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تتمات  /ت�سلية
يكرر ( ...تتمة �ص)9
الجبير ّ

كما جاء في البيان أن القوات الحكومية السورية لم ترد على قصف
دمشق من جوبر والغوطة الشرقية ،أول من أمس ،وذلك استجابة لطلب
من مركز المصالحة الروسي.
،وذكر بيان المركز الروسي بأنه تل ّقى حتى ظهر أمس موافقة 17
مجموعة مسلحة من فصائل المعارضة «السورية المعتدلة» على
شروط وقف أعمال القتال .كما قام المركز بالتوسط في عقد اتفاقات
مصالحة مع أعيان  35بلدة ،مما أسفر عن انسحاب مسلحين من هذه
البلدات وتشكيل فصائل للدفاع الذاتي من اآلخرين.
كما جاء في البيان أن البلدات المذكورة تشهد تشكيل أجهزة للحكم
الذاتي وإعادة تأهيل البنى التحتية والمواصالت ،إضافة إلى إيصال
مساعدات إنسانية إلى أهاليها.
كما أوردت الوزارة أن المركز الروسي للمصالحة تلقى من الواليات
المتحدة ،السبت ،قائمة تضم  69مجموعة معارضة مسلحة أكدت
سواء عبر الهيئة العليا للمفاوضات أو في اتصالها مع الواليات المتحدة
مباشرة ،موافقتها على شروط وقف األعمال القتالية في سورية.
باستثناء خرق وقع في مزارع بيت جن في ريف دمشق الغربي حيث
قصفت «جبهة النصرة» بلدة مقروصة في ريف القنيطرة فرد الجيش

اغتيال رئي�س �شعبة ( ...تتمة �ص)9

السوري على مصادر النيران ،ويسود حاليا ً الهدوء التام.
وفي محافظة حمص وتحديدا ً في ريفها الشمالي (تير معلة ،الغنطو،
تلبيسة ،السعن األسود ،الدار الكبيرة) لم يسجل أي خرق للهدنة وكذلك
في الريف الغربي.
يذكر أن تنظيم «داعش» يُسيطر على مناطق في ريفي حمص الشرقي
والجنوبي ،فيما تسيطر «جبهة النصرة» على قرى عين حسين وحميمات
وعز الدين بريف حمص الشمالي ،وهذه المناطق غير مشمولة بالهدنة.
صحة ما يروج له مسلحو «جيش اإلسالم» عن استهداف
ونفت مصادر ّ
الطيران الحربي السوري مناطق عدة في الغوطة الشرقية للعاصمة.
بل الجماعات المسلحة استهدفت إحدى النقاط العسكرية بالنيران
ما اضطر الجيش السوري للرد على المصدر باألسلحة الرشاشة .كما
استهدفت الجماعات المسلحة األحياء الغربية لجوبر شرق دمشق بعدد
من القذائف.
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األعمال القتالية في سورية .واعتب َر
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سورية ستيفان ديمستورا في كلم ٍة له قب َل عملي ِة التصويتَ ،
أن اليو َم
سيكونُ مصيريا ً لسوريا على ح ِد تعبيره.

«داع�ش» يتب ّنى ( ...تتمة �ص)9
وكان مصدر في الشرطة العراقية أفاد أمس بأن حصيلة
التفجيرين االنتحاريين داخل سوق مريدي شرق بغداد
ارتفعت إلى  28شهيدا ً و 62جريحاً.
وقال المصدر إن الحصيلة النهائية للتفجير الذي نفذه
انتحاري على دراجة نارية ،واستهدف تجمعا ً قرب محال
لبيع الهواتف وسط سوق «مريدي» في مدينة الصدر شرق
العاصمة بغداد ،بلغت  28شهيدا ً و 62جريحاً ،بينهم
أطفال .وأضاف المصدر أن قوة أمنية قامت بنقل المصابين
إلى أقرب مستشفى لتلقي العالج وجثث القتلى إلى دائرة
الطب العدلي.
وكانت مصادر أمنية في بغداد قد أفادت في وقت سابق
بأن  24شخصا ً على األقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون
بجروح ،في تفجيرين استهدفا سوق «مريدي» بمدينة
الصدر شرق العاصمة العراقية.
من جهته قال مصدر ،إن عشرات الضحايا سقطوا جراء
انفجار عبوة ناسفة في سوق «مريدي» بمدينة الصدر
شرق العاصمة بغداد.
ميدانياً ،أعلنت خلية اإلعالم الحربي في العراق مقتل

