14

السنة الثامنة  /األربعاء  25 /أيار  / 2016العــدد 2086
Eighth year / Wednesday / 25 May 2016 / Issue No. 2086

تتمات  /ت�سلية
مو�سكو :م�ستعدّ ون ( ...تتمة �ص)9

الجي�ش العراقي ( ...تتمة �ص)9

وتابع أنّ ممثلي األط��راف السورية غير مستعدين
حتى اآلن التصاالت مباشرة ،على الرغم من أنّ الحوار
المباشر وإش��راك أكراد سورية ،بمن فيهم ممثلو حزب
االتحاد الديمقراطي ،في عملية التفاوض ،يعد الخيار
األمثل.
الى ذلك ،نفت الدفاع الروسية مزاعم تناقلتها وسائل
إعالم عن إسقاط مروحيات قتالية روسية في سوريا
مؤكدة عدم حصول ذلك أو وقوع أي خسائر في األرواح
بين العسكريين العاملين في قاعدة حميميم.
وقال الناطق باسم الوزارة ،إيغور كوناشينكوف ،إنّ
جميع المروحيات القتالية الروسية في سوريا تواصل
تنفيذ المهمات المخططة لها ،وذلك تعليقا ً على ما نشرته
بعض وسائل اإلع�ل�ام ،نقالً عن شركة «ستراتفور»
( )Stratforاألميركية المتخصصة بجمع وتحليل
المعلومات وتقديم الخدمات االستشارية.
كوناشينكوف أضاف «جميع المروحيات القتالية
الروسية المتواجدة في الجمهورية العربية السورية
ت��واص��ل تنفيذ المهمات المخططة لها للقضاء على
اإلرهابيين .ول��م يتكبد ق��وام القاعدة الروسية أية
خسائر» ،مشيرا ً إلى أن مصدر هذه الشائعات دعاية
ُ
حيث كان التنظيم اإلرهابي يحاول إطالق
«داعشية»،
مزاعمه الكاذبة قبل  10أيام.
وفيما يتعلق بصور قاعدة « »t4الجوية المؤرخة
بـ 17أيار الجاري ،والتي نشرتها شركة «ستراتفور»
إلثبات مزاعمها حول إسقاط أرب��ع مروحيات روسية
وتدمير شاحنات خالل القصف الذي شنه «داعش» في
 14أيار ،قال كوناشينكوف «أما صور القاعدة السورية
فالطائرات والعربات المحروقة والحفرات ،التي تشكلت
نتيجة انفجار الصواريخ موجودة هناك منذ أشهر.
إنها نتيجة القتال العنيف في هذا المطار بين القوات
الحكومية السورية ومسلحي التنظيمات اإلرهابية».

وقال يفغيني لوكيانوف نائب سكرتير مجلس األمن
ال��روس��ي ف��ي تصريحات صحفية ،على هامش لقاء
أمني دول��ي رفيع المستوى منعقد في غروزني أمس
«سبق للبعض أن تنبأ بتحول سورية إلى «أفغانستان
ثانية» ..لكن ذلك لن يحصل أبدا ،بل يدور الحديث عن
خطة عسكرية دقيقة ومحدودة».
وتابع لوكيانوف إنّ الهدف األساسي ال��ذي كانت
روسيا تسعى لتحقيقه في سورية كان يكمن في إطالق
حوار سياسي ،باعتباره الطريق الوحيد إلنهاء األزمة.
واستطرد «نحن لسنا سوريين ،ولن نحارب من أجل
سوريا .ويتعين على السوريين أنّ يحلوا كافة المسائل
بأنفسهم .ونحن نساعدهم ،ولكن على نطاق محدود ،كما
ترون».
ال��م��س��ؤول ال��روس��ي أك�� ّد أنّ العمليات العسكرية
المشتركة للجيشين السوري والروسي ،أدت إلى تصفية
 28ألف مسلح من «داعش» و»النصرة» ،من أصل 80
ألف إرهابي ،أي  35%من عناصر التنظيمين ،الفتا ً إلى
أن عمليات التحالف الدولي (بقيادة أميركا) المستمرة
منذ عامين أدت إلى تصفية  5آالف إرهابي فقط.
جاء ذلك في وقت قال ميخائيل بوغدانوف ،نائب
وزير الخارجية الروسية ،إنّ موسكو تتوقع استئناف
محادثات جنيف الخاصة بتسوية األزمة السورية بعد
انتهاء شهر رمضان ،أي في أوائل شهر تموز المقبل.
الدبلوماسي الروسي أضاف «لم يتم تحديد موعد
استئناف المحادثات حتى اآلن ،ونحن ننتظر معلومات
بهذا الشأن من (المبعوث األممي إلى سورية ستافان)
دي ميستورا».
ولم يستبعد بوغدانوف أن يجري المبعوث األممي
اتصاالت بأطراف النزاع السوري قبل حلول رمضان
أو خالله ،لكنه استبعد انطالق الجولة القادمة من
المحادثات قبل انتهاء الشهر المبارك.

