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تتمات  /ت�سلية
ا�ست�شهاد  25جندي ًا ( ...تتمة �ص)9

بطلب رو�سي ( ...تتمة �ص)9
ٍ
من المفترض أن تتحقق من شحنات اإلغاثة.
وأض���اف نائب م��ن��دوب روس��ي��ا ف��ي األم��م المتحدة،
فالديمير سافرونوف ،خالل تصريحات صحافية سابقة،
أن روسيا اقترحت تطبيق آليات مراقبة األمم المتحدة
لجميع الشحنات المتجهة إلى سورية ،بما في ذلك تلك
التي تعلن كشحنات إغاثة ،ومع ذلك تجاهل مجلس األمن
الدولي المبادرة الروسية.
ولفت إلى أنه ورغم وجود األمم المتحدة وقرار المجتمع
الدولي بوضع نهاية لألزمة السورية واعتراض اإلمدادات
الجوية لإلرهابيين ما زالت تستخدم نقاط المرور إلى
سورية لغرض ال عالقة له بالمساعدات أإلنسانية.

في غضون ذل��ك ،ناقش مجلس األم��ن الدولي ،أمس
في جلسة مغلقة ،ملف تهريب األسلحة من تركيا إلى
الجماعات المتطرفة في سورية بطلب من موسكو.
وأوض��ح مندوب أوروغ���واي ،إلبيو روسيلي ،والذي
تترأس بالده الدورة الحالية للمجلس ،أن مساعد األمين
العام للشؤون السياسية ،جيفري فيلتمان ،سيعرض
تقرير يتناول تسليم األسلحة عبر ال��ح��دود التركية
السورية ،في إطار المناقشات التي يجريها المجلس.
وكانت روسيا قد عبرت عن القلق البالغ من إمدادات
األسلحة وتسلل اإلرهابيين المستمر إلى سورية عن
طريق نقاط التفتيش التي تراقبها األمم المتحدة ،والتي

مقتل مرتزقة ( ...تتمة �ص)9
ميدانياً ،تمكنت قوات جيش اليمن واللجان الشعبية
من القضاء على عدد من العسكريين السعوديين ومرتزقة
العدوان في عملية نوعية نفذتها في منفذ الطوال  -حرض
الحدودي ،في منطقة جيزان.
ج��اء ذل��ك وس��ط خ��وض ال��ق��وات واللجان معارك في
مختلف جبهات القتال إلرغام الغزاة على وقف العدوان
وفك الحصار عن اليمن.
وبحسب «المسيرة نت» قال مصدر عسكري إن العملية
العسكرية في منفذ الطوال  -حرض ،أسفرت عن مصرع
عسكريين سعوديين ومرتزقة والسيطرة على مواقع
مستحدثة.
وفي جبهات الحدود ،تستمر ق��وات الجيش واللجان
الشعبية في التقدم بمنطقة جيزان ،حيث أفاد المصدر أنه
تم خالل عملية التقدم السيطرة على مواقع سعودية خلف
منطقة البلبلة في الطوال.
كما دكت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان
الشعبية عددا ً من المواقع العسكرية السعودية في منطقة
بيت كبع ومنطقة العطايا الشرقية والمصفق ومواقع
جنوب الكبري بالخوبة وقائم زبيد في جيزان.
وفي نجران ،نفذ الجيش واللجان الشعبية كمينا ً محكما ً
لقوات العدوان السعودي في منطقة الهجلة ،ما أسفر
عن تدمير  3آليات عسكرية سعودية ومقتل معظم أفراد
طاقمها.
وذك��ر المصدر العسكري أنه تم أيضا ً إط�لاق عدد من
الصواريخ على موقع السديس السعودي ،بعد أن دكت
القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية معسكر
الشرفة السعودي في نجران بصليات من الصواريخ.
يذكر أن هذه العمليات تأتي ضمن المرحلة التصعيدية
األولى للخيارات االستراتيجية التي أعلنها الجيش اليمني
ردا ً على استمرار العدوان السعودي على اليمن.
وأفادت مصادر يمنية ،عن مقتل وإصابة العشرات من
الغزاة والمرتزقة باستهداف القوات اليمنية المشتركة
تجمعات لهم في السلسلة الجبلية لمفرق العمري في
محافظة تعز جنوب العاصمة صنعاء.
وفي منطقة ذباب في تعز قتل عدد من المرتزقة بينهم

