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بوتين يهدد بتدمير ( ...تتمة �ص)9

كما لم يستبعد أن تجتمع «مجموعة دعم سورية» مجددا ً في فيينا األسبوع
المقبل في حال نجاح األط��راف المشاركة في المفاوضات في تنسيق قوائم
التنظيمات اإلرهابية وفصائل المعارضة الوطنية التي تحارب في سورية،
مضيفا ً أنه بعد تنسيق مثل هذه القوائم ،يمكن التعويل على إطالق مفاوضات
بين الحكومة السورية والمعارضة تحت رعاية األمم المتحدة.
و أكد الفروف أن موسكو ما زالت ترفض أي خطط لتقسيم سورية إلى كيانات
تحمل طابعا ً إثنيا ً أو طائفياً .لكنه أقر بأن الدستور السوري يجب أن يضم بنودا ً
تعطي ضمانات أكثر متانة لألقليات داخل المجتمع السوري.
هذا وجدد الوزير الروسي دعوته إلى حل مسألة مصير الرئيس األسد عن
طريق االنتخابات ،وقال« :إنهم يقولون إن السنة في سورية يكرهون األسد.
وإذا كانت المشكلة تتمثل في ذلك ،فعليكم إجراء انتخابات مبكرة والتغلب عليه
إذا خاض تلك االنتخابات».
وبشأن احتمال انضمام روسيا إلى التحالف المناهض بقيادة واشنطن ،قال:
الفروف إن الحديث يدور ليس عن االنضمام ،بل عن التنسيق بين الطرفين على
أساس متكافئ ،مؤكدا ً أن التحالف بقيادة واشنطن قد يكون شريكا ً فعاال ً في
مكافحة اإلرهاب ،شريطة شروعه في العمل على أساس القانون الدولي.
وأكد الوزير الروسي استعداد موسكو لتوحيد الجهود مع الدول المنضوية
تحت لواء التحالف الغربي من أجل زيادة فعاليات عملية مكافحة اإلرهاب في
سورية بجميع جوانبها.
في غضون ذلك ،أبلغت وزارة الدفاع الروسية بريطانيا عن عمليات قواتها
الجوية-الفضائية في سورية واألساليب الروسية لتفادي وقوع أي حوادث في
السماء.
وأطلع نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنتونوف رئيس المديرية العامة
لسياسة األمن والعمليات الحربية في وزارة الدفاع البريطانية بيتر أوتكنس
على العمليات العسكرية التي تجريها روسيا في سورية حاليا ً واإلجراءات
الالزمة لضمان أمن التحليق خالل العمليات العسكرية في األجواء.
من جانبه شدد أوتكنس على اهتمام لندن بتنسيق خطوط االتصاالت
مع موسكو مؤكدا ً نوايا بالده االتزام «بقواعد السلوك» في سورية والتي تم
توقيعها بين روسيا والواليات المتحدة في تشرين األول الماضي.
الى ذلك ،أعلن الكرملين تقارب مواقف مختلف الدول بشأن التفريق بين

