14

السنة السابعة  /السبت  16 /كانون الثاني  / 2016العــدد 1981
Seventh year / Saturday / 16 January 2016 / Issue No. 1981

تتمات  /ت�سلية
رو�سيا تطلق عمليتها ( ...تتمة �ص)9

الحكومة تر�سل( ...تتمة �ص)9

التغذية ووضع خطة أولية وآلية عمل لألشخاص الذين
سيتم إخالؤهم.
وصرح طارق غاسارفيتش من منظمة الصحة العالمية
أن السلطات السورية أعطت اإلذن بدخول المستشفى
المتنقل إلى البلدة ،كما وافقت على حملة تطعيمات ،فيما
قال المتحدث باسم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
االنسانية ينس الرك إن المنظمة الدولية تأمل في إرسال
قوافل إلى مضايا وبلدتي الفوعة وكفريا التي تحاصرهما
المعارضة المسلحة في إدلب األسبوع المقبل ،لكن لم يتم
تحديد موعد إلرسال المساعدات لمدينة الزبداني.
ميدانياً ،وسع الجيش السوري سيطرته في ريف حلب
الشرقي وتمكنت وحداته من فرض سيطرتها على بلدات
العبودية والعجوزية والملتفة ورسم السرحان في محيط
مدينة الباب االستراتيجية.
ج��اء ذل��ك في وق��ت نفذ الطيران الحربي ال��روس��ي –
السوري المشترك غارات مركزة على تجمعات «داعش»
في الباب و تادف ،وسط أنباء عن سحب التنظيم لبعض
المجموعات من الباب باتجاه الرقة مع اقتراب الجيش
السوري من المدينة الحيوية الحدودية مع تركيا.
الى ذلك ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات
الحربية الروسية في سورية نفذت منذ ب��دء العملية
العسكرية الجوية  5662طلعة قتالية ،مضيفة أنه خالل
هذه الفترة تم تحرير  217بلدة من أيدي «داعش».
وقال سيرغي رودسكوي رئيس إدارة العمليات العامة
في هيئة األرك��ان الروسية «خالل  100يوم من العملية
التي يجريها سالح الجو الروسي تم تحرير  217بلدة
من أيدي «داعش» وأراض تتجاوز مساحتها ألف كيلومتر
مربع».
وأردف قائالً« :منذ  30أيلول الماضي ،نفذت القوات
الجوية والفضائية الروسية في سورية  5662طلعة
قتالية ،بما ف��ي ذل��ك  145طلعة ق��ام��ت بها ط��ائ��رات
استراتيجية حاملة للصواريخ ،وقاذفات طويلة المدى،
وذلك باإلضافة إلى إطالق  97صاروخا ً مجنحا ً من البحر
والجو».

