14

السنة السابعة  /السبت  27 /شباط  / 2016العــدد 2016
Seventh year / Saturday / 27 February 2016 / Issue No. 2016

تتمات  /ت�سلية
النموذج الإيراني ( ...تتمة �ص)9

االنتخابات التي اعتبرها تشكل «أكبر تقدير إليران على
الساحة الدولية» مؤكدا ً أن مشاركة الشعب اإليراني في
االنتخابات الرئاسية عام  2013أدت إلى تقدم المفاوضات
واالتفاق حول برنامج إي��ران النووي مع مجموعة دول
خمسة زائدا ً واحداً.
ولفت ظريف إل��ى أن المشاركة الشعبية الواسعة
ستؤدي إلى إفهام العالم أكثر بضرورة التعاطي مع إيران
بلغة االحترام مشددا ً على أن أولوية السياسة اإليرانية
كانت وستبقى دوما ً استتباب االستقرار في المنطقة.
وصف أمين مجلس صيانة الدستور في إي��ران السيد
أحمد جنتي االنتخابات بأنها أشبه بسهم ذي ثالث
شعب يحمل الءات ثالث إلى بريطانيا وأميركا والكيان
«اإلسرائيلي».
وأف���ادت وكالة «ف���ارس» أن جنتي أدل��ى بصوته في
الدورة الخامسة النتخابات مجلس خبراء القيادة والدورة
العاشرة النتخابات مجلس الشورى اإلسالمي.
وأكد عقب إدالئه بصوته ضرورة أن يدعم المرشحون
مواقف قائد الثورة االسالمية وأن يجعلوا توصياته نصب
أعينهم.
وشدد آية الله جنتي على ضرورة أن يكون المرشحون
من المدافعين عن المستضعين وأن يبتعدوا عن الترف لكي
يتمكنوا من التعاطف مع الفقراء وتقديم الخدمات لهم.
واعتبر أمين مجلس صيانة الدستوري أن «االنتخابات
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هي كسهم ذي ثالث شعب يحمل الءات ثالثة إلى بريطانيا
وأميركا والكيان الصهيوني».
من جهته ،أدلی رئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام
في إي��ران علي أكبر هاشمي رفسنجاني بصوته ،داعيا ً
الشعب اإليراني إلى المشاركة الواسعة في االنتخابات،
قائالً« :إن هذا االستحقاق سيترك تأثيره على مستقبل
البالد».
وكانت العملية االنتخابية قد بدأت اعتبارا ً من الساعة
الثامنة من صباح أمس بالتوقيت المحلي ،فيما من المقرر
أن تنتهي عند الساعة السادسة مساء ،حيث یبلغ عدد
الناخبین النتخابات مجلس الشوری اإلسالمي ومجلس
خبراء القیادة في إیران 54 ،ملیونا ً و 915ألفا ً و 24شخصاً،
من ضمنهم أكثر من  3ماليين ناخب جديد.
وقد تم تحدید أكثر من  52ألف دائرة انتخابیة من قبل
الهیئات التنفیذیة في أنحاء البالد كافة ،ومن المتوقع
أن یبلغ عدد صنادیق االقتراع لالنتخابات التشریعیة
ومجلس خبراء القیادة 120 ،ألف صندوق.
ويتولى أكثر من مليون شخص إج��راء االنتخابات،
كما يتولى  250ألف عنصر من قوی األمن الداخلي أمن
االنتخابات وخصصت ق��وی األم��ن ال��داخ��ل��ي أیضا 18
مروحیة و 8طائرات في هذا المجال.
يذكرأن  470صحافيا ً ومراسالً عربيا ً وأجنبيا ً من 29
بلدا ً يقومون بتغطية االنتخابات.