المعارضة واإلرهابيين في سورية ،مشيرا ً في الوقت ذاته إلى أن الخالفات بهذا
الشأن ما زالت قائمة.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أنه «يجرى اآلن
تركيز الجهود على إعداد قائمتين – إحداهما للمنظمات التي يجب اعتبارها
إرهابية والثانية لتلك التي يجب اعتبارها معارضة معتدلة يمكن ويجب
أن تشارك في التسوية السياسية» ،مضيفا ً أن «العمل لم ينته بعد» ،مضيفا ً
«توجد خالفات معينة بين بعض الدول».
من جهة أخ��رى ،قال وزي��ر الخارجية األميركي جون كيري أمس إنه ال
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تزال هناك بعض المسائل التي تحتاج إلى حل بغية التوصل إلى اتفاق بين
جماعات المعارضة السورية بشأن االنضمام لمحادثات السالم السورية لكنه
أضاف أنه واثق من أنها قابلة للحل.
وقال للصحافيين على هامش محادثات المناخ في باريس «هناك بعض
المسائل ومن الواضح وفقا ً لتقييمنا أن هناك بعض العقد التي تحتاج إلى
حل .وأنا واثق أ ّنها ستحل» .ولم يفصح كيري عن مزيد من التفاصيل بشأن
المواضيع التي يتعيّن حلها.
وأعلن أمس زيارة مرتقبة لوزير الخارجية األميركي الى العاصمة الروسية
الثالثاء المقبل  15كانون األول ،حيث سيلتقي الرئيس الروسي ونظيره
سيرغي الفروف.
وأعربت الخارجية الروسية عن أملها في أن تساهم زيارة كيري في تطبيع
العالقات الروسية ـ األميركية ،في حين ذكرت الخارجية األميركية أن كيري
سيسافر من باريس إلى موسكو االثنين ،بعد حضوره اجتماعا ً وزاريا ً حول
سورية في العاصمة الفرنسية.
وف��ي ش��أن متصل ،أش��ارت المندوبة األردن��ي��ة الدائمة ل��دى هيئة األمم
المتحدة ،دينا قعوار ،إلى وجود نقاشات حول تحديد المجموعات اإلرهابية
والمجموعات غير اإلرهابية في سورية بموجب بيان فيينا.
وأضافت قعوار أن «الصعوبات معروفة جيدا ً بالنسبة إل��ى األط��راف
المعنية» ،مشيرة إلى أن حركة «أحرار الشام» جزء من المداوالت المتعلقة
بتحديد المجموعات اإلرهابية ومجموعات المعارضة» ،مشيرة إلى أنه «في
حال جرى التوصل إلى تحديد الجماعات اإلرهابية ،فإن مجلس األمن سيحتاج
إلى اتخاذ قرار لضم هذه المجموعات إلى لوائح اإلرهاب».
وأكدت المندوبة االردنية أن «تقدما ً أحرز في العمل الذي تنسقه المملكة
األردنية وفقا ً لبيان فيينا في شأن تحديد المجموعات اإلرهابية والمجموعات
غير اإلرهابية» ،موضحة أن «هناك الكثير من الجماعات التي يجرى النظر فيها
وهذه عملية متواصلة».
وتابعت قائلة إن «هناك ترابطا ً بين العمل الذي يقوم به األردن في هذا
الشأن بالتنسيق مع أصحاب العالقة والمعنيين بهذا الملف ،والجهود التي
بذلت خالل اجتماع المعارضة في الرياض» ،مؤكدة أن «الصعوبات معروفة
جيدا ً بالنسبة إلى األطراف المعنية».

موقع فرن�سي ي�ؤكد �أن العدوان على اليمن ك�شف همجية �آل �سعود
وص��ف م��وق��ع إخ��ب��اري فرنسي مشهور
ال��ع��دوان السعودي على اليمن بالبربري
والهمجي .
وأوض��ح موقع «أج��ورا فوكس» الفرنسي
اإلخباري في تقرير له تناقله عدد من الوكاالت
العالمية أول من أمس ،أن الحرب على اليمن
تعكس اإليديولوجية الهمجية والبربرية
السعودية المتبعة في الحرب على اليمن
والمتمثلة بتدمير كل شي إلى درجة مالحقة
النازحين بالمزيد من ال��غ��ارات واستخدام
األسلحة المحرمة دوليا ً وفرض حصار بري
وجوي وبحري على سكان البالد.
ولفت تقرير الموقع الفرنسي إلى أن ذلك
يكشف الهمجية والبربرية التي يتسم بها نظام
آل سعود ،فضالً عن عجزه وضعفه العسكري
في ما يخص الحرب على األرض في اليمن،
مضيفاً :لم تخلف الحرب التي شنتها قوى
التحالف العربي بقيادة السعودية والمدعومة
من الواليات المتحدة على اليمن سوى المزيد
من الدمار والخراب ،حيث خلقت هذه الحرب
أزمة إنسانية غير مسبوقة ،ما أدى إلى إعالن
هيئة األمم المتحدة حالة التأهب القصوى.
ولفت في تقرير ال��ذي نشر تحت عنوان

