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العالم

العالم

تقرير

أكد رئيس المفوضية
لـ«األخبار» أن من حق
السودان إيقاف الشركات
بالقانون (أرشيف)

التنقيب عن النفط والغاز في «حاليب»:

◄ وفيات ►
◄ذكرى أسبوع ►

مصر تستغل أزمة البشير

استدعت الخارجية
السودانية ،أمس ،السفير
المصري لدى بالدها،
احتجاجًا على طرح شركة
مصرية مزايدة دولية
الستكشاف النفط والغاز
في البحر األحمر ،في خطوة
تسعى القاهرة من خاللها
إلى استغالل األزمة التي
تعصف بالبلد الجار ،رغم
رسائل الدعم التي تلقاها
البشير من السيسي
الخرطوم ـــ فاطمة المبارك
ً
ع ـ ـ ــادة م ــا ت ـس ـت ـغــل م ـص ــر اضـ ـط ــراب
األوض ـ ــاع الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة
ف ــي الـ ـس ــودان لـتـحـقـيــق م ـكــاســب في
مـثـلــث ح ــاي ــب وش ــات ــن ال ـح ــدودي
امل ـت ـن ــازع ع ـل ـيــه .وإثـ ــر االح ـت ـجــاجــات
الـ ـح ــالـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـج ـ ــاوزت ش ـهــرهــا
الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث ،طـ ــرحـ ــت شـ ــركـ ــة «جـ ـن ــوب
ال ــوادي» املصرية القابضة للبترول
(ح ـكــوم ـيــة) ،األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،أول

مــزايــدة عاملية للبحث والتنقيب عن
الـنـفــط والـ ـغ ــاز ،ف ــي  10ق ـطــاعــات في
البحر األحـمــر ،بينها مــا يقع ضمن
ح ـ ــدود ح ــاي ــب ،م ــا دفـ ــع ال ـخــارج ـيــة
الـ ـس ــودانـ ـي ــة ،أم ـ ــس ،إل ـ ــى اس ـت ــدع ــاء
السفير املصري لــدى بالدها ،حسام
عيسى ،احتجاجًا على الـطــرح الــذي
ستقوم به في حزيران /يونيو املقبل،
بحسب تــأكـيــدات مـســؤول فــي وزارة
النفط املصرية لوسائل إعالم محلية.
وكون شركة «جنوب الوادي» تشرف
على األنـشـطــة البترولية تحت خط
ع ـ ــرض  28شـ ـم ــال (جـ ـن ــوب م ـص ــر)،
حـ ــذر ال ـ ـسـ ــودان ،أول م ــن أم ـ ــس ،في
بيان لـ«املفوضية القومية للحدود
الـ ـس ــودانـ ـي ــة» ،ك ــل ش ــرك ــات ال ـطــاقــة
والـتـعــديــن الــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة ،من
العمل في أربعة قطاعات في منطقة
ح ــاي ــب امل ـت ـن ــازع عـلـيـهــا ( 7و 8و9
و ،)10ط ــرح ـت ـه ــا مـ ـص ــر لـلـتـنـقـيــب
ع ــن ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز وامل ـ ـعـ ــادن ،ومــن
أي مـ ـح ــاول ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــار ف ـي ـهــا أو
استغاللها أو االستثمار في اإلقليم
البري الذي يقابلها.
فبعد مراجعة خطوط الطول والعرض
الـتــي تـحــدد املــواقــع الـجـغــرافـيــة لهذه
امل ــرب ـع ــات ،تــأكــد لـلـمـفــوضـيــة أن هــذه
الـخــريـطــة تــوغـلــت فــي ج ــزء مــن إقليم
الـ ـس ــودان ال ــواق ــع ت ـحــت س ـيــادتــه في
م ـث ـل ــث حـ ــايـ ــب وامل ـ ـ ـيـ ـ ــاه اإلق ـل ـي ـم ـي ــة
واملـنــاطــق البحرية وال ـجــرف الـقــارئ.

