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تتمات  /ت�سلية
وفاة �شاب ( ...تتمة �ص)9
التخاذ إجراءات عاجلة ولبحث الحلول واالجراءات التي يمكن
اتخاذها لتجاوز األزمة في المحافظة.
وفي أول تعليق له وصف الرئيس التونسي الباجي قايد
السبسي االحتجاجات في القصرين والمناطق التونسية
األخرى بـ»المشروعة» التي كفلها الدستور .وقال السبسي
خالل لقائه نظيره النمساوي هاينز فيشر «إن هناك قرابة
 700ألف شاب عاطل عن العمل وتوجد جهات عدة في البالد
تعاني من الفقر والتهميش واإلقصاء لذلك الحكومة وجدت
صعوبة كبيرة في حل هذه اإلشكاليات» معتبرا ً األمر بمثابة
التحدي لها.
وتشير التقارير إلى أن والية القصرين تأتي في المرتبة
األخيرة ضمن مؤشرات قياس التنمية للواليات التونسية أما
نسبة البطالة فيها فتبلغ  23في المئة.
وفي ظل الواقع األمني الصعب وما يتصل به من محاربة
اإلره��اب ورص��د الجماعات المسلحة في جبال الشعانبي
الواقعة في القصرين ،يخشى كثيرون من أي انفالت أمني أو
استغالل الجماعات اإلرهابية لهذا الحراك المطلبي.
األمين العام المساعد لالتحاد العام التونسي للشغل
بلقاسم العياري قال للميادين« :إن حال االحتقان بالقصرين
مشروعة لكونها ترفع مطالب اجتماعية هي ذاتها المطالب
التي قامت من أجلها الثورة» مشددا ً على «ضرروة أن تتحرك
الحكومة من أجل تلبية المطالب االجتماعية» .بدوره قال
األمين العام المساعد لالتحاد سامي الطاهري «إن االتحاد
يدعم أي تحرك سلمي» محذرا ً من إمكانية استغالل اإلرهابيين
لتنفيذ مخططات تمس أمن البالد.

القوة لتفريق المتظاهرين الغاضبين واستخدام قنابل الغاز
ما أسفر عن مصابة المئات باختناقات.
كما أعلنت وزارة الداخلية التونسية حظر تجوال ليلي في
المدينة ،تزامنا ً مع تصاعد االحتجاجات واالشتباكات.
وك��ان توفي شاب تونسي آخر ويدعى بالل سالمي من
مواليد القيروان بعد أن أضرم النار في جسده احتجاجا ً على
حجز بضاعته المهربة من المحروقات في ميناء صفاقس.
وتمددت االحتجاجات التي تطورت إلى اقتحام عدد من
الشبان العاطلين عن العمل مقر المحافظة ،كما نفذ إضراب
في م��دارس بعض مدن المحافظة ،فيما وقعت اشتباكات
بين المتظاهرين وعناصر األمن أسفرت عن إصابة شخص
واعتقال ستة آخرين.
واتسعت رقعة االحتجاجات إلى فريانة وتالة التابعتين
للقصرين وبعض المدن في والية سيدي بوزيد المجاورة،
وص��وال ً إل��ى العاصمة تونس التي شهدت مسيرة نظمها
االتحاد العام لطلبة تونس تضامنا ً مع أهالي القصرين
كما كانت هناك وقفة ألصحاب الشهادات العليا من جميع
المحافظات أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بتأمين فرص
عمل.
وفي سوسة شهد مقر المحافظة حالة من االحتجاجات
على خلفية مطالب اجتماعية ،كذلك عمت حالة من االحتقان
مدينة الفحص في محافظة زغوان ومنطقة بلخير في والية
قفصة حيث أقفل المحتجون الطريق بين قفصة وقابس.
أمام هذه التطورات دعا رئيس الحكومة الحبيب الصيد
إلى عقد مجلس وزاري طارئ بحضور نواب منطقة القصرين

