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تتمات  /ت�سلية
دي مي�ستورا :الخالف ( ...تتمة �ص)9

وفي السياق نفسه ،كشف المصدر عن أنه يجري حاليا ً
بحث االتفاق على إمكانية إدخ��ال مساعدات إضافية في
مراحل مقبلة تتضمن م��ادة الفيول الضرورية لتشغيل
مولدات الكهرباء واستجرار المياه.
وأش��ار المصدر إلى أن المفاوضات تجري بشكل غير
مباشر بين ممثلين عن الحكومة السورية والجماعات
المسلحة المتمثلة بحركة «أح��رار الشام» بإشراف األمم
المتحدة وال��ه�لال األحمر ال��س��وري وبوساطة إيرانية -
تركية.
ميدانياً ،وسع الجيش السوري عملياته العسكرية في

المنطقة ال�شرقية ( ...تتمة �ص)9

ريف الالذقية الشمالي وتمكن من السيطرة على المرتفع
 867ووادي نبع ميرو ،بعد يوم واحد من السيطرة على
تالل بنجازي والقاموع ،وقرية كدين وتلتها ،إضافة لقرية
المغيرية.
وفي السياق ،سيطرت الجيش السوري على  14كتلة
سكنية في منطقة داريا بالغوطة الغربية للعاصمة دمشق.
وأفاد مصدر ميداني بأن «الجيش السوري أحرز تقدما ً
ملحوظا ً في مدينة داريا في الغوطة الغربية لدمشق حيث
سيطر على  14كتلة سكنية في شارع الفصول األربعة إثر
اشتباكات مع المجموعات المسلحة».

وبصرف النظر عن الخلفية المذهبية للعالقة بين أهالي المنطقة الشرقية
والدولة السعودية األول��ى والثانية ،ف��إنّ الظروف السياسية واالقتصادية
واالجتماعية خالل الدولة الحديثة ،التي أسسها الملك عبدالعزيز في العام
 ،1902وما رافقها من أحداث في الداخل والخارج ،شكلت األساس التي تراكمت
فوقه العوامل التي أفضت الى تح ّول المنطقة الشرقية الى صداع في رأس آل
سعود ،فرغم التمييز الفاضح بحقهم من قبل نظام الحكم السعودي ،وموجة
التحريض الممنهجة ضدهم من قبل المؤسسة الدينية الوهابية ،فإن أبناء
المنطقة الشرقية لم يجنحوا نحو ما يمكن أن يوصف بأنه دعوة الى االنفصال
وهدم الدولة.
في خضم مرحلة التحوالت التي تشهدها المنطقة العربية ،وفي ظل ما يُحكى
في اإلعالم الغربي عن مخطط تقسيمي يطال السعودية ،وفي ضوء الصعوبات
االقتصادية التي بدأت تواجهها المملكة النفطية ،ثمة حاجة إلى التح ّرك نحو
األمام عبر خطوات إصالحية تحل المسألة الشيعية أو مسألة المنطقة الشرقية.
بلغة المنطق ،فإنّ حل المشاكل يبدأ من الحوار ..ولكن إعدام الشيخ النمر
يعكس أن حكام مملكة آل سعود ليسوا في هذه الوجهة!

المتفجرات المتناثرة ( ...تتمة �ص)9
ونفى الجيشان األميركي والعراقي أن تكون القوات
األميركية نفذت عمليات عسكرية على األرض في الحويجة
منذ تشرين األول عندما أنقذت القوات الخاصة األميركية
وقوات البيشمركة الكردية  69عراقيا ً بغارة قتل فيها أحد
أفراد القوات األميركية.
إل��ى ذل��ك ،أع��دم تنظيم «داع���ش»  80شخصا ً منهم
منتسبون للشرطة والجيش وناشطون مخالفون لتعاليم
التنظيم رميا ً بالرصاص في وسط محافظة نينوى بتهمة
التعاون مع الحكومة.
وقال مصدر محلي في المحافظة ،السبت ،إن «عناصر
تنظيم داعش أقدموا على إعدام  80شخصا ً منهم منتسبون
للشرطة والجيش ،وناشطون مخالفون لتعاليم التنظيم
رميا ً بالرصاص في معسكر الغزالني وسط نينوى».
وأض��اف المصدر« :عملية اإلع��دام جاءت على خلفية
اتهام المغدورين بالتخابر واالتصال بالحكومة والكشف
عن مواقع التنظيم».
من جهة أخرى ،نفى قائد شرطة نينوى بهاء العزاوي،
أمس ،تفاقم الخالفات مع قوات الحشد الشعبي في معسكر
«سبايكر» شمال مدينة تكريت.
وقال العزاوي« :االجتماعات مستمرة مع قادة الحشد
والقادة األمنيين تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية
لتذليل جميع العقبات واألزمات التي تواجهنا والخروج
بموقف أمني موحد يخدم المصلحة العامة».
يذكر أن خالفات حدثت بين منتسبي شرطة نينوى