«الغارديان» :بريطانيا ( ...تتمة �ص)9
ونقالً عن المسيرة .نت ،وتحت عنوان «قنابل عنقودية
بريطانية الصنع تظهر في اليمن ،هل يفسر لنا كاميرون
السبب؟» ،نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا ً
«لكايت الين» هاجمت فيه رئيس ال���وزراء البريطاني
وحكومته لبيع قنابل عنقودية للسعودية وحلفائها
العرب ،والتي تستخدم ضد الشعب اليمني.
و ُتشير الغارديان إلى أنّ القنابل التي عُ ثر عليها في
اليمن ه��ي م��ن ن��وع « »BL-755وصنعتها مؤسسة
«بيدفرشاير» البريطانية.
ميدانياً ،اصيب  5أطفال في إنفجار قنبلة عنقودية
من مخلفات حرب التحالف السعودي بمديرية هَ ْمدَان
يمني
شمال غرب العاصمة صنعاء .وأفاد مصدر عسكريّ
ّ
باستشهاد خمسة أشخاص برصاص قوات هادي في تعز.
وفي عدن ارتفعت حصيلة التفجير المزدوج بخور مكسر
إلى  45قتيالً وأكثر من مئة جريح .التفجير األول وقع أمام
معسكر اللواء  39مد ّرع بالتزامن مع انفجار عبوة أمام
معسكر بدر في مديرية خور مكسر.
وكالة األنباء السعودية نقلت عن متحدث باسم وزارة
الداخلية قوله إنّ جنديا ً من حرس الحدود السعودي ُقتل
وأصيب ثالثة آخرون في انفجار لغم أرضي في دوريتهم
عند الحدود مع اليمن.
وقالت الوكالة إنّ اللغم انفجر في منطقة جازان جنوب
المملكة عندما م ّرت دوريتان لحرس الحدود على الطريق
المخصص لسيرهما قرب حدود اليمن.
ّ
وإل���ى الشمال الشرقي م��ن صنعاء ت��ج��دد القصف
ال��ص��اروخ��ي والمدفعي م��ن قبل ق��وات الرئيس ه��ادي
المسنودة بالتحالف السعودي على م��واق��ع الجيش

واللجان الشعبية بمديرية نِهم .يأتي ذلك بعد أن نفذت
طائرات التحالف السعودي غارة جوية على المديرية
ذاتها في محاولة لدعم قوات الرئيس هادي دون جدوى،
وفق ما ص ّرح به مصدر عسكري.
وإلى الجوف شمال شرق اليمن ص ّرح مصدر عسكري
عن وصول تعزيزات عسكرية ضخمة لقوات هادي إلى
َصلوب بالمحافظة ،بالتزامن مع تجدد قصف
مديرية الم ْ
ق��وات ه��ادي المسنودة بالتحالف على مواقع الجيش
واللجان الشعبية بمديرية ال ُم ُتون بالمحافظة ذاتها .وفي
الوقت الذي تعرضت فيه منازل للمواطنين للدمار أثناء
قصف قوات التحالف وبشكل عشوائي على المديرية.
وفي محافظة مأرب المحاذية للجوف شمال شرق اليمن
أفاد مصدر محلي للميادين بأنّ قوات هادي قصفت مناطق
متفرقة من مديرية ِ
صرواح غرب مدينة مأرب.
الجدير ذكره أنّ ِ
صرواح تشهد إشتباكات متواصلة بين
قوات هادي المسنودة بالتحالف من جهة وقوات الجيش
واللجان الشعبية من جهة أخرى ،والتي تعرضت منازلها
للدمار ونزوح أهاليها نتيجة المواجهات والقصف الجوي
العنيف على مناطق متفرقة من المديرية ذاتها.
وإلى تعز جنوبي اليمن تحدث مصدر عسكري عن قصف
قوات هادي موقع الشبكة العسكري بمديرية الوازعية
جنوب غرب تعز ،فيما تشهد المناطق الشرقية والغربية
مواجهات متقطعة باألسلحة الخفيفة والمتوسطة ،بين
قوات هادي من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية
من جهة أخ��رى .كذلك تشهد محافظات م��أرب والجوف
وتعز وحجة وصنعاء تحليقا ً مكثفا ً لطائرات التحالف
السعودي.