�إحباط محاولة ( ...تتمة �ص)9
أعلنت خلية الصقور االستخباراتية العراقية عن القضاء
على  20إرهابيا ً من تنظيم «داعش» في قضاء القائم غربي
محافظة األنبار ،كانوا قد اعتدوا على ست فتيات إيزيديات.
ونقلت وكالة أنباء اإلعالم العراقي (واع) األربعاء 20
كانون الثاني عن الخلية قولها في بيان إن «عصابات
داع��ش اإلرهابية نظمت حفل زف��اف إج��ب��اري لـ 6فتيات
إيزيديات على عناصر بالتنظيم اإلجرامي من السعوديين
والعراقيين في منطقة حي التنك بقضاء القائم».
وأضافت الخلية في بيانها أن «إحدى الفتيات ،وعمرها
 13سنة ،تمكنت م��ن ال��ه��رب ول��ج��أت نحو منزل أحد
المواطنين في المنطقة نفسها ،ما دعا التنظيم لمهاجمة
المواطن الذي قايضهم بشاحنته مقابل ترك الفتاة ،فحدثت
مشادة بينه وبين أفراد التنظيم ،حيث أقدم أحد عناصره،
ويدعى مصعب الجزراوي وهو سعودي الجنسية ،على
قتل المواطن أمام منزله وعلى مرأى من أهله وأقاربه ،كما
قامت العناصر اإلرهابية بأخذ الفتاة بالقوة وأجبروا عائلة
المواطن على ترك منزلهم».
وبدأت «خلية الصقور» بجمع المعلومات حول المجموعة
اإلرهابية ،وقامت بمتابعتها حتى تدميرها ،وذلك بالتنسيق
مع الطيران العسكري العراقي.
ونوه البيان الى أن «من أهم قتلى هذه المجموعة اإلرهابية
أبو سجى الدليمي وهو ضابط سابق في زمن المجرم صدام
حسين وعمل مع أبو عبد الرحمن البيالوي وصديق مقرب
من المجرم أبو بكر البغدادي وأحد الذين اعتدوا على إحدى
المواطنات ،وأبو مهند الهاشمي وهو مسؤول أمني بوالية
دير الزور وخريج ما يسمى بكلية الشريعة اإلسالمية».
وتابع« :كذلك مصعب الجزراوي ،أبو فارس ،سعودي

الجنسية وقائد ما يسمى بكتيبة االنغماسيين وهو الذي قتل
المواطن العراقي واعتدى على إحدى المواطنات العراقيات،
وأبو يوسف األدلبي وهو سوري الجنسية من أهل إدلب
ومقرب من المجرم أبو محمد العدناني».
وتعرضت مئات اإليزيديات ،من شمال العراق للسبي
الداعشي حيث قام الدواعش بقتل واغتصاب الكثير منهم
فضالً عن بيعهن في أسواق النخاسة.
وفي إطار مواجهته لإلرهاب التكفيري ،أحبط «لواء علي
األكبر» التابع للعتبة الحسينية ،والمنضوي في صفوف
الحشد الشعبي ،محاول ًة الستهداف مدينة كربالء ،من خالل
إلقاء القبض على عدد من عناصر «داع��ش» وضبط مواد
متفجرة بحوزتهم.
ونقل الموقع الرسمي للعتبة الحسينية عن مصادر في
«لواء علي األكبر» ،أن أحد أفواج اللواء تمكن من إلقاء القبض
على مجموعة من مسلحي «داعش» بحوزتهم مواد متفجرة،
كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات داخل المدينة.
وأوضح آمر الفوج ماهر إياد في تصريح للموقع إن
« 4أحزمة ناسفة كانت بحوزة اإلرهابيين و 4صواعق
تفجير ،و 30هاتفا ً جواال ً و 15عبوة ناسفة صغيرة و17
أخرى كبيرة و 26والعة تفجير» ،مبينا ً أنّ العناصر الذين
أُلقي القبض عليهم كانوا ينوون تفجير هذه المواد في
كربالء ،بعد إخراجها من منطقة اإلخيضر جنوب غرب
المدينة.
وتابع الموقع« :تشير المصادر داخ��ل اللواء إل��ى أن
معلومات استخباراتية م َّكنت مقاتلي لواء علي األكبر من
القبض على العديد من اإلرهابيين ،ومنهم سعد سليم وبالل
تركي وغيرهم».

