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م�شروع رو�سي �أميركي ( ...تتمة �ص)9

ودع��ا األمين العام أط��راف األزم��ة السورية إلى
التوصل إلى هدنة عسكرية أوسع ما يمكن ،وذلك
بالرغم من سيطرة تنظيم «داعش» اإلرهابي على
عدد من المناطق السورية.
ه��ذا وأش���ار ب��ان إل��ى أن مدينة نيويورك
ستستضيف اجتماعا ً ثالثا ً لـ «مجموعة دعم
سورية» ،باإلضافة إلى عقد جلسة لمجلس األمن
الدولي لبحث سبل التسوية السورية.

تسوية أي نزاع مسلح مستمر منذ سنوات ،تتطلب
دائما ً قبول جميع األط��راف حلوال وسطا ،وقال
«نرى أنه اقتراح مقبول بشكل عام ،على الرغم من
أنه يتطلب مواصلة العمل على صياغته».
واعتبر بوتين أن المبادرة األميركية تدل على
قلق واشنطن وال��دول األوروبية من التطورات
األخيرة في الشرق األوس��ط ،والسيما في اليمن
وس��وري��ة وال���ع���راق ،كما تعهد ب��أن موسكو
ستساهم بشتى الوسائل ف��ي تسوية األزم��ة
السورية وستسعى إل��ى المساعدة في اتخاذ
قرارات سترضي جميع األطراف.
وشدد الرئيس الروسي على ان العمل يجب أن
يبدأ من إعداد دستور سوري جديد ،ومن ثم يجب
استحداث آلية موثوقة وشفافة للرقابة على
االنتخابات المستقبلية ،وأضاف «على أساس
هذه اإلجراءات الديمقراطية يجب أن تتخذ سورية
بنفسها القرار حول نظام الحكم المقبول بالنسبة
لها ،وتحدد الشخص الذي سيقود البالد».
ف��ي ال��وق��ت نفسه أك��د الرئيس ال��روس��ي أن
بالده لن تقبل أبدا ً أن يفرض أحد من الخارج مَن
سيحكم سورية ،أو أي بلد آخر ،مشددا ً على أن
الموقف الروسي من هذا الموضوع لن يتغير،
وقال «إنه أمر ال يتوافق على اإلطالق مع العقل
السليم والقانون الدولي».
وتابع بوتين أنه بحث هذا الموضوع في أثناء
لقائه مع كيري ،قائال «إن موقفنا لم يتغير ،ويبقى
مبدئياً .إننا ن��رى أن��ه ال يحق ألح��د ،باستثناء
الشعب السوري ،أن يحدد مَن سيقوده ووفق أي
معايير وقوانين».
وشدد على أنه ال بديل للحل السياسي لتسوية
األزمة ،مؤكدا أن التصور الروسي في هذا المجال
يتطابق تقريبا مع الخطة األميركية .وأوضح
«تتطابق خطتنا في النقاط الرئيسية مع الخطة
التي اقترحتها الواليات المتحدة ،ويدور الحديث
عن صياغة الدستور بجهود مشتركة ،واستحداث
آليات للرقابة على االنتخابات المبكرة ،وإجراء
االنتخابات وقبول نتائجها» ،مشيرا ً إلى أنه على

دي ميزير

من جهته ،قال وزير الداخلية األلماني توماس
دي ميزير ،إن االستقرار في سورية على المدى
البعيد لن يتحقق إال بعملية برية ضد مسلحي
تنظيم «داعش».
وأض��اف دي ميزير أن العملية الجوية في
سورية مجدية ،ولكن االستقرار في هذا البلد
يتحقق فقط بعملية برية ،مشيرا ً إلى أن مشاركة
القوات األوروبية في هذا العمل لم تتم مناقشتها
وأن هذه المسألة يجب أن تحل في إطار إقليمي.

