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تتمات  /ت�سلية
التنظيم يخطف ( ...تتمة �ص)9

دام باليمن ( ...تتمة �ص)9
يوم ٍ

قوة المهمات المشتركة للتحالف الدولي في بيان أنها
شنت  12غارة جوية على «داعش» قرب  8مدن عراقية،
وأصابت هذه الهجمات وحدات تكتيكية ومواقع قتالية
وأسلحة ومركبات».
وفي السياق ،قالت مصادر أمنية إن هجوما ً مباغتا ً
ل��ـ»داع��ش» ،استهدف ق��وات البيشمركة المتمركزة في
كركوك شمال العراق ،ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى
في صفوفهم ،من دون تقديم تفاصيل حول عدد القتلى
والجرحى .وأضافت المصادر نفسها أن قوات البيشمركة
ردت باألسلحة الثقيلة على الهجوم المباغت.
على صعيد آخر ،يعاني أهالي مدينة الموصل من بطش
«داع��ش» المتصاعد ،كان آخره اختطاف  111طفالً من
المدينة وإدخالهم في مراكز تدريب عسكرية وفكرية ،وفق
ما ذكره مسؤول إعالم الحزب الديمقراطي الكردستاني
سعيد مموزيني.
وتحدث أيضا ً عن اختطاف  1420طفالً منذ عام 2014
الستخدامهم في عمليات إرهابية وأخرى استخباراتية.

ويذكر أن وزارة ال��دف��اع العراقية أعلنت أن طيران
الجيش تمكن من قتل  10من عناصر تنظيم «داعش» في
منطقة البو جواري شمال قضاء بيجي أمس.
ونقل عن قيادة قوات الشرطة االتحادية قولها إن خلية
تابعة للتنظيم تم اعتقالها خالل عملية أمنية نفذتها
القيادة في إح��دى مناطق بغداد ،من جهة أخ��رى أشار
قائد الشرطة االتحادية إلى مقتل  6عناصر من «داعش»
وتدمير سيارتين ومنصة إطالق صواريخ خالل عملية
أمنية في تالل حمرين.
وتهدف الحكومة العراقية إلى إجهاض المكاسب التي
حققها التنظيم في اآلونة األخيرة في محافظة األنبار غرب
العراق ،وكان التنظيم قد استولى على الرمادي في أيار
الماضي.
من جهة أخرى ،تستمر قوات التحالف الدولي بقيادة
الواليات المتحدة في شن سلسلة غاراتها على مواقع
ومخابئ يتحصن فيها عناصر «داعش» ،بغية الحد من
تحركاته وكبح تقدمه نحو مناطق أخ��رى ،وقد أعلنت

اليونان ترف�ض ( ...تتمة �ص)9

هذا وارتفع عدد ضحايا الغارات على سوق مثلث
عاهم الشعبي في محافظة حجة شمال غربي اليمن الى
أكثر من ستة وثالثين شهيدا ً ونح ِو سبعين جريحاً.
كما استشهد ثالثة مدنيين بغارات على منطقة الشعف
في مديرية ساقين بمحافظة صعدة إضافة الى مقتل
سبعة اشخاص بغارات على منطقة المعال بمحافظة
عدن.
كما أفادت مصادر يمنية ان طائرات العدوان السعودي
استهدفت مدينة صعدة بغارتين.
وكان استشهد  42مواطنا ً وأصيب العشرات معظمهم
نساء وأطفال ج��راء قصف طيران العدوان السعودي
مساء االح��د على ع��دد من القرى والمناطق في أمانة
العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية في
استمرار للغارات الجوية العدوانية على اليمن التي
تجاوزت  100يوم .
وردا ً على القصف السعودي ،أعلنت وزارة الدفاع
اليمنية عن قصف الجيش واللجان الشعبية معسكر