نقيب أميركي من فرقة «بالك ووتر».
وأم��ا ف��ي م��أرب ش��رق اليمن ،سيطر الجيش اليمني
واللجان الشعبية على منطقة الكولة بالجدعان ،بعد
معارك ضارية أدت إلى مقتل العشرات من المرتزقة.
كما استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان
تجمعات المرتزقة في منطقة كوفل بمأرب وأوقعت خسائر
كبيرة بين صفوفهم ،بينما تعرض جبل هيالن االستراتيجي
بمأرب لغارات نفدها طيران العدوان السعودي.
وفي محافظة عدن جنوب اليمن ،جرت مواجهات عنيفة
بين عناصر «القاعدة» ومسلحي هادي في منطقة المعال
الساحلية.
إلى ذلك ،شن طيران العدوان السعودي في الساعات
األولى من فجر أمس ،عدة غارات على العاصمة صنعاء،
استهدفت مركزا ً لرعاية المكفوفين وذلك بعد تحليق مستمر
في أجواء المدينة.
وذك��رت «المسيرة ن��ت» أن ال��غ��ارات استهدفت مركز
«النور» للمكفوفين في مديرية الصافية ،ما أسفر عن إصابة
شخصين بجروح.
كما شن طيران ال��ع��دوان السعودي غ��ارة استهدفت
الغرفة التجارية والصناعية ألمانة العاصمة الواقعة بحي
الحصبة ،أسفرت عن وقوع دمار كبير فيها.
وف��ي صنعاء أيضا ً أستهدف طيران ال��ع��دوان قاعة
للمناسبات في منطقة بيت معياد ما أدى إلى تضرر عدد من
المنازل السكنية المجاورة.
وع��اود طيران ال��ع��دوان استهدافه لمنطقة النهدين
جنوب العاصمة صنعاء ،حيث شن غارتين جويتين على
المنطقة.
وكثف العدوان السعودي غاراته الجوية على العاصمة
صنعاء والمحافظات اليمنية األخرى بعد إعالنه عن إنهاء
الهدنة ،مستهدفا ًَ األحياء السكنية والمنشآت المدنية
ومنازل المواطنين والمقار الحكومية.
وجدير بالذكر أن غارات العدوان السعودي على اليمن
أسفرت عن استشهاد وإصابة ما يزيد عن  25ألفا ً من
المدنيين ،وتدمير معظم مقومات البنية التحتية لليمن،
منذ آذار الماضي.

وعند محاولة عناصر التنظيم اإلره��اب��ي القيام
بأعمال تخريبيّة ،بزرع العبوات المتفجرة بإحدى
الطرق الرئيسة المؤدية إلى منطقة الصوفية الشرقي،
انفجرت عبوة بحاملها قتل على إثرها عدد من مسلحي
«داعش».
وأدت اشتباكات ال��ق��وات العراقية م��ع مسلحي
التنظيم اإلرهابي في محافظة صالح الدين وبالتحديد
في قرية السالم شمال غربي تكريت وف��ي صحراء
الثرثار الى مقتل عدد من عناصر «داعش».
وق��د ش��ه��دت نينوى اشتباكات بين مجموعات
مسلحة وتنظيم «داعش» إثر مهاجمة مقر لألخير في
«ديوان الحسبة» في ناحية القيارة جنوب الموصل،
ما أسفر عن مقتل عدد من مسلحي التنظيم.
في وقت أشارت معلومات الى أن أبرز قادة تنظيم
«داعش» ،خوفا ً من عمليات اإلنزال واالعتقال هربوا من
مدينة الموصول العراقية الى مدينة الرقة السورية.
إل��ى ذل���ك ،ت��واص��ل ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة عملياتِها
العسكرية في المناطق الشرقية بالرمادي بهدف
السيطرة على آخر معاقل تنظيم داعش في المدينة.
َ
مناطق
ويحاول التنظيم تنفيذ هجمات انتحارية في
أخرى لتشتيت تركيز القوات العراقية.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أف���اد م��س��ؤول��ون ع��راق��ي��ون أمس
باستشهاد  25عنصرا ً من ق��وات األم��ن إث��ر إحباط
هجوم كبير على قضاء حديثة في محافظة األنبار،
وفق ما ذكرت مصادر.
بدورها ذك��رت مواقع عراقية في وقت سابق ،أن
ال��وض��ع بقضاء حديثة بمحافظة األن��ب��ار وناحية
بروانة خطير جداً.
ونقلت عن مسؤولين محليين مناشدتهم للحكومة
المركزية من أجل التدخل العاجل ،مع وصول أرتال