«يديعوت �أحرونوت» ( ...تتمة �ص)9
من الوقت لصالح خططه ومشاريعه االستيطانية.
وبينت أنّ نتنياهو يحاول االختباء وراء ساتر من
ال��دخ��ان لتجميل رفضه للمبادرة الفرنسية والجهود
الدولية الهادفة إلى إحياء عملية سالم ومفاوضات ذات
معنى ،مشددة في السياق على أنّ «إسرائيل» تواصل
مواقفها الرافضة لتوسيع المشاركة الدولية في عملية
السالم.
جدير بالذكر أنّ مصر تلقت اتصاالت مكثفة من الجانب
األميركي ،لبحث مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي للوساطة بين طرفي ال��ص��راع الفلسطيني
والصهيوني.
تجدر اإلشارة إلى أنّ مديرة إدارة الشرق األوسط بوزارة
الخارجية الصهيونية ،أفيفا راز شيختار ،قد وصلت مساء
االثنين ،إلى مطار القاهرة الدولي ،على رأس وفد.

وفي تصريح إلذاعة صوت فلسطين ،استبعد المجدالني
أن تمارس مصر ضغوطا على القيادة الفلسطينية لقبول
عقد لقاءات ثنائية مع «إسرائيل».
وتعليقا ً على رف��ض نتنياهو للمبادرة الفرنسية،
ودعوته إلدارة مفاوضات مباشرة حول القضايا الصعبة،
قالت الخارجية الفرنسية إن رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي
يحاول تبرير وتغطية موقفه السلبي من المبادرة عبر
اقتراح عقد لقاء مع محمود عباس ،مشيرة إلى أنّ نتنياهو
يكرر األسلوب نفسه بشأن اعتراف الفلسطينيين بالدولة
اليهودية.
وأكدّت الوزارة أنّ نتنياهو لم يأت بجديد في تصريحاته،
ولجأ إلى تكرار مواقفه القديمة المسؤولة عن إفشال جميع
أشكال المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي،
مشيرة إلى أنّ السلطات اإلسرائيلية تسعى لكسب المزيد

مؤكدا ً أ ّنه رغم عدم التغطية الجوية للتحالف الدولي فإنّ لدى
القوات العراقية بمختلف تشكيالتها القوة الجوية ،التي تواكب
التقدم الميداني الذي انتهت المرحلة األولى منه وبدأت المرحلة
الثانية .وختم ب��أنّ «األي��ام المقبلة ستشهد تحرير الفلوجة
وننتهي من آخر معاقل داعش الذي يُهدد العاصمة وبعدها نتجه
إلى الموصل».
ميدانياً ،أعلنت قيادة عمليات بغداد ،أمس ،تحرير قريتين قرب
الكرمة ومقتل  13مسلحا ً من «داعش».
وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد األمير الشمري نقالً
عن الـ»السومرية نيوز» ،إنّ «القوات األمنية تمكنت ،من تحرير
قرية البو خنفر بالكامل وتفجير عجلة مفخخة قبل وصولها إلى
هدفها قرب الكرمة».
وأضاف الشمري« ،تم أيضا تحرير قرية اللهيب شرق الكرمة
ضمن قاطع البو شجل ،و ُقتل  13إرهابيا ً وتفجير عجلتين
مفخختين للتنظيم».
وكانت منظمة بدر إحدى فصائل الحشد الشعبي المقاتلة في
معركة تحرير الفلوجة بمحافظة األنبار أعلنت ،أمس ،عن تحرير
قريتي آل بوعودة وجميلة من سيطرة «داع��ش» شمال شرق
الفلوجة ،فيما أعلن قائد قوات الشرطة االتحادية الفريق رائد
شاكر جودت تحرير قرية حصوة األصيل في المدخل الشرقي
للفلوجة ،وأشار إلى تقدم القوات األمنية نحو شرق الفلوجة من
ثالثة محاور ،معلنا ً اختراق الخطوط الدفاعية لـ»داعش» والتقدم
باتجاه مركز مدينة الفلوجة.
وفي وقت سابق ،قال جودت إن القوات العراقية تتقدم بسرعة
باتجاه «أهدافها المرسومة» في الفلوجة .كما أنه أكد تقدم قواته