بوتين

في غضون ذلك ،قال الرئيس الروسي فالديمير
بوتين إن موسكو تؤيد م��ب��ادرة واشنطن إلى
مشروع قرار دولي بخصوص سورية ،وتتفق مع
أهم نقاطها ،إال أنه لم يستبعد اال تعجب بعض
تلك النقاط الحكومة السورية.
وخالل مؤتمره السنوي الموسع في موسكو
أم��س ،ق��ال بوتين «ن��ؤي��د بشكل ع��ام مبادرة
الواليات المتحدة ،بما في ذلك االقتراح حول
إع��داد مشروع دولي حول سورية .وجاء وزير
الخارجية األميركي جون كيري إلى موسكو بهذا
المشروع بالذات» ،مضيفا ً «أعتقد أنه بعد أن
تتعرف القيادة السورية على نقاط القرار يجب
أن تقبل به» ..واستطرد «ربما هناك بعض النقاط
التي لن تعجبها».
وشدد الرئيس الروسي في هذا السياق على أن

جميع األطراف المتصارعة في سورية أن تبذل
كل ما بوسعها من أجل تقريب مواقفها.
إلى ذلك ،أعلن بوتين أن روسيا تنجح جزئيا ً
في توحيد جهود الجيش السوري وقسم من
المعارضة المسلحة في مكافحة تنظيم «داعش»
اإلرهابي ،موضحا ً أن روسيا تمكنت من إقامة
اتصاالت بأشخاص يمثلون المعارضة المسلحة
التي ترفض أي تعاون مع الحكومة السورية،
لكنها تريد محاربة «داع��ش» وتقوم بذلك على
األرض .وأكد أن سالح الجو الروسي يؤيد جهود
ه��ذه ال��ق��وات المعارضة مثلما يدعم الجيش
السوري.
كما كشف بوتين أن بعض السياسيين
الغربيين عرضوا عليه صفقات مختلفة بشأن
سورية ،وتعهدوا بـ«أخذ مصالح روسيا بعين
االعتبار» ،وسألوه «هل تريدون أن تبقى قاعدتكم
هناك؟» .واعتبر أن روسيا ليست بحاجة إلى
قاعدة عسكرية دائمة في سورية.
داع ألن نفرض
وتساءل «ل��م��اذا؟ هل هناك ٍ
رقابتنا على كل شيء هناك؟ في السابق لم يكن
لدينا صواريخ متوسطة المدى (علما ً بأن االتحاد
السوفيتي أتلف جميع هذه الصواريخ في إطار
اتفاقية ثنائية مع الواليات المتحدة) ،أما اآلن
فنملكها .ونملك على سبيل المثال الصاروخ
البحري «كاليبر» ال��ذي يبلغ م��داه  1.5ألف
كيلومتر ،وص��اروخ «  »Х-101ال��ذي تحمله
الطائرات ومداه  4.5ألف كيلومتر .فلماذا نحتاج
إلى قاعدة هناك؟ إذا كانت هناك حاجة في أن
نصل إلى أحد ما ،فسنصل إليه حتى بدون مثل
هذه القاعدة».
وأكد بوتين أن سالح الجو الروسي سيواصل
شن الغارات على مواقع تنظيم «داعش» ،طالما
استمرت العمليات الهجومية للجيش السوري،
وقال «لكن عندما سنرى انطالق عملية سياسية،
وستقول السلطات السورية أن��ه ح��ان الوقت
لوقف إطالق النار والشروع في التفاوض ،عندها
لن نخطط ألن نكون سوريين أكثر من السوريين

