14

السنة السابعة  /الثالثاء  12 /كانون الثاني  / 2016العــدد 1977
Seventh year / Tuesday / 12 January 2016 / Issue No. 1977

تتمات  /ت�سلية
الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

ائتالف دعم ( ...تتمة �ص)9

وأض��اف« :بالرغم من كل الجهود المبذولة من قبل
المجتمع الدولي للحد من تقديم المساعدات العسكرية
للمسلحين ،فإن هناك إمدادات تدخل عبر الحدود التركية
للمسلحين في محافظة الالذقية السورية وبشكل مستمر».
وأكد رودسكوي أن الجيش السوري تمكن من تحرير
 134بلدة وقرية سورية من أيدي اإلرهابيين في كانون
األول الماضي ،كما تم تحرير  19بلدة أخرى منذ بداية
السنة الجديدة ،مشيرا ً إلى أن أبرز النجاحات في المعارك
ضد اإلرهابيين تم تحقيقها في محافظات حلب والالذقية
وحماة وحمص والرقة.
وأكد المسؤول العسكري الروسي أن الطائرات الحربية
الروسية في سورية نفذت منذ بداية العام  311طلعة
قتالية في  10محافظات ودمرت خاللها نحو  1100موقع
لإلرهابيين ،في محافظات حلب وإدلب والالذقية وحماة
وحمص ودمشق ودير الزور والحسكة ودرعا والرقة.
ف��ي سياق آخ��ر ،أك��د رودس��ك��وي ازدي���اد ع��دد كتائب
المعارضة المسلحة الجاهزة لالنضمام ال��ى محاربة
اإلره��اب ،و قال إن كتيبتي «أس��ود الشرق» و«القلمون»
تقدمتا خالل هجومهما باتجاه تدمر ،وبمساندة سالح
الجو الروسي الى أكثر من  50كلم مسيطرة على مدينة
محسية وبلدتي زازا وكسارة.
كما أعلن الجنرال الروسي ،أنه «بمؤازرة القوات الجوية
الروسية تستمر كتائب الجيش الديمقراطي السوري بقيادة
أيمن فليات الغنيمة بالتقدم إلى عاصمة داعش مدينة الرقة
مسيطرة خالل األيام األخيرة على بلدات عدة».
وكشف أن الطائرات الروسية في سورية تدعم حاليا ً 11
فصيالً من المعارضة الديمقراطية تضم ما يربو عن  7آالف
فرد ،مشيرا ً إلى أنه خالل األيام القليلة الماضية وجه سالح
الجو الروسي  19ضربة جوية لمساندة فصائل «جيش
أح��رار العشائر» المنضوية تحت لواء الجيش السوري
الحر.

وأكدت السلطات األردنية أن هذه القائمة تراعي مواقف
مختلف ال��دول فيما قامت هي بتنسيقها ،مشيرة إلى أن
بعض مشاركي صيغة فيينا للمحادثات حول سورية
قدموا « 10أو  15أو  20اسماً» وبعضهم قدم أكثر.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر مقرب من
سير المحادثات أن القائمة تضم نحو  167اسما ً للمنظمات
اإلرهابية.
وف��ي ش��أن متصل ،دخلت أم��س ق��واف��ل المساعدات
اإلنسانية إلى بلدات مضايا والفوعة وكفريا في إطار تنفيذ
اتفاق ترعاه األمم المتحدة.
وكانت قافلة المساعدات اإلنسانية انطلقت من دمشق
باتجاه بلدة مضايا في ريف دمشق ،بالتزامن مع تحرك
قافلة أخرى من السقلبية باتجاه كفرنبودة ،قلعة المضيق،
وصوال ً إلى كفريا والفوعة في ريف إدلب.
ميدانياً ،ب��دأ الجيش السوري أم��س عملية عسكرية
واسعة في الريف الغربي لمدينة حلب ،حيث انطلقت
ال��وح��دات من محاور ع��دة باتجاه منطقة خ��ان العسل،
وتمكنت من السطيرة على مرتفع الزيتون وتلول حزمر.
وف��ي ال��س��ي��اق ،فتح الجيش ال��س��وري جبهة حيي
الراشدين  4و  5في الجزء الغربي من مدينة حلب ،حيث
دارت اشتباكات عنيفة مع المسلحين ،في حين سيطرت
وحدات الجيش ناريا على المدخل الجنوبي لمدينة حلب،
كما سيطرت على قرية عيشة في ريف حلب الشرقي.
وسيطر الجيش على مساحات واسعة من بلدة الباللية
ف��ي غوطة دمشق الشرقية وس��ط انهيار ف��ي صفوف
المجموعات اإلرهابية هناك ،فيما دارت اشتباكات عنيفة
مع المسلحين في محيط منطقة الشاعر والبيارات في ريف
تدمر.
الى ذلك ،ذكر الفريق سيرغي رودسكوي رئيس مديرية
العمليات لهيئة األرك��ان الروسية أن إم��دادات األسلحة
للمسلحين في منطقة الالذقية السورية مستمرة في التدفق
من تركيا.

وهنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،شعب بالده لمناسبة انعقاد
الجلسة األولى لمجلس النواب ،الذي تم تشكيله عقب إنجاز االستحقاق الثالث
لخريطة المستقبل ،التي توافقت عليها القوى الوطنية المصرية؛ ليكتمل بذلك
البناء المؤسسي والتشريعي للدولة المصرية.
وأع��رب السيسي في بيان ،عن تمنياته بالنجاح للمجلس في اضطالعه
بأعماله الرقابية والتشريعية ،مؤكدا ً أنه سيجد «كل الدعم من السلطة التنفيذية
فيما هو منوط بها من مهام ،وفي إطار من االحترام الكامل لمبدأ الفصل بين
السلطات الذي نص عليه الدستور ،بما يكفل لنواب البرلمان ممارسة مهامهم
في حرية تامة».
واعتبر السيسي أن انعقاد مجلس النواب «يعكس حجم اإلنجاز الذي حققته
مصر بإرادة شعبها الذي تكاتف صفا ً واحدا ً من أجل مصلحة الوطن».
من جهته قال أحمد سامي ،المتحدث باسم حزب «مستقبل وطن»« :إن الحزب
يرحب بأي ائتالفات داخل البرلمان بشرط أن تتفق مع مبادئ الحزب وأهداف
ثورتي  25يناير و 30يونيو».
وفي السياق نفسه ظهرت بعض األصوات البرلمانية المعارضة الئتالف دعم
مصر أبرزها المستشار مرتضي منصور ،رئيس نادي الزمالك ،والعضو البرلماني
عن دائرة ميت غمر،الذي شن هجوما ً حادا ً على اللواء سامح سيف اليزل.
وحذر «منصور» ،الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من دعم قائمة «في
حب مصر» ،قائالً« :لو النظام وقع هيبقي السبب سامح سيف الليزل ،لم الراجل
ده وخليه يسكت البلد مش مستحملة حاجة» ،بحسب تعبيره.
من جانبه ،قال يسري عزباوي ،المحلل السياسي بمركز األهرام للدراسات
السياسية واالستراتيجية في تصريح خاص لـ «البناء» ،أن «االئتالف جاء
ينص على أن من يشكل الحكومة ،حزب أو
بشكل مؤقت؛ ألن الدستور الحالي
ّ
ائتالف ،وبالتالي التشكيل المقبل لالئتالف مبني على خيارات سياسية ،وهي
تشكيل الحكومة المقبلة ،خاصة في عدم استطاعة أي حزب تشكيل الحكومة
منفرداً».
واستبعد «ع��زب��اوي» أن يشكل االئ��ت�لاف ح��زب أغلبية حاكم جديد في
المستقبل ،قائالً« :هذا االئتالف مختلف تماماً ،فهو سيشكل خيارات تشريعية
وسياسية داخل البرلمان وليس خيارات حزبية».
وعن إمكاينة استمرار هذا االئتالف مستقبالً ،قال عزباوي إن «هذا االئتالف
ربما يتعرض لالنهيار مستقبالً،خاصة لكونه مألفا ً من أح��زاب ومستقلين
مختلفي الرؤى واألهداف».