البحرين من دول ( ...تتمة �ص)9

قادة بارزين في ما يسمى الخط األحمر في جماعة «داعش»
إثر عملية أمنية في قضاء الشرقاط بمحافظة صالح الدين
شمال بغداد.
وذكرت الخلية أن مجموعة من االستخبارات العراقية
شنت هجوما ً على مجموعة إرهابية تتألف من خمسة
أشخاص يطلق عليهم جماعة أبي بكر البغدادي الخط
األحمر ،بينهم أمير.
وفي سياق منفصل أشارت الخلية إلى مقتل العشرات
من إرهابيي داع��ش وتدمير أرب��ع عجالت وثالثة أوكار
بنيران س�لاح الجو العراقي بمنطقة السكريات غرب
الصينية في بيجي.
ويشهد العراق وضعا ً أمنيا ً استثنائياً ،إذ تتواصل
العمليات العسكرية لطرد جماعة «داعش» اإلرهابية من
المناطق التي تنتشر فيها ،بعد أن سيطرت على مدينة
الموصل في ( 10حزيران  ،)2014وسعي هذه الجماعة
التي تتبنى الفكر الوهابي التكفيري إلى فرض رؤيتها
«المتطرفة» على جميع نواحي الحياة في المدن التي
تحتلها.

الفروف يبحث ( ...تتمة �ص)9
كما سيتم خالل هذه الزيارة «تقييم التعاون الثنائي في
المجاالت االقتصادية والتقنية و العلمية والثقافية على
ضوء انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة الجزائرية
الروسية في تموز  2015بموسكو».

م��ن جهة أخ���رى ،ستتمحور المحادثات الجزائرية
الروسية حسب البيان نفسه حول المسائل اإلقليمية خاصة
األوضاع في ليبيا وسورية وكذلك «مكافحة اإلرهاب وتطور
سوق النفطية الدولية» ،بحسب نص البيان.

�ألمانيا ت�سعى لترحيل الالجئين من بالد المغرب

تون�س :النيابة العامة تر�سل محققين �إلى ليبيا
لمتابعة ملف «الدواع�ش»
تونس ومنتجعا ً سياحيا ً في مدينة سوسة ،وأسفرا عن مقتل
عشرات السياح.
إل��ى ذل��ك ذك��رت تقارير إعالمية ،الخميس الماضي أن
السلطات الليبية سلّمت تونس عنصرا ً إرهابيا ً خطيرا ً جدا ً
متورطا ً في قضايا إرهابية.
وأفادت وسائل إعالم محلية بأن الوحدات األمنية في مدينة
بن قردان القريبة من الحدود الليبية ،جنوب تونس ،تسلمت
عنصرا ً إرهابيا ً من السلطات الليبية.
وعلى مدى األسبوعين الماضيين رحلت ليبيا  8عناصر
يحملون الجنسية التونسية يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات
إرهابية.
من جهة أخرى ،طالب وزير الداخلية األلماني توماس دي
ميزيير أول من أمس بتعزيز فعالية وسرعة إجراءات ترحيل
المهاجرين الوافدين من الجزائر وتونس والمغرب ،عشية
جولة في هذه البلدان الثالثة.
وقال الوزير األماني في مقابلة صحفية مع وكالة األنباء
الفرنسية «ي��ج��ب أن نتمكن م��ن تعزيز فعالية وسرعة
العملية».
وأكد توماس دي ميزيير أن ألمانيا قد تدرس وسائل مساعدة
هذه الدول الثالث لتعريفها بمواطنيها الذين سيتم ترحيلهم.