نحو شرق الفلوجة من ثالثة محاور ،مشيرا ً إلى مقتل  10إرهابيين
وتدمير أربع سيارات مفخخة كان يقودها انتحاريون.
وكان رئيس الوزراء العراقي ،حيدر العبادي ،قد أعلن ،ليلة األحد
إلى اإلثنين ،انطالق المعركة الستعادة الفلوجة التي سقطت بأيدي
داعش ،في كانون الثاني عام  .2014وأوضح العبادي أنّ خطة
المعركة وضعت قبل شهرين ،لكن بغداد اضطرت لتأجيل تنفيذها
بسبب الخالفات السياسية وتردي األوضاع األمنية في العاصمة.
وكانت القوات العراقية التي ُتحاصر الفلوجة أكدت في وقت
سابق تحرير عدد من القرى على المحورين الشمالي والشرقي في
محيط الفلوجة.
وأعلنت الشرطة االتحادية العراقية تحرير قريتي أبو عودة
والعباسي إضافة إلى معمل للمواد اإلنشائية (الشتايكر) ،شمال
مدينة الفلوجة ،وقرية حصوة األصيل الواقعة عند المدخل
الشرقي للمدينة.
بدورها ،أعلنت منظمة بدر ،إحدى فصائل الحشد الشعبي ،عن
تحرير قريتي بوعودة وجميلة (شمال شرق الفلوجة) الواقعتين
بين مدينتي الكرمة والفلوجة.
من جانب آخ��ر ،أعلنت قيادة عمليات بغداد ،الثالثاء ،عن
تحرير قرى البو خنفر واللهيب والبو جاسم ،قرب الكرمة ومقتل
 13مسلحا ً من «داعش» ،مؤكدة هروب أعداد كبيرة من عناصر
تنظيم «داعش» من منطقة الزركة الواقعة ضمن محور الكرمة.
وكانت مصادر أمنية في محافظة األنبار العراقية ،قد تحدثت
صباح الثالثاء عن ان��دالع مواجهات واشتباكات بين القوات
األمنية وعناصر «داعش» في ناحية الصقالوية شمال الفلوجة.
ونقلت قناة «السومرية نيوز» عن أح��د المصادر قوله أنّ

«المواجهات واالشتباكات مستمرة حتى اآلن ،وس��ط إسناد
لطيران الجيش والقوة الجوية والمدفعية للقوات األمنية».
يُذكر أنّ قائد عمليات تحرير الفلوجة الفريق عبد الوهاب
الساعدي ،أعلن االثنين تحرير مدينة الكرمة (الواقعة في شمال
شرق الفلوجة) بالكامل من تنظيم «داعش» .كما أنه أكد أنّ القوات
العراقية دخلت حي النعيمية جنوب الفلوجة ،ووصلت إلى جسري
التفاحة والسجر في شمالها ،وكذلك إلى المدخل الشرقي للمدينة.
أف��ادت حركة النجباء ،إح��دى فصائل الحشد الشعبي في
العراق ،بأنّ قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني اللواء
قاسم سليماني اجتمع مع قادة الفصائل لبحث تحرير الفلوجة
من قبضة «داعش».
ونشر اإلع�ل�ام الحربي للحركة على صفحتها ف��ي موقع
«الفيسبوك» للتواصل االجتماعي يوم االثنين  23مايو/أيار
ص��ورا ً لقائد فيلق القدس سليماني وهو في أحد االجتماعات
المنعقدة في غرفة عمليات تحرير الفلوجة.
وأعلنت الشرطة االتحادية العراقية الثالثاء  24مايو/أيار عن
تحرير قريتين ومعمل للمواد اإلنشائية شمال مدينة الفلوجة ،إثر
اشتباكات عنيفة دارت بينها وبين عناصر «داعش» في ناحية
الصقالوية.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن ليلة األحد
على االثنين انطالق المعركة الستعادة الفلوجة التي سقطت
بأيدي «داعش» في يناير/كانون الثاني عام  .2014وأوضح
العبادي أنّ الخطة للمعركة وضعت قبل شهرين ،لكن بغداد
اضطرت لتأجيل تنفيذها بسبب الخالفات السياسية وتردي
األوضاع األمنية في العاصمة.