القوات اليمنية ( ...تتمة �ص)9
وف��ي مقابلة تلفزيونية أض��اف عبد السالم
أن األزمة السياسية في اليمن قابلة للحل ما لم
تتدخل أطراف خارجية ،مؤكدا ً أن ال مفاوضات مع
استمرار العدوان.
وص����رح ع��ب��دال��س�لام ب��ال��ق��ول« :إن م��س��ار
المفاوضات المقبلة هو مرهون بوقف الحرب...
فالحرب هي التي تعرقل هذا الحل ...لماذا نذهب
إلى الحل السياسي والحرب مشتعلة؟».
وشدد على أن الحل السياسي قد أصبح موجودا ً
وقائما ً ولم يعد فيه أي تعقيد ،مؤكدا ً أن الذي يعقد
سير الحوارات كما عقدها في مشاورات سويسرا
هو استمرار العدوان.
وبشأن األزمة السياسية أضاف عبد السالم:
«إذا ذهب التدخل الخارجي ،ففي غضون ثالثة
أيام قادرون على ح ّل المشكلة سياسياً».
وأكد أنه لم تعد هناك أزمة سياسية في اليمن
تحتاج إلى النقاش ،مضيفاً :ولم يعد ولد اسماعيل
يحمل أي مقترحات أخرى ،إال إذا كانت لديه أي
محاولة لاللتفاف على ما تم التوافق عليه مسبقاً.
فهذا شأن ونحن ننتظر ما سيطرح.
على الصعيد الميداني ،شن العدوان السعودي
غ��ارات عنيفة ومكثفة استهدفت مجددا ً مخازن
للغذاء في منطقة همدان وكذلك منطقة الصباحة

محا�صرة «ال�صوفية» ( ...تتمة �ص)9

والنهدين في حين شهدت محافظات تعز وعمران
وتعز وحجة غارات على مختلف مناطقها.
وقال عبد القادر الدبعي المحلل السياسي إن
هذه المفاوضات ليست سوى رحالت سياحية ال
تقدم وال تؤخر وال حل لألزمة ما دام مبعوث األمم
المتحدة يأتي الى صنعاء في ظل تصعيد كثيف
للطلعات الجوية للعدوان وهذا دليل على أن ليس
بيده حيلة وإنما كل شيء بيد الالعبين األساسيين
كواشنطن.
م��ن جهة أخ���رى ،تتعالى األص���وات المنددة
والمستنكرة الس��ت��خ��دام ال��ع��دوان السعودي
أسلحة محرمة دوليا ً في قصفه لألحياء والمناطق
السكنية ،حيث نظم طلبة المدارس وناشطون
حقوقيون وقفة احتجاجية أمام مقر األمم المتحدة
لمطالبتها بفتح تحقيقات دولية محايدة ومستقلة
لمحاسبة النظام السعودي على ارتكابه للجرائم.
إل��ى ذل��ك ،ص��دت وح��دات من الجيش اليمني
واللجان الشعبية ،هجوما ً كبيرا ً شنه مسلحو
«القاعدة» ومليشيات هادي على منطقة العقلة
التابعة لمديرية الصومعة في محافظة البيضاء
وسط اليمن.
م��ن جانب آخ��ر ،قتل وأص��ي��ب العشرات من
الغزاة ومرتزقة العدوان السعودي بينهم قيادات