قال المتحدث باسم النيابة العامة بتونس كمال بربوش ،إن
من الوارد جدا ً سفر قاضي تحقيق تونسي إلى ليبيا مع فريق
مختص لمتابعة التحقيقات مع الموقوفين وجرحى القصف
األميركي على مدينة صبراتة.
وأوضح كمال بربوش الجمعة الماضي أن مثل هذا األمر وارد
جداً ،مضيفا ً أن فريق التحقيق التونسي سيتكفل أيضا ً بمتابعة
ملف الكشف عن هوية التونسيين المنتسبين لتنظيم «داعش»
اإلرهابي الذين قضي عليهم خالل العملية العسكرية.
وقتل في الغارات األميركية التي استهدفت معسكر تدريب
يشتبه بأنه لتنظيم «داعش» غرب ليبيا  43مسلحا ً منتسبين
إلى التنظيم اإلرهابي ،بينهم دبلوماسيان من صربيا اختطفا
عام .2015
وكان وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش قد أعلن
في  20شباط أن اثنين من موظفي سفارة بالده في ليبيا
اللذين اختطفا في تشرين الثاني الماضي ،ربما قتال في الغارة
األميركية على صبراتة الليبية.
يذكر أن هذه هي الغارة الثانية التي تستهدف فيها الواليات
المتحدة «داع��ش» في ليبيا خالل ثالثة أشهر ،وكان هدفها
القضاء على التونسي ن��ور الدين شوشان المتهم بتدبير
هجومين داميين العام الماضي استهدفا متحفا ً في العاصمة

وأم��ط��رت المواقع العسكرية ف��ي ن��ج��ران بعشرات
الصواريخ مخلفة خسائر بشرية ومادية في صفوف
الجيش السعودي من بينها موقع خباش العسكري.
وفي جيزان قصفت القوات اليمنية جبل الدود ومرابض
الصورايخ في جبل العين بعدد من الصواريخ محققة
أهدافها بدقة.
إل��ى ذل��ك ،ارتفعت حصيلة المجزرة الجديدة التي
ارتكبتها السعودية شرقي العاصمة اليمنية صنعاء الى
 40شهيدا ً و 30جريحاً.
وقال مصدر يمني إن طيران العدوان السعودي استهدف
المدنيين خالل قصفه سوقا ً شعبية شرق صنعاء.
في المقابل ،قتل عشرات المرتزقة أثناء محاولتهم
التقدم في مأرب والجوف .وقصفت القوات اليمنية مواقع
عسكرية في نجران وجيزان جنوب السعودية.
من جهة أخ��رى ،عرضت السلطات اليمنية مشاهد
لحطام طائرة االستطالع اإلماراتية التي أسقطتها القوات
المشتركة أثناء تحليقها فوق منطقة عزان بمديرية ذباب

غربي محافظة تعز.
وذكر بيان أن الطائرة مزودة بمجموعة من الكاميرات
للتصوير والتجسس وتحديد األه���داف ،وه��ي خامس
طائرة استطالع تسقطها قوات الدفاع الجوي اليمني في
أقل من شهر.
كما أعلنت مصادر أمنية في محافظة البيضاء اليمنية
اعتقال  37مرتزقا ً مسلحا ً كانوا في طريقهم الى محافظة
مأرب لقتال الجيش واللجان الشعبية.
من جهة أخرى ،اغتال مسلحان مجهوالن الشاعر ناصر
سالم المرفدي في حي المنصورة بمدينة عدن جنوب
اليمن التي تشهد انفالتا ً أمنيا ً منذ سيطرة مسلحي القاعدة
عليها.
وقالت مصادر محلية إن المسلحين اللذين كانا يركبان
دارجة نارية أطلقا عشرات العيارات النارية على ناصر
سالم.
وشهدت مدينة عدن ثالثة انفجارات قرب مبنى األمن
السياسي في المنصورة ،كما عثر على  3جثث داخل

وجاء في التقرير أن «الحكومة
تستهدف رج���ال ال��دي��ن الشيعة
الضطهادهم وإضعاف دور الشيعة
في الكتب التاريخية الرسمية».
وأضاف« :تقوم الحكومة بالتمييز
ضد الشيعة في سياسات المواطنة
وال��س��ك��ن وال��رع��اي��ة ،ك��م��ا د ّم���رت
مساجد شيعية ومواقع ذات أهمية
دينية وثقافية كبيرة للطائفة
الشيعية».
وأع��رب المقررون المختصون
ب��اس��ت��ق�لال ال��ق��ض��اة والمحامين
وب����اإلع����دام م���ن دون م��ح��اك��م��ة
وب��ال��ت��ع��ذي��ب ع��ن «ق��ل��ق��ه��م تجاه
البحرينيين محمد رمضان وحسين
موسى اللذين حكم عليهما باإلعدام
بنا ًء على اعترافات أخذت باإلكراه
وتحت التعذيب».