وقوات الحشد الشعبي الموجودة في معسكر «سبايكر»
على خلفية مطالبة قيادة األخيرة للمنتسبين بتسليم
أسلحتهم ثم تطورت هذه الخالفات إلى مواجهات مسلحة
لم تسفر عن خسائر بشرية تذكر.
ميدانياً ،أكد مسؤولون عراقيون أن المتفجرات المتناثرة
في شوارع الرمادي تعرقل تأمين المدينة وجهود إعادة
بنائها ،رغم مرور أسبوعين على إعالن النصر على تنظيم
«داعش» في المدينة.
وقالت مصادر أمنية إنه ما زال محظورا ً على سكان
المدينة العودة إلى معظم مناطقها بعد أن فروا منها قبل
تقدم قوات الجيش ،مضيفة أن قوات مكافحة اإلرهاب التي
قادت الحملة العسكرية الستعادة الرمادي تعمل على
تأمين الشوارع الرئيسية والمباني التي تعتبر ذات أهمية
تكتيكية.
وأشارت المصادر إلى أن القوات بنت سواتر ترابية عند
مدخل األحياء الوسطى التي تأكد خلوها من المسلحين،
لكن المتفجرات ما زالت تنتشر فيها ووضعت عالمات على
مبان من الخارج بما يفيد بأنها ملغومة.
وصرح صهيب الراوي محافظ األنبار ،مركزها الرمادي،
خ�لال وج��وده في مجمع مؤقت للحكومة جنوب شرق
الرمادي بأن قوات األمن تتقدم داخل المدينة وأن أغلب
المناطق أصبحت تحت سيطرة القوات اآلن.
وأض���اف أن أغ��ل��ب ال��ش��وارع ف��ي ال��رم��ادي ملغومة
بالمتفجرات ولذلك تستلزم جهدا ً وخبرات كبيرة لتأمينها.

روال منصور

غ��رب �اً ،م��ا أدى ال��ى سقوط قتلى وج��رح��ى في
صفوف المسلحين بينهم قيادات ميدانية.
وبحسب مصدر فإنه تم كسر زحف مرتزقة
ال��ع��دوان ،وق��د أصبح اليمن مقبرة للمحتلين
والغزاة.
ووسط استمرار القصف الجوي والبحري على
الشريط الساحلي واستهداف المنشآت الحيوية
والسكنية بمدينة المخاء وذباب قابلته وحدات
الجيش الصاروخية بعمليات نوعية على منفذ
الوازعية وذباب أدت إلى تدمير عدد من اآلليات
العسكرية ومقتل ال��ع��ش��رات م��ن الجماعات
المسلحة بينهم قيادات عسكرية تابعة لشركة
بالك ووتر األميركية.
استعادت ال��ق��وات اليمنية المشتركة يوم
السبت ،السيطرة على منطقة الحنا في الوازعية
شرق تعز بعد تكبيد قوات العدوان ومرتزقته
خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وأكدت مصادر يمنية مقتل وإصابة عشرات
المرتزقة ف��ي مشرعة وح��دن��ان بتعز ،بينهم