وأوضح رئيس املفوضية ،معاذ أحمد
تـنـقــو ،ل ــ«وكــالــة األن ـبــاء الـســودانـيــة»،
أن ــه سـبــق ل ـ ــوزارة الـنـفــط الـســودانـيــة
تـحــديــد ه ــذه املـنـطـقــة كـمــربــع  ،16ما
يعني أن اسـتـنــاد الـحـكــومــة املصرية
إلـ ـ ــى اتـ ـف ــاقـ ـي ــة عـ ـ ــام ( 1899ات ـف ــاق ـي ــة
حـكــم ثـنــائــي إلدارة ش ــؤون ال ـســودان
ّ
ف ــي ظ ــل االحـ ـت ــال ال ـبــري ـطــانــي ملصر
ّ
والـ ـس ــودان)« ،ال يـصــح وف ــق الـقــانــون
الدولي ،وال ينطبق هنا ،فهو لم يكن

ّ
وقع السودان اتفاقية
إطارية مع السعودية لالستفادة
من خيرات البحر األحمر
ّ
اتفاقية دولية أبدًا بلسان من وقعوه»
فــي ذلــك الـعــام ،كما قــال ،فمصر نالت
استقاللها عــام  ،1922وانضمت إلى
عصبة األمم املتحدة في العام التالي،
ولـ ــم ت ـح ـســب م ـســاحــة ك ــل م ــن مـثـلــث
حاليب ونتوء وادي حلفا (أولى مدن
ال ـ ـسـ ــودان املــرت ـب ـطــة ب ـم ـص ــر) ،ضـمــن
إقليمها.
ف ــي ضـ ــوء ذل ـ ــك ،يـعـتـبــر ال ـ ـسـ ــودان أن
أي عمل مــن هــذا القبيل ُيـعـ ّـرض هذه
الشركات للمساءلة القانونية ،بحسب
ما يؤكد رئيس املفوضية لـ«األخبار»،
الفتًا إلى أن «من حق السودان إيقاف
الشركات بالقانون» ،معتبرًا «خطوة

ط ــرح م ـصــر مـثـلــث حــايــب للتنقيب
عن النفط والـغــاز ،إمعانًا في احتالل
أرض غير مصرية ،ومحاولة ملمارسة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة عـ ـلـ ـيـ ـه ــا» ،وخـ ـص ــوص ــا أن
ال ـقــاهــرة كــانــت ق ــد ات ـخ ــذت إج ـ ــراءات
عدة العام املاضي ،من بينها اإلعالن
عــن بـنــاء مئة مـنــزل فــي حــايــب ،وبث
ب ــرن ــام ــج ت ـل ـف ــزي ــون ــي ،وخ ـط ـب ــة ي ــوم
جمعة من داخل املنطقة ،وإنشاء سد
لتخزين مياه السيول ،وميناء للصيد
في منطقة شالتني .لكن السودان قدم،
في نيسان /أبريل من العام املاضي،
شـ ـك ــوى مل ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن ضـ ــد م ـص ــر،
بشأن إجراء االنتخابات الرئاسية في
املثلث املتنازع عليه.
إزاء مـ ــا ت ـ ـقـ ــدم ،ي ــرج ــح س ـيــاس ـيــون
وم ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ـ ــون وم ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــون
ســودانـيــون أن ي ــؤدي مخطط مصر
إل ــى تــوتــر ال ـعــاقــة بــن الـبـلــديــن من
جديد .فعلى املستوى الرسمي ،شدد
وزير الدولة في وزارة النفط والغاز
ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــة ،سـ ـع ــد ال ـ ــدي ـ ــن حـســن
البشري ،في تصريح إلى «األخبار»،
ع ـل ــى ت ـم ـس ــك ح ـك ــوم ـت ــه ب ـس ــودان ـي ــة
حــايــب ،وأك ــد أن «ال ـس ــودان هــو من
يعطي التراخيص ألي عمل في هذه
املنطقة ،سواء كانت جهة استشارية
أو شــركــة تــريــد ال ـت ـن ـق ـيــب» .واعـتـبــر
أن «أي عـمــل يـتــم فــي مـثـلــث حاليب
مــن أي جـهــة غـيــر قــانــونــي» ،مشيرًا
إل ــى أن «م ـصــر ف ـكــرت ف ــي اسـتـغــال