ح�صيلة جديدة ( ...تتمة �ص)9
و 300ألف ن��ازح .كما دمر  615مسجدا ً و 810مدرسة
ومركزا ً تعليمياً.
كما انتقد االئتالف المدني اليمني لرصد جرائم العدوان
السعودي صمت األمم المتحدة حيال الجرائم التي يرتكبها
العدوان السعودي بحق الشعب اليمني.
وفي جانب آخر من المؤتمر اتهم عضو االئتالف عبدالله
ناجي عالو األمم المتحدة بأنها تعمل تحت هيمنة اللوبي
الصهيوني األميركي.
وصرح عالو بالقول إن :المجتمع الدولي يتجاهل قتل
اليمنيين ومنهم األطفال والنساء ..ففي  300يوم اتضح
خاللها ضعف جهاز األمم المتحدة .وسقوط نظام األمم
المتحدة عن إنقاذ الشعب اليمني من القتل والتدمير .وهو
سقوط للنظام الدولي وإعالن واضح عن هيمنة االستكبار
العالمي الذي تقوده الواليات المتحدة األميركية ،ألنها
تعمل تحت هيمنة جهاز اللوبي الصهيوني.
وأض���اف :نحن ن��رى اليوم مواثيق حقوق اإلنسان
بأنها كذبة كبيرة يفضحها صمود الشعب اليمني ودماء
اليمنيين التي تسيل في كل المدن وال��ش��وارع اليمنية
ويفضحها فقر وجوع ومعاناة اإلنسان اليمني خالل هذه
الـ 300يوم.

وفي مؤتمر صحافي لمناسبة م��رور  300يوم على
العدوان عقده االئتالف في العاصمة اليمنية صنعاء
أوضح العاصمي أن عدد الشهداء الذين حصدهم العدوان
السعودي المتواصل على مختلف مناطق اليمن يبلغ من
األطفال  2236ومن النساء  1725ومن الرجال 4290
شخصاً ،ما يرفع إجمالي الشهداء المدنيين إلى 8278
شهيداً.
وبين أن الجرحى الذين سقطوا جراء العدوان بلغوا من
األطفال  2254ومن النساء  1668ومن الرجال 12093
جريحاً ،ما جعل إجمالي الجرحى  16015جريحاً.
كما عرض العاصمي الئحة تضمنت باألرقام والخسائر
التي طالت البنية التحتية في اليمن ج��راء العدوان
السعودي.
وأشار إلى أنه وفي قطاع الطرق والجسور قد تم تدمير
 530طريقا ً وجسراً ،فيما دمرت  163شبكة وخزانات
مياه ،وأبيدت  140محطة ومولدة للكهرباء ،ودم��رت
 167شبكة اتصاالت ،كما خرج عن العمل  14مطار و10
موانئ.
وفي القطاعات االجتماعية بلغ عدد المنازل المتضررة
 345728منزالً .فيما بلغ عدد النازحين داخليا ً مليونين

م�صر ت�ؤكد �أهمية تعزيز طريق الحرير عبر قناة ال�سوي�س
جين بينغ لل�سي�سي :عالقاتنا ارتقت �إلى �شراكة ا�ستراتيجية
القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
ترحيب مصر قيادة وحكومة وشعبا ً بالرئيس
الصيني شي جين بينغ وزيارته للقاهرة والتي
بدأت أمس بالتزامن مع احتفال البلدين بمرور
 60سنة علي إقامة العالقات الدبلوماسية
بينهما.
موضحا ً وم��ؤك��دا ً اع��ت��زاز مصر بعالقاتها
الوثيقة مع الصين وتطلعها لتعزيزها وتنميتها
في مختلف المجاالت.
وأشاد السيسي فى كلمته ،في العدد الخاص
من مجلة «الصين اليوم» الذي صدر األربعاء
لمناسبة م��رور  60سنة على إقامة العالقات
الدبلوماسية بين مصر والصين ،بالطفرة
االقتصادية التي تحققها الصين وما تقدمه من
نموذج للتوظيف األمثل للقوة البشرية من أجل
دفع عجلة التنمية.
وأش���ار إل��ى ال��ت��اري��خ الممتد م��ن عالقات
التعاون الوثيقة التي تجمع بين مصر والصين
وشعبيهما الصديقين والتي ساهم طريق الحرير
البري والبحري في تنميتها واستدامتها ...وقال:
«تواصل مصر مساهمتها في تعزيز مبادرة

