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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش وحلفا�ؤه ( ...تتمة �ص)9

وكانت وح��دات الجيش تقدمت في وقت سابق اليوم
داخل مدينة القريتين بريف حمص من أكثر من محور بعد
تفكيك العديد من العبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو
«داع���ش» على مشارف المدينة الواقعة جنوب شرق
حمص بنحو  85كم.
وتحدثت المصادر عن حالة انهيار كبير في صفوف
تنظيم «داع��ش» بعد الخسائر الكبيرة التي تكبّدها في
مختلف أنحاء المدينة ،وسيطر الجيش خالل الساعات
القليلة الماضية على منطقتي المزارع والخروبي الكبير
شمال غرب مدينة القريتين وق��ام بتمشيطها وتأمينها
بعد تفكيك عشرات العبوات الناسفة واأللغام التي زرعت
فيها.
ونفذ الطيران الحربي السوري صباح اليوم غارات على
مواقع «داع��ش» شرق وجنوب مدينة القريتين ومرملة
القريتين.
وكان سيطر الجيش أمس ،على مناطق مهمة في محيط
مدينة القريتين منها منطقتا مقتل الوسادي وجبل الرميلة
وتلة ثنية حمص وقضت على مجموعات إرهابية من
تنظيم «داعش» تسللت إلى جبل جبيل والنقطة .861
وفي الريف الشرقي تابع سالح الجو السوري ضرباته

العراق :الجبوري ( ...تتمة �ص)9

المركزة على محاور تحرك وتجمعات وإم��داد التنظيم
اإلرهابي شمال وشرق مدينة تدمر وشمال قرية البصيري
وجنوبها.
وتحدثت المصادر أن تقدم قوات المشاة جرى تحت
غطاء القصف المدفعي وبدعم من الطيران المروحي
السوري .وقد تمكنت الوحدات من تدمير آليات لـ»داعش»
في المرابض عند مدخل المدينة ،وجرت أكثر المعارك
شراسة على المحورين الشمالي الشرقي والجنوبي
الغربي للمدينة ،وح��اول��ت مجموعات من المسلحين
اإلرهابيين الهرب من المدينة إلى الجبال.
من جهتهم ،أفاد ناشطون بأن االشتباكات المستمرة
منذ مساء االثنين الماضي تزامنت مع قصف جوي نفذته
طائرات حربية سورية وروسية في مناطق المواجهات ،وأن
عناصر من القوات السورية تمكنت من السيطرة ليالً على
كامل منطقة جبال الحزم األوسط المشرفة على القريتين
إثر عملية عسكرية بدأتها صباح االثنين الماضي.
وكانت المدينة تعد من المعاقل االستراتيجية للتنظيم
في البادية السورية وريف حمص ،وتكمن أهمية القريتين
التي سيطر عليها داعش في شهر آب عام  ،2015في أنها
آخر نهاية التنظيم في ريف حمص الشرقي.