املـعــادن املــوجــودة فــي حــايــب» .كما
كشف وزيــر الــدولــة فــي وزارة النفط
عن توقيع السودان «اتفاقية إطارية
مع السعودية لالستفادة من خيرات
البحر األحـمــر ،لكن عمليًا لــم تطور
حتى اآلن».
ويـ ــوضـ ــح س ـف ـيــر الـ ـ ـس ـ ــودان األس ـب ــق
ل ــدى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،الــرشـيــد أبــو
ش ــام ــة ،ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار»،
أن «م ـصــر دائ ـم ــا تـنـتـهــز فــرصــة عــدم
ه ــدوء األوض ــاع فــي ال ـســودان لتنفيذ
م ـخ ـط ـط ــات ـه ــا ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك» ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ــى

أن «م ـ ـصـ ــر ط ــالـ ـب ــت ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان بـعــد
ّ
ح ــل ال ـح ـكــومــة ع ـقــب االح ـت ـجــاجــات،
باستكمال الربط الكهربائي ،وعندما
اع ـ ـتـ ــذر ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ب ـح ـج ــة أن وزيـ ــر
الكهرباء لــم ُيـعــن ،قــامــوا بوقف هذا

المرشد األعلى في إيران هجومًا
شن ّ
على كل من الواليات المتحدة
والسعودية والدول األوروبية ،معتبرًا
أن األخيرة خرجت عمليًا من االتفاق
النووي مع فرض عقوبات جديدة
على ًبالده .وفي وقت أبدى فيه
تفاؤال بالعام اإليراني الجديد ،دعا إلى
امتالك قوة ردع في االقتصاد كما في
الشؤون العسكرية
أطلق املرشد اإليراني ،علي خامنئي،
في خطاب بمناسبة السنة اإليرانية
الـ ـج ــدي ــدة ،م ــواق ــف شـ ــدد ف ـي ـهــا عـلــى
ال ـت ـفــاؤل بــال ـعــام امل ـق ـبــل .وأمـ ــام جمع
في مقام اإلمام الرضا بمدينة مشهد
(ش ـ ـ ــرق) ،ان ـت ـقــد ال ـس ــاس ــة اإلي ــران ـي ــن
املتشائمني ،مبديًا اعتقاده بأن العام
ال ـه ـجــري الـشـمـســي ال ـجــديــد (،)1398
الذي بدأ في  21آذار /مارس الجاري،
س ـي ـكــون «ع ـ ــام الـ ـف ــرص واإلم ـك ــان ــات
واالنـفــراجــات» .ورأى أن بــاده تواجه
«حربًا» ،معتبرًا أن «الحرب ال تقتصر
على املدافع واألسلحة ،الحرب األمنية
واالستخبارية هي حــرب أيضًا ،وقد
ت ـكــون فــي بـعــض األح ـي ــان أخ ـطــر من
ال ـح ــرب ال ـع ـس ـكــريــة» .وأش ـ ــار إل ــى أن
الـ ـح ــرب الـ ـي ــوم ع ـلــى إي ـ ــران «تـتـجـلــى
فــي الـشــأن االقـتـصــادي» ،مـشــددًا على
ضـ ــرورة «إل ـح ــاق الـهــزيـمــة بــال ـعــدو».
وت ــاب ــع خــام ـن ـئــي أن هــزي ـمــة ال ـع ــدو،
فــي إشـ ــارة إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،ال
تكفي ،بــل «ينبغي علينا إيـجــاد قـ ّـوة
ردع ،إض ــاف ــة ال ــى إل ـحــاق ـنــا الـهــزيـمــة
ب ــال ـع ــدو .ف ـقــد تـلـحـقــون ال ـهــزي ـمــة في
