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الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

أع��رب مجلس األم��ن الدولي أم��س ،عن
سياق متصل،
وف��ي
ّ
ٍ
استيائه من الهجمات األخيرة على المدنيين واألهداف المدنية في
سورية ،مؤكدا ً أنّ مثل هذه األعمال يمكن أنّ تعتبر جرائم حرب،
بحسب تعبير البيان.
وقرأ السفير المصري عمرو عبد اللطيف أبو العطا ،نص البيان
الذي جاء فيه أن «أعضاء مجلس األمن يعربون عن استيائهم من
الهجمات األخيرة الموجهة ضد المدنيين ،والمواقع المدنية ومن
ضمنها المرافق الصحية في سورية ،باإلضافة إلى الضربات
العشوائية ،مؤكدين أنّ مثل هذه األعمال يمكن اعتبارها جرائم
حرب».
إلى ذلك ،أعلن مركز حميميم لتنسيق المصالحة في سورية،
استنادا ً إلى مصادر من السكان المحليين ،عن وصول نحو 100
مسلح لتنظيم «جبهة النصرة» إلى قرية كفر حمرة في بمحافظة
حلب السورية من أراضي تركيا.
وأضاف المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية ،في بيان صادر
عنها ،أن ع��ددا ً من سيارات شحن كانت تنقل ذخائر عسكرية
يدوية الصنع تحتوي على مواد سامة منتجة على أساس غاز
الكلور وصلت خالل الساعات الـ 24الماضية من محافظة إدلب
إلى األراضي الواقعة شمالي حلب والتي تسيطر عليها «جبهة
النصرة».
ميدانياً ،أكد رئيس هيئة االرك��ان العامة للقوات المسلحة
االيرانية اللواء حسن فيروز آبادي ،ان الرئيس السوري بشار
االسد باق خالفا ً لألحالم واألمنيات االميركية ،وإن دعاة الحروب
سيتعرضون للمذلة بانتصار الشعب السوري.
وبحسب وكالة «ارن��ا» ،فقد اش��ار فيروزآبادي في تصريح
له ،أمس ،الى المحاوالت االميركية الدارة التطورات االقليمية
واستخدام الظروف الناتجة عن الحرب التي يخوضها االرهابيون
التكفيريون في سورية لتحقيق المآرب واالهداف االنتخاباتية
الرئاسية االميركية وقال ،أن اميركا تريد استمرار الحرب وجرائم
االرهابيين في سورية للتاثير على االنتخابات الرئاسية االميركية
المقبلة.
وف��ي السياق الميداني ،استهدف الجيش ال��س��وري مراكز
«جيش الفتح» والجماعات المسلحة داخل قرية خان طومان
وفي محيط تل ممو وتلة العيس في ريف حلب الجنوبي ،وذلك
مع انتهاء الهدنة.
ووفق مصدر فقد أغارت الطائرات الروسية على مقر «جبهة
النصرة» في محيط قلعة سمعان في ريف حلب الغربي ،وعلى
خطوط إمداد «جيش الفتح» الواصلة بين سراقب في ريف إدلب
الشمالي وريفي حلب الغربي والجنوبي.