 25يوم ًا فقط للك�شف عن لغز «الم�صرية» المنكوبة
لم يبق أمام الفرق التي تبحث على الصندوقين
األسودين لطائرة مصر للطيران المفقودة ،سوى
 25يوما ً للكشف عن سبب السقوط المفاجئ.
وب��دأ العد التنازلي لعملية البحث المرتبط
باألساس بنفاد ،طاقة بطاريات أجهزة الرصد
تحت الماء ،والمصممة لإلرشاد إلى الصندوقين
األس��ودي��ن للطائرة واللذين يحمالن تسجيل
بيانات الرحلة.
وتبقى العملية صعبة ومعقدة ن��وع�ا ً ما،
خاصة وأنّ فرق البحث واالنقاذ تنقب في أعمق
نقطة في البحراألبيض المتوسط شمالي مدينة
اإلسكندرية.
تجدّر اإلش��ارة إلى أنّ فرق البحث عن طائرة
الخطوط الماليزية «إم إتش  »370في المحيط
الهندي لم تتوصل إلى العثور على الصندوقين
منذ ثالث أعوام ،مما يؤكد أنّ مهمة شاقة أخرى
ب��دأت في البحر المتوسط للعثور على أسرار
سقوط «المصرية».
وب��ع��د ح����وادث س��اب��ق��ة ل��ط��ائ��رات منكوبة
استقرت بطارياتها في قاع البحر ،اتفق القائمون

على وض��ع ضوابط الطيران على زي��ادة زمن
اإلرسال ومداه لمثل هذه األجهزة ،لتعزيز فرص
العثور على دليل ومنع وقوع حوادث أخرى في
المستقبل.
وكان المحققون الفرنسيون قد أوص��وا بهذه
التغييرات في العام  ،2009وأساسها زيادة زمن
بطاريات أجهزة الرصد إلى  90يوماً ،وجاء ذلك
بعد  6أشهر من حادث سقوط طائرة الخطوط
الجوية الفرنسية في المحيط األطلسي ،إال أن هذه
التغييرات لن يبدأ تطبيقها إال في العام .2018
جدير بالذكر أنّ بعض ش��رك��ات الطيران،
وبينها الخطوط الجوية الفرنسية ،سارعت إلى
تركيب بطاريات تدوم لفترة أطول دون انتظار
تاريخ التغيير المفترض في .2018
وقال جان بول تروديك ،الرئيس السابق لهيئة
الطيران الفرنسية ،والذي يُشارك في التحقيقات
حول الطائرة المصرية« :قضية البطاريات تمثل
فضيحة حقيقية ،تركيب البطاريات الجديدة
سيتم بتكلفة ال ُتذكر ،لم يكن هناك من سبب يدعو
لالنتظار حتى .»2018