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خامنئي متفائل بـ«عام االنفراجات»
بـعــض األح ـي ــان بــال ـعــدو ،لـكــن الـعــدو
ي ـب ـق ــى ي ـت ــرب ــص ف ــرص ــة ل ـك ــي ي ـ ّ
ـوج ــه
ضـ ــربـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ال ف ـ ــائ ـ ــدة م ـ ــن ذل ـ ــك.
ّ
ينبغي أن نبلغ بأنفسنا نقطة نتمتع
فيها ّ
بقوة الــردع ،أن يــدرك العدو أنه
عــاجــز ع ــن تــوجـيــه ال ـضــربــات للبالد
م ــن خـ ــال الـ ـفـ ـج ــوات االق ـت ـص ــادي ــة»،
مؤكدًا أن «امتالك قوة الردع متاح كما
هــي ال ـحــال فــي ال ـشــؤون الـعـسـكــريــة».
واس ـت ـش ـه ــد ال ــزعـ ـي ــم اإلي ـ ــران ـ ــي عـلــى
القدرة على تغيير الواقع االقتصادي
بتطور اإلمـكــانــات العسكرية ،بحيث
بات «يعلم أعداؤنا في املنطقة اليوم
أن ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة قـ ـ ــادرة
ب ــواس ـط ــة صــواري ـخ ـهــا ذات الـتـقـنـيــة
النقطوية عـلــى مــواجـهــة وتــدمـيــر أي
عدو في هذه املنطقة».
وج ـ ــدد ان ـت ـق ــادات ــه ل ــأوروبـ ـي ــن على
خـلـفـيــة ال ـت ـعــامــل م ــع امل ـل ــف ال ـن ــووي
اإليــرانــي والـعـقــوبــات األمـيــركـيــة على
طـهــران ،معتبرًا أنهم «خــرجــوا عمليًا
من االتـفــاق الـنــووي» من خــال فرض
عقوبات على إيران ،وأن القناة املالية
ال ـت ــي أن ـش ـئــت أخ ـي ـرًا لــال ـت ـفــاف على
العقوبات مــا هــي إال «دعــابــة ثقيلة».
وق ـ ــال خ ــام ـن ـئ ــي إن ـ ــه ب ـع ــد ان ـس ـحــاب
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة م ــن االتـ ـف ــاق ،كــان
واج ـ ــب األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن أن ي ـق ـف ــوا أمـ ــام
واشـنـطــن «ويـقــولــوا لـهــا :نحن نلتزم
ب ـت ـع ـ ّـه ــدات ـن ــا ،وت ـع ـ ّـه ــده ــم كـ ــان إل ـغ ــاء
ق ـ ــرارات الـحـظــر بــالـكــامــل ،وأن يقفوا
بقوة وصالبة .ولكن ال ،إنهم لم يقفوا
أمام أميركا بحجج مختلفة وحسب،
بل خرجوا عمليًا من االتفاق النووي،
وذلك من خالل فرض عقوبات جديدة
ّ
ضد إيــران» ،مضيفًا« :هـ ّـذا هو سلوك
األوروبيني ،هل يمكن توقع شيء من
هؤالء؟».
وه ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــدة نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــام املـ ـمـ ـلـ ـك ــة
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ّ
بالقول« :يوفرون (األميركيون) لهذه
الحكومة إمكانات نووية ،وقد أعلنوا
أنـهــم سيبنون لها مفاعالت نــوويــة،
وأعـلـنــوا أنـهــم سيبنون لها منشآت
ص ــاروخـ ـي ــة ،وال مـشـكـلــة لــدي ـهــم في
ذلك ألنها دولة تابعة وخانعة لهم».