(الحرب على اليمن تقرع طبول نهاية حكم آل
سعود) إلى ما تعرض له اليمن «خالل هذه
الحرب من تدمير كامل للبنية التحتية للبالد،
حيث طالت الهجمات المناطق السكانية
واألسواق الشعبية ومخازن الحبوب وخزانات
المياه والمدارس والمستشفيات والمساجد
واألماكن األثرية حتى أن المقابر لم تسلم من
هذه الهجمات».
وقال :إن هذه الحرب تشير إلى اإليديولوجية
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من جهته ،أكد مصدر أن قوات االحتالل اقتحمت صباح الجمعة ،مكتب «الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين» في مدينة طولكرم ،وقام جنود االحتالل بتحطيم األبواب والعبث بمحتويات
المكتب ومصادرة الرايات واليافطات والبوسترات كافة التي تحمل صورا ً لرموز ولوحات
وطنية.
كذلك اعتقلت الشاب أحمد شلبي من مدينة طولكرم ،علما ً أنه تحرر من األسر قبل أشهر عدة.
من جهته أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة إصابة  9مواطنين
منهم  7إصابات بأعيرة في القدم وإصابتين باالختناق شمال غزة ،إضافة إلى اصابة اثنين من
المواطنين بأعيرة نارية في األقدام شرق خان يونس.
على الصعيد السياسي ،حذر كبير المفاوضين الفلسطينيين ،صائب عريقات ،من حرب بين
اليهود والمسلمين في حال فشل حل الدولتين.
وقال عريقات ،في كلمته أمام منتدى المتوسط في روما ،أمس« ،نشعر بأننا قد فشلنا ،ألننا
وعدنا شعبنا بدولة ،وقد التزمنا بذلك في المفاوضات مع «إسرائيل» ،لكن ال نزال نعيش تحت
االحتالل في حالة الفصل العنصري ،حيث ارتفع عدد المستوطنين من  200ألف عام  2000إلى
 600ألف في الوقت الراهن».
وأضاف عريقات أن «هناك حاجة ملحة لتطبيق حل الدولتين على أساس حدود عام 1967
وإال فإن السلطة الفلسطينية ستفقد الشرعية وسينتقل الصراع من المسار السياسي ،إلى حرب
بين يهود ومسلمين».

المتبعة في تدمير كل شي وأن هذه الهجمات
طالت حتى أماكن وجود النازحين الفارين من
ويالت هذه الهجمات فالسعودية لم تكتف بهذا
فحسب بل فرضت حصار بري وجوي وبحري
خانق على البالد.
وتطرق تقرير موقع «أج��ورا فوكس» إلى
حالة الخوف التي أصبح يعيش تحت وطأته
أكثر من  21مليون نسمة والذي يقارب الـ 80
في المئة من إجمالي سكان اليمن من انعدام
أساسيات الحياة م��ن طعام وم��ي��اه نظيفة
ورعاية طبية باإلضافة إلى انعدام الطاقة
الكهربائية وشحة الوقود.
وت��ح��دث ال��م��وق��ع ال��ف��رن��س��ي ع��ن ال��دع��م
األميركي لهذا العدوان قائالً إنه «وفقا ً للمنهج
الذي ينتهجه الرئيس األميركي باراك أوباما في
سياسته المتبعة في منطقة الشرق األوسط فقد
تبنت الواليات المتحدة هذا التدخل العسكري
غير الشرعي والجنائي على اليمن حيث أنها
وفرت كل الدعم المطلوب لهذه الحرب وسخرت
ك��ل م��وارده��ا لخدمة دول الخليج ،حيث
استطاعت دول الخليج الحصول على أكثر
األسلحة تطورا ً والتي تصل قيمتها إلى 100
مليار دوالر خالل العام الماضي».
ورأى أن الواليات المتحدة تمكنت بذلك من
زعزعة أمن واستقرار المنطقة من دون الحاجة
إلى إرسال أي من قواتها العسكرية إلى هناك.
وقال« :لم تكن الواليات المتحدة األميركية
الداعم الوحيد لقوى التحالف في حربها ضد
اليمن فقد شاركت دول حلف شمال األطلسي
في تقديم كل أشكال الدعم في ه��ذه الحرب
وعلى رأسها المملكة المتحدة وفرنسا».