عزام الأحمد� :إقالة وزير العدل الفل�سطيني
لمخاطبته م�صر من دون �إذن
قال مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني
(فتح) إن إقالة وزير العدل سليم السقا مؤخرا ً كانت
بسبب استفساره من مصر عن اختفاء فلسطينيين
في سيناء ،وهو أمر اعتبرته حركة المقاومة اإلسالمية
(حماس) دليالً على أن الحكومة ت��دار بقرارات من
فتح.
وأك��د رئيس كتلة فتح البرلمانية ع��زام األحمد -
خالل مقابلة تلفزيونية  -أن إقالة وزير العدل ضمن
التغييرات ال��وزاري��ة الثالثة التي أجراها الرئيس
الفلسطيني محمود عباس مؤخراً ،كانت بسبب إرسال
السقا رسالة إلى السلطات المصرية لالستفسار عن
قضية المسافرين الفلسطينيين األربعة الذين قال إنهم
اختفوا في سيناء .وأضاف األحمد أن الوزير تجاوز
صالحياته بإرسال هذه الرسالة من دون أن يأخذ

رو�سيا( ...تتمة �ص)9
أنفسهم ،بدءا ً من هذه اللحظة».
وفي معرض تعليقه على إع�لان السعودية
عن قيام التحالف العسكري اإلسالمي لمواجهة
«داعش» ،استبعد بوتين أن يحمل هذا التحالف
طابعا معاديا لروسيا ،وقال «إنني أعول على
أن يعمل التحالف الجديد في سياق المصالح
المشتركة ،وآم��ل في أننا سنتمكن من وضع
مقاربات وقواعد مشتركة ،باإلضافة إلى إطالق
عمليات فعالة مشتركة وآليات فعالة».
كما أق��ر بوتين بوجود خالفات بين روسيا
والسعودية حول التسوية السورية ،لكنه أكد
أن هناك نقاطا ً متطابقة في مواقفهما أيضا.
وأشاد بتطور العالقات الثنائية قائالً «إننا ندرس
حاليا مشاريع مشتركة مع السعودية في مجال
التعاون العسكري التقني .ويدور الحديث عن
برنامج متكامل بمليارات الدوالرات».
ه��ذا وأك��د الرئيس الروسي أن تركيا طالما
كانت تخترق األجواء السورية ،لكن الوضع تغير
جذريا بعد إسقاط القاذفة الروسية ،علما بأن
هذه «الطعنة في الظهر» دفعت بروسيا إلى نشر
منظومات دفاع جوي متقدمة في سورية.
وتابع أنه ال يرى آفاقا للتعاون مع القيادة
التركية في المجال السياسي ،وأقر بأن موسكو
تضطر الت��خ��اذ إج����راءات عقابية معينة في
المجالين االقتصادي واإلنساني أيضا.
ولم يستبعد أن يكون الهجوم على القاذفة
الروسية مرتبطا بمحاولة أطراف ما في القيادة
التركية إرضاء األميركيين ،لكن تساءل حول ما
إذا كانت واشنطن مهتمة بمثل هذه «المغازلة».
وتساءل «أنني ال أفهم – من أجل م��اذا؟ هل
فكروا أننا سنهرب من سورية؟ لكن روسيا ليست
هذا البلد (الذي يهرب) .إننا قمنا بتعزيز وجودنا
العسكري (في سورية) وتكثيف عملياتنا .لم تكن
في سورية أي منظومات روسية للدفاع الجوي،
أما اآلن ،فنشرنا هناك «أس »400 -ومنظومات
«ب����وك» .فليحاولوا التحليق (ف��ي األج���واء
السورية)!».

طالباني ي�شير ( ...تتمة �ص)9

موافقة الحكومة والرئيس عباس ،وأن ذلك أدى إلى
نشوء أزمة مع مصر.
وفي المقابل ،قال المتحدث الرسمي باسم «حماس»
سامي أبو زهري في بيان إن اعتراف األحمد بأنه تمت
إقالة السقا بسبب مخاطبته لمصر بشأن المختطفين
األرب��ع��ة« ،يبرهن على أن الحكومة الحالية تدار
بقرارات حركة فتح ،وليس لها عالقة بالتوافق» ،وأنه
«يمثل وسام شرف لوزير العدل المقال».
يُذكر أن الشبان الفلسطينيين األربعة اختطفوا في
آب الماضي على يد مسلحين مجهولين بعد مداهمة
حافلة كانت تقلهم مع مسافرين آخرين من معبر رفح
متوجهين إلى مطار القاهرة الدولي،
البري ،حيث كانوا
ّ
ولم يُعرف مصيرهم حتى اللحظة ،بينما ح ّملت حماس
األجهزة األمنية المصرية المسؤولية عن الحادثة.