تصادف نهار األحــد  24آذار 2019
ذكرى مرور أسبوع
على وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة سهام مصطفى ضاهر
زوجها :الحاج عبد الله إسماعيل
أبناؤها :الحاج حسني ،الصيدلي
حسن والحاج عباس
بناتها :أم ــال زوج ــة العميد غالب
مهنا
فاتن زوجة الدكتور نزيه نحله
وفاء زوجة الدكتور حسني أحمد
أش ـق ــاؤه ــا :ي ــوس ــف ،وامل ــرح ــوم ــون
راشد وعدنان والدكتور أحمد
شـقـيـقــاتـهــا :لـيـلــى أرم ـل ــة امل ــرح ــوم
الـحــاج منير الخنسا ،نهلة زوجــة
الحاج سامي الخنسا واملرحومتان
إنصاف والحاجة أسامة
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـمــة ستتلى
آيـ ــات م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم ومجلس
عــزاء حسيني عن روحها الطاهرة
فـ ــي ح ـس ـي ـن ـيــة ال ـ ـبـ ــرجـ ــاوي – بـئــر
حسن من الساعة العاشرة ولغاية
الحادية عشرة قبل الظهر.
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـلــه وقـ ـ ــدره :آل
إسماعيل ،ضاهر ،منصور ،مهنا،
ن ـح ـل ــه ،أحـ ـم ــد وال ـخ ـن ـس ــا وع ـم ــوم
أهالي بلدة القنطرة
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صواريخنا «النقطوية» قادرة على تدمير أي عدو

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل الى رحمته تعالى املغفور
له
حسني ّفايز فواز
ّ
ووري ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــثـ ـ ـ ــرى ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ:
 ،2019/03/21في بلدته تبنني
 زوجته :ليلى فواز. أوالده :بالل ،منال وأمل. أصـ ـه ــرت ــه :طـ ـ ــارق ف ـق ـيــه وع ـلــيفواز.
 أش ـقــاؤه :املــرحــوم محمد ،علي،ال ـع ـم ـيــد ال ــرك ــن امل ـت ـق ــاع ــد حـســن
(م ــدي ــر ع ــام س ــاب ــق ألم ــن ال ــدول ــة
بالوكالة) وبسام.
 ش ـق ـي ـق ــات ــه :امل ــرح ــوم ــة س ـه ــام،فاطمة ،وردة وصباح.
تقبل الـتـعــازل فــي مـنــزلــه الكائن
فــي بلدته تبنني ،يــومــي  22و23
آذار .2019
تقام ذكرى االسبوع في حسينية
البلدة نهار االحد الواقع بتاريخ:
 ،2019/03/24الـســاعــة العاشرة
صباحًا.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت -
جـمـعـيــة ال ـت ـخ ـصــص وال ـتــوج ـيــه
العلمي  -الرملة البيضاء ،االثنني
الواقع بتاريخ ،2019/03/25 :بني
ال ـســاعــة  14:00وال ـس ــاع ــة 18:00
ً
مساء.
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون :آل فـ ـ ـ ــواز وآل ف ـق ـيــه
وعموم أهالي تبنني

استراحة
1

ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا أن ح ـك ــوم ــة
ال ـ ــري ـ ــاض هـ ــي األس ـ ـ ـ ــوأ فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
وال ـعــالــم ،واص ـفــا إيــاهــا بــ«املـسـتـبـ ّـدة
والــديـكـتــاتــوريــة وال ـفــاســدة والـظــاملــة
والخانعة والتابعة أيـضــا» .وتـطـ ّـرق
إلـ ــى ال ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـنـ ــووي ال ـس ـع ــودي