و�سط ترحيب �شعبي و�إعالن  10بلديات �ساحلية ت�أييدها

قادة «الوفاق الليبي» و�سط طرابل�س للمرة الأولى

المصارف.
وخلص االجتماع إلى أهمية التنسيق والتعاون البناء
بين مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية وديوان
المحاسبة ،بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ المال
العام.
والوضع األمني في طرابلس مضطرب عموما ،لكن
األجواء في المدينة اتسمت بالهدوء منذ وصول أعضاء
المجلس األربعاء .وحظيت حكومة الوفاق الوطني الليبية
بدعم داخلي مهم مع إعالن بلديات  10مدن ساحلية غربا
تأييدها لها ،أمال في أن تتمكن هذه الحكومة المدعومة
من المجتمع الدولي من إنهاء النزاع المسلح والفوضى
األمنية ووقف التدهور االقتصادي.
في غضون ذلك ،أعلن أعضاء «حراك أبناء الجنوب»
في مدينة سبها دعمهم لحكومة الوفاق الوطني «من أجل
إنهاء معاناة المواطن الليبي».
ورحب أعضاء الحراك بدخول المجلس الرئاسي إلى
طرابلس «كخطوة مهمة في تمهيد الطريق أمام مباشرة
حكومة الوفاق الوطني للعمل من العاصمة».
وطالبوا جميع الليبيين «بتغليب مصلحة الوطن
وحقن الدماء» ،وفتح حوار شعاره« :ال غالب وال مغلوب،
بل اخوة أحباء من أجل الوطن».
وأع��ل��ن المجلس البلدي لبلدية سبها ومؤسسات
المجتمع المدني واألعيان والمشايخ في بيان ،الخميس،
عن ترحيبهم بدخول المجلس الرئاسي إلى العاصمة
طرابلس ،كما أك��دوا دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي،
مطالبين بـ«عدم التراخي في استتباب األم��ن ومعافاة
االقتصاد ودع��م المصالحة الوطنية بين أف��راد الشعب
الليبي».
كذلك ،نظم العشرات من أهالي مدينة صبراتة وقفة
تضامنية ،الجمعة ،للمطالبة بالمصالحة الوطنية وعودة
المهجرين والنازحين وتحقيق العدالة االجتماعية وأبدوا
دعمهم لحكومة الوفاق الوطني.

أدى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
الوطني الليبي صالة الجمعة في مسجد ميزران بطرابلس
بعد قيامهم بجولة صباحية في العاصمة ،وسط مؤشرات
على تنامي ثقتهم بتولي السلطة في البالد.
وكان في استقبال رئيس حكومة الوفاق فايز السراج،
الجمعة الماضي ،عدد غفير من المصلين ،فيما تعالت
التكبيرات واألناشيد مرحبة «ببداية عهد جديد وقدوم
حكومة الوفاق الوطني» ،ليعود السراج بعد ذلك إلى
القاعدة البحرية التي تخضع لحراسة مشددة والتي
يتمركز فيها أن��ص��اره منذ وصولهم للعاصمة الليبية
األربعاء.
وزار السراج ميدان الشهداء ،خالل جولته الصباحية
بالعاصمة الليبية ،كما تفقد ق��وات الجيش والشرطة،
في تحية لدورهم الوطني في استتباب األم��ن واألم��ان،
حسب المكتب اإلعالمي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الوطني.
وكان مجلس األمن الدولي قد دعا المجلس الرئاسي
لحكومة ال��وح��دة «للبدء ف��ورا ف��ي ممارسة مهامه في
طرابلس لتوسيع قواعد التأييد ومواجهة التحديات
السياسية واألمنية واإلنسانية واالقتصادية والمؤسسية
ومكافحة الخطر المتزايد لإلرهاب».
من جهة أخ��رى ،بحث رئيس وأع��ض��اء المجلس مع
صندوق موازنة األسعار المشاكل التي تواجه الصندوق
والمقترحات لكيفية توفير السلع التموينية األساسية
للمواطن خالل الفترة القريبة المقبلة.
وفي ظل الظروف الراهنة ،تم التأكيد على أن تلبية
حاجات المواطن واإلسراع بإيجاد الطرق األمثل لتوصيل
السلع في سائر أنحاء ليبيا هما أهم أولويات المجلس
الرئاسي.
كما بحث رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة
ال��وف��اق ال��وط��ن��ي خ�لال اج��ت��م��اع م��ع م��ح��اف��ظ مصرف
ليبيا المركزي مشكلة توفير السيولة النقدية وتأمين

وكان رئيس الوزراء العراقي ،حيدر العبادي ،طرح في 31
آذار خالل جلسة مجلس النواب تشكيلته الوزارية الجديدة ،في
ضوء وثيقة اإلصالحات الشاملة ،وحدد رئيس البرلمان سليم
الجبوري مدة  10أيام لمناقشتها.
يذكر أن عمار الحكيم يترأس المجلس األعلى اإلسالمي وهو
من أكبر األحزاب السياسية العراقية وهو ينضوي تحت لواء
التحالف الوطني المؤلف من معظم الكتل الشيعية في البالد.
على الصعيد الميداني ،قال الجيش العراقي إن قواته حققت
مكاسب على األرض ضد تنظيم «داعش» في مدينة هيت ،غرب
العراق.
وقال قائد عسكري كبير ،إن القوات سيطرت على قرية في
مدخل هيت الجنوبي.
وكانت المدينة تخضع لسيطرة تنظيم «داعش» منذ حوالي
عام ونصف العام.
وحسب القائد العراقي ،فإن قوات الجيش العراقي دمرت
خمس سيارات مفخخة أعدها تنظيم الدولة اإلسالمية قبل أن
تصل إلى أهدافها.
وقالت وسائل إعالم محلية عراقية إن قوات األمن «حررت
ناحيتي الجمعية والمعامل في هيت» .ونقلت التقارير عما
وصف بقائد عسكري لمقاتلين من العشائر قوله إن القوات

