14

السنة الثامنة  /اجلمعة  27 /أيار  / 2016العــدد 2087
Eighth year / Friday / 27 May 2016 / Issue No. 2087

تتمات  /ت�سلية
خالفات رو�سية ـ �سعودية ( ...تتمة �ص)9

وعادل الجبير شخصياً ،بذل جهودا ً كبيرة من أجل تشكيل
وفد المعارضة التي تعتبر واسعة التمثيل إلى حد كبير
و ُتعتبر إضافة إلى مجموعتين أخريين العبا ً أساسيا ً في
مفاوضات جنيف مع الحكومة».
من جهة أخ��رى أش��ار الف��روف إلى تحقيق تقدم على
األرض في التنسيق بين موسكو وواشنطن ،إال أ ّنه اعتبر
تعزيز هذا التنسيق بطيء ،مضيفا ً أن الواليات المتحدة لم
تعد مستعدة حتى اآلن لتنسيق قتالي حقيقي مع القوات
الروسية في سورية.
الوزير الروسي أكد أنّ اختالط المعارضة مع اإلرهابيين
ال يزال يعقد عملية مكافحة اإلرهاب في سورية ،مشيرا ً إلى
أنّ واشنطن وعدت بتحقيق تنصل المعارضة عن «جبهة
النصرة» ،إال أنّ ذلك لم يحدث حتى اآلن.
و ّ
كشف الف��روف أنّ موسكو اقترحت اعتبار  25أيار
موعدا ً إلنهاء عملية الفصل بين المعارضة واإلرهابيين ،إال
أنّ األميركيين طلبوا تمديد المهلة المخصصة إلكمال عملية
الفصل ،مضيفا ً أنّ الجانب الروسي وافق على ذلك.
في غضون ذلك ،أك ّد المبعوث الدولي إلى سورية
ستيفان دي ميستورا ب��أنّ الفيدرالية ليست ضمن
ج��دول األع��م��ال ،م��ؤك��دا ً الحاجة الملحة الستئناف
المحادثات السورية السورية على أرضية تحسن
الوضع الميداني واالستقرار ووقف األعمال العدائية
وإدخال المساعدات.
دي ميستورا أشار في مؤتمر صحفي عقده أمس في
جنيف إ ّنه سيبّلغ مجلس األمن بآفاق المفاوضات الفتا ً
إلى أ ّنه ال يتوقع استئنافها إذا استمر القتال في رمضان.
وذكر أ ّنه ال يمكنه اإلبالغ بموعد بدء الجولة الجديدة من
المحادثات ،قائالً « لكني سأكون في وضع يتيح لي ذلك
بعد أن أطلع مجلس األمن وأتشاور معه عصر اليوم».
أض��اف دي ميستورا إلى أنّ إدخ��ال المساعدات إلى

«عمليات الأنبار» ( ...تتمة �ص)9

سورية برا ً هو الطريق األفضل لكن نلجأ إلى خيار إسقاط
المساعدات جوا ً يعود لعدم القدرة على المخاطرة .وقال
«هناك تقرير يفيد بنقص حاد في تغذية األطفال في منطقة
المعضمية جنوب سورية».
من جهته أشار يان إيغالند نائب المبعوث الدولي إلى
سورية ،إلى الوصول إلى  160ألف مدني في سورية فقط
خالل شهر أي��ار الجاري ،من ّوها بمواجهة المشاكل في
إدخال المساعدات.
وفي السياق ،ح ّذر معاون دي ميستورا ،رمزي عز الدين،
من أنّ االوضاع في سورية وصلت إلى مرحلة حساسة ،ما
يوجب تسريع العمل على حل سياسي.
وخالل لقائه معاون وزير الخارجية االيراني حسين
أمير عبد اللهيان ،أشار عز الدين إلى دور إيران المهم إلنهاء
االزمة في سورية.
ب��دوره ل ّفت عبد اللهيان إل��ى أنّ التوصل إل��ى الحل
السياسي ف��ي س��وري��ة ممكن ف��ي ح��ال قبول الحقائق
القائمة.
ميدانياً ،أك ّد المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية»
طالل سلو ،أنّ التحالف ال يُعد هجوم على مدينة الرقة في
الوقت الحالي ،مشيرا ً أن مثل هذه العملية ليست وشيكة،
مضيفا ً أن «القوات» تحركت لتحرير شمال الرقة فقط
حالياً.
م��ن جهته ،أعلن غريب حسو ممثل ح��زب االتحاد
الديمقراطي ألكراد سورية ،أن مدينة الرقة بعد تحريرها
من «داع��ش» ستنضم للنظام الفدرالي ال��ذي أس��س له
األكراد في شمال سورية بحسب وصفه.
واعتبر حسو ف��ي تصريحات صحفية ،أن حكومة
الرئيس األسد عاجزة عن «تقديم أي شيء في مقابل ذلك»،
ألن الجيش السوري لم يفعل شيئا ً ضد اإلرهابيين في
الرقة.