الرئيس الصيني بإعادة إحياء طريق الحرير من
خالل قناة السويس التي تربط الشرق بالغرب
وتساهم بفعالية في تعزيز حركة المالحة
البحرية والتجارة الدولية.
واختتم السيسي كلمته ق��ائ�لاً إن «مصر
الجديدة» تتيح العديد من الفرص االستثمارية
الواعدة في المشروعات الكبرى التي تستهدف
تحقيق التنمية الشاملة .ومن المؤكد أن مصر
ترحب على المستويين الرسمي والشعبي
باالستثمارات الصينية وتشجعها.
وأردف قائالً« :ستظل مصر تعمل بإخالص
مع الصين من أجل تحقيق المصلحة المشتركة
والتنمية المرجوة وإثراء المجتمع الدولي بقيم
التعاون والتنمية لإلسهام في تحقيق الخير
والتقدم للبشرية بأسرها».
وأكد رئيس الصين شي جين بينج في كلمته
أن الصين تنظر دائما ً إلى عالقاتها مع مصر
من زواي��ة استراتيجية ومنظور بعيد المدى
وتدفعها إل��ى األم��ام رغبة في أن تسعى مع
الجانب المصري إلي تطوير الصداقة التقليدية
بينهما وتبادل خبرات التعلم واالستفادة بين
الحضارتين وتعميق التعاون في المجاالت
المختلفة في إطار «الحزام والطريق» من أجل

منظمات دولية تدعو لإ�سقاط التهم
عن م�س�ؤول مر�صد البحرين الحقوقي
رفعت الشبكة العالمية للدفاع عن حرية التعبير ( )ifexخطابا ً لحكومة
البحرين موقعا ً من  53منظمة حقوقية دان��ت فيه المضايقات المستمرة
للمدافعين عن حقوق اإلنسان في البحرين ،داعية السلطات في المنامة إلسقاط
جميع التهم ضد مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق
اإلنسان الشيخ ميثم السلمان.
وضم البيان الموقع من أكثر من  53منظمة دولية الفيدرالية الدولية لحقوق
اإلنسان  fidhو pen americaو« »article 19باإلضافة لعشرات المنظمات
الدولية األخرى.
واعتبرت المنظمات والجهات الموقعة في البيان الشيخ ميثم السلمان رائدا ً
في مجال تعزيز التسامح الديني والدفاع عن حقوق اإلنسان على الصعيد
الدولي ،مشيدة بعمله الدولي في الدفاع عن الحريات الدينية ومكافحة التطرف
العنيف « »countering violent extremismوالدفاع عن حرية التعبير
وفقا ً للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان .وقد منح السلمان في تشرين األول
من عام  2015جائزة «داعية السالم» من «مجتمعات دينية من أجل العدالة
والسالم».
إلى ذلك ،دشن ائتالف شباب ثورة  14فبراير في البحرين ،فعاليات ثورية
جديدة ،تحت عنوان «فبراير اإلرادة» ،تأهبا ً إلحياء الذكرى السنويّة الخامسة
لثورة  ،2011وتحضيرا ً الستحقاق «عصيان النمر».
وبحسب «منامة بوست» ،ف��إن االئتالف أك��د في بيانه تعهده للشهداء
والمصابين والمعتقلين باالستمرار في الحراك الشعبي المطالب بالحرية
والديمقراطية وتقرير المصير ،من دون كلل أو ملل ،مطلقا ً االثنين الماضي،
الحملة اإلعالمية – التعبوية الستقبال الدقيقة األولى من شهر «فبراير».
وأهاب بالشعب البحريني لتسجيل مشاركة واسعة في فعاليّات استقبال
شهر الثورة «فبراير اإلرادة» ،وتحضيرا ً الستحقاق «عصيان النمر» ،كما دعا
للمشاركة في المسيرة التضامنية مع الناشط عبدالرؤوف الشايب ،للتنديد
بموقف الحكومة البريطانية المنحاز للنظام الخليفي.