ميدانية ،جراء قصف صاروخي للجيش اليمني
واللجان الشعبية في عدد من المناطق بمحافظة
تعز.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة األنباء
اليمنية «سبأ» ،إن القوة الصاروخية للجيش
وال��ل��ج��ان الشعبية استهدفت تجمعا ً للغزاة
والمرتزقة في مفرق األحيوق ،وتجمعا ً لمرتزقة
العدوان شمال الشقيرة بمديرية الوازعية ما أسفر
عن مقتل وجرح عدد من الغزاة والمرتزقة.
وأش���ار المصدر إل��ى أن ال��ق��وة الصاروخية
للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعا ً
ألفراد وآليات مرتزقة العدوان في مثلث العمري
والسلسلة الغربية للمدارس بمديرية ذباب مخلفة
قتلى وجرحى في صفوفهم إلى جانب تدمير دمرت
آليات وعتاد.
وأكد المصدر العسكري مصرع عدد من القيادات
الميدانية للمرتزقة بينهم عبدالله سيف السبئي
وسمير عبد الواحد محمد محمود ومحمد عبد
الجبار محمد محمود في جبهة المسراخ.
كما أش��ار المصدر إل��ى أن العقيد في القوات
السودانية الغازية المدعو التيجاني سر النمر
قتل على أيدي قوات الجيش واللجان الشعبية في
مواجهات الوازعية يوم السبت الماضي.

«بنك �أهداف» ...
(تتمة �ص)9
وأش����ارت مجلة «دي���ر شبيغل»
األلمانية ،أول من أم��س ،إل��ى خطط
داخلية يمكن بموجبها أن يبدأ جنود
من الجيش األلماني بعد أشهر قليلة،
بمشاركة جنود إيطاليين ،البدء في
المهمة المزمع القيام بها بصورة
مبدئية في تونس المجاورة ،وذلك
العتبارات أمنية.
وتشير المعطيات إلى أن الهجمات
األخيرة التي شهدتها ليبيا ،ون ّفذها
تنظيم «داعش» ،تعجِّ ل فرص التدخل
العسكري األجنبي داخل ليبيا ،لمنع
التنظيم من تقوية وجوده وسيطرته
على الموارد النفطية ،ويزيد الضغوط
لالنتهاء م��ن تشكيل حكومة وح��دة
وطنية .ونقلت صحيفة «فاينناشيال
تايمز» البريطانية ،عن مسؤول غربي،
ملحة ،والفشل
أن «األوضاع داخل ليبيا ّ
في تكوين حكومة وفاق وطني ،يزيد
الوضع س���وءاً» ،وح��ذر مسؤول آخر
«من احتمال زيادة الحرب األهلية ،إذا
تدخلنا قبل تشكيل حكومة شرعية».

منظمات حقوقية :بريطانيا تنتهك القانون الدولي
بت�صدير الأ�سلحة لل�سعودية
اتهمت منظمات حقوقية الحكومة البريطانية
بانتهاك القانون الدولي من خالل تصدير األسلحة
البريطانية الصنع إلى المملكة العربية السعودية،
التي تستخدم إلبادة المدنيين في اليمن.
وبحسب «روس��ي��ا ال��ي��وم» فقد ج���اءت هذه
االتهامات في ظل تزايد األدل��ة على أن القوات
السعودية انتهكت القانون الدولي في اليمن،
وفق ما ذكرته مؤسسة  Leigh Dayالحقوقية
التي طالبت الحكومة البريطانية بوقف تصدير
ال��ص��واري��خ واألس��ل��ح��ة األخ����رى إل���ى ال��دول��ة
الخليجية.
وسلطت رسالة ص��ادرة من قبل المؤسسة
موجهة للحكومة يوم األحد ،سلطت الضوء على

المنظمات العالمية التي وصفت العدوان الجوي
السعودي في اليمن بغير القانوني ،من بينها
البرلمان األوروب���ي ومنظمة «هيومن رايتس
ووتش».
وجاءت الرسالة ضمن تقرير من  19صفحة
والذي تم إرساله إلى الحكومة ،ويدين استهداف
المدنيين في اليمن ،فضالً عن استهداف المنشآت
الحيوية.
ويدين أيضا ً «سقوط العدد الهائل من الضحايا
المدنيين في اليمن والفشل الشامل في ضمان عدم
إلحاق ضرر بالمدنيين وتجنبهم».
ويقول التقرير« :إن الغارات الجوية السعودية
دمرت المواقع ذات األهمية الثقافية في اليمن،