«رفعت العلم العراقي على مباني الناحيتين».
وحسب المصدر نفسه ،فإن القوات تتقدم ببطء نحو مركز
هيت .وأرجع هذا البطء إلى «وجود أعداد كبيرة من المدنيين»
في المنطقة.
وتأتي عملية هيت ،التي أعلن الجيش العراقي عنها يوم
مساع مستمرة أوسع لطرد
 27من الشهر الماضي ،في سياق
ٍ
تنظيم الدولة من األنبار ،كبرى محافظات العراق.
وكان الجيش العراقي قد أعلن في شهر كانون األول الماضي،
استعادة مدينة الرمادي ،مركز المحافظة الواقعة غرب العراق،
من قبضة تنظيم الدولة اإلسالمية.
ويسيطر التنظيم على مساحات كبيرة في شمال وغرب
العراق ،بما فيها الموصل ،ثانية كبريات المدن العراقية.
وفي السياق ،أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي ،ستيف
وارن ،أمس ،مقتل خبير الصواريخ في تنظيم «داعش» جاسم
خديجة ،بضربة جوية نفذها طيران التحالف.
وقال الكولونيل ستيف وارن في بغداد إن الملقب بـ«جاسم
خديجة» قتل في غارة أميركية لطائرة من دون طيار شمال
العراق.
ويعتقد أن جاسم محمد حسن الراعي المعروف بجاسم
خديجة «كان خبيرا في الصواريخ وكان ينسق هذه الهجمات»،

الدول الخليجية ت�شتري �أ�سلحة
بـ 33مليار دوالر من وا�شنطن!

وهو المسؤول عن قصف قاعدة مخمور التي تتواجد فيها قوات
أميركية بمحافظة نينوى الشهر الماضي ،ما أسفر عن مقتل
جندي من مشاة البحرية األميركية وإصابة آخرين.
وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت السبت أن قوات الجيش
قتلت  11عنصرا من تنظيم داع��ش اإلرهابي بينهم مسؤول
عسكري جنوب مدينة الموصل.
وأش���ار البيان إل��ى مقتل «ج��اس��م خ��دي��ج��ة» ،ع��ن طريق
استهدافه بضربة جوية على يد طيران التحالف الدولي بعد
ورود معلومات استخباراتية عن وجوده في منطقة الحاوي
بناحية القيارة جنوب الموصل.
من جهتها ،ذكرت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش»
اإلرهابي ،أن التنظيم نفذ  112عملية انتحارية في سورية
والعراق خالل شهر آذار الماضي فقط.
وقالت الوكالة إن «العمليات االنتحارية التي نفذها التنظيم
تشمل  32عملية باألحزمة الناسفة ،وتفجير  77عربة مفخخة
و 3عمليات ثنائية» ،بحسب موقع .24
وأضافت أن «عناصر التنظيم استهدفوا القوات العراقية
بـ  66عملية انتحارية ،فيما نفذوا  46عملية أخرى ضد قوات
السورية والمعارضة السورية وقوات البشمركة والوحدات
الكردية».