وكان الرئيس األميركي باراك اوباما قال االثنين الماضي ،إن الواليات المتحدة وحلفاءها
تضرب التنظيم «بشدة اكبر من ذي قبل» ،وحذر زعماء داعش بـ«انكم الهدف التالي».
إلى ذلك ،اعتبر نائب رئيس حكومة اقليم كردستان العراق ،قباد طالباني ،الخميس ،أن
الخالفات بين األطراف السياسية الكردستانية وصلت الى «مرحلة خطيرة» ،داعيا ً رئيس
اقليم كردستان واالط��راف السياسية في االقليم الى العمل لمعالجة الخالفات وتنظيم
البيت الكردي.
وبحسب «السومرية نيوز» ،قال طالباني ،القيادي في االتحاد الوطني الكردستاني،
في كلمة بمناسبة يوم العلم الكردستاني :إن «هناك شرخا ً بين األطراف السياسية في
كردستان» ،مشيرا ً الى أن «الخالفات بين األطراف السياسية وصلت إلى مرحلة خطيرة».
وأضاف نجل الرئيس العراقي السابق جالل طالباني ،أن «أعداء كردستان مستمرون
بمحاوالتهم ضد تجربة اقليم كردستان» ،مبينا ً أنه «من المعيب جدا ً إذا لم نتمكن من
الحفاظ على وحدة صفوفنا».
وأك��د طالباني ،أن «على الجميع مسؤولية مواجهة المرحلة» ،داعيا ً رئيس اقليم
كردستان مسعود بارزاني واألطراف السياسية الى «العمل لمعالجة الخالفات وتنظيم
البيت الكردي».
ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية وقانونية على خلفية ظهور خالفات بين األطراف
السياسية الرئيسية بشأن قانون رئاسة إقليم كردستان.

تن�ضم �إلى «�شارل ديغول» والأ�سطول الخام�س
«ترومان»
ّ

البحرين يحيي ذكرى عيد ال�شهداء
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال م��وق��ع س��ت��ار آند
سترايبس ،نقالً عن البحرية األميركية ،إن
«حاملة ّ
الطائرات يو إس إس هاري ترومان،
ال ّتابعة لبحرية الواليات المتحدة األميركية،
ومجموعتها الهجومية المرافقة دخلتا منطقة
عمليات األس��ط��ول األميركي الخامس في
البحرين االثنين الماضي».
وجاء في الخبر الذي نقله كريس تشيرش،
مراسل الموقع ،أن «حاملة ّ
الطائرات ترومان
ّ
ال��ط��ائ��رات الفرنسية
تنضم إل��ى ح��ام��ل��ة
وسفينة الدّفع ال ّنووي شارل ديغول ،التي
كانت قد وصلت إلى منطقة عمليات األسطول
الخامس األميركي في وقت سابق من هذا
ّ
الشهر».
وأش����ار ت��ش��ي��رش إل���ى أن ت��روم��ان هي

تتواصل التظاهرات ف��ي البحرين إحيا ًء
لذكرى عيد الشهداء ،حيث شهدت مختلف أرجاء
البالد تظاهرات غاضبة أكد فيها المواطنون على
الوفاء للشهداء والتمسك بالمطالب الشعبية
التي ضحوا من أجلها.
وعشية عيد الشهيد شهدت جزيرة سترة
وبلدات السنابس وكرزكان وعالي والمصلى
والبالد القديم ،وغيرها من البلدات تظاهرات
غاضبة حمل فيها المتظاهرون ملك البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة المسؤولية عن الجرائم
واالنتهاكات التي تجري بحق المواطنين.
ويأتي ذل��ك في حين سارعت ق��وات األمن
البحرينية إل���ى ق��م��ع ال��ت��ظ��اه��رات وأطلقت
الغازات السامة والرصاص المطاطي لتفريق
المتظاهرين.