�إعدام النمر ( ...تتمة �ص)9

كبيرة من تنظيم داعش بهدف مهاجمة قضاء حديثة
وناحية بروانة.
وقال قائمقام قضاء حديثة مبروك حميد إن أرتال
داعش تتضمن العشرات من السيارات المفخخة.
إل��ى ذل��ك أف��اد مصدر أمني أن تنظيم داع��ش فجر
أج���زاء م��ن مستشفى ال��رم��ادي م��ع اق��ت��راب القوات
العراقية منها.
وك��ان��ت ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة أعلنت أول م��ن أمس
سيطرتها على ناحية بروانة التابعة لقضاء حديثة
غ��رب محافظة األن��ب��ار ال��ت��ي تشهد م��ع��ارك عنيفة
لتحريرها من قبضة المتطرفين.
وق��ال��ت خلية اإلع�ل�ام ال��ح��رب��ي ف��ي ب��ي��ان حسب
«السومرية نيوز» إن «قوات جهاز مكافحة اإلرهاب
استعادت مدينة بروانة وقتلت جميع اإلرهابيين من
عناصر داعش اإلرهابي الذين دنسوها».
يذكر أن شيخ عشيرة البونمر في محافظة األنبار
نعيم الكعود أعلن ،األح��د الماضي ،سيطرة القوات
األمنية بمشاركة العشائر على مدخل ناحية بروانة،
فيما أشار الى مقتل عدد كبير من عناصر «داعش».
وك��ان رئيس مجلس قضاء حديثة خالد سلمان
أعلن ،تدمير  12عجلة مفخخة لـ«داعش» باشتباكات
مسلحة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر
التنظيم في ناحية بروانة غرب األنبار.
وك��ان شيخ عشيرة البونمر في محافظة األنبار
نعيم الكعود حذر ،األربعاء ( 30كانون األول ،)2015
من هجوم مرتقب لتنظيم «داعش» على ناحية بروانة
غرب مدينة الرمادي ،داعيا ً القوة الجوية العراقية إلى
قصف تحشدات التنظيم على أط��راف الناحية لردع
الهجوم.

ليبيا :ميناءا ( ...تتمة �ص)9
وكان تنظيم «داعش» أعلن سيطرته بصورة كاملة
على بلدة بن جواد الليبية الساحلية ،وهي المرة األولى
التي يعلن فيها التنظيم المتشدد بصورة رسمية تقدمه
منذ صدور تقارير إعالمية في كانون األول  2015تشير
إلى أن «داع��ش» يعزز وج��وده في ليبيا ،خاصة في
المناطق الغنية بالنفط.
ونشر تنظيم «داعش» في الرابع من كانون الثاني
بيانا ً عبر قناته الرسمية على تطبيق تليغرام أن
مسلحيه تمكنوا من السيطرة على السدرة أكبر الموانئ
في ليبيا.
كما نشر تنظيم «داعش» أيضا ً صورا ًَ لالنتحاريين
الذين فجروا أنفسهم في بوابة ميناء السدرة صباح
االثنين ،وأفادت شبكت سرت اإلخبارية على صفحتها
على م��وق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي «ف��اي��س��ب��وك» أن
االنتحاريين الذين فجروا أنفسهم في بوابة الميناء