كذلك دان الحصار البحري السعودي ،الذي أوقف
تدفق األغذية واألدوية األساسية إلى الدولة التي
تعاني أساسا ً من أزمة».
وعلى الرغم من خطورة ه��ذه التقارير ،فقد
رفضت الحكومة البريطانية تعليق التراخيص
العسكرية التي تتحكم بتصدير األسلحة إلى
الرياض حتى اآلن.
ودع��ت المؤسسة إل��ى إج��راء تحقيق في ما
إذا كانت المملكة العربية السعودية قد انتهكت
القانون الدولي.
وطلبت استجابة كاملة لخطابها في غضون
أسبوعين ،وبعكسه ستضطر إلى اتخاذ اإلجراءات
القانونية ضد الحكومة ،منها اللجوء إلى المحكمة

العليا لضمان عدم استخدام األسلحة البريطانية
في انتهاكات للقانون الدولي.
م��ن جهته ،ح��ذر أن���درو سميث م��ن مؤسسة
«الحملة ضد تجارة األسلحة» المعروفة اختصارا ً
بـ ( )CAATحذر من أن األسلحة البريطانية تعد
أساسية في الحملة العسكرية السعودية التي
«قتل فيها اآلالف من الناس ،ودمرت البنية التحتية
الحيوية وتسببت بتوترات في المنطقة».
وأضاف سميث« :لقد كانت المملكة المتحدة
متواطئة في التدمير ومواصلة دعم الضربات
الجوية وتوفير األسلحة ،رغم وجود أدلة قوية
ومتزايدة على أن جرائم حرب ترتكب هناك».

وقال الفريق عبد العزيز األس��دي قائد قوات مكافحة
اإلره��اب في تصريح لقناة العالم ،الملعب القديم هو
قلب المدينة ويضم أحياء االندلس والمعلمين والعادل
وال��ض��ب��اط األول����ى وال��ث��ان��ي��ة وال��ح��وز وم���ن ث��م البكر
والمخابرات ،والى جامع الفاتح ،الى كامل هذه المنطقة
تحت سيطرة قوات مكافحة اإلرهاب.
ورغم استخدام مسلحي «داع��ش» العبوات الناسفة
والبيوت والعجالت المفخخة واالنتحاريين فضالً عن
استخدام العوائل كدروع بشرية إال أن كل تلك األساليب
لم تعق تقدم القطعات العسكرية إلتمام تحرير المدينة
بالكامل.
وق��ال اللواء سامي محمد مسؤول ق��وة االقتحام في
تصريح لقناة العالم ،نحن على أبواب الصوفية المعقل
األخ��ي��ر للدواعش ال��ذي��ن ه��رب��وا باتجاهها بعد فقدهم
السيطرة ،وتركهم لعجالتهم المفخخة وراءه��م ،لكننا
سيطرنا عليها وفككناها والشوارع اآلن آمنة.
وأضاف« :اآلن العائق األكبر هو المواطنون المدنيون
الموجودين داخل ساحة العمليات وهذا يتطلب مننا الحذر
وتدقيق أماكن وجودهم حفاظا ً على أرواحهم ولنتمكن من
التقدم باطمئنان أكبر.
وبهذا التقدم أصبحت القطعات العسكرية قاب قوسين
أو أدنى من تحرير جميع مدن الرمادي وتمركزها على
م��ش��ارف منطقة الصوفية آخ��ر معاقل المسلحين في
الرمادي.

