
ع��م��وم�ا ً وال��م��دي��ري��ات ال��ح��دودي��ة
بوجه خاص تدهورت بشكل كبير
جراء العدوان السعودي األميركي
وال��ق��ص��ف ال��م��دف��ع��ي المستمر
للمحافظة والمديريات المحاذية
للحدود.
وأف��ادت وكالة االنباء اليمنية
«سبأ» نقالً عن المصدر أن جميع
المستشفيات والوحدات الصحية
وم���ح���ط���ات ال���م���اء وال��ك��ه��رب��اء
وج��م��ي��ع ال��م��ن��ش��آت ال��ح��ي��وي��ة
ت��م ت��دم��ي��ره��ا كليا ب��م��ا ف��ي ذل��ك
شبكات االت��ص��االت ،مشيرة إلى
أن المديريات الحدودية بصعدة
تعيش ف��ي عزلة ع��ن المحافظة
وبقية المحافظات.
وأشار إلى أن مئات المواطنين
استشهدوا تحت أنقاض منازلهم
وفي األسواق والمحاالت التجارية
رغم بساطتها الفتة إلى أن العدوان
لم يستثن شيئا ً حتى آبار المياه
تم استهدفها واستشهدت عشرات
النساء عليها وفي الطرقات إليها.
ودعا المصدر المجتمع الدولي
والمنظمات االغاثية واإلنسانية
إلى المساهمة في تخفيف معاناة
المواطنين في المحافظة الذين
يتعرضون ألبشع عدوان على مر
التاريخ مبينا ً أن اآلالف األسر في
تلك المديريات بحاجة إلى المواد
األساسية الستمرار الحياة.
ك��م��ا واص���ل ط��ي��ران ال��ع��دوان
ال��س��ع��ودي األم��ي��رك��ي استهدافه
لمنازل المواطنين وممتلكاتهم في
محافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بمحافظة
ح��ج��ة ل��وك��ال��ة األن��ب��اء اليمنية
«س���ب���أ» أن ط���ي���ران ال���ع���دوان
السعودي األميركي شن  5غارات

محمد محفوض

المبعوث الأممي :ليبيا قريبة من االتفاق
على ت�شكيل حكومة وحدة
أكد المبعوث األممي إلى ليبيا مارتن كوبلر أن
األطراف الليبية قريبة جدا ً من التوصل التفاق حول
تشكيل حكومة وحدة ،مرجحا ً توقيعه خالل شهر.
وق��ال كوبلر أول من أمس خالل محادثات في
الجزائر «نحن قريبون للغاية م��ن ات��ف��اق رغم
بقاء بعض العقبات .أعتقد أننا يمكن أن نوقع
خالل شهر .المحادثات استمرت عاما ً وحان وقت
التوقيع».
وشدد المبعوث األممي على أن «حكومة الوحدة
يجب أن يكون مقرها طرابلس» ،متابعا ً أنه ال يوجد
حديث في هذه اللحظة عن فرض عقوبات على أي
طرف يرفض االتفاق بل تبذل جهود «لتشجيع
الليبيين على التوصل إلى حل».
وبحسب مقترح األمم المتحدة يجري تشكيل
مجلس رئ��اس��ي بصالحيات تنفيذية يضم في
عضويته  6أف���راد ف��ي محاولة لتمثيل القواعد
اإلقليمية التقليدية في ليبيا ،إضافة إلى مجلس
للنواب ومجلس دولة آخر يعمل بصفة استشارية.