وزير الخارجية ( ...تتمة �ص)9

وأض��اف أن «اللجنة تعمل بصورة مستقلة وتضم
محامين ومدافعين عن حقوق اإلنسان يمنيين ،وهي
تحقق في جميع الحاالت وتعد التقارير وترسلها بانتظام
إلى جلسات المفوضية السامية في جنيف.
وأضاف المخالفي ،إن من أسماهم بالحوثيين في إشارة
إلى اللجان الشعبية ألنصار الله ارتكبوا جرائم عديدة بحق
المدنيين ،ويواصلون القصف المدفعي من تحصيناتهم
الواقعة في منطقة الجبال المحيطة بمدينة تعز.
ميدانياً ،واصل تحالف العدوان السعودي خرق الهدنة
في عدد من محافظات اليمن ،فيما ارتكب طيران العدوان
مجزرة جديدة بحق أبناء الشعب اليمني ،باستهدافه منزل
مواطن في محافظة لحج ما أدى إلى استشهاده وعشرة
من أفراد أسرته.
وش��نّ طيران ال��ع��دوان السعودي غ��ارة على منطقة
حريب نهم في صنعاء .واستهدف مرتزقة الرياض مديرية
الوازعية في تعز ،وواصلوا قصف مديريتي الغيل والمتون
في الجوف بالصواريخ والمدفعية.
واستهدفوا مناطق مبدعة وبني بارق ومحل بمديرية
نهم في صنعاء ،باالضافة إلى مواقع الجيش اليمني
واللجان الشعبية بالمديرية ،وذلك وسط تحليق مكثف
للطائرات السعودية في سماء مأرب والحديدة وعمران
والجوف والمحويت.
من جانبه أوضح مصدر محلي في محافظة لحج لوكالة
األنباء اليمنية (سبأ) ،أنّ طيران العدوان السعودي شن
أربع غ��ارات على منطقة المحلة بلحج استهدفت منزل
المواطن جميل الصبيحي أدت إلى استشهاده وعشرة من
أفراد أسرته ونجاة طفلة صغيرة.