بدوره أعلن السفير الفرنسي فرنسوا دوالتر أن باريس
ولندن وواشنطن طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس األمن
للمطالبة برفع الحصار عن مناطق سورية عدة بينها بلدة
مضايا.
وأض��اف دوالت��ر أن المبادرة ترمي إلى المساهمة في
تأمين ظروف أكثر مالءمة الستئناف الحوار بين األطراف
السورية ،وذلك قبل عشرة أيام من بدء مفاوضات السالم
المقررة في جنيف.
جاء ذلك في وقت أعلن رئيس مديرية العمليات لهيئة
األرك��ان الروسية الفريق سيرغي رودسكوي أن الجيش
الروسي بدأ عملية إنسانية في سورية.
وق��ال رودس��ك��وي أم��س إن منظمات دولية ع��دة غير
حكومية بدأت بتوريد مساعدات إنسانية الى سورية،
«إال أن المساعدة ُترسل بالدرجة األول��ى الى المناطق
الخاضعة للمسلحين ،حيث يذهب الجزء األكبر منها
إلى المتطرفين ويستخدم لسد احتياجات العصابات
المسلحة .كما ُسجلت محاوالت لتوصيل السالح والذخائر
وإجالء المسلحين المصابين تحت ستار قوافل إنسانية».
وأض��اف المسؤول ال��روس��ي أن��ه «ت��م من أج��ل ذلك
اتخذ قرار بدء قوات روسيا االتحادية عملية إنسانية
في الجمهورية العربية السورية» ،حيث تم إرسال
طائرة من طراز «إيل »76 -وعلى متنها أول شحنة من
المساعدات اإلنسانية من وزارة الدفاع الروسية الى
مدينة دير الزور ،وجرى إنزالها بالمظالت.
وذكر رودسكوي أن «المساعدة األساسية اآلن موجهة
الى مدينة دير ال��زور التي كانت خاضعة لفترة طويلة
لسيطرة إرهابيي داعش» ،وأضاف« :اليوم ،أوصلت طائرة
نقل عسكرية إيل 78 -تابعة للقوات الجوية السورية،
وعلى متنها منصات مظلية 22 ،طنا ً من المساعدات
اإلنسانية الى دير ال��زور حيث سيتم توزيعها من قبل
السكان المحليين».
في غضون ذلك ،قالت وكالتان تابعتان لألمم المتحدة
أمس إن مستشفى متنقلة وفريقا طبيا ً من الهالل األحمر
ال��س��وري دخ��ل بلدة مضايا ،للكشف عن ح��االت سوء

تفجير �أنبوب( ...تتمة �ص)9
م��ي��دان��ي��اً ،م��س��ل��س��ل القصف
ال��وح��ش��ي ل��ط��ائ��رات ال���ع���دوان
السعودي لم يتوقف على صنعاء
أو المحافظات اليمنية األخ��رى،
غارات جديدة شنت على العاصمة
م��س��ت��ه��دف��ة م��ن��اط��ق ال��ن��ه��دي��ن
وال��ش��ه��ران والشميلة ف��ي مشهد
عنيف ي��ع��ي��ده ال���ى تخبط دول
العدوان في أهدافه المزعومة.
واعتبر وليد المعافا خبير في
ال��ش��ؤون ال��دول��ي��ة إن «القصف
الشديد التي تتعرض له صنعاء
والمحافظات األخ���رى ،ه��و دليل
على استنفاذ بنك االه���داف آلل
سعود وفشلهم ف��ي المواجهات
البرية ف��ي م��أرب وال��ج��وف وفي
الكثير م��ن المحافظات ،إضافة

الى تلقين الجيش اليمني واللجان
الثورية ،مرتزقة العدوان».
واستمرت المعارك كذلك في
جبل هيالن بمأرب ومواقع محيطة
بمدينة ال��ح��زم م��رك��ز محافظة
ال��ج��وف ،حيث ت��واص��ل اللجان
الثورية تصديها لهجومات واسعة
ألنصار هادي.
وأك��دت سعاد الزبيدي ناشطة
سياسية إن «الجيش اليمني يقود
ال��م��ع��ارك بخطى ه��ادئ��ة ولكننا
ننتصر» ،مشيرة ال��ى أن «هناك
تقدما ً كبيرا ً ونتوقع الكثير من
التقدم ،وال ننسى بأننا نحارب من
دون غطاء جوي ،فتقدمنا في أكثر
المناطق يعتبر انتصار كبير لنا».
فجر مجهولون
وف��ي السياقّ ،

فجر أم��س ان��ب��وب رئيسي لضخ
المواد النفطية والواصل بين ميناء
الزيت والمصفاة بالبريقة.
وق���ال م��ص��در م��س��ؤول بشركة
مصافي ع��دن «ل��ع��دن ال��غ��د» إن
مجهولين زرع���وا ع��ب��وة ناسفة
ان��ف��ج��رت ف��ي اأن��ب��وب وتسببت
باشتعال النيران.
وأوض��ح المصدر أن اﻻنفجار
ألحق أض���رارا ً بالغة باألنبوب،
مشيرا ً الى أن فرق اإلطفاء باشرت
أعمال إخماد الحريق.
وأك��د المصدر أن طواقم العمل
ب��ال��م��ص��اف��ي ق��ام��ت ف����ورا ً بقطع
إم��دادات الوقود المارة باألنبوب،
مؤكدا ً أنها في طريقها للسيطرة
على الحريق.