جميعهم أفارقة من تشاد ،وهم أبو همام األنصاري،
أبو معاذ القرعاني ،عبد الرحمن المهاجر ،أبوعبدالله
األنصاري.
وقالت وكالة االنباء الفرنسية إن مسلحي «داعش»
نفذوا هجوما ً انتحاريا ً في نقطة تفتيش في مدخل مدينة
السدرة وقتلوا حارسين ،ونقلت الوكالة عن عقيد في
الجيش الليبي قوله إن مجموعات تستقل  12عربة
هاجمت مدخل الميناء.
وفي شهر كانون األول  ،2015قالت فرنسا إن تنظيم
«داع��ش» يسعى للسيطرة على آبار النفط في ليبيا،
خاصة وأن التنظيم يسيطر على مدينة سرت ويوسع
وجوده في شمال افريقيا ببطء.
جدير بالذكر أن التنظيم قد حاول في تشرين األول
 2015الهجوم على السدرة ،حيث استهدفها بتفجير
سيارة ملغومة ومحاولة اقتحام بوابة خارجية.

مقتل  61و�ضبط « 10تكفيريين» بعملية للجي�ش الم�صري في �سيناء

القاهرة� :إعادة �سفيرنا الى «تل �أبيب» دعم للق�ضية الفل�سطينية!
التكفيرية» ،خالل الساعات الـ 24األخيرة ،ما يرفع عدد
قتلى العمليات التي يقوم بتنفيذها ،ضمن المرحلة الثانية
من عملية «حق الشهيد» ،في شمال ووسط سيناء ،خالل
اليومين األخيرين إلى  61قتيالً.
وذكر بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة ،أمس:
أن «ق��وات إنفاذ القانون» من الجيشين الثاني والثالث
الميداني ،مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة
المدنية ،واصلت تنفيذ «عمليات التمشيط والمداهمة
بمناطق مكافحة النشاط اإلرهابي بشمال ووسط سيناء،
للقضاء على العناصر التكفيرية ،وضبط الخارجين عن
القانون».
وقد أسفرت نتائج العمليات التي جرت االثنين ،بمحيط
م��دن العريش والشيخ زوي��د ورف��ح ،وبعض المناطق
وال��دروب الجبلية بوسط سيناء ،عن «القضاء على 32
فردا ً من العناصر اإلرهابية ،خالل تبادل إلطالق النيران
مع القوات القائمة بالتفتيش ،والقبض على  6آخرين من
المشتبه بهم» ،بحسب البيان.
وكان المتحدث العسكري قد ذكر في بيان سابق ،أن
عمليات التمشيط والمداهمة التي قامت بها قوات «إنفاذ
القانون» األحد الماضي ،في المناطق القريبة من الحدود
مع فلسطين المحتلة ،أسفرت عن مقتل  29من «العناصر
التكفيرية» ،والقبض على أربعة آخرين من المشتبه بهم.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية،
المستشار أحمد أبو زيد ،أن قرار إعادة السفير المصري لـ
«تل أبيب» يأتي في إطار دعم القضية الفلسطينية والدور
الذي تضطلع به مصر خالل الفترة المقبلة ،حيث سيؤدي
إلى تنسيق المواقف ونقل الرسائل بين األطراف المختلفة.
وبحسب «شاشة نيوز» تابع أبو زيد« :نجد أنه من
الطبيعي أن يتقلد السفير المصري مهام منصبه للتواصل
بشأن القضية الفلسطينية إضافة لعضوية مصر بمجلس
األمن الدولي يتيح فرصة أكبر لعودة المفاوضات بين
الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني».
وقال أبو زيد ،خالل لقائه بعدد محدود من المحررين
الدبلوماسيين مساء أول من أم��س ،أن السفير حازم
خيرت نفذ قرار نقله الصادر منذ أشهر فترة ،مشيرا ً أنه ال
توجد مقترحات ومبادرات محددة إلعادة عملية «السالم»
لمسارها الطبيعي في الوقت الحالي ولكن االتصاالت
مستمرة من الجانب المصري مع األط��راف كافة للبحث
عن نقطة ارتكاز قوية إلعادة المفاوضات وإطالق عملية
سياسية ج��ادة للتسوية الشاملة والعادلة للقضية
الفلسطينية وتقدير وتقييم األوض���اع حيث أن تبادل
الرؤى واألفكار مطروح دائما ً على الطاولة ويرتبط باإلرادة
السياسية لتحريك الملف.
أمنياً ،قتل الجيش المصري 32 ،ممن يصفهم بـ«العناصر