وأش��ار إلى أن الجيش اليمني واللجان
الشعبية ه��اج��م��ت ال��ق��واع��د العسكرية
ملحقة العديد من الخسائر الجسيمة في
العتاد العسكري كما أردت العديد من
القوات السعودية بين قتيل وجريح إال أن
السعودية تسعى جاهدة إلى عدم ذكر اي
من هذه األنباء عن الخسائر التي تكبدتها
فهي تعتبر ذلك سرا ً عسكريا ً ال يجوز اإلطالع
عليه.
على صعيد آخ��ر ،وبعد سقوط خطوط
الدفاع األولى على الحدود السعودية وانهيار
الجيش السعودي ومواقعه العسكرية تحت
وط��أة ض��رب��ات الجيش اليمني واللجان
الشعبية ،تستقدم السعودية  1500جندي
مغربي من قوات النخبة ،ولكن ما هي دوافع
النظام المغربي إلقحام قواته في العدوان
على اليمن بعد أن ك��ان��ت مشاركته في
التحالف العشري للعدوان على اليمن مجرد
رمزية تقتصر على  6طائرات حربية؟
ميدانياً ،أعلنت مصادر يمنية استشهاد
ثمانية مدنيين ب��ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي
المستمر على مديرية الوزاعية في محافظة
تعز وباقي المحافظات.
وأك��دت المصادر أن الغارة السعودية
استهدفت وادي العقمة بمديرية الوازعية
ما أدى إلى استشهاد مدنيين ممن يعرفون
بالمهمشين.
من جهة أخ��رى أف��اد مصدر ب��أن القوة
الصاروخية للجيش واللجان الشعبية
قصفت بارجة حربية هي السابعة لقوات
العدوان وأغرقتها بالقرب من سواحل المخا
بمحافظة تعز.
كما استهدفت مدفعية القوات اليمنية
المشتركة مخازن أسلحة في موقع الرمادي
العسكري بمنطقة جيزان جنوب السعودية
وحققت إصابات مباشرة حيث شوهدت
ألسنة النار والدخان تتصاعد منها.
إل��ى ذل��ك ألقت ال��ق��وى األمنية اليمنية
بالتعاون مع اللجان الشعبية القبض على
خلية إرهابية بحوزتها العديد من العبوات
الناسفة في مديرية السدة بمحافظة إب.
وكانت الخلية اإلرهابية تحمل مجموعة
كبيرة ومختلفة من العبوات الناسفة التي
تستخدم الرتكاب الجرائم بحق الشعب
اليمني.
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وتوصل المجتمعون في مؤتمر المعارضة،