مقتل  13جندي ًا( ...تتمة �ص)9
وف��ي السياق ،سقط شهداء ج��دد في اليمن ج��راء مواصلة
تحالف العدوان السعودي استهداف مختلف انحاء البالد .ففي
صعدة استهدف طيران العدوان مديرية باقم بثالث غ��ارات،
وقصف البنى التحتيية في مديرية منبه وسط تحليق مكثف
وبعلو منخفض في سماء المديريات االخرى.
مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية بجبل هيالن بصرواح
والمخدرة في الجدعان بمأرب كانت هدفا ً لقذائف وصواريخ
استهدفت باالسلحة الرشاشة والقصف الصاروخي والمدفعي
مناطق متفرقة في مدينة ذباب في تعز من بينها مواقع القوات
اليمنية في مدينة ذباب.
ولم يكتف تحالف العدوان بانتهاك إعالن وقف إطالق النار،
فقام بمحاوالت تقدم باتجاه أحد المواقع العسكرية جوار األمن
المركزي في كالبة ،وفي حي الزهراء بمنطقة الشماسي بمحافظة
تعز ،إال أنّ القوات اليمنية تصدت لهم وكبدتهم خسائر في العديد
والعتاد.
وقال أحد مقاتلي اللجان الشعبية :أن المرتزقة حاولوا التسلل
على األمن المركزي وحي الشبكة وتم التصدي لهم ،وايقاع عديد
من القتلى والجرحى في صفوفهم.
وف��ي مديرية نهم بصنعاء ،احبطت ق��وات الجيش اليمني
واللجان الشعبية محاولة تقدم لقوات هادي الرياض باتجاه
منطقة بران ،وكبدتهم خسائر فادحة في األرواح والعتاد ،رغم
الغطاء الجوي الكثيف.
وفي مواصلة للخروقات والتحشيد رغم المفاوضات السياسية
المستمرة في الكويت إلنهاء األزمة في اليمن ،وصلت الى عدن
أربعة آلوية عسكرية إمارتية ،لتكون تحت قيادة جديدة للقوات
اإلماراتية بعد إقالة القائد السابق بسبب ضغوط مارستها شركة
داين كورب األميركية جراء سقوط عدد من عناصرها قتلى في
باب المندب وكرش.
وأك��دت مصادر يمنية مطلعة من داخ��ل حضرموت ،أن قوة
تدخل إماراتية مسنودة بعناصر أجنبية يرجح أنها من المارينز
األميركي ،تشن حملة اعتقاالت واسعة في مدن وبلدات محافظة
حضرموت جنوب اليمن.
وتتركز مهام هذه القوة بمداهمة المساجد واعتقال عشرات
من العلماء والخطباء في حضرموت والجنوب عموماً ،بذريعة
التعاون مع تنظيم القاعدة.
وكشفت المصادر المطلعة ،أنّ هناك طائرات تنقل من يتم
اعتقالهم مباشرة عبر مطار الريان إلى داخل اإلمارات أو سجون
أخرى ال يعلم أحد أين هي.

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9
 4ع��رب��ات مفخخة وال��ق��ض��اء على
العديد من اإلرهابيين المهاجمين.
وكانت قيادة عمليات الجزيرة،
أعلنت تحرير قريتي المروانية
والوضاحية في منطقة الجبة شمالي
ناحية البغدادي بمحافظة األنبار.
وأكدت القيادة أن القوات األمنية
وال��ح��ش��د ال��ع��ش��ائ��ري ،تمكنوا من
تحرير الجسر ال��راب��ط بين جزيرة
ال��ب��غ��دادي وم��رك��ز الناحية وقرية
المروانية ،ورفعوا العلم العراقي
فوق المناطق المحررة.
وب��ال��ت��وازي م��ع ذل���ك ق��ت��ل نحو
 20إرهابيا بقصف جوي استهدف
تجمعاتهم ف��ي ق��ض��اء هيت غربي
محافظة األنبار ،في حين شن سالح
ال��ج��و ال��ع��راق��ي ع���دة غ����ارات على
تجمعات وم��راك��ز مسلحي جماعة
«داعش» اإلرهابية بقضاء الحويجة
جنوب غربي ك��رك��وك وقضى على
17ارهابيا .

ٌ
اشتباكات عنيف ٌة بين الجيش
وفي الريف الشمالي نشبت
ال��س��وري وال��ج��م��اع��ات المسلحة ال��ت��ي تسيطر على مخيم
حندرات.
وصرح القائد الميداني لغرفة العمليات العسكرية في حلب
إنه وفي إطار الرد على خروقات الهدنة التي قام بها اإلرهابيون،
وقصف األحياء السكنية في المدينة وإزهاقهم ألرواح األبرياء
من أبناء حلب ،ال ت��زال وح��دات من الجيش السوري وقوات
الدفاع المحلي وأبناء حلب ،تخوض اشتباكات عنيفة على
جبهة مخيم حندرات في الريف الشمالي لحلب.
وأوضح أنّ القوات قد تمكنت من تحقيق تقدم والسيطرة على
النقاط األمامية وطرد المسلحين منها ،بعد قصف تمهيدي أوقع
خسائر كبيرة في العتاد وفي صفوف المسلحين.
وأض��اف القائد الميداني «ه��ذا وتستمر االشتباكات على
جبهات أخ��رى ف��ي ري��ف حلب الشمالي والجنوبي ،إلع��ادة
السيطرة وطرد المجموعات المسلحة منها ،األمر الذي كبدها
خسائر كبيرة وأجبرها على التراجع عن بعض النقاط».