«ح��ام��ل��ة ال� ّ
�ط��ائ��رات األميركية األول���ى في
ّ
الشرق األوسط منذ مغادرة مجموعة حاملة
ّ
الطائرات «يو إس إس ثيودور روزفلت» ،في

تشرين األول ،الف ًتا إلى أن «ذلك ترك فجوة
في وجود حامالت ّ
الطائرات األميركية للمرة
األولى منذ العام .»2007

في الضفة المعادية لروسيا بدأت تتسرب أول سوائلها
من تركيا التي تقف تحت تطاير شرر الصراع الكردي
وانكفاء مجموعاتها اإلرهابية التي دعمتها العثمانية
ف��ي منطقة معادية لها ووض��ع معقد م��ا بين ص��راع
واض��ح بين موسكو وحلف الناتو ،ليستمر التسرب
إلى حلفاء «العم سام» تباعا ً من «إسرائيل» إلى دول
خليجية باتت تبحث عن مكان على الشجرة اإلقليمية
بعد السقوط عنها.
فالملف ال��س��وري يتجه لتسوية تنهي الحرب
وتبقي أول��وي��ة لمكافحة اإلره���اب ف��ي مقابل صعود
اقتصادي وسياسي إيراني سيكون بمثابة دافع قوي
لكسب مقعد دولي ذهبي يُشكل صدمة تدفع باالنهيار
السريع لبعض المقاعد الدولية المعادية وإرغامها
على التفاوض للحصول على مقعد ضعيف بفرص
تسووية ،لكن الكلمة الفصل الروسية حدّدها الرئيس
بوتين في كالم وفعل محسوب بدقة يقف على عتبة
اإلنجاز االستراتيجي في توازنات المنطقة العربية
والمحيط الدولي من تدوير لعجلة السياسية والميدان
معاً ،في سعي جدي وحقيقي لمكافحة اإلرهاب المتمدد،

رغم خطوات التعطيل المتكررة من قبل الحلف الداعم
لإلرهاب ،وسعي قوي وه��ادئ للتوافق السياسي في
سورية رغ��م تصاعد ال��دخ��ان من أدوار تريد إشعال
النيران المعادية ،لكن الرئاسة الروسية التي تحدثت
ِ
تخف مسارات الحرب على
أمس بصراحة وشفافية لم
اإلرهاب التي ُتبرز قدرة الردع اإلستراتيجي والمتوازية
مع مسارات السالم الدولي الرامية إلى إيجاد حلول
وتوافقات من شأنها دف��ع ال��دور الروسي إل��ى مقدمة
ال��دول الفاعلة في وجه التحريف والتضليل الدولي
لحقيقة الواقع عبر محاوالت خدمة السياسة «الصهيو
ـ أميركية» وضرب النجاحات االستراتيجية الروسية
التي تسلط الضوء وتمسك باليد القوية على مقبض
حقيقة التعاطي مع مكافحة اإلره��اب الدولي ،بشكل
ومضمون يتناسب مع حجمها ودوره��ا العالمي ،في
قيادة دور جديد وقوي للسياسة واالستراتيجيا الدولية
كإحدى القوى الكبرى في تغيير موازين القوى الدولية
وتوسيع حيز الدبلوماسية وسياسة القوة الكبرى.