معسكر الدفاع الجوي في منطقة بئر فضل .وكان مسلحو
القاعدة قد قاموا بتفجير مبنى شرطة النجدة بمديرية
الحوطة عاصمة محافظة لحج المجاورة.
اغتال مسلحون ،يشتبه في انتمائهم لتنظيم «القاعدة»،
مسؤوال ً في االستخبارات العسكرية اليمنية بمدينة عدن،
جنوبي البالد ،بحسب ما قاله مصدر محلي مسؤول.
وبحسب مصدر فإن مسلحين أطلقوا النار على رئيس
شعبة االستخبارات العسكرية في محافظة أبين العقيد
أدهم الجعري ،أثناء مروره بالقرب من منزله في مديرية
خور مكسر ،وسط مدينة عدن ،فقضى على الفور فيما الذ
المسلحون بالفرار.
وبحسب المصدر :فقد كان الجعري يشغل كذلك متزعما ً
لجماعة من المرتزقة الموالين للرئيس المستقيل عبدربه
منصور هادي في محافظة أبين جنوب البالد.
ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن عملية
االغتيال ،إال أن مسؤول أمني قال إن العملية تحمل بصمات
تنظيم «القاعدة».

اغتيال النايف ( ...تتمة �ص)9

وحول سجن جو المركز فقد لفت
المقرر المعني بالصحة والمقرر
المعني بالتعذيب إل���ى قلقهما
«إزاء التعذيب والظروف السيئة
وال���ح���رم���ان م���ن ال��ح��ص��ول على
الرعاية الصحية داخل سجن جو
خالل أحداث حملة القمع العنيفة
على السجناء في  10آذار» .وقال:
«إن الحكومة لم تجر أي تحقيق
مع أي من أف��راد األمن المتورطين
في حملة القمع».
كما عبر الفريق العامل الخاص
باالحتجاز التعسفي والمقررون
ال��م��ع��ن��ي��ون بالتعبير والتجمع
وال��دي��ن ع��ن قلقهم أي��ض �ا ً بشأن
االع��ت��ق��ال التعسفي للشخصية
ال��دي��ن��ي��ة وزع���ي���م ال��م��ع��ارض��ة
السياسية الشيخ علي سلمان.

�ضرب نائب م�صري بالحذاء
ال�ست�ضافته ال�سفير ال�صهيوني
وافق مجلس النواب المصري ،أمس ،على إحالة النائب توفيق عكاشة إلى لجنة
تحقيق خاصة بعد استضافته السفير الصهيوني في القاهرة ،فيما قام النائب
كمال أحمد بضرب عكاشة بالحذاء بعد موافقة المجلس على التحقيق معه.
وأثار استقبال عكاشة للسفير الصهيوني لدى مصر حاييم كورين في منزله
بدائرته االنتخابية بمحافظة الدقهلية ،إحدى محافظات دلتا النيل ،الخميس
الماضي ،استنكارا ً شعبياً.
وتقدم نواب ،صباح أمس ،بطلب إلى رئيس المجلس علي عبد العال إلحالة
عكاشة ،وهو مالك محطة تلفزيونية ومقدم برنامج حواري بها ،إلى التحقيق،
قائلين إنه خرج على مقتضيات السلوك العام للنواب.
ونقلت «رويترز» عن شهود عيان أن نائبا ً ضرب عكاشة بالحذاء بعد موافقة
المجلس على إحالته على التحقيق ،وإن عبد العال أمر بطرد النائبين من القاعة.
يُذكر أن مصر و ّقعت معاهدة كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني عام .1979