بعد التظاهرة الحاشدة الخميس الماضي أم��ام السفارة السعودية في
العاصمة األسترالية كانبرا والتي حضرها أكثر من ألف وخمسمئة شخص من
كل المدن األسترالية البعيدة عن كانبرا من جميع الجاليات اإلسالمية والعربية
دعت الجالية مرة أخرى للتظاهر أمس  2016-1-10في قلب مدينة سيدني
مارتن باليس بالقرب من القنصلية األميركية استنكارا ً وتنديدا ً بإقدام النظام
السعودي على إعدام عالم وعلم من أعالم المسلمين في تح ٍّد صارخ لمشاعر
الماليين من المسلمين.
بدأت التظاهرة بصالة جماعة في باحة المارتن بليس ثم سار المتظاهرون
مسافة قصيرة وتجمعوا لالستماع لكلمات المتحدثين.
تحدث الناشط طالل توبي بكلمة دان بها إقدام النظام الدموي للشيخ النمر.

محمد محفوض

محافظ عمان :عدم توقيف ن�شطاء جماعة «جك» الـ 12
عمان  -محمد شريف الجيوسي
قرر محافظ العاصمة األردنية عمان خالد أبو زيد عدم
توقيف نشطاء جماعة «جك» الذين مثلوا صباح أمس ،في مقر
المحافظة ،التزاما ً منهم بشرط إطالق سراحهم ليلة الخميس/
الجمعة ،بالمثول إلى مقر المحافظة.
وق��ال الناطق باسم الجماعة األكاديمي األردن��ي إبراهيم
علوش ،إن إج��راءات اتخذت ابتداء باعتقالهم ،حيث رفضوا
مجتمعين التوقيع على ورقة تلزمهم بعدم االعتصام ثانية،
وأال يكونوا ملزمين بدفع مبلغ ترك تحديده فارغاً ،إلى أن طلب
محافظ العاصمة أبو زيد ،من منسق الحملة د .علوش لقاءه،
حيث استمع المحافظ لوجهة نظره ،مبينا ً أن أعضاء الحملة
نخبة من المثقفين الحريصين على أمن الوطن واستقراره ،ولم
يصدر عنهم أي تصرف مسيء.

بائسة لمواجهة ال��رف��ض الشعبي لمعاهدة وادي عربة
المشؤومة ،وامتثاال ً حكوميا ً لرغبات الحكومة الصهيونية
بوقف أي��ة مظاهر ع��داء لها ول��وج��ود سفارته على األرض
األردنية.
وتوجهت قيادة حزب «وح��دة» لـ «ج��ك» التي دأب��ت على
االعتصام قرب السفارة الصهيونية بشكل أسبوعي ألكثر من 5
أعوام تأكيدا ً على مطالب الشارع األردني بإلغاء معاهدة وادي
عربة وطرد السفير الصهيوني.
من جهته ،رحب حزب وحدة بقرار مجلس الوزراء صباح
أمس المتمثل بإعفاء حملة ج��وازات السفر األردنية المؤقتة
من رسوم تصاريح العمل ،والتراجع عن القرار السابق الذي
صدر قبل أيام والمتمثل بإلزامهم إصدار تصاريح عمل .واعتبر
الحزب هذا التراجع تصحيحا ً لخطأ فيه مساس كبير بجزء
أصيل من مكونات المجتمع األردني.

ووص��ف د .علوش ،محافظ العاصمة خالد أبو زيد بأنه
مثقف ومحاور جيد وواسع الصدر.
من جهته اعتبر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي األردني
(وحدة) في تصريح أمس؛ أن قيام األجهزة األمنية باحتجاز
 12ناشطا ً من أعضاء جماعة الكالوتي المعروفة اختصارا ً بـ
«جك» وتوقيفهم ،ومنعهم من تنفيذ وقفتهم األسبوعية بالقرب
من سفارة الكيان الصهيوني رفضا ً لمعاهدة وادي عربة
المشؤومة ،تأتي استمرارا ً لنهج أمني عُ رفي اختطته الحكومة
لتقييد الحريات ابتدا ًء من االعتقال على منشور على شبكة
التواصل االجتماعي مرورا ً بمنع فعاليات وطنية أمام السفارة
األميركية أو تضامنا ً مع قناة فضائية عربية وانتها ًء بتسييج
ساحة الكالوتي واعتقال أكاديميين ومحامين وناشطين.
ورأى حزب وحدة أن هذه اإلج��راءات ال تتوقف عند كونها
انتهاكا ً للحريات العامة ،بل تأتي أيضا ً كمحاولة حكومية