ّ
ال���ذي ل��م يشهد م��ش��ارك��ة ت��ي��ار ق��م��ح ال��ذي
يرأسه هيثم المناع واستبعاد حزب االتحاد
الديمقراطي الكردي ،وانسحاب حركة أحرار
الشام التي تعتبر أضخم الفصائل المسلحة
مبررة قرار انسحابها بعدم إعطاء الفصائل
ال��ث��وري��ة المسلحة الثقل الحقيقي .وبعد
وق��ت م��ن إع�لان االنسحاب تراجعت حركة
أحرار الشام وأعلنت تراجعها عن االنسحاب
وتوقيعها على البيان الختامي الذي تض ّمن
تشكيل وفد مفاوض يض ّم نحو  25شخصاً،
يمثل  6أش��خ��اص م��ن االئ��ت�لاف المعارض
و 6ع��ن الفصائل العسكرية و 5ع��ن هيئة
التنسيق للتغيير الديمقراطي ،باإلضافة إلى
 6شخصيات مستقلة ،وستفوض الهيئة 15
شخصا ً تحت اسم الهيئة العليا للتفاوض مع
الدولة السورية أي مع الوفد الرسمي .وقد
أشارت وكاالت أنباء عالمية إلى أن وفدا ً من
المعارضة السورية سيلتقي بوفد من النظام
أوائل الشهر المقبل بإشراف األمم المتحدة.
يؤكد المتابعون أن الرياض الداعم األكبر
للجماعات اإلرهابية في سورية ،س��ارت في
مسار اللقاءات واالجتماعات والدعوة لوحدة
وطنية ودع���م ال��م��ع��ارض��ة ،وح��اول��ت لعب
دور كبير في إيجاد تسوية سياسية لألزمة
السورية .وترى أن هذا الحل يجب أن يُبعد
الرئيس األسد عن السلطة .وتدّعي أنها تريد
اإلبقاء على الجيش السوري وعلى مؤسسات
الدولة في سورية .والذين يعرفون بواطن
األم��ور في ال��ري��اض ي��درك��ون أن السعودية
فشلت ف��ي محاولتها تغيير الرئيس األس��د
وحكومته ،وباتت اآلن تم ّر في مرحلة الخضوع
واإلذع���ان شيئا ً فشيئا ً في الملف السوري
وتقبّلت الهزيمة ،وأصبحت قابلة لتج ّرع كأس
الرئيس األسد وسط الضغط الذي تعيشه في
اليمن من جهة ،وفي سورية من جهة أخرى،
فالبيان الذي صدر عن قمة مجلس دول التعاون
الخليجي في  10الحالي تجاهل رحيل الرئيس
السوري وتضمن تأييد الحل السياسي في
سورية بما يضمن وحدة أراضيها واستقاللها
ودع��م الحل السياسي في اليمن ومخرجات
الحوار الوطني الشامل.