الخارجية السودانية بيانا ً رسميا ً تؤكد فيه قطع العالقات مع إيران فورا ً وقررت
طرد السفير اإليراني وكامل البعثة واستدعاء السفير السوداني من طهران،
وجيبوتي ايضا ً لحقت بالدرب ودعما للمملكة قامت بقطع عالقاتها مع طهران.
اما اإلمارات ذات المواقف الوسط كان موقفها أقل حدة مع إيران فتضامنت مع
السعودية بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران الى مستوى القائم
باألعمال كما خفضت عدد الدبلوماسيين اإليرانيين في البالد واستدعت سفيرها
من إيران تطبيقا ً لهذا القرار.
وكان هذا التضامن ردا ً على مزاعم التدخالت اإليرانية في المنطقة ،وفي
الشأن الداخلي الخليجي ،والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة في اآلونة
األخيرة بحسبهم؛ وأمام هذه األحداث ال يختفي الموقف الدولي ،فماذا عن اميركا
وروسيا؟؟
طالبت الواليات المتحدة بالقيام بـ«خطوات لتهدئة التوترات» إثر التصعيد
الخطير بين السعودية وإي��ران ،وأكدت أن الحوار الدبلوماسي والمحادثات
المباشرة تبقى أدوات أساسية لحل الخالف ،كما أعلن مصدر في وزارة
الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة للقيام بـ«وساطة» من أجل حل األزمة
بين السعودية وإيران ،معتمدة على عالقاتها الجيدة مع البلدين.
ويبقى السؤال هل قطع العالقات الدبلوماسية مع إيران سيؤدي الى حل
األزمة الراهنة؟ وهل كان إعدام النمر انتقام أم تنفيذا ً للعدالة؟
بإعدام النمر بدأت مرحلة مهمة وخطيرة مع تزايد الضغوط والتوترات في
خصوصا على دول الخليج التي ما زالت ال تملك الكثير
منطقة الشرق األوسط،
ً
من أدوات الدفاع عن نفسها تجاه إيران.