الــربــط» ،وهــو يعتقد أن مصر أرادت
بـهــذا اإلج ــراء «تثبيت ملكيتها على
حاليب» .وذكر أبو شامة أن «السودان
ف ــي زم ـ ــن (ال ــرئـ ـي ــس األسـ ـب ــق جـعـفــر
محمد) النميري ( )2009 - 1930أتى
بـشــركــة للتنقيب ّ فــي مـثـلــث حــايــب،
لكن املصريني حذروها باعتبار أنها
سـتـعـمــل ف ــي أرض م ـت ـنــازع عـلـيـهــا»،
مــوضـحــا أن الـ ـس ــودان يـمـكـنــه أيـضــا
«مـنــع الـشــركــات الـتــي يتم اختيارها
ل ـل ـع ـم ــل ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ك ـ ـ ــون ح ــاي ــب
سودانية».
ورغــم الدعم السياسي الــذي أظهره
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس عـ ـب ــد ال ـ ـف ـ ـتـ ــاح ال ـس ـي ـس ــي
ّ
ل ـل ـب ـش ـي ــر ف ـ ــي ظ ـ ـ ــل االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
امل ـط ــال ـب ــة ب ــرح ـي ـل ــه ،إال أن ال ـعــاقــة
ب ــن ال ـب ـلــديــن تـعـتــريـهــا ال ـك ـث ـيــر من
الـ ـش ــوائ ــب ،ل ـي ــس ف ــي ال ـ ـنـ ــزاع ح ــول
ّ
مـثـلــث ح ــاي ــب وش ــات ــن الـ ــذي ظــل
عـقـبــة أســاس ـيــة أمـ ــام ت ـقــدم الـعــاقــة
بني البلدين فحسب ،بل أيضًا حول
مــوقــف الـ ـس ــودان م ــن س ــد الـنـهـضــة،
الذي ال يتطابق مع الرؤية املصرية،
ما يمثل أزمة مكتومة بني البلدين.

7

وأضـ ــاف« :طـبـعــا ،إذا مــا بـنــوهــا لهم
فـهــذا لــن يزعجني ويحزنني ،ألنني
ّ
أعلم أن هذه كلها ستقع في املستقبل
القريب بيد مجاهدي اإلسالم إن شاء
الله».
(األخبار)

مآسي الموصل ...ال تنتهي!
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بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة
الله تعالى
نـنـعــي إل ـي ـكــم وفـ ــاة فـقـيــدنــا الـغــالــي
املرحوم:
جودت يوسف بك الزين
زوجته :فاطمة صالح البربير.
أوالده :فرح زوجة الدكتور صالح
الدين مروة وولديهما :مروان ومي.
هــانــي زوج ـتــه رول ــى نـسـيــب وهبي
وولدهما يوسف.
ريــم زوجــة سامر حمزة وابنتيهما:
نايلة ولني.
أشقاؤه :عبد اللطيف واملرحومون:
إسماعيل ،طلعت ،عزت ،عبد العزيز،
رف ـ ـعـ ــت ،ع ـب ــد املـ ـجـ ـي ــد ،ع ـب ــد ال ـكــريــم
ومحمد الزين.
شقيقاته :فاطمة زوجة املرحوم عمر
قبطان واملــرحــومــات :وحيدة زوجة
الــدك ـتــور مـحـمــد عـلــي رض ــا ،فريحة
زوج ــة الـشـيــخ جـعـفــر ال ــزي ــن ،عــزيــزة
زوج ــة شــوكــت عـبــاس ،منيفة زوجــة
علي فهمي ونــاديــا زوج ــة الدكتور
نزار شعيتاني.
أش ـ ـ ـقـ ـ ــاء زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه :م ـ ـح ـ ـمـ ــد ،أح ـ ـمـ ــد،
ال ــدك ـت ــور م ـح ـم ــود ،ن ـب ـي ــل ،امل ــرح ــوم
صالح البربير ،نتيجة أرملة املرحوم
القنصل مصطفى رضا خليفة ،ندى
أرملة عزيز شعيب.
ووري الثرى في جبانة آل الزين في
بلدته كفررمان أمــس الخميس في
 21آذار الجاري.
تقبل التعازي اليوم الجمعة الواقع
فـيــه  2019/3/22لـلـنـســاء فــي مـنــزل
الفقيد في صيدا من الساعة العاشرة
ً
مساء.
صباحًا وحتى السابعة
ول ـل ــرج ــال ف ــي دارة آل ال ـبــرب ـيــر في
صـ ـي ــدا -شـ ـ ــارع ريـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح مــن
الـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر وحتى
ً
مساء.
السابعة
وفــي بـيــروت غ ـدًا السبت الــواقــع فيه
 2019/3/23في جمعية التخصص
والتوجيه العلمي  -الرملة البيضاء
من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى
ً
مساء.
السادسة
تـ ـص ــادف نـ ـه ــار األح ـ ــد الـ ــواقـ ــع فـيــه
 2019/3/24ذك ـ ــرى م ـ ــرور أس ـب ــوع
على وفاته ،وبهذه املناسبة ستتلى
ع ــن روحـ ـ ــه الـ ـط ــاه ــرة آي م ــن ال ــذك ــر
الحكيم ومجلس عــزاء حسيني في
الـنــادي الحسيني فــي دارة آل الزين
للرجال والنساء في كفررمان الساعة
العاشرة صباحًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل الزين ،آل البربير وعموم
أهالي كفررمان وصيدا.
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أفقيا