ناديا شحادة

كل دولة وعدم التجاوز على أراضيها هو من أوضح القوانين التي نصت عليها
القوانين والمواثيق الدولية» ،مشيرا ً الى أنه «ليس ألي دولة إرسال جنودها
الى أراضي دولة أخرى بذريعة مساندتها بحجة اإلرهاب ما لم يكن هناك
اتفاق على ذلك بين حكومتي الدولتين بشكل واضح».
ودعا زعيم ائتالف دولة القانون في العراق نوري المالكي ،الحشد الشعبي
إلى االستعداد واالنتباه لما سماها بـ«مخططات األع���داء» ،متهما ً تركيا
بممارسة «النفاق» في محاربة جماعة «داعش» اإلرهابية.
وأفاد موقع «السومرية نيوز» أمس الخميس ،أن المالكي قال خالل لقائه
تشكيالت تابعة للجناح العسكري لمنظمة ب��در« :إن الشذاذ والمجرمين
والقتلة حاولوا أن ينالوا من العراق لكن بفضلكم وبتضحياتكم أحبطت كل
المخططات الشريرة».
وأش��ار إلى أن «من واج��ب الحكومة وواج��ب الجميع أن يقدم لكم كامل
الدعم واإلسناد ،ألن الذي تحقق على أيديكم لم تستطع جيوش بكامل عدتها
وعتادها أن تحققه».
ودعا المالكي الحشد الشعبي إلى «االستعداد واالنتباه لمخططات األعداء
الذين يحاولون من جديد تنفيذ مشاريعهم التقسيمية على أرض العراق
عبر محاولة فصل األنبار من جهة وإدخال قوات تركية في الموصل من جهة
أخرى».
واعتبر أن «تركيا ُتمارس اليوم النفاق في محاربة اإلرهاب وداعش ،ألنها
تدعي تصديها للجماعات اإلرهابية في حين أنها تدعم تلك الجماعات سرا ً
عبر تجهيزها بكل ما تحتاجه من أسلحة ومعدات وإمكانيات».
وأوضح المالكي أن «تلك القوات هي قوات غازية وعليها المغادرة فورا ً وإال
ستكون خيارات المواجهة على األرض كثيرة ومتعددة ألن الشعب العراقي
بجميع مكوناته يرفض وجود القوات األجنبية على أراضيه».
وطالب الشعب العراقي بـ«الخروج والمشاركة في تظاهرات اليوم
السبت المقبل لرفض الوجود التركي على األراض��ي العراقية» ،مبينا ً أن
«هذه التظاهرات ستكون بمثابة الرد على من يحاول انتهاك أرض وسيادة
العراق».
وأعلنت الخارجية العراقية أن سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في
مجلس األمن المعتمدين لدى بغداد اعتبروا توغل قوات تركية في العراق
«خرقاً» للسيادة العراقية ،مؤكدين أن بلدانهم ستساند موقف العراق.
كما أعلنت وزارة التجارة ،إلغاء الملحقية التجارية في السفارة العراقية
بتركيا.
وفي ردود الفعل على دخول قوات تركية إلى األراضي العراقية ،وصف
خطيب جمعة طهران المؤقت السيد كاظم صديقي تطاول تركيا على العراق
بأنه يضر المنطقة وال يستند ألي منطق.
وأف��ادت وكالة «إرن��ا» أن صديقي قال« :من المؤكد أأن الشعب التركي
وهو شعب مسلم لن يرضى بما قامت به حكومته فإن هذا الشعب ال يمكن
أن يوافق على اإلساءة لدول الجوار أو المسلمين» .وأضاف« :نحن ندين مثل
هذه اإلجراءات وننصح المسؤولين األتراك بأن يكفوا عنها من حيث أنها لن
تصب في مصلحتهم وال تخدم أحدا ً سوى أعدائهم».

م�صر� :شرم ال�شيخ( ...تتمة �ص)9
أما مشروع «تقاطع األديان» فهو فكرة الفنانة المصرية انتصار عبد الفتاح.
وقد تم إنجازه تحت شعار «نصلي معاً» .وقد أقيم الحفل الموسيقي األول في
مدينة شرم الشيخ العام الماضي.
من جهة أخرى ،يتوجه خبراء روس بتكليف من رئيس الوزراء دميتري
مدفيديف إلى مصر للعمل على تعزيز أمن الطيران ،حيث سيتم بعدها اتخاذ
قرار حول استئناف الرحالت الجوية إلى هذا البلد.
وأع��ل��ن نائب رئيس ال���وزراء أرك���ادي دفوركوفيتش أول م��ن أم��س أن
«مجموعة مفتشين أنهت العمل في مصر ،حيث تم تجهيز توصيات حول
تحديث منظومات األمن».
وأض��اف أن��ه تم توجيه الخبراء ال��روس «للعمل المشترك مع الزمالء
المصريين حول تنفيذ هذه التوصيات ،والبحث المشترك لسبل تحسين
أنظمة األمن ومشاركة خبرائنا في أنظمة المراقبة في األسابيع القريبة المقبلة
حتى مع غياب الرحالت إلى روسيا ومنها».
وأكد أنه «في نهاية هذا العمل سيتم اتخاذ قرار حول استئناف أو عدم
استئناف الرحالت».