الإرهاب ...بين التح�صيل ( ...تتمة �ص)9
المدينتين وهو ما يؤكد التنسيق الكبير في تنفيذ األعمال اإلرهابية التي تأتي
استجابة للدعوات التي أطلقها اإلرهابي «عبد الله المحيسني» بضرب المناطق
اآلمنة في سورية؛ وبالتالي قوة التفجيرات تأتي من اإلشارات الثالث التي تطلقها
التفجيرات .األولى مكان التنفيذ باستهداف مدينتين آمنتين بعيدتين عن األعمال
اإلرهابية خالل السنوات الماضية .وثانية االشارات انتقاء األهداف بدقة إليقاع
أكبر حجم من الدمار العمراني والبشري بارتقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء
فاق الـ  75شهيد وثالثة االشارات البعد الزماني الذي يتمثل بالتزامن مع إطالق
واشنطن بالتعاون مع القوى الكردية ما أسمته معركة الرقة واستعداد موسكو
لبدء عملياتها ضد جبهة النصرة؛ وبالتالي تأتي التفجيرات لدفع موسكو ودمشق
إلعادة حساباتها في مقبالت األيام ،فربما هي بدائل الخطة «ب» التي أعلنت بعض
الجهات الغربية االلتزام الضمني لواشنطن فيها لتعزيز وضع حلفاء واشنطن
اإلقليميين وقدرتهم على المتابعة والسير رغم االنكسارات الكبيرة التي كبدها إياهم
الجيش العربي السوري على األرض السورية ،والخسارات االستراتيجية على
المدى القريب والمتوسط في ميادين القتال حامية تنتشر في رقع رفضت سياسة
الدول الغرب ـ رجعية والتي يضطلع فيها الكيان الصهيوني ببصمات واضحة رفع
آثارها اإلعالن الروسي عن احتمال استمرار الضربات الجوية الروسية وما فرضه
سيد المقاومة في ذكرى تأبين الشهيد «القائد ذو الفقار» في رسالته المتلفزة في
 21أيار الحالي والتي أشار فيها إلى عنوان خطوط المساس بالمجاهدين من حزب
الله ،وطريقة الرد التي وصفها سماحته بـ «الفورية والقاسية والتي يمكن أن تكون
خارج مزارع شبعا» .فهي معادلة جديدة لفرض قدرة توازن استراتيجي جديد
يحدد مالمح المرحلة المقبلة مع الكيان الصهيوني والمجموعات التكفيرية التي
تتخذ منه رداء .فهل ظاهر ما ترسخه الهدنة في سورية يتناسب طردا ً مع تزاحم
التصعيد العسكري الميداني لألطراف كافة؟

فاديا مطر

النظام البحريني يرف�ض ت�سليم طفل
النا�شطة الخواجة لعائلتها!
أعلنت منظمة غير حكومية أنّ السلطات البحرينية،
رفضت طلبا ً بتسليم طفل الناشطة الحقوقية زينب الخواجة
الموجود في السجن برفقة والدته إلى عائلتها.
واشار مركز الخليج لحقوق االنسان أنّ الخواجة ابلغت
أسرتها بأنها لم تعد ق��ادرة على رعاية ابنها عبد الهادي
والبالغ من العمر سبعة عشر شهرا ً بسبب المرض وهو
حاليا ً يقبع في السجن معها .وأضاف المركز أن السلطات
البحرينية أبلغت عائلة الخواجة أن الطفل ال يمكن أن يترك
السجن بغض النظر عن الوضع الصحي لوالدته.
وحكمت السلطات على زينب الخواجة بالسجن اكثر من 3
سنوات ،بحجة تمزيق صورة ملك البحرين.
وكانت مصادر أهلية قد افادت في  18آذار الماضي ،بأنّ
صحة الناشطة الحقوقية المعتقلة زينب الخواجة في خطر،
ُ
حيث تم وضعها مع رضيعها في زنزانة توجد بها معتقالت
مصابات بأمراض معدية.
وقالت مريم الخواجة أ ّنه تم نقل شقيقتها زينب الخواجة
للمستشفى  17آذار  ،2016بسبب الضغط الذي وقع عليها
نتيجة حمل حقائب ابنها خالل فترة توقيفها ،وقد أُعطيت
حقن ًة في الظهر ،لعالج التش ّنج في العضالت ،كما ارتدت

دعامة ظهر بسبب اإلرهاق.
وقد داهمت السلطات البحرينيّة منزل الناشطة زينب
الخواجة يوم  14آذار ُ ،2016
حيث قامت باعتقالها واقتيادها
إلى مركز شرطة الحورة ،ليتم نقلها بعد ذلك إلى سجن مدينة
عيسى للمرأة ،لقضاء فترة محكوميّتها بالسجن  3سنوات
وشهر ،بتهمة تمزيق صورة الملك ،وهي تهم تتعلّق بممارسة
ح ّقها في حريّة التعبير والمعارضة السلميّة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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1 .1زعيم المؤتمر الوطني األفريقي إنتخب رئيسا ً للجمهورية
1994
2 .2للتفسير ،تكلمت بصوت منخفض ،تناوال الطعام
3 .3سحاب ،دولة أفريقية
4 .4خالف آخر ،ضمير منفصل ،مدينة فرنسية
5 .5خبيث داهية ،أداة إحدى حواسه
6 .6مدينة أوكرانية ،خاصتهما
7 .7حقول العنب ،مدينة فيتنامية ،خاصتي
8 .8يحصالن على ،ذبحت الماشية
9 .9حرف جر ،لدغت ،رجاء
1010فقد عقله ،حفر في األرض يستخرج منها ماء وما شابه،
يبس الخبز
1111مدينة فلسطينية ،يجلس برفقته
1212صاح التيس ،حرف نصب ،أخفى األمر