ترحيب م�صري بقرار مجل�س النواب الأميركي
اعتبار «الإخوان» جماعة �إرهابية
رحبت الخارجية المصرية بقرار
اللجنة القضائية بمجلس ال��ن��واب
األميركي اعتبار «اإلخوان المسلمين»
جماعة إره��اب��ي��ة ،ودع��وت��ه اإلدارة
األميركية إل��ى إدراج الجماعة على
ﻻئحة التنظيمات اإلرهابية.
ق���رار اللجنة القضائية بمجلس
النواب األميركي يمثل نقلة كبيرة في
موقف المشرعين األميركيين حيال
جماعة «اإلخ��وان» ،خاصة أن اإلدارة
األميركية ظلت حتى وقت قريب مقصدا ً
لقيادات التنظيم الدولي ،وقد زارت
وفود إخوانية مقر وزارة الخارجية قبل
نحو شهرين ضمن محاوﻻت للحصول
على مواقف أميركية أكثر تشددا ً إزاء
مصر.
وي��ف��رض ال��ق��رار األم��ي��رك��ي واق��ع�ا ً
جديدا ً على جماعة اإلخوان ،وقد يتلوه
حسم نهائي لموقف بعض دول أوروبا،
التي م��ا زال��ت مواقفها م��ن اإلخ��وان
مترددة ،وﻻ سيما بريطانيا ،التي لم
تحسم حتى اﻵن أمرها من التنظيم،
ال��ذي تعد عاصمتها لندن م�لاذا ً آمنا ً
لقياداته وعناصره ،وﻻ ي��زال تقرير
الحكومة البريطانية بشأن اإلخ��وان
غير محسوم.
وق���د ذك����رت ال��ل��ج��ن��ة القضائية

بمجلس النواب األميركي في أعقاب
ص���دور ال��ق��رار أن م��ش��روع ق��ان��ون
تصنيف «اإلخوان المسلمين» جماعة
إره��اب��ي��ة ع��ام  2015ك��ان برعاية
النائب الجمهوري ماريو دياز بالرت؛
وس��ي��ق��ت��ض��ي ال��ت��ص��ن��ي��ف اإلره��اب��ي
للتنظيم أن تقوم اإلدارة األميركية
بمنع األجانب واألميركيين ممن لهم
عالقة بالجماعة من دخول الواليات
المتحدة؛ وسيعني أيضا ً أن الجماعة
س��ت��خ��ض��ع ل��ل��م�لاح��ق��ة ال��ق��ض��ائ��ي��ة
الفيدرالية ،وسيتم تجميد أصولها.
وق���ال ال��ن��ائ��ب ب�ل�ارت إن تنظيم
«اإلخوان» يمثل تهديدا ً عالمياً؛ مضيفا ً
أن الجماعة تدعم وتمول الشبكات
اإلرهابية حول العالم .وأكد أن اعتراف
اإلدارة األميركية بـ«اإلخوان» جماعة
إرهابية يعد ج��زءا ً من االستراتيجية
األميركية لألمن القومي.
من جهته ،أشاد المتحدث الرسمي
ب��اس��م ال��خ��ارج��ي��ة ال��م��ص��ري��ة أحمد
أب��و زي��د بقرار الكونغرس األميركي،
وق���ال إن اعتماد اللجنة القضائية
النيابية األميركية مشروع القانون
يعكس مجددا ً صحة الموقف الرسمي
والشعبي المصري تجاه هذا التنظيم
وممارساته اإلرهابية ،وإن المجتمع

محددة األه��داف كتجميد األرص��دة ومنع
السفر وحظر األسلحة على أفراد وكيانات
أدرج����ت أس��م��اؤه��م ف��ي ق��ائ��م��ة عقوبات
ل��ع�لاق��ت��ه��م بتنظيم «داع�����ش» وتنظيم
«ال��ق��اع��دة» ،وم��ا يرتبط بهما م��ن أف��راد
وجماعات ومؤسسات وكيانات.
وتتضمن قائمة العقوبات التي شملت
تنظيم «داع��ش» وتنظيم «القاعدة» ،وما
يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات
وك��ي��ان��ات حاليا ً أس��م��اء  242ف���ردا ً و74
كياناً.
وق��د ت��م آخ��ر تحديث للقائمة ف��ي 11
شباط  2016ويحل ه��ذا التحديث محل
كافة اإلص���دارات السابقة ،وسيتم إجراء
تغييرات أخ��رى على القائمة ف��ور صدور
قرار عن اللجنة بشأنها.
ووف��ق �ا ً للفقرة  49م��ن ال��ق��رار ،2253
تطرح اللجنة موجزا ً ألسباب إدراج أسماء
األفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات
المدرجة بالقائمة.
ميدانياً ،أكد مصدر عسكري أن وحدات
من الجيش والقوات المسلحة العاملة في
ريف حلب الجنوبي الشرقي أمنت الطريق