القوات اليمنية ( ...تتمة �ص)9

تقوم دول الخليج العربية بنشاطات عسكرية ال سابق لها في تاريخها ،ومنها
العدوان على اليمن التي تشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي ضمن «تحالف
الدول اإلسالمية» بقيادة السعودية.
ونقال عن «روسيا اليوم» ،فقد نفذت هذه ال��دول خالل شهر واحد  5مناورات
وتدريبات ،من بينها «رعد الشمال ،وعلم الصحراء ،وصقر الجزيرة ،وأمن الخليج »1
ما أدى إلى استنزاف مخزون هذه الدول من األسلحة والمعدات العسكرية.
جاء ذلك في تقرير نشر األسبوع الماضي في صحيفة «أخبار الدفاع Defence -
 « Newsاألسبوعية األميركية المتخصصة في الشؤون العسكرية والتكنولوجيا.
وقال ديفيد مكيبي ،من وزارة الخارجية األميركية ،إن مجمل مشتريات دول مجلس
التعاون الخليجي الست من السالح األميركي وصل إلى  33مليار دوالر خالل األشهر
الـ 11الماضية .وأخذت هذه األسلحة تصل إلى دول الخليج الفارسي العربية منذ
مايو/أيار  .2015وشملت الصواريخ البالستية ،وأنظمة الدفاع الجوي والمروحيات
الهجومية وفرقاطات متطورة وصواريخ مضادة للدروع.
وتنتظر الكويت وقطر موافقة الواليات المتحدة على شراء  40طائرة من نوع
 F/A-18سوبر هورنيت ،و 72طائرة من نوع .F-15
على الصعيد األمني ،أعلنت وزارة الداخلية السعودية ،أول أمس ،عن مقتل مدني
في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة للشرطة بمحافظة الخرج جنوب الرياض.
وجاء في بيان للوزارة أن «إحدى دوريات األمن التابعة لشرطة الدلم بمحافظة
الخرج تعرضت النفجار عبوة ناسفة ،أثناء توقفها بجوار مركز الشرطة ،مما نجم
عنه مقتل أحد المقيمين».
وتعرضت سيارتا أمن ألضرار مختلفة ،وقد باشرت الجهات األمنية المختصة
إجراءات التحقيق في ذلك.

العفو الدولية :المنامة تقيِّد المعار�ضة
وتتوارى خلف الفورموال 1
طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات البحرينية ب��اإلف��راج غير
المشروط عن «المعتقلين السياسيين» في البالد ،معتبرة أن حكومة البحرين التي
تقيد المعارضة «تتوارى» خلف السيارات السريعة.
وحسب السومرية نيوز ،قالت المنظمة في بيان لها ،إن «السباق يصرف أنظار
العالم عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي تحدث في البالد».
وبحسب جيمس لينش ،المدير التنفيذي ألمنستي في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،فإنه «خلف السيارات السريعة وحلبات النصر ،تتوارى حكوم ٌة
تقيد أي ملمح للمعارضة في البالد ،وذلك بتصعيد االعتقاالت والتضييق على رموز
المعارضة السياسية ،والنشطاء».
وكانت قد جابت تظاهراتٌ عصر أمس مناطق مختلفة من البحرين تزامنا مع
انطالق تجارب سباق السيارات السريعة فورموال  1التي انطلقت أمس.
وبحسب «موقع مرآة البحرين» رفع المتظاهرون في قرى كرزكان وعالي القريبتين
من منطقة حلبة السباق لوحات تشير إلى أن السلطات توظف الحدث في التغطية
على انتهاكات حقوق اإلنسان المستمرة منذ  5سنوات .وجاء في إحدى الالفتات التي
وجهت إلى المشاركين في السباق« :مرحبا ً بكم ضيوفا ً ال متسابقين».
وتشهد البحرین سنویا احتجاجات مماثلة مع انطالق السباق ،فیما تصعد
السلطات من هجماتها ضد المحتجین والمعارضین السلمیین الذین یطالبون بإنهاء
استحواذ العائلة الحاكمة على جميع مقاليد السلطة.
وذكرت تقاریر حقوقیة أن السلطات اعتقلت أكثر من  50شخصا خالل األسبوعین
الماضیین ،فیما ربطت اخرى تلك االعتقاالت بالحدث الریاضي.
ونشرت وزارة الداخلیة المزید من قواتها فی مناطق معا ِرضة غرب وجنوب غرب
العاصمة المنامة لمنع المتظاهرین من الوصول للشوارع الرئیسة المؤدیة لحلبة
السباق فی الصخیر.