وأك ّد أن الجيش السوري وقوات الدفاع المحلي ،سيستمران
في التصدي للمجموعات اإلرهابية «لتطهير حلب من جرائمهم
وتحقيق األمن واالستقرار في ربوع حلب وريفه».
وق��ال��ت م��ص��ادر المعارضة إنّ الجيش ال��س��وري مدعوما ً
بالطيران استهدف منطقة حندرات والطريق الوحيد المؤدي
إلى المناطق التي تخضع لسيطرة المسلحين.
كما أحبط الجيش السوري محاوالت المسلحين الهجوم على
قرية خربة الناقوس في ريف حماة الشمالي الغربي ،ودمر
ثالث عربات م��زودة برشاشات وسيارة كانت تقل ع��ددا ً من
المسلحين.
وفي سياق متصل ،أفاد بيان حميميم بأنّ عناصر تنظيم
«جبهة النصرة» اإلرهابي يواصلون عملياتهم العسكرية ضد
القوات الحكومية في محيط مدينة حلب لتعطيل نظام التهدئة،
موضحا ً أنهم قاموا خالل الساعات الـ 24الماضية باستهداف
حيي الشيخ مقصود بإطالق ن��ار من راجمات الصواريخ 3
مرات ،ما أدى إلى إصابة  6أشخاص بينهم طفل.

النظام ال�سعودي ( ...تتمة �ص)9
يسمعه عناصر األمن .بقي لشهر في السجن اإلنفرادي ،و تم
ضربه على وجهه وجسده.
 فاضل المناسف :مدافع عن حقوق اإلنسان حكم عليهبالسجن  15عامًا على خلفية حراكه السياسي ال ُمعارض
آلل سعود .كما تع ّرض مو ّكله هو اآلخر للتضييق في محاول ٍة
لمنعه من نقل أي خبر يكشف اضطهاد المناسف داخل أكد
محاميه تعرضه لمضايقات ،حيث أصر أحد الضباط على
تفتيشه ،كما أراد مصادرة األوراق التي تتضمن المعلومات
الالزمة للدفاع عنه.
وسجن
 علي النمر :اعتقل عندما كان في الـ .17حوكم ُبسبب مشاركته في الحراك السلمي في القطيف .اعتقل سنة
وسبعة أشهر من دون محاكمة .تع ّرض للتعذيب واليوم
يُواجه حكمًا باإلعدام ،إلى جانب منع محاميه من ممارسة
من دوره كما يجب.
 منير آدم :من شباب الحراك في القطيف؛ اعتقل ثالثسنوات وخمسة أشهر من دون محاكمة ،والمدعي العام
يطالب بإعدامه بعدما ان ُتزعت منه اعترافات منه بعد
التعذيب ،فضالً عن إخضاعه لمحاكمة سياسية دون توكيل.
كذلك تعرض للضرب على رجليه ما منعه من المشي .في
سجن المباحث في الدمام ،تعرض للتعذيب بالضرب على
كل أنحاء جسده ،وتم الدوس على أصابع قدمه لسحقها ،ما
أدى إلى فقدانه ظف ًرا .لم يتم عرضه على لجنة طبية إال بعد
إخراجه من السجن ،حيث أكد الطبيب حاجته إلى عملية
جراحية ألذنه ،إالّ أنّ السلطات لم تسمح بذلك ،ما أدى إلى
فقدانه السمع في إحدى أذنيه.
 سالم أبو عبد الله :اع ُتقل سنة وستة أشهر من دونمحاكمة .تعرض للتعذيب في كل مراحل إعتقاله وقد نقل
في الشهر األول لسجنه أدى إلى المستشفى .ومن طرق
التعذيب التي تعرض لها :إخافته بالغرق والضرب وحرقه
بالسجائرُ .حرم من الرعاية الصحية ،وتم إنتهاك ذلك منذ
لحظة إعتقاله ،حيث أنه تعرض إلطالق النار من قبل القوات
األمنية ،أدت إلى إصابته ولم يُنقل الى المستشفى.
 -زاهر البصري :محكوم إع��دام في المحكمة الجزائية