الخ�سائر الكبيرة �أجبرت الإرهابيين على الفرار

قيادات ،إثر مواجهات هي األعنف حقق خاللها
الجيش اليمني تقدما بوتيرة متسارعة وانتصارا ً
عسكريا ً كبير انتهى بتأمين المنطقة تماما ً
والطريق الرئيسي ال��ذي يربط محافظة لحج
بموزع والمعافر.
وأش��ارت الى أن القوة الصاروخية للجيش
واللجان الثورية دكت مرابض مدفعية العدوان
في جبل الشبكة بمديرية ذباب.
وفي الشمال صدت القوات المشتركة هجوما ً
باتجاه ميدي  -ح��رض بمحافظة حجة ،كما
دكت مواقع الصوح والبقع والقمية والخشم
بعدد من الصواريخ في منطقة عسير جنوب
السعودية.
وكانت القوات اليمنية قد سيطرت على عدد
من المواقع المطلة على معسكر اللواء  115في
مدينة الحزم بمحافظة الجوف شرق اليمن.
وأوضحت مصادر عسكرية لقناة العالم أن
ه��ذه المواقع تطل على المجمع الحكومي في
مدينة الحزم.

�سيدني تتظاهر تنديد ًا ب�إعدام ال�شيخ نمر
حسين الديراني

جون كيري للقول إن لدى بالده مشكلة في نقطتين وردتا في
البيان الختامي لمؤتمر الرياض ،من دون أن يحددهما.
نزل وزير الخارجية األميركي بعدها ضيفا ً على الكرملين..
ليتم الحقا ً شطب قيادات أحرار الشام وجيش اإلسالم بتعاون
أمني روسي سوري واتفاق أميركي روسي على تصنيفهما
إرهاباً ،وبدا التحضير لجنيف تحت عنوان تشكيل حكومة
وحدة وطنية وليس اشتراط رحيل االسد.
رياح التفاهمات األميركية الروسية جاءت بما ال تشتهي
سفن الرياض التي حاولت التعطيل مجددا ً على خطى جنيف
المقبل بقطع العالقات مع إيران وإطالق حملة مضايا الختصار
المؤتمر تحت عناوين إنسانية ،فكان الرد األميركي واضحا ً
بسلسلة تصريحات للخارجية األميركية حول الرئيس األسد
والجيش السوري ما يوحي على األقل أن واشنطن لم تعد
منزعجة من تقدم الجيش ميدانياً ،ليعلن كيري مؤخرا ً عن
قرب بدء تنفيذ االتفاق النووي مع إيران.
وزي��ر الخارجية األميركي جون كيري خالل عرضه أمام

صحافيين اإلنجازات الديبلوماسية التي حققتها الواليات
المتحدة في العام  ،2015أكد أن االتفاق التاريخي مع إيران حول
برنامجها النووي سيبدأ تنفيذه خالل «بضعة أيام» ،ما سيؤدي
إلى بدء تخفيف العقوبات األميركية المفروضة على طهران.
إيران بدورها مارست التهدئة بوجه العاصفة السعودية،
كما أن سورية تجاوبت مع المطالب األممية وسمحت بإدخال
المساعدات إلى مضايا.
أيام قليلة تفصلنا عن جنيف المقبل ،وال��ذي بات تحت
سقف مؤتمر فيينا بنعي أميركي روسي لجنيف  -1و -2لتترك
السعودية على قارعة الطريق تخسر مع كل خطوة تعطيلية
تحسن بها موقعها التفاوضي ..تخسر
ورقة سياسية يمكن أن ّ
الرياض العراق وسورية وتغرق في اليمن ثم ُتعدِم الشيخ
النمر لتقطع العالقات مع طهران في هذا الوقت الحساس من
عمر المنطقة ،و ُتعدِم معه قيادات إرهابية من داعش واضعة
نفسها أمام هجمات إرهابية قاسية قريباً.