مقتل  241م�سلح ًا ( ...تتمة �ص)9

القحام في ظهران عسير بصواريخ غراد .وأظهرت صور
بثها االع�لام الحربي في الجيش اليمني اقتحامه مع
اللجان الشعبية ،لموقع المخروق العسكري السعودي،
وتدمير دبابات ،ومقتل عدد من الجنود ،وف��رار جنود
آخرين مع آلياتهم.
في المقابل أطلق الجيش اليمني واللجان الشعبية ما
ال يقل عن  39صاروخا ً على «مجازة» في محافظة ظهران
السعودية و 6صواريخ على معسكر الرديف في جيزان
وموقع الطلعة ومبنى األمن العام بنجران ،كما ُنشرت
مشاهد الختراقهم أحد المواقع العسكرية السعودية في
نجران.
ّ
ودك الجيش اليمني واللجان الشعبية مواقع عسكرية
سعودية في مدينة الخوبة بمحافظة جيزان بدفعة من
صواريخ الـ«كاتيوشا» المعدّلة ،وفق ما أوردت قناة
«المسيرة» اليمنية .في حين دخلت القوات مدينة الجوكر
خارج بير أحمد باتجاه خط البريقة بعد دحر ميليشيات
هادي ومسلحي حزب «اإلصالح» المتشدّد.

«داع�ش» ي�ستعيد ( ...تتمة �ص)9
الجيش السوري والقوات الرديفة ثبتوا نقاط اسناد لهم
في المناطق التي سيطروا عليها خالل اليومين الماضيين،
وش��ه��د أم��س اس��ت��ه��داف مكثف لتحركات المسلحين
وتحصيناتهم في الزبداني بالمدفعية الثقيلة والصواريخ.
الى ذلك ،سيطر الجيش على بلدات الرملة والمشرفة
والكريم وقبر فضة في ريف حماة الشمالي ،واستهدف
الجيش المسلحين في كفرزيتا واللطامنة وشمال مورك
وقصر بن وردان والشريعة.
وفي السياق ،استعاد تنظيم «داعش» االرهابي سيطرته
على بلدة عين عيسى في الريف الشمالي الغربي للرقة بعد
هجوم مضاد شنه على نقاط تمركز وحدات حماية الشعب
الكردية في المنطقة الممتدة من جنوب عالية في أطراف
محافظة الحسكة ،وصوال ً إلى محيط منطقة صرين بالريف

الجنوبي الشرقي لمدينة عين العرب مرورا ً بمحافظة الرقة.
جاء ذلك في وقت نقلت مصادر صحافية أن اشتباكات
وقعت بين مقاتلين من وح��دات حماية الشعب الكردي
وعناصر من الجيش التركي في محافظة الرقة بالقرب من
معبر تل أبيض المحادي لتركيا ،بينما ذكرت مصادر أخرى
أن االشتباكات دارت بين الطرفين مع مسلحين حاولوا
عبور الحدود وقد وردت معلومات غير مؤكدة عن سقوط
قتلى.
وفي تدمر ،استهدف الطيران الحربي السوري بعشرات
ال��غ��ارات تحركات عناصر «داع���ش» في محيط منطقة
البيارات وعلى طريق االراك – خنيفيس ،ومحيط حقل جزل
النفطي ،ما أسفر عن تدمير  4سيارات محملة برشاشات
ثقيلة ومقتل عدد من المسلحين.

ً
مطالبا بان�سحابه من الأحالف الع�سكرية الأميركية والرجعية العربية

الملتقى الوطني الأردني يدين التدخل
الر�سمي في الأزمة ال�سورية
اآلن االعتراف بقانونية النظام السياسي الحالي ويتهمها
البعض بالوقوف وراء االضطراب األمني في مصر.
يذكر أن مشروع قانون مكافحة اإلره��اب المنشور
في ع��دد من الصحف المصرية ينص على المعاقبة
بالحبس لمدة ال تقل عن سنتين «لكل من تعمد نشر
أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية
بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات
المعنية» ويتضمن إمكانية ترحيل الصحافيين األجانب
أو حظر إقامتهم في أماكن معينة ،هذا وقسم الجدل حول
مشروع قانون مكافحة اإلرهاب الشارع المصري بين
مؤيد ورافض له.