ا�شتباكات عنيفة بين الجي�ش الليبي و«داع�ش»
غرب بنغازي ..وي�ستعد لعملية �ضدهم في �سرت
أعلنّ ُمتحدث باسم ق��وات في غرب
ليبيا ،عن استعداد هذه القوات للزحف
على مدينة سرت التي سيطر عليها تنظيم
«داعش» اإلرهابي العام الماضي.
وأض��اف ،أنّ المقاتلين الذين يتخذون
م��ن مدينة مصراتة ق��اع��دة لهم يريدون
دعما ً لوجيستيا ً للمساعدة في استعادة ما
أصبحت أهم قاعدة لـ«داعش» خارج سوريا
والعراق لكنهم لن ينتظروه لينفذوا العملية.
وق��ال العميد محمد الغسري المتحدث
باسم غرفة عمليات تشكلت حديثا في
مصراتة «نحن مستعدون ونجهز للترتيبات
األمنية للهجوم في سرت».
وأنشئت غرفة العمليات من قبل حكومة
الوحدة المدعومة من األمم المتحدة التي
وصلت إلى طرابلس في نهاية آذار.
وتأمل الدول األوروبية والواليات المتحدة
أنّ تتمكن الحكومة من توحيد الجماعات
السياسية الليبية والفصائل المسلحة
المتنافسة لدحر «داع��ش» ،وإنّ كان حجم
السلطة التي تتمتع بها على األرض ليس
واضحاً.
وحولت معظم كتائب مصراتة دعمها من
الحكومة التي أعلنت من جانب واح��د في
طرابلس إلى حكومة الوحدة.
لكن حكومة الوحدة تواجه صعوبات
لكسب التأييد من إدارة أخ��رى مقرها في
الشرق والقوات المتحالفة معها .وكانت تلك
اإلدارة قد أعلنت أيضا أنها ستتحرك صوب
سرت لكنها لم تتخذ أي خطوات.
وحثت حكومة ال��وح��دة الجانبين في
أواخ��ر الشهر الماضي ،على عدم مهاجمة
سرت قبل تشكيل قيادة موحدة خشية أن
يؤدي غياب التنسيق إلى حرب أهلية.

وق����ال ال��غ��س��ري «ن��ح��ت��اج إل���ى دع��م
لوجيستي من المجتمع الدولي كما نحتاج
إلى أسلحة وذخائر .س��واء تم دعمنا من
المجتمع الدولي أم ال ،سوف نكون هناك عما
قريب .لن نقف ونشاهد».
واستغل «داعش» االضطراب السياسي
والفراغ األمني بعد الثورة التي أطاحت
بمعمر القذافي قبل خمس سنوات إلنشاء
قاعدة لها في ليبيا.
وكانت كتائب مصراتة موجودة في سرت
حين بدأ التنظيم المتشدد بسط سيطرته
لكنها انسحبت الصيف الماضي.
ورغ��م الصعوبة التي واجهها التنظيم
اإلره���اب���ي لكسب ال��ت��أي��ي��د واالح��ت��ف��اظ
باألراضي في أجزاء من ليبيا فإنه يسيطر
على شريط يتجاوز طوله  250كيلومترا ً
من الساحل وسط ليبيا ،ال��ذي كان نقطة
االن��ط�لاق لهجماته إل��ى ال��ش��رق والغرب
والجنوب.
وخالل األسبوع الماضي ،حقق التنظيم
مكاسب ونفذ هجمات انتحارية في منطقة