حزب «وحدة» الأردني يرى توقيف الن�شطاء ا�ستمراراً للنهج الأمني

� 7411ضحايا عدوان ال�سعودية ( ...تتمة �ص)9
وج��اء في آخ��ر حصيلة وثقها المركز لعدد
الضحايا والجرحى واألضرار منذ بداية العدوان
في آذار مارس العام الماضي أن أكثر من 1492
طفالً جرحوا من إجمالي عدد الجرحى البالغ
عددهم  13ألفا و 846شخصاً.
وخ�لال فترة  9أشهر دم��ر ال��ع��دوان البنية
التحتية وشمل القصف مئات الجسور ومحطات
الكهرباء وشبكات االتصاالت إضافة الى عشرات
الموانئ والمطارات.
ميدانياً ،ف��ي ه��ذه األث��ن��اء تتواصل معارك
القوات اليمينة ومرتزقة تحالف العدوان وسط
مدينة تعز حيث تمكنت من قتل وجرح عشرات
المسلحين بينهم قيادات كما تقدمت في جبهة
صبر والمسراخ حيث أمنت عددا ً من المرتفعات
االستراتيجية وأحكمت سيطرتها على منطقة
كرش وعدد من المواقع المحيطة بها على منفذ
الشريجة شمال محافظة لحج.
وتشتد وتيرة المواجهات وسط المدينة في
الدحي
ثعبات والجحملية والدمغة وعلى منفذ
ّ

ال�سعودية تبيع ( ...تتمة �ص)9

وبعد ذلك توالت الكلمات ،التحاد الطلبة السوريين القتها السيدة هنادي
اسود.
وكلمة االب دايف سميث حيا بها الشهيد نمر وندد بجريمة اغتياله.
وكانت كلمة لمنظمة «ارفعوا أيديكم عن سورية» للبروفسور تيم اندرسون،
كما كان للناشط البحريني حسن عبدالنبي كلمة ندد خاللها بجريمة إعدام
الشيخ النمر والعدوان على الشعب البحريني.
والكلمة األخيرة لممثل المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ كمال
مسلماني.
وعلى وقع هتاف المتظاهرين العالية بالموت آلل سعود والموت للنظام
السعودي ،طالب المتظاهرون الحكومة األسترالية باتخاذ موقف ضد هذا
النظام النتهاكه حقوق اإلنسان والرتكابه مجازر بالمدنيين في اليمن ودعمه
لإلرهاب في العالم ماديا ً وفكريا ً وعسكرياً.

عنا�صر داع�ش يت�ساقطون على �أ�سوار المطار
دير الزور -مالك الجاسم:
تمكنت وحدات الجيش السوري من صد أكثر من
هجوم شنه عناصر تنظيم داعش اإلرهابي في محيط
مطار ديرالزور الذي لم تهدأ األم��ور به منذ أسابيع
رغم كل المحاوالت اليائسة لعناصر»داعش» بالتقدم
باتجاه النقاط العسكرية المتقدمة أو فتح خرق من
أحد جهاته الحصينة.
الهجوم الجديد الذي شنه عناصر تنظيم «داعش»
كان من جهة حويجة المريعية ومزارعها ومن جهة
مزارع الدغيم وحويجة صكر وعلى إثر ذلك اندلعت
اشتباكات عنيفة استخدمت بها أنواع األسلحة كافة
الخفيفة والمتوسطة والثقيلة مترافقة بقصف مدفعي
مكثف لتحركات «داع��ش» واستمرت االشتباكات
لتسع ساعات متواصلة ح��اول من خاللها عناصر
التنظيم من اختراق تحصينات الجيش معتمدين
على سوء الحالة الجوية والضباب الكثيف الذي
لف المنطقة ،لكن وحدات الجيش والقوى المؤازرة
وحامية المطار تمكنت من صد الهجوم واستيعاب
الموقف والتعامل معه وقلب الموازين على األرض
وإيقاع الخسائر الكبيرة في صفوف اإلرهابيين حيث
تجاوز عدد القتلى العشرين وإصابة العشرات حيث
أكدت بعض المصادر أن أكثر من مئة إرهابي أصيبوا
ف��ي االش��ت��ب��اك��ات األخ��ي��رة واالس��ت��ه��داف المدفعي
والجوي.