ال�صومال :هجوم دموي لـ «ال�شباب»
يقتل ع�شرات الجنود
للهجوم هي مركز للجيش الوطني الصومالي قريب
من معسكر للقوات الكينية التابعة لالتحاد األفريقي.
وأعلن المتحدث في بيان« :تم اقتحام المعسكر
وردت القوات الكينية بهجوم مضاد لدعم الجيش
الصومالي .المعارك مستمرة وحصيلة الخسائر من
المعسكرين ال تزال غير معروفة».
ونقل عن شهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجار قوي
تاله على الفور تبادل الطالق النار استمر بكثافة طيلة
 45دقيقة قبل أن يستولي مقاتلو حركة الشباب على
معسكر القوات الكينية.
ويعتبر هذا الهجوم الثالث على نطاق واسع ضد
قاعدة لـالتحاد األفريقي في جنوب الصومال منذ
ستة أشهر .وكانت حركة الشباب هاجمت في أواخر
حزيران قاعدة للقوات البوروندية في ليغو ومعسكرا ً
للقوات األوغندية في جانلي .وأق��رت ق��وة االتحاد
األفريقي آن��ذاك بوقوع خسائر في صفوفها من دون
إعطاء حصيلة محددة.

قتل عشرات الجنود الكينيين في هجوم نفذته
حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة على قاعدة
لالتحاد األفريقي جنوب الصومال.
ونقلت وك��ال��ة «ف��ران��س ب���رس» ع��ن الكولونيل
الصومالي ادريس أحمد «أن مقاتلين من حركة الشباب
يشنون هجوما ً ضد قاعدة عسكرية في عيل عدي في
منطقة جدو (جنوب الصومال على الحدود مع كينيا
وأثيوبيا)» مشيرا ً إلى «حصول معارك عنيفة وسقوط
ضحايا» من دون أن يحدد أعدادهم.
وأوضح أحمد« :أن انتحاريا ً فجر حزامه الناسف
قبل أن يشن مقاتلون من الحركة الهجوم ويقتحموا
القاعدة» التي تتمركز فيها ق��وات صومالية وقوات
كينية تابعة لقوة االتحاد األفريقي.
وأعلنت حركة الشباب مقتل  63جنديا ً كينيا ً في
الهجوم ،مشيرة إلى أنها استولت على الموقع.
م��ن جهته ،أك��د المتحدث باسم الجيش الكيني
الكولونيل ديفيد اوبونيو أن القاعدة التي تعرضت

وقال الجبوري إن «القوات األمنية والحشد الشعبي
ألحقوا بمقاتلي داعش خسائر فادحة باألرواح والمعدات،
وتم قتل العشرات منهم ،بينهم عرب وأجانب».
وأشاد المحافظ «بدور القوات األمنية المتمثلة بقيادة
عمليات صالح الدين والشرطة المحلية والحشد الشعبي
في صدهم للعصابات اإلرهابية ودحرهم بالكامل».
فيما أعلن جبار المعموري ،القيادي في الحشد الشعبي،
في وقت سابق ،إحباط هجوم واس��ع شنه داع��ش على
منطقة تل كصيبة ،مشيرا ً الى أن القوات األمنية مدعومة
بالحشد الشعبي كبدت التنظيم خسائر فادحة.
قالت الشرطة ومصادر قبلية في بلدة العلم القريبة،
إن هجمات نفذت في الصباح الباكر أدت إلى مقتل قائد
الشرطة وح��ارس��ه ،إضافة إل��ى  9مقاتلين من فصائل
مختلفة.
من جهة أخرى ،أرسلت الحكومة العراقية فرقة مدرعة
من الجيش وقوات من الشرطة إلى مدينة البصرة النفطية
الجنوبية لنزع س�لاح السكان وس��ط ن��زاع عنيف بين
العشائر في المنطقة.
وتقع أكبر الشركات النفطية الحكومية في مدينة البصرة
التي تبعد عن مناطق يسيطر عليها تنظيم «داع��ش» في
شمال وغرب البالد ،لكن القتال في المنطقة أجبر الحكومة
في بغداد على إرسال قوات إلى المحافظة الجنوبية.