ّ
 -1م ــا نـحـصــل عـلـيــه م ــن ن ـب ــات ال ـقــنــب ونـسـتـعـمـلــه ف ــي ص ـنــاعــة ال ـح ـبــال وبـعــض
املنسوجات – خــواطــر ال ــرأس –  -2إقليم هـضــاب وسـهــوب صـحــراويــة قاحلة بني
ّ
للتمني
باكستان وإيــران وأفغانستان –  -3صــات الضفدع – مرتفع من األرض –
–  -4سياسي سوفياتي راحل ورئيس مجلس السوفيات األعلى خلفًا لبريجنيف
عام  -5 – 1982إثنان باألجنبية – من مشتقات الحليب –  -6رب وخالق – ثرى –
عائلة نقيب صحافة لبناني راحل –  -7صاح الظليم – من أدوات ّ
النجار – ّ -8
نظم
ّ
ونضد الغرفة – متشابهان – صفة إمــرأة زانية –  -9غربي باألجنبية – عاصمة
والية أوريغون األميركية –  -10ملك فارس استولى على آسيا الصغرى

عموديًا

 -1دولــة عربية – أوردة الــدم فــي الـبــدن – ّ -2
يفهم ال ــدرس واللغة – مدينة إيطالية في
ّ
َ
توسكانا –  -3إسم بوذا في الصني – قطران وزفت – قطع اليد –  -4قطع الثوب ومزقه –
ضمير منفصل – نثر املاء في كل إتجاه –  -5بلدة لبنانية بقضاء زغرتا – وكالة أنباء
عربية –  -6كسر الخبز قطعًا صغيرة – دولة آسيوية هي اليوم ميانمار –  -7مدينة في
نيجيريا – إسم موصول – ُجحر العقرب أو العنكبوت –  -8حرف نصب – من األزهار – آلة
موسيقية شعبية ذات وتر واحد –  -9من الطيور – أصبحت درجة حرارة املاء على النار
عالية –  -10عائلة عالم فيزياء أميركي راحل لعب دورًا هامًا في مجال األبحاث ّ
الذرية