فاديا مطر

وقف دائم لإطالق( ...تتمة �ص)9
وأشار الموفد ،إلى أن االجتماع الرسمي بين أطراف
النزاع تناول سبل وقف إطالق النار في اليمن وتبادل
األسرى والمعتقلين لدى الجانبين ،فيما يرفض وفد
الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي فكرة تبادل
أعداد كبيرة من األسرى والمعتقلين.
ون��وه إل��ى أن حركة انصارالله تصر على موقفها
ال��داع��ي إل��ى تنفيذ وق��ف إط�لاق النار واالشتباكات،
كما وزع��ت االم��م المتحدة م��س��ودة م��ش��روع إلدخ��ال

المساعدات اإلنسانية إلى اليمن على الوفود المشاركة
في المفاوضات كي يتم طرحها في االجتماعات الرسمية
الالحقة.
وم��ن المقرر أن يعقد مجلس األم��ن في ال��ـ  22من
الشهر الجاري اجتماعا له حول اليمن ،حيث سيقدم
المبعوث األممي اسماعيل ولد الشيخ احمد تقريره
حول المفاوضات التي تجري في سويسرا إلنهاء األزمة
ووقف العدوان السعودي.

المبعوث الأممي( ...تتمة �ص)9
وكان أكثر من  80عضوا ً بمجلس النواب قد وصل لمدينة
الصخيرات المغربية من أجل المشاركة في مراسم التوقيع
النهائي على االتفاق السياسي ،كما وصل العشرات من
المؤتمر الوطني للصخيرات .
ويأتي االتفاق ثمرة لعام من المفاوضات ،في وقت
تشهد فيه ليبيا تمددا للجماعات المتطرفة على أراضيها،
وعلى رأسها تنظيم داعش الذي يسيطر على مدينة سرت
( 450كلم شرق طرابلس) ويسعى للتمدد في المنطقة
المحيطة بها التي تضم حقول نفط رئيسية.
ويتطلع المجتمع الدولي إلى إنهاء الصراع على الحكم
في ليبيا المتواصل منذ عام ونصف العام ،عبر توحيد
السلطتين ،السلطة المعترف بها دول��ي��ا ف��ي الشرق،
والسلطة الموازية لها في العاصمة والمناطق الغربية،
عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تلقى مساندة دولية في

مكافحة التنظيمات المتطرفة والهجرة غير الشرعية نحو
أوروبا.
اعتبر رئيس المؤتمر الوطني العام ،نوري أبو سهمين،
أن توقيع االتفاق السياسي بالصخيرات ،الذي ترعاه األمم
المتحدة «باطل وخارج إطار الشرعية».
وأوضح أبوسهمين «أن من لم يفوض ،ولم يمنح أي
تفويض من المؤتمر بالتوقيع ،سواء باألحرف األولى ،أو
بالتوقيع النهائي ،أو بعقد اتفاقات ،فإن األمر يبقى دائمًا
خارج إطار الشرعية».
وكان أبوسهمين وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب،
أكدا في مؤتمر صحافي عقب لقائهما في مالطا ،الثالثاء ،أن
الذين سيوقعون على اتفاق األمم المتحدة يوم الخميس ال
يمثلون مجلس النواب ،وال المؤتمر ،وأنهم يوقعون عليه
بصفتهم الشخصية.

ّ
قذاف الدم :غاز ال�سارين في يد «داع�ش»
أعلن أحمد ق��ذاف ال���دم ،اب��ن عم
العقيد معمر القذافي ،أن متطرفين
من بينهم مسلحو تنظيم «داع��ش»
سيطروا على مخزون غاز السارين
القاتل في ليبيا ،ونقلوا كميات منه
من الجنوب إلى الشمال.
وذك����ر ق����ذاف ال����دم ،ال����ذي ك��ان
يتولى ملف العالقات مع مصر في
عهد نظام القذافي ،أن غاز السارين
ُنقل إلى مدن في الشمال ،من بينها
العاصمة طرابلس ،وأن هذا الغاز
السام والمحرم دولياً ،استخدم العام
الماضي ألول مرة ،متهما ً دوال ً غربية
بأنها رص��دت ذل��ك وغضت الطرف
عنه.
وأش��ار المسؤول الليبي السابق
ف��ي ح����وار أج��رت��ه م��ع��ه صحيفة
«ال��ش��رق األوس���ط» إل��ى أن تخوف
الغرب من انتشار التطرف في ليبيا
وح��ي��ازة تنظيماته لغاز السارين
«دفعت أطرافا ً دولية في اجتماعي
روم���ا وال��ص��خ��ي��رات إل���ى الضغط
من أجل التعجيل بتسمية حكومة
«توافق وطني» لكي تعطي الشرعية
للتدخل الخارجي في ليبيا» ،الفتا