تتزايد يوما ً بعد يوم قصف مواقع صديقة من قبل طيران
التحالف التي تبرر دائما ً أن القصف ناتج عن خطأ ليس
إال .وفي هذا الصدد أكد المتحدث باسم الحشد الشعبي
العراقي أحمد األسدي مقتل  9من الحشد عن طريق الخطأ
بضربة نفذتها طائرة من دون طيار للجيش العراقي قرب
مدينة تكريت.
وصرح األسدي« :قتل  9من مقاتلي كتائب جند األمام
وأصيب  14آخ��رون إث��ر قصف لطائرة عراقية مسيرة
عن طريق الخطأ مساء السبت الماضي في قرية السالم
الواقعة جنوب معسكر سبايكر» قرب تكريت.
يذكر أن «جند األمام» ،أحد الفصائل المنخرطة ضمن
الحشد الشعبي الذي تشكل من متطوعين معظمهم من
وسط وجنوب العراق بعد اجتياح تنظيم «داعش» ،لدعم
القوات الحكومية العراقية.
وقال األسدي إن «قواتنا تعرضت إلى هجوم وطلبنا
تعزيزات وبعد سبع دقائق تعرضنا لقصف بصاورخين،
استهدف المكان ال��ذي تعرض لهجوم» مشيرا ً إل��ى أن
«أقرب نقطة للعدو (داعش) تبعد حوالى كليومترين عن
مواقعنا» في معسكر سبايكر.
ويرتبط اسم معسكر «سبايكر» بالمذبحة التي ارتكبها
التنظيم بحق نحو ألفي عسكري من المعسكر ،أعدمهم
التنظيم المتشدد في حزيران في عام .2014
وأكد األسدي فتح تحقيق من قبل القائد العام للقوات
المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي بالحادث.

تحتج على المكلفين في الجل�سة
التن�سيقيات الجهوية
ّ

«نداء تون�س» يفرز قيادة جديدة
أفضى المؤتمر التأسيسي لحزب
حركة نداء تونس الذي يقود االئتالف
الحاكم في البالد ،بعد جلسة عاصفة
تخللتها انسحابات واحتجاجات،
لتشكيل قيادة جديدة تتكون من 14
أمينا ً عاما ً موزعين بحسب جملة من
االختصاصات ،وقد آلت مهمة األمين
العام للحزب إلى رضا بالحاج الذي
يشغل حاليا ً مهمة الوزير مدير الديوان
الرئاسي ،بينما تم تكليف حافظ قائد
السبسي ،نجل الرئيس التونسي
الباجي قائد السبسي ،بمهمة أمين عام
مكلف باإلدارة الوطنية وممثل قانوني
ل��ل��ح��زب ،وس��ل��م��ى ال��ل��وم��ي الرقيق
التي تشغل مهمة وزير السياحة في
حكومة الحبيب الصيد بمهمة أمينة
عامة مكلفة بالمالية.
ولوحظ غياب أب��رز األسماء التي
كانت أسهمت م��ع الرئيس الباجي
قائد السبسي في تأسيس الحزب،
وم��ن بينها الطيب ال��ب��ك��وش ال��ذي
ع��زل األس��ب��وع ال��م��اض��ي م��ن وزارة
الخارجية ،ومحمد األه��ر العكرمي
الذي كان استقال في أكتوبر الماضي
من الحكومة ثم من الحزب ،ومحسن
م��رزوق الذي أعلن عن تشكيل حزب
سياسي جديد ،وكذلك رئيس البرلمان
محمد الناصر ال��ذي ك��ان تولى منذ

يناير  2015مهمة رئ��ي��س للحزب
بالنيابة ،واألزه���ر ال��ق��روي الشابي
ال��ذي كان يشغل مهمة نائب رئيس
الحزب ،ويتولى حاليا ً مهمة ممثل
شخصي للرئيس التونسي.
وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر
حالة من الفوضى نتيجة احتجاجات
التنسيقيات الجهوية على قائمة
المكلفين بتسيير الحزب ،ما اضطر
رئيس المؤتمر راف��ع بن عاشور إلى
االنسحاب من رئاسة الجلسة قبل أن
يعود بعد أكثر من نصف ساعة.
وأجمع المتابعون على أن الجلسة
ال��خ��ت��ام��ي��ة ك��ان��ت ع��اص��ف��ة بسبب
الخالفات الحادة بين أجنحة الحزب.
وقد غادر القيادي في الحزب ووزير