روال منصور

�آل �سعود ( ...تتمة �ص)9
الذين دعموا الرئيس السيسي بعد إسقاط مرسي وأودعوا مليارات الدوالرات
في المصارف المصرية ،بحجة دعم االقتصاد المصري أيضا ً مقابل رهن القرار
المصري بيد الرياض وعدم اتخاذ أي ق��رارات تكون ضد التوجه السعودي
العام في التعاطي مع مشاكل المنطقة ،وهو ما حدث بنسبة كبيرة ..اما دول
الخليج العربي فالجميع واقع تحت الوصاية السعودية باستثناء سلطنة
عمان التي تتخذ من سياسة الحياد والوساطة نهجا ً في تعاملها مع مشاكل
المنطقة والعالم ..في ظل كل هذه المعطيات تم إعالن التحالف العربي بقيادة
السعودية في اليمن بحجة عودة الشرعية لحكومة هادي التي أسقطها الشعب
اليمني ،حيث ت ّم جلب المرتزقة من جميع أجناس األرض دون الوصول ألي
هدف من أهدافهم الموضوعة بعد مرور عشرة أشهر من الحرب ...لم يكتف
النظام السعودي بهذا حتى أعلنوا في مؤتمر صحافي لم يتع َّد خمس دقائق
عن تشكيل تحالف إسالمي لمحاربة اإلرهاب الذي اتهمهم بدعمه حليفهم األكبر
نائب الرئيس االميركي جو بايدن ،لكن هذا التحالف لم يصمد كثيرا ً حتى بدأت
تتساقط أضالعه شيئا ً فشيئا ً وتم انسحاب العديد من الدول التي اعترفت أنها
لم تعلم بانضمامها إليه أصالً .التصعيد السعودي استمر فتم إعدام الشيخ
نمر النمر والذي ولد سخطا ً كبيرا ً في عموم المنطقة والعالم وتم انتقاد النظام
السعودي من أكثر من جهة حتى من اشد حلفائهم كالواليات المتحدة وتركيا...
إلى أن وصلت تداعيات هذا العمل لقطع العالقات بين السعودية وإيران على
خلفية الهجوم الشعبي على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران
ومشهد ..القرار السعودي بقطع العالقات مع طهران تبعه قراران من البحرين
والسودان بقطع عالقاتهما الدبلوماسية مع إيران ،وسحبهما سفيريهما من
طهران ،بينما خفضت اإلمارات عدد الدبلوماسيين اإليرانيين لديها واستدعت
بدورها سفيرها لدى طهران ،بعد أن خفضت مستوى التمثيل الدبلوماسي مع
إيران إلى مستوى القائم باألعمال .إضافة إلى الكويت التي استدعت سفيرها من
طهران وسلّمته مذكرة احتجاج على خلفية االعتداء على البعثات الدبلوماسية
السعودية في طهران .وبهذا أصبحت الكويت رابع دولة عربية تقطع أو تح ّد من
عالقاتها الدبلوماسية مع ايران ...القرارات العربية األخيرة ليست مستغربة
فمن ينفق البد أن يحصل على نتيجة إنفاقه ..فآل سعود الذين اتخذوا نهجا ً
بصنع المشاكل للدول العربية والمساهمة بفرض حلول مالئمة لهم لن يدخروا
جهدا ً او ماال ً يمكن أن يُصرف في اي مكان يكون تابعا ً لهم ومؤيدا ً لسياساتهم
وهو ما فعلوه في البحرين ومصر والسودان وكذلك دعمهم العلني لقوى  14آذار
في لبنان وبعض القوى السياسية في العراق ،مما جعل هذه الدول والمكونات
تسير خلف الرياض وتبرر لها كل ما تفعل وسنرى تهافت باقي الدول المنتفعة
منهم لدعمهم في كل قرار يتخذوه باستثناء القلة التي وقفت ضدهم كحزب
الله وحلفائه في لبنان والدولة السورية واألغلبية الساحقة في العراق ...آل
سعود يتعاملون مع حلفائهم بطريقة العبودية المطلقة؛ أما المحور الرافض
لسياستهم فيتعامل المنضمون فيه بأسلوب تشاور السادة مع بعضهم ،وهذا
ما قاله السيد حسن نصرالله في وقت سابق ،حينما أكد ان حزب الله هو سيد
عند الجمهورية اإلسالمية في إيران وعند باقي المحور  ..أما اآلخرون فهم عبيد
عند آل سعود وحلفائهم...

مصطفى حكمت العراقي

الكويت ت�ستدعي ( ...تتمة �ص)9
وتضامنا ً مع الرياض التي قطعت عالقاتها الدبلوماسية مع طهران ،قطعت
كل من البحرين والسودان العالقات الدبلوماسية مع إيران وسحبتا سفيريهما
من طهران ،بينما خفضت دولة اإلمارات عدد الدبلوماسيين اإليرانيين لديها
واستدعت بدورها سفيرها لدى طهران ،بعد أن خفضت مستوى التمثيل
الدبلوماسي مع إيران إلى مستوى القائم باألعمال ،كما تستعد جامعة الدول
العربية لعقد اجتماع طارئ األحد المقبل بناء على طلب السعودية في محاولة
الستدراك فشلها في دفع الدول العربية في اتخاذ مواقف حادة من طهران وهي
ستحاول حفظ ماء وجهها في اجتماع األحد عبر بيان يدين إلدانة ما حصل في
السفارة السعودية التي قام بها مندسين.
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1 .1فيلسوف فرنسي راح��ل من كتبه «نشأة السجون»،
حرف جر
2 .2مدينة سويسرية ،مدينة أميركية
3 .3عملة آسيوية ،أحمله ع��ن األرض ،إل��ه ال��ح��رب عند
اليونان
4 .4ه ّنة من صوف تلبس على الرأس ،مدينة إيطالية
5 .5مدينة بلجيكية ،أداة جزم ،فقد عقله
6 .6ص ّوري ،مدّوا الحبل
7 .7بحيرة في جنوب أوستراليا ،أضعها مقابل المال
8 .8كفرتما ،مرتفع
9 .9من األشجار ،للنفي ،يرشد
1010نثر الملح ،مدينة سويسرية في نيو شاتل
1111أصابع ،ظلم ،مثيل
1212مدينة سويسرية ،خالف حر ،عاصمة عربية