من حلب إلى بلدة خناصر.
وذكر المصدر في تصريح أن وحدات من
الجيش والقوات المسلحة أمنت طريق عام
حلب-خناصر بعد أن دمرت آخر تجمعات
وأوكار إرهابيي تنظيم «داعش» في محيط

ا�ست�شهاد و�إ�صابة( ...تتمة �ص)9
وأضاف رئيس اللجنة الثورية العليا« :إن قرار البرلمان األوروبي يأتي انسجاما ً مع تحرك
الشعوب الحرة المتضامنة مع مظلومية الشعب اليمني ،وانكشاف حقيقة العدوان على اليمن
وأثاره وتبعات الحصار عليه إنسانيا ً وأخالقياً».
ودعا رئيس اللجنة الثورية العليا المجتمع الدولي إلى تحمل كامل المسؤولية األخالقية
واإلنسانية والقانونية إزاء هذا العدوان مباركا ً خطوة البرلمان األوروب��ي ،معربا ً عن الشكر
والتقدير الذي يكنه الشعب اليمني لكل الدول والشعوب التي تقف معه وتسانده في معركته من
أجل الحرية واالستقالل والتخلص من اإلرهاب وضمان سالمته وأمنه ونشر السالم في العالم
وتحقيق العدالة والحرية لكل شعوب العالم.
وفي السياق ،كشف تقرير لـ«االئتالف من أجل مكافحة األسلحة» عن أدلة اليمكن دحضها
تؤكد أن األسلحة التي صدرتها كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والجبل األسود وهولندا وإسبانيا
والسويد وسويسرا وتركيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة ،خالل عام  2015الى السعودية
تستخدم في استهداف المناطق السكنية واألعيان المدنية في اليمن وسقط فيها أكثر من  35ألف
ضحية من المدنيين.
ويقول التقرير إن صفقات األسلحة التي ذهبت الى السعودية قدرت بـ 25مليار دوالر وتضمنت
طائرات بال طيار وقنابل وطوربيدات وصواريخ موجهة وغير موجهة .وهذه هي تشكيلة األسلحة
التي تستخدمها السعودية وحليفاتها من الدول حاليا ً في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق
اإلنسان وبل ولربما ارتكاب جرائم حرب أثناء شن هجماتها البرية والجوية في اليمن ،حيث قتل
وأُصيب نحو  35ألف شخص في غضون أقل من عام واحد من العدوان السعودي على اليمن
نازح فقدوا منازلهم.
وثمة أكثر من  2.5مليون
ٍ
ميدانياً ،استشهد عدد من المواطنين اليمنيين وأصيب آخرون جراء عدد من الغارات التي شنها
طيران العدوان السعودي األميركي على عدد من المحافظات اليمنية خالل الـ 24ساعة الماضية.
وقال مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية «سبأ» أن  4مواطنين استشهدوا وجرح  4آخرين في
غارتين استهدفت منطقة الظهرة بمديرية دمنة خدير بمحافظة تعز ،مشيرا ً إلى أن طائرة من دون
طيار أغارت على قرية الكينعية بالمديرية ذاتها التي شهدت غارة أخرى على مزرعة في منطقة
ورزان ،فيما شن طيران العدوان  3غارات على الشريجة وغارة على مديرية حيفان.
وأوضح المصدر أن مواطنا ً استشهد وأصيب آخرون في غارة استهدفت منزل مواطن وقاعة
أفراح قيد اإلنشاء بمنطقة حدين بمديرية السبعين بأمانة العاصمة التي شهدت  4غارات استهدفت