وب��ال��ع��راق��ي��ل ال��ت��ي يضعها أم���ام عمل لجنة األس��رى
والمعتقلين ،إضافة إلى عدم التزام دول التحالف بتثبيت
وقف إطالق النار.
أم��ا رئيس المجلس السياسي الن��ص��ار الله صالح
الصماد ،فأكد ضرورة أن تدرك القوى الوطنية حساسية
المرحلة وخطورة االسترخاء في مواجهة العدوان.
وفي بيان نشره على صفحته على الفايسبوك قال إنّ
الواليات المتحدة والسعودية تسعيان إلفقار الشعب
اليمني وتدميره مع تقديم الدعم للقاعدة وداع��ش في
الوقت نفسه.
كما ّ
حث القوى الوطنية وال سيما أنصار الله والمؤتمر
الشعبي العام ،على التحرك التخاذ الخطوات لتعزيز
الوحدة والمحافظة على مؤسسات الدولة ،مرحبا ً بدعوة
رئيس المؤتمر علي عبد الله صالح إلى التالحم وترك
المناكفات.
إلى ذلك ،اتهم وزير الخارجية في حكومة هادي ورئيس
وفده المفاوض في مشاورات الكويت عبدالملك المخالفي
قوات «التحالف السعودي» بارتكاب أخطاء بالفعل ،مؤكدا ً
أنّ الحوثيين أيضا ً ارتكبوا جرائم عديدة بحق المدنيين.
جاء ذلك في رده على سؤال حول التحقيقات في غارات
التحالف ووق��وع ضحايا مدنيين في اليمن ،وإمكانية
تصنيفها كجرائم حرب أسفرت عن موت مئات المدنيين
وفقا ً لما أعلنته األمم المتحدة.
وأشار المخالفي في حديث لوكالة «تاس» لألنباء ،إلى
أنّ حكومته شكلت لجنة وطنية للتحقيق بتلك الحاالت
بمشاركة المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق
اإلنسان.

واستطرد قائالً إنّ «البعض أراد أن يعرقل
حركتنا باتجاه تحرير الفلوجة ،ولكنهم فشلوا
في تحقيق غايتهم» .وتابع« :البعض يحاول أنّ
ينقذ «داعش» في اللحظة األخيرة».
يُذكر أنّ الجبوري قد دعّ ا ،األربعاء ،العبادي
إل��ى التوجيه بم ّنع أيّ جهة ُتحاول النيل من
«النصر» عن طريق الترويج لتحويل المعركة
إل��ى «فرصة للتعبئة الطائفية» ،م��ؤك��دا ً على
ضرورة تكرار نهج معركة تحرير مدينة الرطبة
في الفلوجة.
م��ي��دان��ي�اً ،ان��دل��ع��ت اش��ت��ب��اك��اتٌ عنيفة بين
ال��ق��واتِ العراقية المشتركة ومسلحي داعش
شما َل الفلوجة مع تواص ِل المرحل ِة الثانية من
عملي ِة طر ِد التنظي ِم من المدينة .وأفادت مصاد ُر
عسكرية بسيطر ِة القواتِ العراقية على مواق َع في
شمال وغرب الفلوجة .
وك���ان م��ص��در ق��ال ب��أن ق���وات م��ن الشرطة
ّ
والحشد الشعبي
االتحادية وقيادة عمليات بغداد
تمك ّنت صباح أمس من تحرير مركز مدينة الكرمة،
إذ تم رفع العلم العراقي فوق مبانيها بعد تكبيد

عصابات «داعش» خسائر باألرواح والمعدات.
وسبق للقوات العراقية أنّ أعلنت عن تحرير
معظم مناطق قضاء الكرمة الواقع في شمال
ش��رق الفلوجة ،باإلضافة إل��ى ع��دد كبير من
القرى المحيطة بالمدينة من المحاور الشرقية
والشمالية والجنوبية ،كما أ ّنها بدأت بتطهير
جزيرة الخالدية الممتدة بين مدينتي الرمادي
والفلوجة.
وكان قائد عمليات األنبار اللواء الركن إسماعيل
المحالوي أعلن عن مقتل  100إرهابي من عناصر
تنظيم «داعش» وتدمير  18سيارة مفخخة تابعة
للتنظيم في جنوب الفلوجة وجزيرة الخالدية
الممتدة بين الرمادي والفلوجة.
وأض�����اف ال���م���ح�ل�اوي ف���ي ت��ص��ري��ح��ات لـ
«السومرية نيوز» ،أنّ «القوات األمنية ومقاتلي
العشائر تقدموا بشكل كبير من تقاطع السالم
نحو نهر ال��ف��رات المحيط الجنوبي لمدينة
الفلوجة» ،مبينا ً أنّ «القوات األمنية ومقاتلي
العشائر تقدموا أيضا ً في جزيرة الخالدية على
الطريق الدولي السريع».