إلى أنهم «في عجلة من أمرهم لهذا
السبب».
وح���ذر ق���ذاف ال���دم م��ن خ��ط��ورة
أي تدخل دول��ي ،محذرا ً من أن ذلك
يمكن أن يدفع البالد إل��ى السقوط
في الفوضى ويحولها إلى صومال
ج��دي��دة «يجعلها تحت الرصاص
لمدة  25سنة أخرى».
وأكد ابن عم العقيد الليبي الراحل
ض��رورة أن يكون الحل داخليا ً في

ليبيا ،إلن��ق��اذ م��ا تبقى م��ن ال��دول��ة،
الفتا ً إلى وجود نحو  70ألفا ً من أفراد
الجيش الليبي السابق يتوزعون
«ب��ي��ن ت��ون��س وم��ص��ر» ،يرفضون
ال��ع��ودة إل��ى ال��خ��دم��ة ف��ي الجيش
والعمل تحت راي��ة «فبراير» التي
أطاحت بنظام القذافي في ،2011
مضيفا أن األم��م المتحدة تريد أن
تشكل حكومة ف��ي ليبيا متجاهلة
أنصار نظام القذافي.
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8 .8أشتم ،خطيئة ،للنداء
9 .9مدينة أميركية ،قتل نفسه
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،753892614 ،964317825
،379685241 ،182456379
،516924738 ،428173956
،895231467 ،241769583
637548192

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ميشال طراد ،نا  ) 2اوروبا،
مبتور  ) 3سن ،راباللو  ) 4يونان،
يدنسان  ) 5فنان ،ب��دأ ،كلب ) 6
سجين ،ندأب  ) 7نبأ ،سين ،ينام

 ) 8تدونا ،امرا  ) 9را ،بلد ،لم ،ن
ن  ) 10ادما ،يفارقا  ) 11لو ،لينا،
ادلب  ) 12نبيد ،سمن ،تن.
عموديا:
 ) 1م��اس��ي��ف س��ن��ت��رال ) 2
يونون ،بدادون  ) 3شر ،ناساو 4

) اورانج ،نبالي  ) 5لبان ،يسال،
يد  ) 6ط��اب ،بني ،دي��ن  ) 7ايد،
نا ،فاس  ) 8املدان ،مأل  ) 9دبلن،
دير مران  ) 10توسكانا ،قد ) 11
نو ،البا ،نالت  ) 12اران��ب ،مان،
بن.
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ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق���ام في
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على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
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In the Heart of The
Sea
فيلم تشويق بطولة كريس
ه��ي��م��س��ورث م���ن اخ�����راج رون
ه��������اورد .م�����دة ال����ع����رض 121
دق���ي���ق���ة ،ABC( .ك���ون���ك���ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس).
The Good Dinosaur
ف���ي���ل���م ت����ص����وي����ري ب���ط���ول���ة
رايموند أتشوا من اخ��راج بيتر
س�����وه�����ان .م�����دة ال����ع����رض 93
دق���ي���ق���ة ،ABC( .ك���ون���ك���ورد،
الس ساليناس ،اب���راج ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).
Bus 657
ف��ي��ل��م رع���ب ب��ط��ول��ة روب���رت
دي ن��ي��رو م���ن اخ�����راج سكوت
م��ان .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
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