1 .1رجل من بني حنيفة في اليمامة إدعى النبوة
2 .2يوبّخا ،يلبكنا
وجه الحملة من كل صوب ،دولة عربية ،للتعريف
ّ 3 .3
4 .4مرفأ في المغرب ،ت ّوجع
5 .5مدينة في جنوب إيران ،نضجر ،أكبر سلسلة جبال في
أوروبا
6 .6من التوابل ،مدينة مغربية
7 .7مدينة لبنانية ،مدينة سويدية
8 .8مقتم (أنتم) ،نخاصم بشدة
9 .9للندبة ،يقصدها للزيارة ،خوف شديد
1010أصبح طري الملمس ،جمع مسائل الكتاب
1111جزيرة كبيرة في األطلسي على شاطئ البرازيل ،يكتبا
1212مدينة فرنسية ،جحيم ،عاصمة أوروبية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،827194635 ،391567428
،736482519 ،564328971
،982715364 ،415936782
،258643197 ،649271853
173859246

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1كالينينغراد  ) 2اوس،
اس��م��ي  ) 3زر ،ن��ب��أ ،ن��ي��رون ) 4
ايدا ،بريق  ) 5خليل تقي الدن ) 6
نوعان ،دلتا  ) 7تعاتب ،شبام ) 8

امر ،ديار ،ايل  ) 9نا ،اهدرنا ،جس
 ) 10لوم ،سل ،بدأ  ) 11ديانا،
واترلو  ) 12نقد ،يرتب ،رسب.
عموديا:
 ) 1ك��ازاخ��س��ت��ان ،دن ) 2
اوريل ،عماليق  ) 3لس ،دينار ،وأد

 ) 4نالوت ،امن  ) 5ناب ،تعبده،
اي  ) 6يسابقا ،يدس  ) 7نم ،رين
شارلوت  ) 8غينيا ،برن ،اب ) 9
يقلدا ،ابت  ) 10اجر ،دلما ،درر 11
) وايت ،يجالس  ) 12بن ،نابلس،
وب.
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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
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The Big Short
فيلم درام��ا بطولة ب��راد بيت
م��ن اخ��راج ادام م��اك ك��اي .مدة
ال �ع��رض  130دق�ي�ق��ة( .سينما
س � �ي � �ت� ��ي ،ABC ،ف� ��وك� ��س،
سينمال).
Joy
ف�ي�ل��م درام � ��ا ب �ط��ول��ة جنيفر
ل� ��وران� ��س م� ��ن اخ � � ��راج داي� �ف ��د
روس� �ي ��ل .م� ��دة ال� �ع ��رض 100
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
ديونز ،سينمال ،غاالكسي).
Heidi
فيلم رع��ب بطولة ساموئيل
ب��راي��ن م��ن اخ��راج دان �ي��ال راي.
مدة العرض  97دقيقة،ABC( .
فوكس ،سينمال).
Bridge of Spies
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة م ��ارك
ري�ل�ان ��س م ��ن اخ�� ��راج ستيفن
س�ب�ي�ل�ب��رغ .م��دة ال �ع��رض 141
دقيقة ،ABC( .امبير ،سينما
سيتي).
The Peanuts Movie
ف � �ي � �ل� ��م ت�� �ش� ��وي� ��ق ب� �ط ��ول ��ة
ت��روم�ب��ون ش��ورت��ي م��ن اخ��راج
ستيف م��ارت�ي�ن��و .م��دة العرض
 88دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
ديونز ،فوكس ،غاالكسي).
Santa Claws
ف �ي �ل��م ع��ائ��ل��ي ب��ط��ول��ة ازرا
ج �ي �م��س ك��ول��ب��رت م ��ن اخ� ��راج
غلين ميللر .م��دة ال �ع��رض 86
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
اسباس ،فوكس ،غاالكسي).