حالة تخبط وفرار

بعد أن وضح حجم الخسائر التي تكبدها عناصر
تنظيم «داع��ش» اإلرهابي نتيجة القصف المدفعي
المكثف إض��اف��ة ل��ل��غ��ارات ال��ج��وي��ة ال��ت��ي ضربت
تحصينات ومواقع اإلرهابيين بدأت حالة من التخبط
والرعب تصيب عناصر «داع��ش» بل تجاوز األمر
إلى حاالت فرار كثيرة شهدها جسم التنظيم خالل

اليوميين األخيرين نتيجة تكثيف الضربات الجوية
م��ن قبل س�لاح الجو ال��س��وري والقصف المدفعي
يضاف إليها الضربات الروسية الموجعة التي
ينفذها الطيران الحربي الروسي بالتعاون مع القوى
الجوية السورية ،وهذا كله جعل حالة رعب تصيب
عناصر»داعش» ال��ذي نقل ج��ام غضبه إل��ى قرى
ريف ديرالزور الشرقي التي تخضع لسيطرته وبدأ
بتوسيع حمالت االعتقال التي تطال الشباب واألطفال
لتعويض حالة النقص التي أصابت صفوفه وكذلك
قام اإلرهابيون بنصب الحواجز على الطرق الرئيسية
في قرية الحريجي والشحيل شرق ديرالزور.

جبهات جديدة

وعلى امتداد األيام الماضية حاول عناصر تنظيم
«داعش» اإلرهابي فتح جبهات جديدة للتخفيف عن
جبهة المطار بعد الضربات الموجعة التي تلقاها
التنظيم فكانت جبهة حي الصناعة التي حاول
اإلرهابيون التقدم في هذا الحي عبر االعتماد على
المفخخات فكانت ست سيارات مفخخة تمكنت
وح��دات الجيش من التعامل مع الموقف وتدمير
السيارات قبل وصولها إلى أهدافها وشهدت جبهة
الصناعة اشتباكات وصفت بالعنيفة وبمختلف
أصناف األسلحة مع قصف مدفعي وجوي مكثف
لتحركات اإلرهابيين ،فقلبت حسابات عناصر
«داعش» بعد الخسائر الكبيرة التي تلقوها في هذه
الجبهة وكانت محاوالتهم واسعة عبر االنترنت
بنشر أخبار عن انتصارات وهمية ال أساس لها من
الصحة وال توجد إال في مخيلتهم ،وهي معروفة
الهدف مسبقا ً لرفع الحالة المعنوية لمقاتلي داعش
على األرض .وفي أرض المعركة كانت األمور تسير
لكفة الجيش السوري الذي تعامل مع الموقف وأوقع
عدد كبير من القتلى في صفوف «داع��ش» وتدمير
عدد كبير من آلياته وكان لسالح الجو السوري دور

في هذه المعركة ونفذ عشرات الغارات على أوكار
وتحركات اإلرهابيين موقعا ً في صفوفهم الخسائر
الكبيرة.
وحاول اإلرهابيون من جديد فتح جبهة الرصافة
التي شهد اشتباكات لكن بوتيرة أخف عن جبهة
الصناعة واستطاعت وح���دات الجيش السوري
والقوى المؤازرة من صد كل الهجمات ومحاوالت
التسلل لإلرهابيين وإيقاع الخسائر في صفوفهم.
أما جبهات المدينة الرشدية والحويقة فبقيت
جبهات ساخنة يسودها الهدوء الحذر مرة وتشتعل
مرات لكن بقيت وحدات الجيش تحركات اإلرهابيين
وتتعامل معها كيفما تريد إن كانت باالستهداف
المدفعي والجوي والصاروخي أو عبر رمايات نارية
مركزة على تحركاتهم.
وفتح «داعش» لهذه الجبهات أي جبهة الرصافة
والصناعة وم��ن قبلها العمال هدفها في الدرجة
األولى التخفيف عن جبهة المطار من جهة ومن جهة
أخرى يسعى إلى فصل هذه األحياء عن المطار لكن
كل محاوالته باءت بالفشل الذريع بل خسر الكثير
من مقاتليه دون أن ينجح في إحداث أي خرق على
أي جبهة من جبهات القتال كما واستطاعت وحدات
الجيش صد أكثر من هجوم في محيط حقل التيم
وأطراف قرية الجفرة.
أما على محور جبل الثردة وتلة كروم جنوب شرق
المطار فاستطاعت وحدات الجيش أن تحرز تقدم على
هذه المحاور لتوسيع طوق األمان حول المطار بعد أن
كبدو اإلرهابيين خسائر كبيرة في العدة والعتاد.
ونتيجة الضربات الموجعة والخسائر الكبيرة
التي تلقاها عناصر تنظيم « داعش « اإلرهابي قاموا
باستهداف األحياء السكنية اآلمنة في أحياء الجورة
والقصور بقذائف ال��ه��اون والقذائف الصاروخية
وارتقى على إثر هذه القذائف عدد من المواطنين
األبرياء شهداء وأصيب عدد آخر.
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1فلكي أصبهاني صنع آلة رصد قديمة
2 .2أديب لبناني راحل من كتبه «ملوك العرب»
3 .3للنفي ،غنج ،ع ّزته
4 .4وجعي ،دولة عربية ،مرص صدري
5 .5صاهرت ،أكبر وأشهر مدن التاريخ قديما ً
6 .6نهر في ألمانيا ،إله الحرب عند اليونان ،مدينة سودانية
7 .7للتعريف ،أنثر الماء ،سن
8 .8قين ،قضيا ليلتهما ،ضعف
9 .9شهر مصري ،الزرع
 1010خاصتي ،أفتل الحبل ،عاصمة أفغانستان
 1111ي� ّ
�ذل ،من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،حرف
عطف
 1212أنحت القلم ،التصوير