ميدانياً ،استعاد انصار الله الحوثيون ،أجزا ًء واسع ًة
من مديرية «الوازعية» ،التابعة لمحافظة تعز غرب اليمن،
بعد معارك عنيفة مع قوات الرئيس المستقيل عبدربه
منصور هادي ،في تصعيد عسكري يسبق الهدنة المرتقبة
المقررة في العاشر من نيسان الجاري.
وق��ال مصدر في ق��وات ه��ادي لألناضول ،إن «معارك
دامية شهدتها مديرية الوازعية ،القريبة من مضيق باب
المندب االستراتيجي ،والمحاذية للحدود الجنوبية
الممتدة إلى محافظتي لحج وعدن جنوب البالد ،أسفرت
عن تقدم انصار الله إلى الشقيرا ،مركز المديرية ،وعدد من
القرى والسالسل الجبلية ،وذلك بعد انسحابهم منها في
تشرين الثاني الماضي» ،حسب قوله.
ووف ًقا للمصدر ،فقد تعرضت مواقع المرتزقة خالل
الساعات الماضية لهجوم غير مسبوق ،من قبل انصار الله
الحوثيين الذين يتفوقون بالعتاد الثقيل ،وأن مناشدات
أطلقتها ق��وات ه��ادي ،لقيادة ق��وات العدوان السعودي
االميركي في المنطقة الرابعة التي تتخذ من عدن مق ًرا لها،
من أجل إمدادها بالسالح الثقيل ،لم تجد أي تجاوب.
وأش��ار المصدر إلى أن انسحاب مرتزقة الرياض من
بعض مناطق المديرية ،جاء بسبب نقص الذخيرة لديها،
والغطاء الناري المكثف النصار الله والجيش اليمني الذين
استخدموا فيه صواريخ كاتيوشا ودبابات.
وأعلنت قناة المسيرة التابعة النصار الله ،السيطرة
على مركز الوازعية والملعب وقرى حنة والشيخ وعدد من
التالل التي كانت تتمركز فيها القوات الحكومية.
وبتمكن انصار الله من بسط سيطرتهم الكاملة على
مديرية «الوازعية» القريبة من سواحل البحر األحمر،
ستعود ال��ق��وات المعتدية ومرتزقتها في المحافظات
الجنوبية من جديد ،تحت مرمى نيرانهم ،كما سيقطع
أن��ص��ار الله إم���داد ق��وات تحالف ال��ع��دوان السعودي
ومرتزقتهم في تعز من اتجاه مديرية الشمايتين ،وف ًقا
لمصادر محلية.
وذك��رت المصادر ،أن السيطرة على الوازعية ،تشكل
اقترابا مهما من مضيق باب المندب االستراتيجي ،الذي
يسعى انصار الله والجيش اليمني الستعادته مع مديرية
«ذوباب» من ايدي القوات المعتدية ومرتزقتها المحليين
واالجانب.
تقع مديرية الوازعية في الجزء الجنوبي الغربي
لمحافظة تعز ،يحدها م��ن الشمال مديريتا المعافر
وموزع ،ومن الجنوب محافظة لحج ،ومن الشرق مديرية
الشمايتين ،ومن الغرب مديرية ذوباب.
كما أن السيطرة على مديرية الوازعية ،تقطع الطريق
أمام مخطط تقسيم تعز والسيطرة على جنوبها الغربي
طمعا ً ف��ي اح��ت�لال مضيق ب��اب ال��م��ن��دب ذي األهمية
االستراتيجية عالمياً ،من قبل قوات العدوان ،وبالتالي
تعزيز مديرية موزع.
وفي السياق ،أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن الجيش
واللجان الشعبية أطلقا صاروخا ً بالستيا ً من نوع قاهر
 1على تجمعات للموالين للرئيس ه��ادي والتحالف
السعودي في معسكر (غ��رق ن��او) ش��رق مدينة الحزم
عاصمة محافظة الجوف شرق البالد.
وفي تعز أكد مصدر بأن المواجهات العنيفة تجددت
بين قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف من جهة،
وق��وات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخ��رى ،في
محيط السجن المركزي ،في حين ش ّنت طائرات التحالف
السعودي سلسلة غ��ارات جوية على حدائق الصالح،