العربي يرف�ض ّ
تر�شحه لوالية جديدة
لأمانة الجامعة العربية
أعلن األمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي انتهاء فترة
واليته كأمين عام للجامعة العربية اعتبارا ً من بداية تموز  ،2016وعدم
التجديد لفترة جديدة.
جاء إعالن األمين العام انتهاء فترة واليته أمس ،في المؤتمر المشترك الثاني
لجامعة الدول العربية والمنتدى العربي النووي برئاسة المجلس المصري
للشؤون الخارجية لعام  2016في القاهرة ،وقد أبلغ العربي الحكومة المصرية
بقراره حتى ترشح شخصية أخرى نفسها لتولي أمانة الجامعة العربية.
وقد سبق أن شغل العربي منصب وزير خارجية مصر منذ  7آذار 2011
خلفا ً ألحمد أبو الغيط ،وكان قد رشح في  4آذار  2011من قبل شباب ثورة 25
يناير لتولي هذه الحقيبة .وجاء ترشيح نبيل العربي من قبل مصر بعد سحبها
ترشيح مصطفى الفقي لخالفة عمرو موسى لمنصب األمين العام لجامعة الدول
العربية وتم اختياره يوم  15أيار  2011أمينا ً عاما ً للجامعة بعد توافق قطري
مصري وسحب قطر مرشحها عبد الرحمن بن عطية.

القانونية وال��س��ي��اس��ي��ة» .ذك���رت م��ص��ادر رسمية
فلسطينية أنّ جثة النايف عثر عليها ف��ي حديقة
السفارة وليس داخلها ،فيما قال السفير الفلسطيني
في بلغاريا إنه عُ ثر على النايف مصابا ً داخل سيارة
وفارق الحياة بعدما نقل إلى المستشفى.
كان مفترضا ً بالسلطة الفلسطينية انتهاج وسائل
ملموسة في ثالثة اتجاهات :األول ،إعطاء األوام��ر
لسفيرها بتسهيل بقاء النايف في السفارة ،وعدم
الضغط عليه للخروج منها.
االتجاه الثاني ،كان على األجهزة األمنية الفلسطينية
ومدير مخابراتها ماجد فرج ،كما رئيس السلطة ،اللذين
يتباهيان بالتنسيق األمني مع العدو الصهيوني،
وبإفشال ما ينوف عن  200عملية ض ّد قوات احتالله،
والمعني،
إرسال حرس من األجهزة لحماية السفارة
ّ
فألف باء قواعد األم��ن ،تفترض احتمال تنفيذ خطة
صهيونية لقتل النايف داخل السفارة ،وبخاصة بعدما
يغادرها الموظفون إلى بيوتهم! نعم ...السفارات
لمطلق دول��ة في العالم ،تتمحور مهمتها في خدمة
المعني ،فكيف بعدم
ورعاية مصالح رعاياها في البلد
ّ
رعاية مصالح مناضل فلسطيني مقاوم ،يفتخر ويعتز
ك ّل فلسطيني بنضاله.
أما االتجاه الثالث فهو العمل على إبطال وإفشال
م��ح��اوالت ال��ع��دو الصهيوني لتسلّمه .ك��ان األول��ى
هو المطالبة بمقاضاة مجرمي الحرب الصهاينة،
ونتنياهو على رأسهم ،ووزير حربه ورئيس أركانه،
وق��ادة جيشه الفاشيين ،هؤالء المتهمين باقترافهم
جرائم حرب جماعية ،هؤالء مكانهم فقط :قفص االتهام
ليحاكموا أم��ام محكمة الجنايات الدولية كمجرمي
حرب وليس تسلّم مناضل يقاوم احتالل بلده من قبل
السوبر نازيين الصهاينة.
أما مسؤولية السلطات البلغارية فتتمثل أيضا ً
ف��ي :أوالً ،أن عمر ال��ن��اي��ف ه��و م��ق��اوم وط��ن��ي ض ّد
االحتالل وليس مختلسا ً من بنك وهارباً! االتفاقيات