وأتى الحادث بعد ساعات من قرار وزير الداخلية رفع
الحالة األمنية إلى الدرجة «ج» ،تحسبا ً لوقوع عمليات
إرهابية.
رد القاهرة كان حاسما ً هذه المرة ،مع تعهد الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي بتشديد اإلج��راءات ضد
اإلرهاب ،مؤكدا ً ضرورة تعديل القوانين المتبعة في هذا
الخصوص ،لتتبلور الحقا ً في المطالبة بإجراء تعديالت
قانونية بهدف تحقيق ما وصفها بـ»العدالة الناجزة»،
وذلك على خلفية األحداث األخيرة التي عصفت بمصر
تزامنا ً مع مرور عامين على ثورة «الثالثين من يونيو»،
والتي أسقطت حكم جماعة اإلخوان التي ترفض حتى

تون�س مت�ضررة من الأو�ضاع في ليبيا
قال وزي��ر الداخلية التونسي،
محمد ناجم الغرسلي ،إن بالده
م��ن أك��ث��ر ال���دول ال��م��ت��ض��ررة من
األوضاع في ليبيا.
ج����اء ذل����ك ف���ي ت��ص��ري��ح��ات
صحافية للوزير أدل��ى بها خالل
اجتماع عُ قد أمس ،في مقر وزارة
ال��ش��ؤون الخارجية التونسية،
بالعاصمة ،م��ع س��ف��راء وممثلي
ب��ع��ث��ات دب��ل��وم��اس��ي��ة معتمدين
لدى بالده ،وذلك بحضور وزيري
ال��خ��ارج��ي��ة ،ال��ط��ي��ب ال��ب��ك��وش،
والسياحة سلمى اللومي.
وأض��اف الغرسلي أن «تونس

م��ن أك��ب��ر ال���دول ال��م��ت��ض��ررة مما
آل��ت إليه األوض���اع ف��ي ليبيا .ال
ب��د م��ن م��واص��ل��ة ال��ت��ع��اون وب��ذل
ال��ج��ه��د ال��دول��ي ،ل��دف��ع األط���راف
السياسية الليبية للتوصل إلى
حل سياسي ينهي مأساة الشعــب
هناك ،ويضع حدا ً لتنامي ظاهرة
اإلره������اب ،وان��ت��ش��ار المنظمة
اإلره��اب��ي��ة «داع�����ش» ،وإي��ق��اف
تمددها ،واجتثاث طرق تمويلها
وق��درت��ه��ا على استقطاب شباب
المنطقة».
م���ن ج��ه��ت��ه ،ق����ال ال��ب��ك��وش:
«م��ط��ال��ب��ون بالبحث ع��ن حلول

س��ل��م��ي��ة ع��اج��ل��ة ل��ب��ؤر ال��ت��وت��ر
بخاصة بالنسبة إلى ليبيا التي
تعتبر أق��رب البلدان التي يوجد
فيها م��ج��االت بتنامــي ظاهرة
اإلرهاب».
وأوضح البكوش أنه «ليس من
قبيل الصدفة أن تتزامن عملية
ت��ون��س م��ع ع��م��ل��ي��ات أخ���رى في
فرنسا ،والكويت ،في اليوم نفسه،
األمر الذي يؤكد أن ظاهرة اإلرهاب
تعولمت اآلن ف��ي ش��ك��ل واض��ح
يقتضي منا جميعا ً التضامن،
وت��ك��ث��ي��ف ال��ج��ه��ود ف��ي مستوى
التوقع».