ومنطقة المقهاية في مديرية الضباب عند المدخل الجنوبي
لمدينة تعز.
غارات التحالف امتدت أيضا ً إلى منطقة ُ
الشقيراء مركز
مديرية الوازعية ومفرق األحيوق الرابط بين مديريتي
الوازعية و ُذباب.
أم��ا في م��أرب ،فقال مصدر عسكري يمني إن قوات
الجيش واللجان الشعبية أحبطت هجوما ً جديدا ً لقوات
الرئيس ه��ادي تحت غطاء ج��وي للتحالف السعودي
باتجاه جبل هيالن.
في المقابل ،ش ّنت مقاتالت التحالف السعودي سلسلة
غارات جوية على جبلي هيالن والمشجح ،ووادي حباب
بمديرية صرواح غرب مدينة مأرب شمال شرق البالد.
وفي الجوف ،ش ّنت طائرات التحالف السعودي غارتين
جويتين على مديرية َ
الغ ْيل ،بالتزامن مع مواجهات
متقطعة بين قوات الرئيس هادي وقوات الجيش واللجان
شمال محافظة الجوف الصحراوية المتاخمة للسعودية
شرق اليمن.
أما على الحدود اليمنية السعودية ،فقد أف��اد مصدر
محلي للميادين بأن القصف الجوي والبري للتحالف
السعودي تجدد على مدينة ميدي الحدودية بمحافظة
حجة غرب اليمن.
وفي سياق آخر ،اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش،
وفي تقرير تحت عنوان قنابل أميركية على اليمن ،اتهمت
السعودية بانتهاك القانون الدولي بعدوانها على اليمن
دون وجود أهداف عسكرية بقتل  3200مدني بينهم 60
بالمئة قضوا بقصف المدارس والمستشفيات والمنازل
وفقا ً لألمم المتحدة.
ُ
تحالف
م��رة جديدة ،تفرض المجاز ُر التي يرتكبها
العدوان السعودي بحق الشعب اليمني واقعَها بقوة على
تقرير المنظمات الدولية ،كما أنها تحرج المجتمع الدولي
لها الذي ما زال يتجاهلها غالبا.
ودفع هول الدمار والخراب اللذيت حال باليمن منظمة
هيومن رايتس ووت��ش إل��ى اتهام السعودية بانتهاك
القانون الدولي بعدوانها على اليمن.
وأك��دت المنظمة في تقرير لها تحت عنوان« :قنابل
أميركية على اليمن» أن العدوان السعودي الذي يحظى
بدعم أميركي بريطاني يفتقر إلى أي أه��داف عسكرية،
باعتراف األمم المتحدة التي أكدت مقتل  3200مدني بينهم
 60في المئة قضوا بغارات سعودية على المستشفيات
والمدارس والمنازل واألسواق الشعبية.
وقال المسوؤل في منظمة هيومن رايتس ووتش أحمد
بن شمسي :إن الغارات التي وثقناها كانت غير متناسب ٍة
وعشوائي ًة وقد ترتقي إلى جرائم حرب ..وأداة هذه الحرب
هي األسلحة األجنبية ،ووقودها هم المدنيون.
ورأت المنظمة أن الواقع المرير في سقوط القنابل
العنقودية المحظورة دوليا ً على النساء واألطفال األبرياء
في اليمن ،هو الذي دفع منظمات إنسانية وحقوقية ،فضال
عن البرلمان األوروب��ي ،إلى المطالبة بفرض حظر على
مبيعات األسلحة إلى السعودية.
وأض��اف بن شمسي :ندعو اليوم الواليات المتحدة
والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها من البلدان التي تبيع
األسلحة إلى المملكة العربية السعودية بصفتها قائدا ً
للتحالف الذي يقصف اليمن لفرض حظر أسلحة شامل.
واتهمت المنظم ُة السعودي ًة وأم��ي��رك��ا وبريطانيا
بإجهاض مطالبة مجلس حقوق اإلنسان بفتح تحقيق
دولي حول المجازر السعودية في اليمن.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1قصر إمبراطوري في فيينا
2 .2دولة أوروبية ،حيوانات صبورة
3 .3نص ّور ،من األطراف ،نوتة موسيقية
4 .4ريع األرض (بالجمع) ،كاتب
5 .5إستنشقا الهواء ،مدينة إيطالية
6 .6حادثت على الهاتف ،مثيل ،حرف أبجدي
7 .7جيد (باألجنبية) ،أعلى قمة في كريت ،عائلتي
8 .8من أعظم شعراء الدولة العباسية
9 .9نجيء ،نهر بين كولومبيا وفنزويال ،إسم موصول
1010يدعما بالمال ،عمران
1111نوتة موسيقية ،عائلة ثالثة أخوة رسامين فرنسيين،
أداة جزم
1212مدينة إيرانية قديمة ،دخل فجأة