1 .1مرفأ ياباني ألقى عليه األميركيون القنبلة الذرية الثانية
بعد هيروشيما في  9آب  ،1945نوع
2 .2من الحمضيات ،رتلنا
3 .3كتاب الشعر ،من الحبوب
4 .4خيال ،يرجو ،أكبر سلسلة جبال في أوروبا
5 .5وشى ،خالف أكثر ،السنور
6 .6مكان اإلقامة ،تألفا
7 .7بحيرة في جنوب غرب غواتيماال ،بيت األسد
8 .8حيوان بحجم القط ،ضمير منفصل
9 .9أرشدي ،أشاهد من بعيد ،بشر
1010يسكن برفقته ،كاتبت
1111للنفي ،تركتم دون عناية ،ال يباح به
1212عمل مبدع ،للتفسير ،جمعه عن األرض

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،873469521 ،256871439
،685394172 ،149253687
،394712865 ،712685943
،461527398 ،537948216
928136754

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1خرم شهر ،ايرارن  ) 2سو،
اندوره ،نا  ) 3رممنا ،يندمان ) 4
وارت ،البرق  ) 5سيانا ،اتمي ) 6
شنايدر ،ينما  ) 7يمل ،رتبت ،الم

 ) 8روابي ،ما  ) 9يل ،اسأل ،سرور
 ) 10نهاب ،ميانه  ) 11مالين،
مدان  ) 12نام ،احمي ،نبي.
عموديا:
 ) 1خسرو وشيرين  ) 2روما،
منولهما  ) 3م��رس��اال ،اام ) 4

شانتيي ،بابل  ) 5هنا ،ادريس،
يا  ) 6رد ،ان��رت ،امنح  ) 7ويال،
ب��ال��ي  ) 8ارن���ب ،ي��ت��ب ،ام��ي ) 9
يهدرران ،تسن  ) 10مقتما ،رهان
 ) 11انا ،مالمو ،نب  ) 12نانسي،
مارد.

 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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Our Kind of Traitor
فيلم رعب بطولة داميان لويس
م��ن اخ� ��راج س��وزان��ا واي� ��ت .مدة
ال �ع��رض  107دق �ي �ق��ة،ABC( .
س�ي�ن�م��ا س �ي �ت��ي ،ف��وك��س ،سينما
سيتي).
X-Men: Apocalypse
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة جايمس
م ��اك ��اف ��وري م ��ن اخ� � ��راج ب��راي��ن
سينجر .مدة العرض  144دقيقة.
( ،ABCكونكورد ،الس سليناس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
Neighbors 2: Sorority
Rising
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة سيث
روج� � ��ن م� ��ن اخ � � ��راج ن �ي �ك��والس
ستولر .م��دة ال�ع��رض  92دقيقة.
( ،ABCكونكورد ،سينماسيتي،
ام�ب�ي��ر ،الس س��ال�ي�ن��اس ،فوكس،
غاالكسي).
Bastille Day
ف�ي�ل��م ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة ادري ��س
البا من اخراج جايمس واتكينس.
م��دة العرض  93دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،اسباس ،سينمال).
Robinson Crusoe
ف�ي�ل��م ت �ص��وي��ري ب �ط��ول��ة رون
آل��ن من اخ��راج بين ستاسن .مدة
ال� �ع ��رض  90دق� �ي� �ق ��ة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سينمال ،سينما سيتي).
Love at First Child
فيلم ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة ازابيل
ك��ار باتريك برويل من اخ��راج ان
جيافري .مدة العرض  91دقيقة.
(سينما سيتي ،امبير.)ABC ،