الدولي أصبح يدرك يوما ً بعد يوم تلك
الحقيقة؛ مضيفا أن الفكر المتطرف
لهذه الجماعة ،وتبنيها للعنف ،بات
يمثل تهديدا ً للمجتمعات والشعوب
المختلفة.
بيد أن جماعة «اإلخوان» لم تتسلم
للقرار ،إذ قامت مواقع محسوبة عليها
بنشر معلومات بشأن قيام «مجلس
اإلخ��وان بتركيا» ،برئاسة مها عزام،
ب��زي��ارة إل���ى وزارة ال��خ��ارج��ي��ة في
إحدى الدول األوروبية الكبرى لشرح
األوضاع ،التي تشهدها مصر ،فيما شن
القيادي اإلخواني في الواليات المتحدة
محمود الشرقاوي هجوما ً عنيفا ً على
واشنطن ،مشيراً ،في تصريح على
صفحته ف��ي «ف��اي��س��ب��وك» ،إل��ى أن
الخارجية األميركية تدعم النظام في
مصر ،وأن لجنة العالقات الخارجية
بالكونغرس تؤيد النظام المصري.
من جهته ،يرى الخبير في العالقات
الدولية الدكتور سعيد الالوندي أن
اإلدارة األميركية ستسعى لمحاربة
هذا القرار ،كي تضمن استمرار دعمها
للجماعة؛ موضحا ً أن ق��رار اللجنة
القضائية سيفضح عالقة مسؤولين
أميركيين بالتنظيم المحظور ودعمهم
لإلرهاب.

منطقة عطان ،مشيرا ً إلى أن طيران العدوان شن أكثر من  30غارة على منطقة ملح والفرضة وبني
شكوان في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
وفي محافظة صعدة أوضح المصدر أن امرأتين أصيبتا في حصيلة أولية لغارة استهدفت
منطقة بني معين في مديرية رازح ،فيما أصيبت امرأة في غارة استهدفت منزل مواطن بمنطقة
غمار بالمديرية ذاتها التي شهدت قصفا ً صاروخيا ً ومدفعياً ،مشيرا ً إلى أن طيران العدوان شن
غارات عدة على منطقة بني معين في مديرية رازح ،وأخرى على مديرية منبه.
وبيّن المصدر أن طيران العدوان استهدف منزل أحد المواطنين في مديرية صرواح بمحافظة
مأرب ما أدى إلى وقوع إصابات ،وشن غارتين على مديرية الغيل بمحافظة الجوف ،وسلسلة
غارات على مناطق بمديرية بيحان محافظة الجوف.
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الحكومة التون�سية تقا�ضي عنا�صر �أمن اقتحموا مقرها
أعلنت الحكومة التونسية أم��س أنها شرعت في اتخاذ
إج���راءات قضائية ض��د منتسبين لنقابة ق��وات األم��ن إثر
اقتحامهم مقر رئاسة الحكومة خالل احتجاجات طالبوا فيها
بزيادة رواتبهم.
وورد في بيان للحكومة التونسية في هذا الشأن« :تعبر
رئاسة الحكومة عن تنديدها الشديد بتع ّمد عدد من المنتسبين
إل��ى النقابة الوطنية لقوات األم��ن الداخلي اقتحام حرمة
مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وتعطيل نسق العمل وترديد
شعارات سياسية وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابي
األمني والمطالب المهنية ،والتلفظ بعبارات نابية وغير
أخالقية وهي تصرفات تدخل تحت طائلة القانون».
وأض��اف البيان« :وإذ تعتبر رئاسة الحكومة أن هذه
�ص��ارخ��ة والتهديد
ال��م��م��ارس��ات المشينة وال��ت��ج��اوزات ال� ّ
بالعصيان تتنافى مع أحكام الدستور والقوانين الجاري بها
العمل ،فإنه ال يمكن بأي حال من األح��وال التساهل معها أو
التغاضي عنها».
وأشارت الحكومة إلى أنه قد ت ّم ّ
الشروع في القيام باإلجراءات