ذات كثافة سكانية منخفضة بين سرت
ومصراتة ،وشمل ذلك نقطة تفتيش رئيسية
في أبو قرين.
وأكد الغسري أنّ «داع��ش» سيطر على
قرى بالمنطقة ،وأنّ خط الدفاع حاليا في
السدادة على بعد نحو  80كيلومترا جنوبي
مصراتة .وأض��اف أن المتشددين حفروا
خنادق وزرع��وا ألغاما ً حول نقطة تفتيش
أبو قرين.
كما حققت ق���وات ش��رق ليبيا بعض
المكاسب في مواجهة خصومها المسلحين،
ومن بينهم مقاتلون موالون لتنظيم «داعش»
في بنغازي ثاني أكبر مدينة ليبية.
وكانت اشتباكات عنيفة وقعت غرب
م��دي��ن��ة ب��ن��غ��ازي ،ب��ي��ن ال��ق��وات الليبية
ومسلحين من تنظيم «داع��ش» اإلرهابي،
واستمرت ساعات.
وأف��ادت تقارير إعالمية نقال عن مصدر
عسكري ليبي ،بأن الجيش تصدى لمحاولة
«داع����ش» ل��ف��رض سيطرته على بعض
المواقع األساسية للجيش في المنطقة.

وشهدت بغداد األربعاء تفجيرات
إرهابية في مدينة الكاظمية وشارع
الربيع ومدينة الصدر ،استشهد على
إثرها  95شخصا ً وجرح نحو 200
وتبنتها جماعة «داعش» اإلرهابية.
وكانت القوات اﻷمنية العراقية
أعلنت عن بدء عملية عسكرية لتحرير
محاور قضاء هيت وناحية البغدادي
م��ن سيطرة تنظيم «داع���ش» غرب
الرمادي بمحافظة األنبار ،في وقت
حررت القوات األمنية العراقية جسر
وحيد وقرية المروانية في جزيرة
البغدادي غرب محافظة األنبار.
ودم��رت القوات االمنية العراقية
آل��ي��ة مفخخة ب��ص��اروخ كورنيت
في منطقة البو حاتم جنوب غرب
الفلوجة بمحافظة األنبار ،كما ُقتل
 8انتحاريين من تنظيم «داع��ش»
وتم تدمير مقر لهم خالل استهداف
مدفعية ال��ق��وات العراقية لهم في
منطقة الجبة شمال ناحية البغدادي

بمحافظة األنبار ،بينما ُقتل المسؤول
األمني لمدينة الفلوجة و 9مسلحين
م��ن تنظيم داع����ش خ�ل�ال م��ع��ارك
تحرير قضاء الكرمة شرقي الفلوجة
بمحافظة األنبار.
أما في نينوى ،فقد دمرت القوات
األمنية آلية محملة براجمة صواريخ
ت��اب��ع��ة لتنظيم «داع�����ش» خ�لال
استهدافها بصورايخ كاتيوشا في
قرية تل الشوك القريبه من ناحية
«القيارة» جنوب الموصل بمحافظة
نينوى.
وصوال إلى ديالى ،حيث استشهد
مدنيان اثنان وأُصيب  3آخرون ،إثر
سقوط عدد من قذائف الهاون قرب
منازل سكنية في ناحية بهرز جنوب
بعقوبة بمحافظة ديالى ،كما أُصيب
مدنيان إثنان إثر انفجار عبوة ناسفة
كانت موضوعة على جانب طريق
زراع��ي ق��رب قرية الجيزاني شمال
شرق بعقوبة بمحافظة ديالى.