أن يتقاسم الشعب في البلدين ثمار التنمية
ويعيش حياة أفضل.
وأوض��ح أن العالقات الصينية – المصرية
ارتقت إلى عالقات شراكة استراتيجية شاملة
في عام  .2014مشيرا ً إلى أن مصر هي أول دولة
عربية وأفريقية أقامت العالقات الدبلوماسية
مع الصين الجديدة .وقد شهدت العالقات بين
البلدين تطورا ً سليما ومستقرا ً خالل  60سنة
منذ إقامة العالقات الدبلوماسية وأصبحت
العالقات الصينية المصرية نموذجا ً للتعاون
بين الصين وال��دول العربية والصين والدول
األفريقية والجنوب والجنوب.
وتشمل زي���ارة الرئيس الصيني مؤتمرا ً
صحافيا ً داخل قصر االتحادية ،فور وصوله،
وتوقيع االتفاقيات مع وزراء الري والكهرباء
والثقافة والتعاون الدولي واالستثمار بالقاهرة،
وزي��ارة مجلس النواب ،ومن ثم االنطالق إلى
محافظة األقصر ،التي ستشهد قمة ثنائية بين
الرئيسين.

إجراءات أمنية

وفي سياق آخر ،تشهد محافظة شمال سيناء
إج��راءات أمنية مشددة ،من قبل قوات الجيش

ال��م��ص��ري بالتعاون م��ع ال��ش��رط��ة المدنية،
إلحباط أي مخططات إرهابية بالتزامن مع
الذكرى الخامسة لثورة  25كانون األول ،وقالت
مصادر أمنية مصرية وشهود عيان إن إجراءات
أمنية مشددة اتخذتها قوات األمن على مداخل
وم��خ��ارج المحافظة ،ومنها ك��وب��ري السالم
ومعديات العبور التي تربط بين شمال سيناء
والمحافظات األخرى.
وأضافت المصادر والشهود أنه تم نصب
عدد من األكمنة الثابتة والمتحركة وتفتيش
ال��س��ي��ارات على ال��ط��رق ال��م��ؤدي��ة إل��ى شمال
سيناء ،واالطالع على هويات المواطنين ،إلى
جانب تعزيز وتكثيف الوجود األمني لرجال
األمن بمختلف مناطق ومدن المحافظة ،وأعلنت
المصادر أن مجندين من قوات األمن المركزي
أصيبا األرب��ع��اء ،إث��ر تفجير عبوة ناسفة في
مدرعة تابعة لقوات األمن المركزي ،أثناء سيرها
بالقرب من بوابة مدخل مدينة العريش.
وقال المصدر األمني إن عبوة ناسفة كانت
مزروعة على جانب الطريق الدولي وتم تفجيرها
عن بعد ،ما أسفر عن إصابة مجندين بإصابات
بالغة وت��م نقل المصابين ال��ى المستشفي
العسكري بالعريش.

ال�سودان �إلى التطبيع مع كيان العدو
دع��ت لجنة العالقات الخارجية
في مؤتمر الحوار السوداني ،أمس،
إلى تطبيع العالقات مع «إسرائيل»،
معتبرة أن ذلك «أمرا ً ممكناً».
وج���اءت ال��دع��وة ،خ�لال اجتماع
عقدته اللجنة لمناقشة ملف التطبيع
مع «إسرائيل» ،وذل��ك ضمن مؤتمر
ال��ح��وار ال��س��ودان��ي ،ال���ذي تقيمه
الحكومة.
وقال أحد أعضاء اللجنة إن «41
عضوا ً دع��وا إلى تطبيع العالقة مع
«إس��رائ��ي��ل» ،وإق��ام��ة عالقة عادية
م��ع��ه��ا .ب����دوره ،أ ّك���د ال��ن��ائ��ب األول
للرئيس ال��س��ودان��ي ،ب��ك��ري حسن
صالح ،خالل االجتماع ،أن «السياسة
الخارجية للخرطوم ترتكز إلى تبادل
المصالح المشتركة م��ع ال���دول»،
مطالبا ً بـ»مواكبة التغيرات الدولية،
وإدارة العمل الدبلوماسي باحترافية،
م��ع األخ���ذ ف��ي االع��ت��ب��ار التوجهات
العامة للبالد».
وكشف وزير الخارجية السوداني،
إبراهيم غندور ،في تصريحات له،
أن ب�لاده «ال تمانع دراس��ة إمكانية
التطبيع مع «إسرائيل»» ،في وقتٍ
رأى فيه القيادي في حزب «المؤتمر
ال��وط��ن��ي» ال��ح��اك��م ف��ي ال��س��ودان
مصطفى عثمان إسماعيل أن «حديث
وزي��ر الخارجية السوداني ،بشأن
دراس���ة التطبيع م��ع «إس��رائ��ي��ل»،