الصحة الحالي سعيد العايدي مقر
الجلسات غاضبا ً ومهددا ً باالستقالة
من دون أن يفسر سبب انسحابه،
غير أن مصادر مطلعة ردت موقفه
إلى استبعاده من التشكيلة القيادية
الجديدة للحزب.
من جانبه ،أعلن فتحي الجموسي،
عضو المكتب التنفيذي لنداء تونس،
عن استقالته من المكتب التنفيذي
وانسالخه النهائي من الحركة ،بسبب
ما اعتبره خيانة للمبادئ التي قام
عليها نداء تونس بعد االستقبال الحار
الذي لقيه رئيس حركة النهضة راشد
الغنوشي ،في افتتاح أشغال المؤتمر
التوافقي لحركة نداء تونس بسوسة
السبت الماضي.
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1أديب فرنسي راحل له «األحياء الجميلة»
2 .2متشابهان ،يعتب على ،أقضي ليلتي
3 .3خالف صفينا العيش ،المنازل
4 .4ال يتقن القراءة أو الكتابة ،فيلسوف ومجاهد هندي
راحل ،سيدة
5 .5خالف إستقبلناه ،يطلب فعل األمر
6 .6عمل مبدع ،يأسف ،أداة إحدى الحواس
7 .7آخر الشيء ،يواكبه
8 .8طليق ،ننفي األمر ،وشى
9 .9عثرت علينا ،ينتسب إلى
1010جيد (باألجنبية) ،حرف أبجدي مخفف ،حرف نصب،
أكبر سلسلة جبال في أوروبا
1111موضع في العراق قريب من الكوفة
1212خالف نقص ،تضجر ،جزيرة إيطالية

1 .1بحيرة كندية في أونتاريو
2 .2مدينة سوانية ،واضحا ً
3 .3مرجوع وغلة ،كفر ،جواب
4 .4إله القمر لدى السومريين واآلشوريين ،غير مطبوخ،
ّ
نظما
5 .5من أشهر كتب األدب جمع فيه أبو فرج األصبهاني أخبار
المغنين وأصواتهم ،حصلت على
6 .6صف (باالجنبية) ،سفكنا الدم ،كثير
7 .7سالم ،جزيرة بريطانية ،رجاء
8 .8عندي ،حلّينا
9 .9منخفض في شرق لبنان على الحدود السورية ،حرف
أبجدي مخفف
1010عالم بالغيب ،لمسه ،ترجو
1111يسجنا ،من الحشرات
1212قطعت ،دول أفريقية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،23516978 ،687529431
،971245683 ،419387265
،843916752 ،562738194
،724893516 ،396451827
158672349

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1االس���ط���رالب���ي  ) 2ام��ي��ن
الريحاني  ) 3ال ،دل��ع ،واسنه 4
) المي ،تونس ،سل  ) 5ناسبت،
بابل  ) 6ماين ،ارس ،واو  ) 7ال،

ارش ،عمر  ) 8عبد ،باتا ،ون ) 9
يناير ،النبات  ) 10لي ،ابرم ،كابل
 ) 11يهين ،اليل ،لو  ) 12ابري،
الرسم.
عموديا:
 ) 1االسماعيلية  ) 2امال ،البنيه

 ) 3لي ،مني ،دا ،يا  ) 4انديانا،
يانب  ) 5سال ،ربرب  ) 6طلعت
باشا ،رأي  ) 7رر ،وتر ،تأمل ) 8
ليون ،سعال ،يا  ) 9احاسب ،نكلل
 ) 10باس ،اوروبا  ) 11ينتسبا،
نابلس  ) 12يهللون ،تلوم.

 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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The Revenant

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

فيلم رعب بطولة نتالي
دورمر من اخراج
جايسون زادا .مدة العرض
 95دقيقة( .سينما ستي،
 ،ABCكونكورد ،الس
ساليناس ،فوكس).
The Danish Girl

فيلم دراما بطولة اليسيا
فيكاندر من اخراج توم
هوبر .مدة العرض 119
دقيقة(.سينما سيتي،
.)ABC

The Big Short

3

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