1 .1مدينة مصرية
2 .2أحالم ،بلدة لبنانية
إلي ،حرف أبجدي مخفف ،للنداء
3 .3خاصتي ،أحسني ّ
4 .4والية أميركية ،يوبّخ
5 .5إستفسر من ،من مشاهير المغنين في العهد العباسي
6 .6سياسي تركي أحد زعماء حزب تركيا الفتاة ،وجهة
نظر
7 .7متشابهان ،في العود ،ترجو
8 .8مدينة فرنسية ،حركة طبيعية تخرج من الرئة مادة
مؤذية ،للنداء
9 .9أقيم العدة وأجازي ،نلبس األكليل
1010قبّل ،من القارات
1111ينتميا ،مدينة فلسطينية
1212يسبحون الله ،تعتب على
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،843169752 ،125837694
،391428567 ،976542381
،567913248 ،482675913
،218796435 ،759384126
634251879

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1س��ل��ي��م��ان ف��رن��ج��ي��ة ) 2
ميالنو ،ادوس  ) 3س��م ،لبنان،
نا  ) 4طوكيو ،لشبونة  ) 5انا،
الميا  ) 6مايسن ،لوار  ) 7لهب،

نطالها  ) 8وداد ،رم��ا ،س��ام ) 9
قريجيا ،تأتي  ) 10فت ،البريق،
دا  ) 11مال ،وي ،رينو  ) 12مان،
انديانا.
عموديا:
 ) 1سمسطا الوقف  ) 2ليمون،

هدرتما  ) 3يل ،كامباي ،ان ) 4
مالي ،دجال  ) 5ان بولين ،يل 6
) نون ،اسطرابون  ) 7المنام ،ريد
 ) 8رانشي ،التي  ) 9ند ،باله،
اقرا  ) 10جونو ،واست ،ين ) 11
يساندا ،ايدنا  ) 12ريم ،او.

 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
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The Forest

فيلم رعب بطولة نتالي
دورمر من اخراج
جايسون زادا .مدة العرض
 95دقيقة( .سينما ستي،
 ،ABCكونكورد ،الس
ساليناس ،فوكس).
فيلم دراما بطولة اليسيا
فيكاندر من اخراج توم
هوبر .مدة العرض 119
دقيقة(.سينما سيتي،
.)ABC

The Big Short

6
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فيلم تشويق بطولة
ليوناردو دي كابريو من
اخراج الجاندرو غونزاليز.
مدة العرض  156دقيقة.
( ،ABCكونكورد ،الس
ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).

The Danish Girl
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The Revenant
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فيلم دراما بطولة براد بيت
من اخراج ادام ماك كاي.
مدة العرض  130دقيقة.
(سينما سيتي،ABC ،
فوكس ،سينمال).