يصب في المصلحة العامة» .وأضاف
إسماعيل أن «النقاش حول التطبيع
مع «إسرائيل» ،أم � ٌر طبيعي في كل
فترة ،للتأكيد أن ع��دم التطبيع من
ثوابت األمة السودانية» ،نافيًا األنباء
التي تتحدث عن أن «تل أبيب» رفضت
تطبيع عالقاتها مع السودان.
وف��ي م���وازاة ذل��ك ،أعلن السفير
ال��س��ع��ودي ف��ي ال��خ��رط��وم ،فيصل
مساع تبذلها السعودية
معال ،عن
ٍ
بالتعاون مع دول خليجية ،لرفع
ال��ع��ق��وب��ات األم��ي��رك��ي��ة المفروضة
على ال��س��ودان .ووص��ف معال ،في
تصريح« :عالقات بالده بالسودان
بالممتازة واالستراتيجية» ،مشيرا ً
إل��ى أن «المملكة وال��س��ودان ودول

الخليج حريصة على العمل العربي
المشترك».
وأك�����د م��ع�لا دع����م ال��س��ع��ودي��ة
الل��م��ش��اري��ع ال��ت��ن��م��وي��ة ك��اف��ة في
ال��س��ودان ،معربًا ع��ن تقدير الملك
السعودي وحكومة الرياض لمواقف
ال��س��ودان ومشاركته ف��ي ال��ع��دوان
السعودي على اليمن.
وأشار سفير الرياض في الخرطوم
إل��ى أن «ال��ف��ت��رة المقبلة ستشهد
تعاونا ً اقتصاديا ً واستثماريا ً كبيرا ً
بين البلدين» ،وتوقع تنظيم زيارات
م��ت��ب��ادل��ة ل��دع��م ال��ع��م��ل المشترك،
الفتا ً إل��ى أن��ه يجرى اإلع��داد لتنفيذ
م��ش��روع��ات استثمارية ع���دّة بين
البلدين.

تعاون خليجي لبناء دفاع �صاروخي م�شترك
أعلن قائد سالح الجو الملكي البحريني اللواء الركن
حمد آل خليفة ،أن دول الخليج العربية تتعاون لبناء نظام
دفاع صاروخي وأنها تأمل في اإلعالن عن النتائج قريباً.
وقال اللواء حمد على هامش مؤتمر لسالح الجو عقد في
البحرين أمس ،إن لجنة تابعة لمجلس التعاون الخليجي
تتعاون لبناء نظام دفاع صاروخي مشترك .وأضاف ردا ً
على أسئلة الصحافيين «بدأنا ونأمل» أن تعلن النتائج
قريباً.
وك��ان الرئيس األميركي ب��اراك أوباما ودول مجلس