كذبة م�ضايا( ...تتمة �ص)9

وق��ال رئيس اللجنة األمنية ف��ي مجلس محافظة
البصرة جبار الساعدي إن «ه��ذه العملية تستهدف
مناطق شمال البصرة والتي تشهد الكثير من النزاعات
العشائرية وستتضمن أيضا ً أحياء داخل مدينة البصرة
مستقبالً».
وذك��ر الساعدي أن ق��وات األم��ن دخلت خ�لال الليل
بالدبابات واألسلحة اآللية الثقيلة إلى حي الحسين
الشمالي وهو بؤرة للقتال العشائري ويعرف أيضا ً باسم
الحيانية .وأض��اف أن القوات ب��دأت بدعم من طائرات
الهليكوبتر العسكرية مداهمة منازل ومصادرة أسلحة.
وكان رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي قد دعا
خالل االجتماع األسبوعي للحكومة األربعاء الماضي
في البصرة ،دعا قوات األمن إلى الضرب بيد من حديد
على «العصابات التي تعيث بأمن البصرة وفرض هيبة
الدولة وتحقيق األمن المجتمعي للمواطن البصري».
وذك��رت مصادر أمنية أن ق��وات األم��ن اعتقلت نحو
 30شخصا ً في اتهامات جنائية وصادرت أسلحة آلية
وق��ذائ��ف مورتر وق��ذائ��ف صاروخية وب��ن��ادق وكميات
كبيرة من الذخيرة.
من جانبه دان المرجع الشيعي األعلى في العراق علي
السيستاني الجمعة الماضي التفجيرات التي استهدفت
مساجد للسنة في بلدة المقدادية بشرق العراق.

منظمات دولية تدين لجوء المنامة ال�ستخدام عقوبة الإعدام

البحرين ...القمع بـ«القانون»
أط��ل��ق منتدى البحرين لحقوق
اإلنسان تقريرا ً جديدا ً تحت عنوان
«البحرين ...القمع بالقانون» ،وذلك
بالتزامن م��ع جلسات االستئناف
المتتالية التي تعقد بحق االمين العام
لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان.
وأشار رئيس المنتدى يوسف ربيع
خالل موتمر صحافي عقد في بيروت
بحضور شخصيات حقوقية ونقابية
ال���ى م��ج��م��وع��ة م�لاح��ظ��ات تشكل
سمة المحاكمات التي يتعرض لها
الناشطون السياسيون في البحرين،
وفي مقدمهم الشيخ علي سلمان.
وأوضح ربيع أن االنتهاكات التي
تعرض لها الشيخ طالت صفتيه
كمواطن وكشخصية سياسية ،وهي
تتعلق باالحتجاز التعسفي الباطل
ألنه يتنافى مع مبدا الحرية ،إضافة
الى تذكيره العالم بأن االنتهاكات
تتعلق بمعايير المحاكمة العادلة.
وف��ي ال��س��ي��اق ال��ح��ق��وق��ي ،دان��ت
الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان
ومنظمات دولية غير حكومية وأخرى
بحرينية ،بشدة اللجوء المتكرر
الستخدام عقوبة اإلع���دام م��ن قبل
السلطات البحرينية ودعتها إلى
التخفيف من ذلك.
وأف��اد موقع «م��رآة البحرين» أن
الفيدرالية الدولية من أجل حقوق
اإلنسان أشارت في بيان إلى عدد من
االنتهاكات في البحرين ومنها الحكم
على رجل بحريني باإلعدام وعلى 22