1 .1مصيف لبناني ،حرف أبجدي مخفف
2 .2مدينة لبنانية ،فلوس ،شهر ميالدي
3 .3مرفأ إيطالي ،أكمل العمل
4 .4مشتمل على ،نبيلة رومانية أسست أول مستشفى
لمعالجة المرضى الفقراء في روما
5 .5ضعف ،من الفاكهة الصيفية ،طلى باأللوان
6 .6مدينة سودانية ،مرفأ في الهند
7 .7خاطر ،تحصلي على ،أمر عظيم
8 .8يرغب في األمر ،نظمنا
9 .9ضمير ،وقت وحين
1010وشى ،إستفسر منهم ،يجمع
1111رجاء ،الحمام البري
1212أوتوماتيكي ،والدتي ،مدينة فيتنامية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،215394687 ،486157293
،793485162 ،379862541
،852916734 ،164273859
،921648375 ،647531928
538729416

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الدومينيكان  ) 2وب،
طنافس ،لدي  ) 3لندن ،دامان 4
) ماليزيا ،لينا  ) 5بنت ،يندمان
 ) 6امت ،نرتاب  ) 7اد ،اوروبا ،نا

 ) 8الهند ،عنادل  ) 9انال ،ربا 10
) راحيل ،يبرد  ) 11ارس ،يفارق،
ار  ) 12رياق ،ردم ،اه.
عموديا:
 ) 1اولومبيا ،ابار  ) 2لبنان،
دان ،ري  ) 3دل��ت��ا ،الرس���ا ) 4

وط��ن��ي ،م��اه��را  ) 5م��ن ،زيتون،
حي  ) 6يارين ،ردريفر  ) 7نف،
ادن��و ،ب�لاد  ) 8يسد ،مربعا ،رم
 ) 9االتان ،يق  ) 10المينا ،الب
 ) 11ندان ،بند ،راه  ) 12ينام،
البدر.

 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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Misconduct
ف��ي��ل��م درام������ا ب��ط��ول��ة ج��وش
دوه���ام���ل م��ن إخ����راج شينتارو
شيموساوا .م��دة العرض 106
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
ساليناس ،غاالكسي).
Cloverfield Lane 10
ف��ي��ل��م درام������ا ب��ط��ول��ة م���اري
اليزابت وينستيد من اخراج دان
تراشتينبيرغ .مدة العرض 105
دقائق ،ABC( .كونكورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Queen of the Desert
فيلم درام����ا ب��ط��ول��ة جايمس
ف���ران���ك���و م����ن اخ��������راج وي���رم���ر
ه����ي����رزوغ .م����دة ال���ع���رض 128
دقيقة( .سينمال ،سينما سيتي،
.)ABC
Bingo
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة زينة
مكي من اخ��راج ايلي ف حبيب.
مدة العرض  90دقيقة،ABC( .
ك����ون����ك����ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
ديونز ،فوكس ،سينمال).
Batman V Superman
فيلم تشويق من اخ��راج زاك
سنيدر .مدة العرض  151دقيقة.
( ،ABCك����ون����ك����ورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
My Big Fat Greek
Wedding 2
ف��ي��ل��م ك���وم���ي���دي ب��ط��ول��ة نيا
ف����اردال����وس م���ن اخ�����راج كيرك
ج����ون����س .م�����دة ال����ع����رض 100
دق���ي���ق���ة ،ABC( .ك���ون���ك���ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