التعاون الخليجي أكدا االلتزام ببناء نظام الدفاع خالل
قمة عقدت في أيار العام الماضي.
ووعدت واشنطن بتسريع حصول دول مجلس التعاون
الخليجي على أسلحة وإرس��ال فرق إلى المنطقة خالل
األسابيع المقبلة لبحث التفاصيل.
وجاء في بيان مشترك بعد القمة أن دول مجلس التعاون
الخليجي ملتزمة بتطوير ق��درات للدفاع الصاروخي
الباليستي بما في ذلك نظام لإلنذار المبكر بمساعدة تقنية
أميركية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1رأس في إسبانيا على األطلسي شمال غرب مضيق جبل
طارق
2 .2قلب ،ينتسب ،ذكر األفعى
3 .3صوت حزين ،كاتبها
4 .4مصيف لبناني ،مدينة في األرجنتين
5 .5بشر ،ظهرت من بعيد ،من األطراف
6 .6رجع ،عندنا
7 .7أكبر سلسلة جبال في أوروبا ،عتبا علينا
8 .8أمسياتها ،أضجر
9 .9بعد اليوم ،حصن باألندلس ،وطن
1010قبيلة عربية بطن من هالل ،بلدة لبنانية
1111خاطر ،شدّد على الغريم ،عاصمة زيمبابواي
1212األحالم ،وضع خلسة

1 .1مدينة في البحرين
2 .2دولة عربية ،مملكة قديمة في آسيا الوسطى عاصمتها
سارديس
3 .3يداعبا ،أداة إستثناء
4 .4مدينة في المكسيك ،بان من بعيد
5 .5عمل مبدع ،برهان ،ضمير متصل
6 .6رفاق السن ،أخاف منكم
7 .7أداة جزم ،الجبار
8 .8جزيرة أوروبية شمال األطلسي ،رتبة دينية
9 .9مدينة إيطالية ،علم باألمر
1010قامر ،صاهروا
1111يلجآ إلى (هما) ،طاولة الزهر
1212نجيع ،حاجز ،أجل ،نعم (باألجنبية)
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،971362458 ،483517629
،239156784 ،562489317
،618743592 ،754928163
،126834975 ،395271846
847695231

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ساحل العاج ،بلي  ) 2اب،
ل��واالب��ا  ) 3ل��ن��دن ،ن��ب ،اب��ار ) 4
تخادعه ،ان ،لن  ) 5ل ل ،يوالي،
ابا  ) 6ادعمك ،يمانع  ) 7كون ،ريا،

مالي  ) 8سنام ،ساللم  ) 9داعبيه،
الس  ) 10تدلالن ،ربيع  ) 11ين،
يالمسا ،اي  ) 12الني ،يأسرنا.
عموديا:
 ) 1سالت الك سيتي  ) 2ابن
خ��ل��دون ،دن��ا  ) 3دا ،عنادل ) 4

النديم ،مالين  ) 5لو ،عوكر ،عالي
 ) 6عانها ،يسبنا  ) 7الب ،ليالي،
مي  ) 8جا ،اي��م ،اهرسا  ) 9بان،
ام��ل ،باس  ) 10ب��اب ،اناملي 11
) البعل ،اعان  ) 12يسرنا ،يأس،
يا.

 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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Daddy’s Home
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة ويل
فيريل من اخراج سيان اندرس.
مدة العرض  96دقيقة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،س �ي �ن �م��ا س �ي �ت��ي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
The Hateful Eight
فيلم كوميدي بطولة سامويل
ج���اك� �س���ون اخ� � � ��راج ك��وي �ن �ي��ن
ت��اران�ت�ي�ن��و .م��دة ال �ع��رض 167
دقيقة ،ABC ) .سينما سيتي،
سينمال ،امبير ،فوكس).
Ride Along 2
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة آي��س
كيوب من اخ��راج تيم ستوري.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  101دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س ��ال� �ي� �ن ��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
فوكس ،سينمال).
The Revenant
فيلم تشويق بطولة ليوناردو
دي كابريو من اخراج الجاندرو
غ��ون��زال �ي��ز .م��دة ال �ع��رض 156
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).
The Forest
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب��ط��ول��ة نتالي
دورمر من اخراج جايسون زادا.
مدة العرض  95دقيقة( .سينما
ستي ،ABC ،كونكورد ،الس
ساليناس ،فوكس).
The Danish Girl
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب �ط��ول��ة اليسيا
فيكاندر من اخ��راج ت��وم هوبر.
مدة العرض  119دقيقة(.سينما
سيتي.)ABC ،