فموسكو بدت واثقة من التزامات دمشق ،فمضت في إظهار تمسكها باألطر
القانونية من خالل تأكيد الفروف على مرجعية منظمة حظر األسلحة الكيميائية
والعودة إلى مجلس األمن الدولي ،في حال أخ ّل أي طرف بالتزاماته ..إلى
أن أعلنت منظمة حظر األسلحة الكيميائية في  5كانون الثاني  2015أ ّنه ت ّم
تدمير الترسانة السورية من األسلحة الكيميائية التي أعلنت عنها دمشق
في العام  2013بشكل كامل ..وبعد أن أسقطت ذريعة السالح الكيميائي
لمهاجمة الدولة السورية اتخذ الحلف األميركي نهج التهريج اإلعالمي لفك
الحصار عن أي منطقة تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة لمنع تحريرها
من الجيش السوري؛ وهذا ما حصل في بابا عمرو والقصير ومخيم اليرموك
وحي الوعر ومؤخرا ً في مضايا ...إذ دان وزير الخارجية األميركي جون كيري
ما س ّماه تجاهل الحكومة السورية ألبسط حقوق اإلنسان في بالدها؛ وجاءت
تصريحات كيري بعد اجتماع وزراء خارجية  11دولة في باريس لبحث سبل
حث المعارضة السورية على المشاركة في مؤتمر جنيف  ..2والذي عقد في
 22كانون الثاني  2014وقال كيري إن قصف المدنيين وتجويعهم يمهد
لحدوث كارثة إنسانية في سورية ،لذا يجب وضع مزيد من الضغوط على
الرئيس السوري بشار األسد للسماح بمرور المساعدات الطارئة .وأضاف
كيري أن حوالي  160ألف مواطن سوري لم يتلقوا أي مساعدات منذ عام
تقريباً ...هذه الحمالت لم تتوقف طيلة األزمة السورية ولكن منسوب إبرازها
في الساحة اختلف من وقت آلخر.
واآلن وبعد أن اقترب موعد انعقاد جنيف  3وبعد توالي سقوط القالع
الحصينة لإلرهابيين المدعومين من حلف أعداء سورية وتمكن الجيش العربي
السوري ،ومَن معه من تطهير أجزاء واسعة من أرياف الالذقية ودخول بلدة
سلمى االستراتيجية التي تمهّد إلغالق الحدود السورية التركية بالكامل من
جهة الالذقية ،أصبح لزاما ً اختراع قصة جديدة لتشويه صورة الدولة السورية
وحلفائها ولتحسين الموقف التفاوضي لوفد معارضة الرياض ومن يدعمها
بشكل خاص ...فتم إبراز ملف بلدة مضايا في ريف دمشق ،حيث أعلن السفير
الفرنسي لدى األمم المتحدة الخميس ،أن باريس ولندن وواشنطن طلبت عقد
اجتماع طارئ لمجلس األمن للمطالبة برفع الحصار عن مناطق سورية عدة
بينها بلدة مضايا .وص ّرح السفير فرنسوا دوالتر بأن االجتماع الذي قد يعقد
اعتبارا ً من يوم الجمعة يهدف إلى تنبيه العالم إلى المأساة اإلنسانية التي
محاصرة في سورية .وأضاف دوالتر أن المبادرة
تشهدها مضايا ومدن أخرى
َ
تهدف إلى المساهمة في تأمين ظروف أكثر مالءمة الستئناف الحوار بين
األطراف السورية ،وذلك قبل عشرة أيام من بدء مفاوضات السالم المقررة في
جنيف.
أما بان كي مون ،فقال إنه يع ّول على أن تتحمل أط��راف األزم��ة كافة ،في
الداخل السوري والخارج ،المسؤولية عن ذلك.
واعتبر أن مدينة مضايا «صارت ضحية تجويع قسري للناس» ،مؤكدا ً أن
«استخدام الغذاء كسالح هو جريمة حرب ...يبدو أن السبب الرئيسي إلطالق
هذه الحمالت في هذا التوقيت هو لصرف األنظار عن تداعيات إعدام الشيخ
النمر من السلطات السعودية ،وما خلّفه من اتهامات واسعة للرياض في مجال
انتهاك حقوق اإلنسان والقيام بمحاولة أخيرة للكسب السياسي في ميدان
التفاوض مع الدولة السورية ،ألن الميدان سقط بالضربة السورية الروسية
القاضية وكذلك استمرار مسلسل حصار حزب الله الذي بدأ من العقوبات
االقتصادية وإدراج الحزب على الئحة اإلرهاب من قبل الجامعة العربية وصوال ً
إلسقاط الحزب اجتماعيا ً بحجة محاربة األطفال والمدنيين الذين أصبحوا
طعاما ً لألسماك في البحار والمحيطات على السواحل األوروبية لطلب اللجوء
ولم ينتفض لهم أحد من المتباكين على حقوق اإلنسان ...لكن هذه البدعة
ستسقط كسابقاتها من البدع واألكاذيب التي كانت بوصلتها إسقاط حلف
المقاومة ...هذا الحلف الذي يسير قدما ً في القضاء على اإلرهاب وإرساء قواعد
الردع في الحرب مع إسرائيل بعد أن انتصر سياسيا ً في كسب ملف االتفاق
النووي ،وكذلك عودة الغرب للقبول بواقع مفاده أن الحل السياسي في سورية
ال يمكن حدوثه إال بوجود الرئيس األسد في رئاسة الدولة السورية بعد أن
استمروا لخمس سنوات بالقول إن الحل غير ممكن مع بقاء األسد في السلطة.