الطريق في الريف الجنوبي الشرقي.
وك��ان إرهابيون من «داع���ش» تسللوا
إل��ى محور أثريا  -خناصر ق��رب الحدود
اإلدارية بين حماة وحلب في محاولة منهم
للسيطرة على طريق حلب-حماة وزرع

األلغام فيه للتغطية على هزائمهم المتتالية
أمام وحدات الجيش العربي السوري التي
تواصل انتصاراتها في ريف حلب الشرقي.
وأع���ادت وح��دات من الجيش والقوات
المسلحة األم��ن واالس��ت��ق��رار إل��ى ع��دد من
القرى في ريف حلب الجنوبي الشرقي بعد
تكبيد التنظيم المدرج على الئحة اإلرهاب
الدولية خسائر في األفراد والعتاد.
وأف��اد مصدر ميداني في حلب في وقت
س��اب��ق ال��ي��وم ب��أن «وح���دات م��ن الجيش
والقوات المسلحة أعادت األمن واالستقرار
إل��ى ق��رى معنايا وشاللة صغيرة وتالل
الزعرور على محور خناصر» في ريف حلب
الجنوبي الشرقي .ولفت المصدر إلى أن
«وحدات الجيش والقوات المسلحة خاضت
اش��ت��ب��اك��ات عنيفة م��ع إره��اب��ي��ي تنظيم
«داعش» انتهت بتدمير العديد من أوكارهم
وتحصيناتهم وفرار العديد منهم».
وأشار المصدر إلى أن «وحدات الهندسة
في الجيش العربي السوري قامت بتمشيط
المنطقة وتفكيك العبوات الناسفة واأللغام
التي خلفها إرهابيو التنظيم التكفيري
إلعاقة تقدم الجيش».

القضائية ضد كل من يثبت تو ّرطه في هذه القضية.
وتظاهر المئات م��ن عناصر األم��ن الخميس أم��ام قصر
الحكومة في القصبة ،وسط العاصمة تونس ،مطالبين بزيادة
رواتبهم ،ورفع المحتجون الحاجز األمني المؤدي إلى الباب
الرئيسي ،فيما تسلق بعضهم نوافذ القصر الحكومي مرددين
شعارات مناهضة لكل من رئيس الحكومة التونسية الحبيب
الصيد ومدير األمن الوطني بوزارة الداخلية الذي وجهوا له
أصابع االتهام بإفشال المفاوضات مع السلطات حول الزيادة
في الرواتب.
وكانت «النقابة الوطنية لقوات األمن الداخلي» قد أصدرت
بيانا ً في  21شباط دعت فيه أعضاءها إلى «إعالن يوم الغضب
األمني المفتوح بداية من أول أمس إلى حين تحقيق األهداف
المنشودة».
وتطالب هذه النقابة بزيادة  700دينار (قرابة  315يورو)
في ال��روات��ب الشهرية ،وه��و مطلب رفضته الحكومة ألنه
سيكلف ميزانية الدولة في حدود مليار دينار ،أي قرابة 450
مليون يورو.

البالد ،وأدى القتال إلى مقتل ثالثة ليبيين وعنصر من داعش.
كذلك شهدت منطقتا قصر العاللقة وزواغة اشتباكات عنيفة .جاء
ذلك بعدما أمرت رئاسة األركان العامة للقوات الموالية للحكومة في
طرابلس بمهاجمة األماكن التي يختبئ فيها عناصر داعش.