على مديرية ح��رض مستخدما ً
قنابل عنقودية وخمس غ��ارات
على م��ن��ازل المواطنين بمدينة
ح���رض وس��ل��س��ل��ة غ����ارات على
منطقة المزرق ومثلث عاهم.
ول��ف��ت ال��م��ص��در إل���ى أن ه��ذه
ال��غ��ارات الجوية من قبل طيران
ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي األم��ي��رك��ي
أدت إلى تدمير منازل المواطنين
ومزارعهم وممتلكاتهم مؤكدا ً أن
استمرار استهداف طيران العدوان
ال��س��ع��ودي األم��ي��رك��ي ل��م��ن��ازل
المواطنين وممتلكاتهم يدل على
همجية وحقد النظام السعودي
تجاه الشعب اليمني.
على الصعيد ذات��ه دمر طيران
العدوان السعودي األميركي شبكة
ات��ص��االت بمنطقة عنم بمديرية
ك���ت���اف ،واس��ت��ه��دف م��ش��روع��ي
مياه في ال سالم بمديرية كتاف
بمحافظة صعدة.
وق���ال م��ص��در محلي بصعدة
ل��وك��ال��ة األن��ب��اء اليمنية «سبأ»
إن ط��ي��ران ال��ع��دوان السعودي
األميركي الغاشم شن  6غ��ارات
ج��وي��ة ع��ل��ى ش��ب��ك��ة االت��ص��االت
ال��واق��ع��ة بمنطقة عنم بمديرية
سحار ما أدى إلى تدميرها.
وأش��ار المصدر إل��ى أن طيران
ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي األم��ي��رك��ي
أي��ض �ا ً استهدف مشروعي مياه
ف��ي منطقتي السهلين والحجر
بآل سالم بمديرية كتاف ما أدى
إلى تدميرهما وسقوط جرحى من
النساء.
ودان المصدر إجرامية العدوان
السعودي األميركي باستهدافه
لمشاريع المياه التي لم تعد توفر
بسبب انعدام المشتقات النفطية
ج��راء الحصار سوى شيئ يسير
مما يحتاجه أبناء تلك المناطق
من المياه.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1أديب لبناني من أعظم أركان النهضة عرف بالمعلم
2 .2مؤرخ وجغرافي عربي
3 .3أعلى قمة في االردن ،إله الحرب عند الرومان ،حرف أبجدي
مخفف
4 .4مرفأ في قبرص ،متشابهان
5 .5كسر الشيء ،للتأوه ،من المغنين في أوائل العهد العباسي
6 .6البدين ،عث يقع في الثياب والخشب
7 .7مدينة أميركية ،عسكري
8 .8يزيال الوسخ بالمكنسةّ ،
نذل
9 .9حبكم ،جزيرة تنزانية ،حرف أبجدي مخفف
1010سقي ،نهتم باألمر ،خاصتي
1111أودية ،نواكبك
1212فقرة ،أنظر ليه عن كثب

1 .1قاعدة بحرية أميركية في جزيرة أواهو
2 .2دير في لبنان للرهبانية المارونية ،قروض
3 .3عبودية ،عبيد أت��راك وجراكسة مغول جندهم
األيوبيون في الخدمة العسكرية ،هدم البناء
4 .4سيّجا ،صارعنا
5 .5ق���ادم ،ق��دي��س ون��اس��ك ق��اس��ى اإلض��ط��ه��اد أي��ام
ديوقليتيانس ،باشر العمل
6 .6عتبوا عليهم ،مملكة عربية قديمة
7 .7مؤذن الرسول ،يالطفنا
8 .8فتن ،أوعية كبيرة ،علم
9 .9حيوان برمائي ،إقترب من ،أحد الوالدين
1010حرف عطف ،خالف أصبحه ،ص ّره
1111مدينة فرنسية ،حرف عطف ،يؤخر الحركة
1212فيلسوف وعالم من كبار فالسفة اإلس�لام ،جهد
وتعب
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،731429586 ،258673941
،567832194 ،694185273
،129547638 ،483961752
،342756819 ،976318425
815294367

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1جورج ايبر ،نير  ) 2فاسكو
دي غاما  ) 3ارم ،ادسه  ) 4سام،
اس��ر ،دالل  ) 5واي���ت ،اق��ب��ل ،لي
 ) 6نمنحكم ،ان��اف��س  ) 7سر،

لورستان  ) 8يهدما ،در ،دار ) 9
سيكب ،اتبع  ) 10يني ،بروست،
ار  ) 11ات��ب ،ام ،ماتت  ) 12يم،
الغالي ،بب.
عموديا:
 ) 1جفرسون سيتي  ) 2وا،

اامره ،نام  ) 3رسامين ،دسيت 4
) جكر ،تحلمي ،با  ) 5اوما ،كواكب
 ) 6يد ،سامر ،براغ  ) 7بيارق ،سد،
ومأ  ) 8رغد ،باتراس  ) 9اسدلنا،
تتمي  ) 10نمهل ،اندب  ) 11يا،
الف ،اعاتب  ) 12اليسار ،رتب.

 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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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.
(.)ABC

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).