مصطفى حكمت العراقي

م�صر تمدد( ...تتمة �ص)9

آخرين بالسجن المؤبد في  31كانون
األول  ،2015ما رفع عدد المحكومين
باإلعدام في البالد إلى  10أشخاص،
وكذلك رف��ض االستئناف األول في
قضية سلمان عيسى علي ،المحكوم
عليه باإلعدام.
وقالت المنظمات« :إن البحرين
ش��ه��دت ت��زاي��دا ً ف��ي أح��ك��ام اإلع���دام
وسحب الجنسية عام  2015حيث
ص����درت أح��ك��ام ب���اإلع���دام ع��ل��ى 7
أش��خ��اص ،وك��ذل��ك رفضت محكمة
االس��ت��ئ��ن��اف ط��ع��ن ك��ل م��ن محمد
رم��ض��ان وح��س��ي��ن م��وس��ى ،وهما
محكومان باإلعدام».
وأشارت إلى أن «رمضان وموسى
هم من بين األوائ��ل الذين استنفذوا
ك��ل إج���راءات الطعن الممكنة على
المستوى القضائي ،وقد ينفذ الحكم

بحقهما في أي لحظة».
وأوض��ح��ت أن «ال��م��داف��ع��ي��ن عن
ح��ق��وق اإلن��س��ان ال��م��وج��ودي��ن في
البحرين يخشون من أن هذا الخطر
ه��و ذات��ه ال��ذي س��رع إع���دام الشيخ
نمر النمر و 46شخصا آخرين في
السعودية ،ما زاد نسبة التوترات
األسبوع الماضي» .وأضافت« :أن
جميع المتهمين حرموا من جنسيتهم
البحرينية ،م��ا رف���ع ع���دد األف���راد
المسقطة جنسياتهم إل��ى  200في
العام  2015وحده».
واعتبرت المنظمات أن «المحاكمات
الجائرة واستخدام التعذيب وأحكام
اإلع��دام في البحرين تشكل انتهاكا ً
للعهد ال��دول��ي ال��خ��اص بالحقوق
المدنية والسياسية ال��ذي صدقت
عليه البحرين في عام .»2006

وكان بيان صادر عن رئاسة الجمهورية صباح الخميس جاء فيه أن مجلس
الدفاع الوطني وافق على تمديد المشاركة في التحالف العسكري الذي تقوده
السعودية في اليمن لمدة عام إضافي.
جدير بالذكر أن مصر مددت في شهر آب  2015مشاركة عناصر من القوات
المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن األمن القومي المصري
والعربي في منطقة الخليج والبحر األحمر وباب المندب ،لمدة  6أشهر إضافية
أو لحين انتهاء مهمتها القتالية.