وق����ال ال��ج��ن��اب��ي ف��ي ح��دي��ث إل��ى
«ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز» إن «م��واج��ه��ات
واش��ت��ب��اك��ات عنيفة ت���دور اآلن بين
القوات األمنية ومقاتلي العشائر من
جهة وعناصر داعش من جهة أخرى
ف��ي ق��ري��ة ال��ف��ح��ي�لات ض��م��ن ناحية
العامرية 23( ،كم جنوب الفلوجة)».
وأض����اف ال��ج��ن��اب��ي أن «ط��ي��ران
التحالف الدولي والعراقي والمروحي
ساندوا القوات األمنية وأبناء العشائر
م��ن خ�لال قصف أه���داف وتجمعات
لداعش في قرية الفحيالت ،ما أسفر
عن مقتل العشرات منهم» ،مؤكدا ً أن
«القوات األمنية وأبناء العشائر تمكنوا
من االستيالء على مخازن سالح وآليات
تابعة لداعش خالل المواجهات».
يذكر أن القوات األمنية والعشائر
العراقية تمكنت الخميس ،من تحرير
منطقة البودعيج وقريتي البوهذال
وال��ب��وم��ن��اح��ي وث�ل�اث ت�ل�ال جنوب
ال��ف��ل��وج��ة ب��ع��د م��ع��ارك عنيفة مع
«داعش».

وفي السياق األمني ،تبنى تنظيم
«داع���ش» التفجيرين االنتحاريين
اللذين استهدفا مساء أول من أمس
مسجدا ً في حي الشعلة شمال غربي
بغداد ،وأوقعا  12شهيدا ً على األقل.
ونشر التنظيم اإلرهابي على موقع
التواصل االجتماعي بيانا ً قال فيه إن
«فرسانا» من التنظيم نفذوا عمليتين
ف��ي ب��غ��داد ،مضيفا ً أن «أب��و رواح��ة
األنصاري» فجر نفسه بحزام ناسف.
وتابع البيان أنه عند وصول القوات
األمنية لمكان الهجوم ،فجر انتحاري
ثان نفسه وسط الحشود ،مشيرا ً إلى
عشرات القتلى والجرحى.
إل��ى ذل��ك أف��اد مصدر في الشرطة،
بأن ع��ددا ً من عناصر القوات األمنية
سقطوا بين قتيل وج��ري��ح بتفجير
انتحاري آخر بمنطقة الشعلة شمالي
بغداد ،بعد دقائق من انفجار انتحاري
استهدف المصلين داخل حسينية.
وق����ال ال��م��ص��در ف���ي ح��دي��ث إل��ى
«السومرية نيوز» إن «انتحاريا ً يرتدي

حزاما ً ناسفا ً فجر ،مساء اليوم ،نفسه
مستهدفا ً القوات األمنية التي تجمعت
لنقل الجرحى والقتلى إث��ر تفجير
ان��ت��ح��اري داخ���ل حسينية ال��رس��ول
األع��ظ��م ف��ي منطقة الشعلة شمالي
بغداد» ،موضحا ً أن «التفجير أسفر عن
سقوط عدد من القتلى والجرحى بين
عناصر القوات األمنية».
وأض��اف المصدر ال��ذي طلب عدم
الكشف ع��ن اس��م��ه ،أن «ق���وة أمنية
قامت بغلق الطريق المؤدي الى مكان
الحادث واتخذت إج��راءات احترازية
تحسبا ً من وقوع هجمات أخرى ،فيما
هرعت س��ي��ارات اإلس��ع��اف ال��ى مكان
الحادث».
وكان مصدر في الشرطة أفاد ،بأن
عددا ً من األشخاص سقطوا بين قتيل
وجريح جراء تفجير انتحاري استهدف
حسينية شمالي بغداد.
وشهدت العاصمة بغداد ،العثور
على جثة امرأة قضت رميا بالرصاص
في منطقة سبع البور شمالي بغداد.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1ممر في جبال األلب السويسرية
2 .2من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،إضطرم ،يجمعا
عن األرض
3 .3بلدة لبنانية ،مدينة فيتنامية
4 .4تقال تعبيرا ً عن البهجة (بالعامية) ،بلدة لبنانية
5 .5بلدة لبنانية ،باطل ،للنفي
6 .6شارك ،رجاء
7 .7إله الخصب واإلنبعاث والجمال عند الفينيقيين ،رقد
8 .8ركيزة ،عودة ،إحسان
9 .9مدينة روسية جنوب غرب موسكو ،سالم
1010إله الصيد عند الرومان ،عاصمة أوروبية
1111نوتة موسيقية ،كروم العنب ،غ ّنج
1212يسبح الله ،شهر مصري