المتخصصة .،اع ُتقل من المستشفى خ�لال استعداده
للخضوع إلى عملية في العضالت لرجله ،إال أنه ُمنع منها
بسبب اإلعتقال ،ما أدى إلى كسر جديد في رجله تحت
التعذيب.
 محمد ال��زن��ادي اعتقل سنة وثالثة أشهر من دونمحاكمة.
 محمد أب��و عبد الله اعتقل سنة وش��ه��ران من دونمحاكمة.
 زاهر الزاهر اعتقل سنة وتسعة أشهر من دون محاكمة. رض��ا قريريص اعتقل سنة وتسعة أشهر من دونمحاكمة من أبناء القطيف.
التقرير أشار إلى أن أ ّيًا من هؤالء المعتقلين لم يستطع
محام أو مع ممثل قانوني عنه خ�لال مدة
التواصل مع ّ
ّ
أوض��ح أن��ه يسمح للمعتقلين باإلتصال
اإلعتقال ،كما
بعائالتهم لمدة قصيرة بعد أسبوع أو  10أيام من اإلعتقال،
ثم تحرم العائلة من أيّة معلومات عن أوالدها لمدّة تترواح
من شهر الى سنة.
يشار الى أن مجموع األطفال الذين تم اعتقالهم منذ
 2011في المنطقة الشرقية بلغ  83طفال ،ال يزال  14منهم
قيد االعتقال في سجن األطفال الذي يسمى دار المالحظة
االجتماعية بالدمام ،تم ترحيل  7منهم على فترات متفرقة
إلى سجن المباحث العامة في الدمام.
وحسب التقرير ،ف��إن السعودية ال زال��ت تستخدم
العقوبات البدنية تحت ذريعة الشريعة اإلسالمية ،حيث
أن حكم القصاص يمكن إسقاطه من خالل عفو أهل الضحية
عن المجرم ،كما أن القتل تعزي ًرا يعتمد على تقدير القاضي
منصوصا عليه ،ما يعني أنه يمكن تفاديه .وأشار
وليس
ً
التقرير إلى أنّ  43من  47حالة من الذين أعدموا جماعيا ً في
 2كانون الثاني  ،2016حكم عليهم بالقتل تعزي ًرا.
وأش��ار التقرير إلى ً
أن المحكمة الجزائية المتخصصة
كثيرا ما تصدر أحكاما بالقتل تعزيراً ،ومنها األحكام مؤخرا ً
على علي النمر وحيدر آل ليف .كما تحدث التقرير عن
إستمرار إستخدام السلطات السعودية لعقوبة الجلد.

لجنة ليبية تون�سية للإ�شراف على المعابر الحدودية
الحركة في المعابر الحدودية بين
البلدين ،ف��ي سبيل تسهيل حركة
العبور ،وتذليل كافة م��ا يواجهه
م��واط��ن��و ال��ب��ل��دي��ن م���ن م��ص��اع��ب
وعقبات».
وكانت السلطات الليبية منعت،
م��ن��ذ  29ن��ي��س��ان ال��م��اض��ي ،م��رور
البضائع من «معبر راس الجدير»
الذي يربط بين غرب ليبيا وجنوب
شرق تونس ،وهما منطقتان تعيشان
ب��األس��اس على التجارة والتهريب
عبر الحدود.
م��ن ج��ه��ت��ه ،أع��ل��ن ح��اف��ظ معمر
ال��م��س��ؤول ف��ي ال��م��ج��ل��س المحلي
الليبي بمنطقة زوارة ،أنّ معبر راس
الجدير أغلق احتجاجا على «تهريب
السلع المدعمة» ،مثل «البنزين»

أعلنت حكومة ال��وف��اق الوطني
الليبية أمس عن أتفاق بين طرابلس
وتونس على تشكيل لجنة مشتركة
لمتابعة حركة المعابر الحدودية
واستئناف الرحالت من طرابلس إلى
مطار قرطاج بتونس.
وقالت الحكومة الليبية في بيان
نشرته على صفحتها في الفيسبوك
إنّ «ال��رئ��ي��س التونسي وال��س��راج
(رئيس حكومة الوفاق الليبية) بحثا ً
خالل لقاء بينهما في المقر الرئاسي
ف��ي ق��رط��اج أول أم��س تطوير سبل
التعاون االقتصادي والتجاري بين
البلدين الشقيقين».
ّ
وأض����اف ال��ب��ي��ان إنّ «ال��س��راج
والسبسي اتفقا على إنشاء لجنة
ليبية تونسية مشتركة لمتابعة

نحو تونس ،كما وتعرض مسافرون
ليبيون لسوء معاملة في الجانب
التونسي من المعبر ،مطالبا ً بضمان
«معاملة حسنة» لهؤالء.
وش���ه���دت م��دي��ن��ة ب���ن ق����ردان
التونسية ،التي تعيش على التجارة
والتهريب مع ليبيا ،إض��راب��ا ً عاما ً
اح��ت��ج��اج��ا ً ع��ل��ى اس��ت��م��رار إغ�لاق
السلطات الليبية معبر راس الجدير.
ي��ذك��ر أنّ ال��س��ل��ط��ات التونسية
تسمح للطائرات القادمة من طرابلس
ب��ال��ه��ب��وط ف��ي م��ط��اري المنستير
وصفاقس فقط ،بعدما منعت هذه
الطائرات قبل أشهر من الهبوط في
مطار قرطاج (بتونس العاصمة)،
على أن تستأنف الرحالت إليه قبل
نهاية أيار الجاري.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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11