الدولية تقضي بتسليم المجرمين الهاربين ،وليس
المناضلين ض ّد االحتالل! ألنّ المقاومة حتى المسلّحة
منها ،مشروعة بقرارين واضحين من األمم المتحدة
(القرار رقم  3034الصادر بتاريخ  18كانون األول
 ،1972وال��ق��رار رق��م  3314ال��ص��ادر بتاريخ 14
شباط  .)1974الذين يجب تسليمهم للعدالة هم
قادة االحتالل المرفوعة عليهم دعاوى كثيرة ،بتهمة
اقتراف جرائم حرب ض ّد الفلسطينيين والعرب! هؤالء
أصبحوا يتج ّنبون السفر إلى بلدان عديدة ،مرفوعة
عليهم في أجهزتها القضائية ،دعاوى عديدة! كان على
بلغاريا إدراك هذه القضية.
بالعربي وبالفلسطيني يُقال« :ال د َم يذهب هدراً»!
نذ ّكر إن نفعت الذكرى :في  17تشرين األول ،2001
تمكنت مجموعة كوماندز من كتائب الشهيد أبو علي
مصطفى (مجموعات الشهيد ودي��ع ح��داد التابعة
للجبهة الشعبية) من اختراق حصون وقلب الكيان
الصهيوني ،واقتحام فندق حياة ريجنسي في القدس
المحتلة ،واغتالت وزير السياحة العنصري رحبعام
زئيفي ،ردا ً على اغتيال العدو الصهيوني لألمين العام
للجبهة الشهيد أبو علي مصطفى.
أثبتت المقاومة في تجارب عديدة أنّ يدها ويد
الثورة طويلة ،وتستطيع الوصول إلى كبار القتلة
والجنراالت والوزراء الصهاينة ،وأثبتت أنّ البطولة
دائما ً ممكنة في حال توفر اإلرادة والكفاءة السياسية،
وهما متوفرتان والحمدلله ،وأنّ التواطؤ الداخلي مع
ّ
يعطل في بعض األحيان ،لكن
التنسيق األمني ،قد
إرادة المقاومة الصلبة أكثر نفاذا ً وقدرة من تعطيلها
ومما تتص ّور! فالكثير من العمليات الفدائية النوعية
والجريئة األخرى ،كعملية مطار الل ّد في عام 1972
مثلما عملية اغتيال زئيفي ،م ّثلتا إضافة نوعية لتاريخ
الثورة ،بعض حوادث نذكرها من التاريخ ...ع ّل أولي
األلباب يفقهون ويفهمون!

د .فايز رشيد

قلق من تح ُّول �سواحل م�صر
منطلق ًا لالجئين نحو �أوروبا
يبدو أن تحديا ً جديدا ً ستتعرض له القارة العجوز في
مواجهة أكبر موجة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية ،إذ
أطلق مسؤولون أوروبيون تحذيرات من تزايد نشاط تهريب
الالجئين انطالقا ً من مصر.
وأع��رب مسؤولون في االت��ح��اد األوروب���ي عن تخوفهم
من إحياء عصابات تهريب المهاجرين عبر البحر األبيض
المتوسط انطالقا ً من مصر.
وكشف مسؤول في االتحاد األوروبي أن القضية في تصاعد
ال سيما بعد تزايد نشاط المهربين من محافظة االسكندرية،
وتأتي المخاوف األوروبية بعد اضطراب األوضاع األمنية
في ليبيا ،ويتخوف المسؤولون من أن يتجه المهربون إلى
الساحل المصري كنقطة انطالق لنقل الالجئين من الشرق
األوس��ط وأفريقيا نحو أوروب��ا ،كما أع��رب المسؤولون عن
قلقهم من استخدام العناصر اإلرهابية التي تنشط في سيناء،
الساحل المصري للوصول إلى اليونان أو إيطاليا.
وقال مسؤول أوروب��ي آخر« :خوفنا األكبر هو أن تدخل
العناصر اإلرهابية في سيناء إلى أوروب��ا ضمن المهربين