بدورها أكدت قيادة فرقة الرد السريع استمرار
المعارك مع «داع��ش» في محيط جسر السجر
بشمال الفلوجة ،معل ّنة مقتل  15إرهابيا ً وتفجير
خمس سيارات مفخخة.
من جانب آخر ،أكد المتحدث باسم التحالف
ال��دول��ي ستيف وارن ،أنّ التحالف يعمل مع
ال��ع��راق لتحرير مدينة الفلوجة ،وأوض��ح أنّ
طيران التحالف قصف  30موقعا ً في المدينة
حتى اآلن .وأض���اف أنّ مستشاري التحالف
يعملون مع الضباط العراقيين لمساعدتهم في
تحرير الفلوجة.
وفي السياق ،أعلن رئيس ال��وزراء العراقي
دعمه لنشطاء شباب أعربوا عن تضامنهم مع
المعركة الجارية الحالية لتحرير مدينة الفلوجة
من تنظيم «داعش».
وقال العبادي عبر حسابه في موقع «تويتر»
للتواصل االجتماعي أم��س« :كلنا ي��د واح��دة
لتحرير الفلوجة وإنقاذ أبنائها األعزاء من إرهاب
داعش ،وتحية لشبابنا الداعمين للتحرير».
واستخدم «أكثر هاشتاغ تداوال في العراق»

م��ؤخ��را ً من قبل النشطاء والمتابعين ألخبار
العراق وهو الفلوجة ـ تتحرر.
وكان عدد من النشطاء أطلق «الهاشتاغ» دعما ً
للقوات الحكومية المدعومة من قبل أبناء العشائر
في المعركة التي وصفها البعض بالحاسمة
الستعادة السيطرة على الفلوجة.
من جهة أخرى دعا العبادي شباب العاصمة
بغداد إلى إرج��اء التظاهرات المقررة الجمعة،
بسبب انشغال ق��وات االم��ن بعمليات «تحرير
الفلوجة».
وق��ال العبادي «ن��دع��و شبابنا األع���زاء إلى
تأجيل تظاهراتهم لحين تحرير الفلوجة ألن
قواتنا منشغلة بعمليات التحرير وأنّ هذه
المعركة تتطلب جهدًا كبيرا ً وأنّ التظاهرات
وهي حق لهم ُ ،تشكل ضغطا ً على قواتنا لتوفير
الحماية الالزمة».
وال يزال آالف األشخاص ،وأغلبهم من أنصار
الزعيم الديني مقتدى الصدر ،يتظاهرون كل
يوم جمعة للمطالبة بإجراء إصالحات حكومية
وتغيير وزاري.

م�صر تت�سلم ( ...تتمة �ص)9
وسيتم تقاسم التكاليف بين فرنسا ومصر،
على أن تكون هيئة سالمة الطيران مسؤولة
عن هذا الملف من الجانب الفرنسي ،وفق ما
أوضحت وزارة الخارجية.
وسيكون عامل الوقت مهما ،ذلك أنّ اإلشارات
التي يبثها الصندوقان األس��ودان ال تستمر إال
شهرا ً واحدا ً تقريباً.
وتقول «دي او اس» التي تأسست عام 2010
إ ّنها تعمل «يومياً» في مياه عميقة جدا ً تصل إلى
 6آالف متر .وهي تمتلك سفينة ُتحدد إشارات
الموجات ما فوق الصوتية للصناديق السوداء،
ومجهزة بجهاز آل��ي ق��ادر على رس��م خريطة
أعماق المياه واستعادة الصندوقين األسودين.
أم��ا «السيمار» فلديها أيضا ً معدات ق��ادرة
على تحديد موقع إش��ارات الموجات ما فوق
الصوتية.
وي��ق��ول ال��خ��ب��راء إنّ الصندوقين يصدران
إش��ارات تحت المياه لمدة تتراوح بين  4و5
أسابيع ،وبعد ذلك تفرغ شحنة بطاريتيهما وال
يمكن بالتالي استخراج المعلومات المخزنة
داخلهما.
وتحركت غواصة مصرية يمكنها الوصول
إلى  3آالف متر تحت سطح البحر األحد الفائت
إلى موقع سقوط الطائرة بحثا ً عن الصندوقين
األسودين ،فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي أنّ كل الفرضيات محتملة.
وأرسلت فرنسا االثنين الماضي دورية بحرية
إلى المنطقة المفترضة لسقوط الطائرة ،وأكدت
مجددا ً أنّ كل االحتماالت ال تزال قيد الدرس حول
مالبسات تحطم الطائرة بعد التأكيد السبت على
وجود دخان في مقدمة الطائرة قبل سقوطها.