ال�سويد تتراجع( ...تتمة �ص)9
االعتراف باستقالل الصحراء الغربية.
وكانت الخارجية المغربية قد استدعت سفيرة السويد بالرباط لالحتجاج
على الخطوات التي تعتزم بالدها القيام بها في موضوع الصحراء ،كما عقد رئيس
الحكومة المغربية عبد إاله بن كيران ،آنذاك لقاءات مع زعماء األحزاب والنقابات
المغربية لحثها على التحرك تجاه نظيراتها السويدية في محاولة للتأثير على
موقف ستوكهولم.
ويعرض المغرب حكما ً ذاتيا ً واسعا ً على سكان الصحراء الغربية ،مع البقاء
تحت سيادته ،في حين تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر ،بتنظيم
استفتاء حول تقرير المصير ،في المقابل تبقى جهود الوساطة التي تتوالها األمم
المتحدة بين الطرفين في طريق مسدودة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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11

12

2
3
4
5
6

أفقياً:

عمودياً:

1 .1بلدة جزائرية
2 .2موقع أثري في مصر بمحافظة الغربية ،أستفسر من
3 .3من االسماء الخمسة ،مدينة إيرانية ،فلوس ،من االقارب
4 .4خالف كفري ،دولة آسيوية
5 .5الولد األول لوالديه ،رد ،أرشدا
6 .6وقت وحين ،ساللة هندية ملكت في الدكن الشرقي
7 .7مرفأ في إيرلندا الشمالية ،بحر
8 .8رجاء ،اخبرنا القصة
9 .9ف ّر ،فتيات ،حيوان مفترس
1010ماركة سيارات ،من أسماء األسد
1111تمرنه ،سرير الميت
1212إسم موصول ،عمر ،أداة جزم ،أحد الوالدين

1 .1فتية آمنوا بربهم يقال أنهم ناموا ثالثماية عام
2 .2بلدة روسية في ياكوتيا ،من القديسات
3 .3للنفي ،مدينة هندية
4 .4جزيرة إيطالية ،نشي ،تحفر البئر
5 .5دفعنا شديداً ،من أنواع الشجر ،من الحبوب
6 .6وضع الشراب في فمه ،يلزم باألمر ،نادى على
7 .7يصلح البناء ،مؤسسة مدينة قرطاجة
8 .8وبّخاّ ،
نظمتم
9 .9حاكم ،عثر على ،أحرف متشابهة
1010يبس الخبز ،باشر العمل ،صاهر
1111أعان ،قنوط ،للندبة
1212المصارع ،وطأتم على

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).
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،623518497 ،857924631
،496851723
،914673582
،178362945
،235497816
،589136274
،362749158
741285369

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1س��ه��ل ب��ن ب��ش��ر ،الن ) 2
ع��ان��وت ،مانيال  ) 3ي��رد ،اس��اس،
نمس  ) 4دفناكم ،بنات  ) 5بر،
ردعونا ،ني  ) 6نديم ،اكاتب ) 7

مين ،لسانها  ) 8لندندري ،المت 9
) عي ،بها ،دلل  ) 10ارم��ادا ،يلقن
 ) 11صور ،هندام ،ان  ) 12نحلم،
سباتها.
عموديا:
 ) 1سعيد بن العاص  ) 2هارفرد،

نيرون  ) 3لندن ،يمد ،مرح  ) 4بو،
ارمينيا  ) 5نتأكد ،ن��د ،ده��م ) 6
سمعا ،ربان  ) 7شما ،وكليه ،دس
 ) 8راس بناس ،اياب  ) 9ناتال،
لما  ) 10لينا ،بنادق  ) 11المتن،
هملناه  ) 12ناس ،يقاتل ،نا.

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

The Big Short

4
7

The Danish Girl

1

9

6

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