والمهاجرين» ،مؤكدا ً أن مصر تضع ضوابط صارمة للحد من
أنشطة المهربين ولكن يعتقد أن السلطات تغض النظر في
بعض األحيان عن ذهاب المهاجرين ألي مكان آخر.
البوابة المصرية لعبور الالجئين قد تتحول مع مرور
األيام إلى عقبة أمام االتحاد األوروبي الذي لم يتوصل بعد
إلى اتفاق واضح مع السلطات التركية لوقف تدفق الالجئين
وال تزال أزمة الالجئين على طاولة بروكسيل.
يذكر أن دول االتحاد األوروب��ي وافقت في  3شباط على
خطة تمويل لمساعدة تركيا على وقف تدفق الالجئين عبر
أراضيها إلى القارة العجوز ،وتبلغ قيمة الدعم األوروب��ي
لتركيا  3مليارات يورو ،وتأمل بروكسيل وبرلين أن يساعد
ذلك الدعم في خفض عدد الوافدين إلى أوروبا ،بعد أن وصل
أكثر من مليون شخص إلى الضفة األوروبية عام .2015
وستحصل تركيا كذلك على تسهيالت في مجال تأشيرات
الدخول مقابل تقليصها ألعداد المهاجرين المتوجهين عبر
أراضيها إل��ى أوروب��ا عن طريق توزيعهم داخ��ل األراض��ي
التركية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1زعيم راحل ومؤسس حزب عريق
2 .2منزل ،ضمير منفصل ،أثني على
3 .3ضمير ،يرجو
4 .4غير مطبوخ ،أداة إحدى حواسي ،لإلستفهام
5 .5من النباتات العطرية ،سجينا ً
6 .6عتاد حربي ،يهمالن دون عناية
7 .7المثيل ،إسم موصول
8 .8من الحيوانات ،أنشأته
9 .9يوم يحتفل فيه ،شريان في العنق ،سبيل
1010مدينة أردنية ،عسل
1111غاز نادر يستعمل لإلنارة ،بحار قرطاجي أول من طاف
حول أفريقية بحاراً ،حرف نصب
1212علمتما ،أرسلت البرقية

1 .1إل��ه الخصب والجمال واإلنبعاث عند الفينيقيين،
أخاصم بشدة
2 .2رسام كريكاتير فلسطيني راحل ،اول يراع
3 .3أبعد وأفصى عن ،حرف أبجدي مخفف ،بطل أسطوري
فينيقي
4 .4صدف ،ضمير منفصل
5 .5مدينة فرنسية ،شديد الخصومة
6 .6عمر ،صوت األلم ،كسبا
7 .7شاهد عن كثب ،تعلمان باألمر
8 .8شهر ميالدي ،مناص ،للندبة
9 .9إستمر األمر ،قطنت ،وبّخ
 1010أعلى قمم العام وأضخمها ،سفك الدم
1111يرتل ،بلدة لبنانية
1212فتنا ،تهذيب ،غلى القدر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،936745821 ،458261397
،843152769 ،127983546
،672894153 ،591637482
،214579638 ،369418275
785326914

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سان برناردينو  ) 2يل،
اج ،يلما  ) 3ب��ت��ل��ون ،ان��ام ) 4
ي���اي ،اب��ل ال��س��ق��ي  ) 5ري��ف��ون،
س���دى ،ال  ) 6س��اه��م ،ام��ل ) 7

ادونيس ،نام  ) 8اس��س ،اياب،
ب��ر  ) 9ب��ري��ان��س��ك ،ام���ان ) 10
دي��ان��ا ،باريس  ) 11ال ،دوال��ي،
دلل  ) 12يهلل ،ماي.
عموديا:
 ) 1سيبيريا ،بدلت  ) 2التاي،

داري���ا  ) 3ليفكوسيا  ) 4ب��دو،
نسانده  ) 5نانسي ،ناول  ) 6نا،
اساس ،ال  ) 7اجالسه ،يكبل ) 8
نادمنا ،ايم  ) 9ديالى ،ابار ) 10
يلمس ،ام ،ميدي  ) 11نم ،قلم،
باسل  ) 12وادي القرن ،لب.

 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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Room
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب� �ط ��ول ��ة ب ��ري
الرس� � � ��ون م� ��ن اخ� � � ��راج ليني
ابراهمسون .مدة العرض 119
دقيقة ،ABC( .فوكس ،سينما
سيتي).
Zoolander 2
فيلم كوميدي بطولة أوليفيا
م��ون م��ن اخ ��راج ب�ي��ن ستيلير.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس).
Spy Squad
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
بريت ارفين من اخ��راج رزوب
زومبي .مدة العرض  76دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Deadpool
فيلم تشويق بطولة مورينا
بلكارين من اخراج تيم ميلر .مدة
ال�ع��رض  106دق��ائ��ق،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما 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).