تقرير �إخباري
عودة الحوار بين الجزائر وموريتانيا
أعلنت الجزائر وموريتانيا أنّ اللجنة العليا المشتركة
للتعاون بين البلدين ،ستنعقد بالجزائر العاصمة قبل نهاية
العام الجاري.
وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في لقاء مع
نظيره الموريتاني إسلكو ولد أحمد إزيد بيه ،إن اجتماع الدورة
الثامنة عشرة للجنة الكبرى للتعاون سيُشكل فرصة لتعزيز
العالقات بين الدولتين المغاربيتين الجارتين.
وجاءت هذه التصريحات على هامش زيارة لوزير الخارجية
الموريتاني إسلكو ولد أحمد إزي��د بيه إلى الجزائر ،في إطار
التحضيرات الجارية الستضافة موريتانيا للقمة العربية،
واالستعدادات لعقد الدورة الجديدة للجنة التعاون المشتركة.
وال��زي��ارة هي األول��ى بعد التوتر ال��ذي شاب العالقات بين
الجزائر ونواكشوط ،وك��ا ّد أنّ يتحول إلى أزم��ة دبلوماسية،
عندما أعلنت الجزائر تعليق التعاون العسكري مع موريتانيا.
وقد أكد الجانبان ضرورة تجاوز الخالفات البينية لمصلحة
التنسيق األمني ،من أجل مواجهة اإلرهاب ،والجريمة المنظمة
التي تنشط بشكل كبير على حدودهما المشتركة.
وحرصت نواكشوط على إرسال وزيرها للشؤون الخارجية
إلى الجزائر ،فيما بدا أنها رغبة واضحة في وضح حد للقطيعة
التي دامت عدة أشهر ،ومسعى إلعادة إحياء محور نواكشوط-
الجزائر ،الذي وصفه ولد أحمد إزيد بيه بالثابت والتاريخي.
وخالل الزيارة ،سلم الوزير الموريتاني دعوة إلى الرئيس
بوتفليقة لحضور القمة العربية في نواكشوط ،التي ستعقد في

نواكشوط شهر تموز المقبل ،والتي رحبت الجزائر بعقدها في
موريتانيا بوصفها بلدا ً مغاربياً.
لكن حضور الجزائر قمة نواكشوط قد يضع موريتانيا في
ح��رج كبير؛ إذ يعتقد مراقبون أنّ موريتانيا قد تجد نفسها
مجبرة على التعاطي مع الخالفات العربية خالل القمة بطريقة
ق��د ال ت��ت�لاءم م��ع مصالح بعض ال���دول ،خ��اص��ة أنّ الخالف
الخليجي-الجزائري بدأ يظهر بقوة حول الملفات الحساسة في
العالم العربي.
وكانت الجزائر ،بعد القطيعة السياسية بينها وموريتانيا ،قد
أعلنت عن توقيف تعاونها العسكري مع موريتانيا ،على خلفية
توجه األخيرة إلقامة حلف أمني في منطقة الساحل (مجموعة
الخمس في الساحل) مع جوارها اإلفريقي ،وتسيير دوريات
أمنية من دون إشراك الجزائر.
ورأت الجزائر أنّ موريتانيا تسعى عبر هذه الخطوة لتنفيذ
أجندات فرنسا ،التي تريد خلق توازنات جديدة في المنطقة
تضع الجزائر خارج اللعبة.
ومهما يكن ،فإنّ استقرار العالقات بين موريتانيا والجزائر
رهين بطريقة تعاطي موريتانيا مع ملف الصحراء وعالقتها
بالمغرب من ناحية؛ ومن ناحية أخرى ،بالحرص على إشراك
الجزائر في أنشطة مجموعة دول الساحل اإلفريقي ،التي وصف
الرئيس الموريتاني التنسيق بينها بأنه نابع من انسجام
ثقافي واجتماعي ،يُحتم عليها مواجهة التحديات في سياقها
الخاص.