1 .1منطقة واسعة في القسم اآلسيوي من روسيا ،غيّرت
2 .2سلسلة جبال في آسيا الوسطى ،بلدة لبنانية
3 .3عاصمة قبرص
4 .4سكان البادية ،ندعمه
5 .5مدينة فرنسية ،سلّم باليد
6 .6ضمير متصل ،ركيزة ،عائلة
7 .7أجلس برفقته ،يقيّد
8 .8جالسنا على الشراب ،ذكر األفعى
9 .9محافظة في العراق ،حفر في االرض يستخرج منها ماء
وما شابه
يمس ،أحد الوالدين ،مدينة يمنية
ّ 1010
1111وشى ،يراع ،شجاع
1212منخفض في شرق لبنان على الحدود السورية ،قلب
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،182675934 ،369284175
،697821453 ،475319862
،824536791 ،513947286
،948163527 ،756492318
231758649

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1راش���ي���ا ال������وادي  ) 2ام
النعسان ،ود  ) 3ميلو ،دع ،دول
 ) 4او ،نامتسو ،يا  ) 5ينمان،
ناربون  ) 6يندمان  ) 7نزف ،يا،

دينار  ) 8وسادتها ،مت  ) 9رق،
نير ،ليل  ) 10لي ،سارايفو ) 11
ماعر ،افل ،مين  ) 12اقاتل ،قمح،
نت.
عموديا:
 ) 1رامايانا ،لما  ) 2اميون،

ري��اق  ) 3ش��ال ،ميفوق ،ه��ا ) 4
يلونان ،سرت  ) 5ان ،انديانا ) 6
اعدم ،ماديرا  ) 7لسعتنا ،ترافق 8
) وا ،سانده ،يلم  ) 9اندور ،يالف
 ) 10بدن يوم  ) 11يوليو ،امل ،ين
 ) 12انارت ،انت.

 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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Deadpool
فيلم تشويق بطولة مورينا
بلكارين م��ن اخ���راج تيم ميلر.
م�����دة ال����ع����رض  106دق����ائ����ق.
( ،ABCك�����ون�����ك�����ورد ،الس
س���ال���ي���ن���اس ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
فوكس).
!Snowtime
ف���ي���ل���م ت����ص����وي����ري ب���ط���ول���ة
انجيال غالوبي من اخ��راج جين
فرانويس بايلوت .مدة العرض
 80دق��ي��ق��ة ،ABC( .سيتي
ك���وم���ب���ل���ك���س ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
فوكس).
The Idol
فيلم كوميدي بطولة توفيق
ب��ره��م��وم م��ن اخ���راج ه��ان��ي ابو
اسعد .مدة العرض  100دقيقة.
(سينما سيتي ،ديونز ،فوكس،
سينما سيتي).
The Finest Hours
فيلم دراما بطولة كريس باين
من اخراج كريغ غيليسبي .مدة
ال��ع��رض  117دقيقة،ABC( .
ك���ون���ك���ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سينما سيتي ،فوكس).
Get Squirrely
ف����ي����ل����م ك�����وم�����ي�����دي ب���ط���ول���ة
فيكتوريا جاستيس من اخراج
روس ف��ي��ن��وك��ور .م��دة العرض
 85دق��ي��ق��ة( .س��ي��ن��م��ا سيتي،
 ،ABCسينمال).
The Choice
ف���ي���ل���م روم����ان����س����ي ب��ط��ول��ة
ال��ك��س��ن��درا داداري����و م��ن اخ��راج
روس كاتز .م��دة العرض 100
دق���ي���ق���ة ،ABC( .ك���ون���ك���ورد،
سينماسيتي ،امبير ،فوكس)