ليبيا :الفرقاء( ...تتمة �ص)9
اجتماعه مع الفرقاء الليبيين في تونس.
وقال كوبلر في تصريح صحافي «شعرت أن هناك توافقا ً على ضرورة
التوقيع بصورة عاجلة على االتفاق» .وأضاف« :هذه أول مرة ألتقي فيها
جميع أطراف الحوار السياسي الليبي واستشعرت تشجيعا ً كبيرا ً ما سمعت
أثناء االجتماع».
يذكر أن األمم المتحدة اقترحت بعد عام من المفاوضات اتفاقا ً لتشكيل
حكومة وحدة وطنية بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا واللتين إحداهما
في طرابلس بينما األخرى المعترف بها دوليا ً في طبرق شرق البالد .ولكل
حكومة برلمان خاص بها.
وكانت بدأت أعمال االجتماع التشاوري بين أط��راف الحوار السياسي
الليبي ،في تونس بحضور مبعوث األمم المتحدة الجديد.
وشارك في االجتماع الذي يعقد على مدى يومين ،ممثلون عن مجلس
النواب والمؤتمر الوطني العام والمجالس البلدية واألح��زاب السياسية
وشخصيات مستقلة ،إضافة إلى وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش
ومبعوث األمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا مارتن كوبلر.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1سياسي إنكليزي راحل إشتهر بصموده الذي أسهم في
إنتصار الحلفاء بالحرب العالمية 2
2 .2بركان مشتعل في كوستاريكا ،ضمير
3 .3جوهر ،مدينة لبنانية
4 .4خالف يستقبل ،مدينة إسبانية
5 .5أبناء ،خبر ،أداة جزم
6 .6أكملها ،أنشأوا
7 .7فلوس ،عاصمة أوروبية
8 .8وجنة ،تهذيب ،أناصر
9 .9سكان البادية ،حرف نصب ،مدينة فرنسية
1010دولة أوروبية
1111مرفأ في شرق إنكلترا ،بلدة لبنانية
1212اسحب ،إمارة أوروبية

1 .1موقع في المغرب قرب القصر الكبير
2 .2طاغية روماني ،أرشد ،للنداء
3 .3ال يباح به ،كذاب ،مدينة بلجيكية
4 .4مناصرات مواليات ،أمر عظيم ،عطف ورجع
5 .5خالف ضيّق ،جزيرة إيطالية في المتوسط
6 .6نأ ّنب ،خاف من ،جعل للشخص عالمة يعرف بها
7 .7عملة عربية ،مدينة قديمة في روسيا
8 .8شعر ينبت فوق الفم ،أحد آلهة روما األقدمين
9 .9ه ّز بقوة ،عاصمة بولونيا ،من المحرمات
1010ضيّقن األمر ،حصن باألندلس
1111للنفي ،الحاكم ،أنت (باألجنبية)
1212غير مطبوخ ،إسم موصول ،يشاهد من بعيد
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،817529634 ،654371298
،463298175 ،239486517
،972145863 ،581637942
،148762359 ،396754721
725913486

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ثاوزند ايلندز  ) 2ي ي ،امي،
اي ،ني  ) 3وريد ،نا ،نبست ) 4
دانته الياري  ) 5وني ،ارمل ،لها
 ) 6ربو ،يفني  ) 7االنسان ،انام

 ) 8ين ،انامل ،لج  ) 9بنها ،نفاخر
 ) 10را ،لدينا ،ند  ) 11مرسين،
بفلو  ) 12اسبانيا ،ابري.
عموديا:
 ) 1ثيودورا ،برما  ) 2ايران،
لينارس  ) 3ينيرانه ،سب ) 4

زادت ،ب��ن ،اليا  ) 5ن��م ،هاوسا،
دنن  ) 6دينار ،انبي  ) 7المينا،
نبأ  ) 8يا ،يلف ،مناف  ) 9لينا،
نألف ،ال  ) 10برلين ،انوب ) 11
دنسيه ،الخد  ) 12زيت ،المجر،
لي.

 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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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

7

3

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).

1

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).