بريطانيا ُتدرب قوات النظام بجهاز ال�سجون!

العفو الدول ّية :لوقف �إ�سقاط الجن�سية البحرينية
ّ
منظمة العفو الدوليّة بتح ُّرك عاج ٍل لوقف خطر
طالبت
ت��زاي��د إس��ق��اط الجنسيّة ف��ي البحرين وق���رارات التهجير
ّ
مؤخ ًرا بشأن
القسريّ  ،مشير ًة إلى ق��رار المحكمة الصادر
المحامي المسقطة جنسيّته تيمور كريمي ،القاضي بإبعاده
عن وطنه بعد تجريده من جنسيّته عام .2012
ّ
المنظمة قالت في بيانها  ،إنّ كريمي كان ضمن مجموعة من
شخصا كانوا قد أُسقطت جنسيّاتهم في  7تشرين الثاني
31
ً
عام  2012من قبل وزارة الداخليّة بتهمة اإلضرار بأمن الدولة،
وفي  28تشرين األول  2014حكمت محكمة أول درجة بطرده
بحريني ،لكنه استئنف
من البالد وتغريمه مبلغ  100دينار
ّ
الحكم بعد ذلك ،حتى صدر الحكم بإبعاده عن البالد.
ّ
ّ
المنظمة أنّ
الحق في الجنسيّة ال يجوز حرمان
وأ ّك��دت
ٍ
العالمي
اإلع�لان
بموجب
،
تعسفي
ل
بشك
منه
المواطن
ّ
ّ
الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة
لحقوق اإلنسان ،والعهد
ّ
والسياسيّة ،كما أنّ القانون والمعايير الدوليّة لحقوق
التعسفي ونفي األش��خ��اص من
اإلن��س��ان تحظر الترحيل
ّ

وك��ان موقع روسيا اليوم قد ذكر أ ّن��ه منذ العام ،2014
«ي���درب عناصر الجيش البريطاني ق��وات م��ن البحرين
والسعودية» من الدّكتاتوريات الخليجية ،في حديثه عن
ّ
تدريب عسكري بريطاني لقوات مسلحة من  16بلدًا أقل ما
يمكن قوله عنها أنها ذات سجل «مريب» في مجال حقوق
اإلنسان ،وف ًقا لمعلومات من وزارة الدّفاع البريطانية.
وكانت كايت آلن ،مديرة مكتب منظمة العفو الدّولية في
السنوي للمنظمة
بريطانيا ،ص ّرحت ،عقب صدور ال ّتقرير ّ
السعودية أظهرت أنّ
في شباط ،أنّ العالقات البريطانية مع ّ
المملكة المتحدة مستعدة للّتنازل عن حقوق اإلنسان.
وكان موقع «ميرور» البريطاني ّ
كشف في كانون الثاني
أن أكاديمية «ساندهيرست» العسكرية البريطانية ُتدرب
مئات العسكريين من أنظمة خليجية لديها سجل مرعب في
مجال حقوق اإلنسان ،مشيرا ً إلى أن عسكريين من البحرين
والسعودية واإلمارات تلقوا تدريبًا في أكاديمية ساندهيرست
ّ
العسكرية.