12
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1 .1زعيم نروجي إكتشف غرونلند نحو
982
2 .2ح��ي��وان بحجم ال��ق��ط ،خ�لاف عالم،
قنوط
3 .3وضع خلسة ،فتلت الحبل ،صوت األلم
4 .4عيش هني ،سالم ،متشابهان
5 .5مدينة ألمانية ،جزيرة أندونيسية
6 .6ف ّرق ،يوجد ويحدث ،عائلة
7 .7من النجوم ،قبّلك
8 .8رقد ،للندبة ،من الحمضيات
9 .9من أنواع السمك ،مدينة تركية ،قرأ
1010دولة أفريقية ،إنتفاخ لمرض
1111يكتبان ،إسم موصول ،يبس الخبز
1212كثر شحمه ،أقرضيهما المال

1 .1طبيب فرنسي راح��ل إكتشف مع فيدال لقاحا ً مضادا ً للتيفوئيد
1888
2 .2مرفأ إيطالي على مصب التايمز في بحر الشمال ،أجالس على
الشراب
3 .3نعم (باألجنبية) ،يأخذ بالثأر ،طلى باأللوان
4 .4سكان البادية ،لإلستفهام
5 .5راتب ،من األحجار الكريمة ،أمر عظيم
6 .6عائلة عالم من علماء الطبيعة الفرنسيين ،أحالم
7 .7إعتنى باألمر ،تهيأ للحملة في الحرب ،من كانت أسنانهم صغيرة
ومتالصقة
ّ 8 .8
فك ،من أعظم شعراء الدولة العباسية
9 .9ضمير منفصل ،نوتة موسيقية ،شاهده
1010مدينة فرنسية ،ضربتم بقبضة اليد
1111وافقيه الرأي ،جيد (باألجنبية) ،ضمير متصل
1212أدعم ،مدينة إسبانية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،954832176 ،387641925
،635178249 ،261795834
،192463587 ،478529613
،713986452 ،546217398
829354761

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1جان فان أيك ،يك  ) 2ودان،
ريال  ) 3دربتهم  ) 4بان كي مون،
رن��م  ) 5ود ،ن���اس ،ال��ح��ي��ن ) 6
ليمون ،اما ،وج  ) 7يرسانه ،كينا

 ) 8با ،االمن  ) 9يناسبه ،سنونو
 ) 10ربان ،حد  ) 11وكلته ،ماالبو
 ) 12تم ،يأسرنا ،تن.
عموديا:
 ) 1جون بول ،بيروت  ) 2اج،
اد ،يان ،كم  ) 3ندين ،مر ،امل 4

) فا ،كنوسوس ،تي  ) 5انديانا،
برها  ) 6رم��س ،ناهب  ) 7البو،
اهل ،امر  ) 8تنام ،اسنان  ) 9كره،
الكمن ،ال  ) 10يمرح ،ينوحا ) 11
يا ،نيون ،ندبت  ) 12كليمنجارو،
ون.

 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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Robinson Crusoe

فيلم تصويري بطولة رون
آلن من اخراج بين ستاسن.
مدة العرض  90دقيقة.
( ،ABCكونكورد ،الس
ساليناس ،سينمال ،سينما
سيتي).
فيلم كوميدي بطولة ازابيل
كار باتريك برويل من
اخراج ان جيافري .مدة
العرض  91دقيقة( .سينما
سيتي ،امبير.)ABC ،

Green Room

4
7

9

فيلم تشويق بطولة ادريس
البا من اخراج جايمس
واتكينس .مدة العرض 93
دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما
سيتي ،اسباس ،سينمال).

Love at First Child

7
4

Bastille Day

4

فيلم رعب بطولة باتريك
ستيوارت من اخراج
جيرمي ساولنير .مدة
العرض  94دقيقة( .سينما
سيتي ،ABC ،الس
ساليناس ،فوكس ،سينمال).