ّ
لقي  77شخصًا ـ ـ على األقل ـ ــ ،معظمهم نساء وأطفال ،مصرعهم ،أمس ،إثر غرق ّ
عبارة تقل عائالت وسط نهر
دجلة ،في مدينة املوصل ،شمال البالد .وكان الضحايا في طريقهم إلى املدينة السياحية ،الواقعة في غابات املوصل،
للمشاركة في احتفاالت «عيد النوروز» .لكن الحمولة الزائدة وقوة تدفق النهر ،وفق ما ترويه مصادر حكومية ،أدتا إلى
وقوع الكارثة .وأمر رئيس الوزراء ،عادل عبد املهدي ،بفتح تحقيق فوري ،وتسليمه النتائج خالل  24ساعة إلظهار
صدرًا
الحقيقة ،وكشف هوية املسببني ،في وقت أعلن فيه القضاء العراقي توقيف تسعة مسؤولني معنيني بالحادثُ ،م ِ
مذكرات توقيف بحق مالكي ّ
العبارة واملدينة السياحية.
(األناضول)
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أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

 -1شوماخر – فهد –  -2اوستراليا –  -3روميو – سانا –  -4الفل – تول –  -5اردو – يم – فخ – ّ -6
تقي
– املارن –  -7تي – جس – رس –  -8أقحوان – مهر –  -9المهم – مي –  -10نجيب الشماس

عموديًا
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مشاهير 3119

حلول الشبكة السابقة

 -1شارلوت تاون –  -2و و و – دقيق –  -3مسماري – ّ
حلي –  -4اتيال – جواب –  -5خروف – اساما
–  -6را – ليل – نهل –  -7لس – ممر – مش –  -8فيات – إسم –  -9هانوفر – هما –  -10الخندريس

حل الشبكة 3118

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

فيزيائي إيطالي أميركي ( )1954-1901حصل على جائزة نوبل في الفيزياء
عام  1938وكان ضمن الفريق الذي أنتج أول مفاعل نووي وأول قنبلة ّ
ذرية
 = 1+2+6+3+8+7مدينة إيطالية ■  = 10+4+9+5ضد بخيل ■  = 2+11عملة
آسيوية

حل الشبكة الماضية :ادمون الزعني

انتقلت إلى رحمته تعالى
املرحومة حميدة علي املوسوي
(أرم ـ ـلـ ــة املـ ــرحـ ــوم امل ــؤه ــل م ـهــدي
املوسوي)
أشقاؤها :املرحوم حسني ،العميد
املـتـقــاعــد مـنـيــر ،العميد املتقاعد
رضــا ،الدكتور عاطف واملهندس
يوسف ومحمد.
أوالدهـ ـ ــا :الــدك ـتــور أح ـمــد (مــديــر
عــام االستثمار في وزارة الطاقة
وامل ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاه) ،امل ـ ـه ـ ـن ـ ــدس حـ ـس ــن،
واملهندس علي ،ومنير.
بـنــاتـهــا :أم ـي ــرة ،ه ــدى ،املــرحــومــة
رب ـ ـ ـ ـ ــى ،وعـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــدة زوج ـ ـ ـ ـ ــة ح ـس ــن
محمود املوسوي.
الدفن في بلدتها النبي شيت يوم
الـجـمـعــة  22آذار  2019فــي تمام
الساعة .14.00
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده
وي ــوم ــي ال ـس ـبــت واألحـ ـ ــد ف ــي 23
و 24آذار  2019في منزل زوجها
ال ـك ــائ ــن ف ــي بـ ـل ــدة ال ـن ـب ــي ش ـيــت،
ويوم األربعاء  27آذار في جمعية
ال ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه الـعـلـمــي
(ال ـ ــرمـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـب ـ ـي ـ ـضـ ــاء قـ ـ ـ ــرب أمـ ــن
الدولة).
ل ـل ـف ـق ـي ــدة ال ــرحـ ـم ــة ولـ ـك ــم األجـ ــر
والثواب
اآلسـ ـف ــون :آل امل ــوس ــوي وجـمـيــع
أهالي بلدة النبي شيت