بلدهم.
إلى ذلك ،ذكرت صحيفة «الدايلي ميل» البريطانية على
موقعها أنّ بريطانيا تواصل تدريب ق��وات عسكرية من
البحرين ،على ال ّرغم من كونها على الئحة المملكة المتحدة
لمراقبة وضع حقوق اإلنسان ،باإلضافة إلى قوات عسكرية
من بلدان أخرى كالسعودية.
وبحسب «مرأة البحرين» ،لفتت الصحيفة في هذا اإلطار
السجون في البحرين،
إلى أن «مسؤولين بحرينيين من جهاز ّ
وصلوا إلى إيرلندا ّ
الشمالية في كانون ال ّثاني لزيارة ثالثة
سجون في جزء من مشروع تدريب تبلغ كلفته  2.1مليون
جنيه استرليني».
الصحيفة إلى اإلدانات واالنتقادات الواسعة التي
وأشارت ّ
وجهها المدافعون عن حقوق اإلنسان ،في أعقاب جلوس
الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة إلى جانب الملكة
إليزابيث الثانية خالل احتفاالت عيد مولدها التسعين في
قصر ويندسور األسبوع الماضي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات
2 .2مدينة فرنسية ،كتبتا ،ضمير متصل
3 .3أصابعي ،مرفأ صيني
4 .4مدينة في بيرو على بيحرة تيتيكاكا ،مدينة فرنسية
5 .5تناول الطعام ،نهتم باألمر ،زاوية
6 .6إستفسرت منه ،اللقب الديني لآللهة أثينا
7 .7مرفأ في الجزائر ،يح ّذر
8 .8ضربك بقبضة اليد ،نتع ّود على ،ضمير متصل
9 .9دولة أميركية ،مدينة أميركية
1010إله ،كاتبتّ ،
خف لونه
1111أعطت مثل ما أخذت ،دولة أفريقية
1212نسقيها ،أدوات حادة تستعمل للحياكة

1 .1عاصمة عربية
2 .2مدينة مكسيكية ،نهر في روسيا بالقوقاس
3 .3صاحب عمل مبدع ،عتبي على ،جوهر
4 .4أحد أحياء موناكو
5 .5عوض عن ،سحر وفتن ،نجيء
6 .6عزمنا على األمر ،بشر
7 .7حرف نصب ،الفقرة ،أداة جزم
8 .8جمهورية على البلطيق ،من القديسات
9 .9فتاة لم تتزوج بعد ،نهر في سيبيريا ،للنفي
1010جزيرة سعودية ،ذكي
1111تحيّر ،ربحناه
1212وقت وحين ،جمهورية من جزر األنتيل الكبرى
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،215639847 ،743182695
،572348961 ،869754312
،198265473 ،436917258
،657423189 ،921876534
384591726

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1نلسون مانديال  ) 2اي،
همست ،لسا  ) 3غمام ،كينيا ) 4
اول ،انتم ،كان  ) 5زنديق ،لسانه 6
) يالتا ،لهما  ) 7كروم ،انام ،لي ) 8

يناالن ،نحرت  ) 9من ،لسعت ،امل
 ) 10جن ،ابار ،نس  ) 11نابلس،
يجالسه  ) 12نب ،ان ،ستر.
عموديا:
 ) 1ن���اغ���ازاك���ي ،ج��ن��س ) 2
ليمون ،رنمنا  ) 3الديوان ،بن ) 4

وهم ،يأمل ،الب  ) 5نم ،أقل ،البس
 ) 6مسكن ،تأنسا  ) 7اتيتالن،
ع��ري��ن  ) 8ن��م��س ،ان��ت  ) 9دل��ي،
المح ،ناس  ) 10يساكنه ،راسلت
 ) 11ال ،اهملتم ،سر  ) 12فن ،اي،
لمه.

 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 ،