عمان  -محمد شريف الجيوسي
دان الملتقى الوطني األردني الذي عقد في آخر الشهر
المنصرم ،في بيانه الختامي ،التدخل الرسمي األردني في
األزمة السورية ،مطالبا ً بانسحابه من األحالف العسكرية
التي ترعاها وتقودها ال��والي��ات المتحدة واتباعها من
األنظمة الرجعية العربية ،وإغالق غرفة عمليات الـ «موك»
التي تخطط وتدير عمليات الجماعات االرهابية المسلحة
في المناطق الجنوبية من سورية ،والتي كان آخرها عملية
(عاصفة الجنوب).
محذرا ً من انزالق األردن في مستنقع الحرب الدائرة التي
تستهدف تفتيت العالم العربي وإلغاء الهوية القومية
الجامعة ،وإقامة كيانات كرتونية هزيلة.
ودع��ا الملتقى الى إقامة أوس��ع جبهة وطنية شعبية
تتصدى للسياسات االقتصادية واالجتماعية ،وللقوى
الظالمية والتكفيرية اإلرهابية وللمشاريع االمبريالية
 الصهيونية الرجعية ،بحيث تضم مختلف الفئاتالمتضررة م��ن أح���زاب سياسية تتقاطع برامجها مع
التوجهات الوطنية العامة ،ومنظمات المجتمع المدني،
والشخصيات الوطنية المستقلة على مختلف مستوياتها
السياسية والفكرية والثقافية واإلعالمية واالقتصادية

واالج��ت��م��اع��ي��ة ،لتحقيق أه���داف المرحلة ف��ي التحرر
والديمقراطية والعدالة االجتماعية.
ولفت الملتقى إلى دور األردن الرسمي إزاء األوضاع
والتطورات في دول الجوار وفي المقدمة تصاعد الهجمات
التكفيرية الظالمية على األرض السورية شماال ً وجنوبا ً من
أجل تحقيق الهدف العدواني في تقسيم سورية وتفتيتها
أرضا ً وشعباً.
ودان الملتقى المجازر الدموية التي ترتكبها القوى
التكفيرية بحق المدنيين ،وقد جاءت العمليات اإلرهابية
األخ��ي��رة ف��ي ع��دد م��ن ال��م��دن العربية لتؤكد الحاجة
الستراتيجية عربية توقف نزيف الدم والتصدي الحقيقي
لإلرهاب بعيدا ً من مخططات حلف الناتو ،وص��وال ً الى
حلول سلمية تكفل تحقيق الحرية والديمقراطية والتنمية
والتقدم االجتماعي ،وف��ي آن حماية الجبهة الداخلية
وبسط االمن واالستقرار.
وأكد بيان الملتقى أن الصراع العربي الصهيوني يشكل
جوهر الصراع الرئيس في المنطقة ،وان ما يجري في
سورية والعراق وال��دول العربية األخ��رى من استهداف
للدولة العربية ومؤسساتها ،هي ان ال خطوة نحو تصفية
القضية الفلسطينية ،وتحقيق الحلم الصهيوني بيهودية
الدولة .وشدد على خيار المقاومة.

مطالبات ب�سحب جن�سيات المن�ضوين في «داع�ش»
أكدت شبكة «الهالل نيوز» األردنية اإللكترونية ،أن
فعاليات شعبية وحزبية وق��وى وشخصيات وطنية
أردنية ،طالبت الدولة بمنع دخول إرهابيين أردنيين
وغير أردنيين ،فارين ،من ساحات القتال ،ممن غادروا
األراض��ي األردنية ،أو بأية طريقة اخرى إلى سورية،
وانضموا الى الجماعات اإلرهابية المسلحة التي تعيث
فسادا ً في سورية.
ودع��ت ه��ذه ال��ق��وى ،الحكومة بسحب جنسياتهم

األردنية منهم.
كما تطالب ه��ذه القوى بوقف استقبال المزيد من
الالجئين السوريين ،حيث يتسلل إرهابيون عبرهم،
وتسهيل عودة الالجئين الى وطنهم ،ومنع جماعات
خليجية من االتجار بآالمهم .وأضافت الشبكة أن لدى
األردن الرسمي سيناريوات هي محل تقييم اآلن في حال
(قيام إمارة إسالمية) في جنوب سورية ،على تعبير
الشبكة ،أو في حال إعالن مناطق عازلة هناك!؟

تدعى «تفكك االتحاد األوروبي» .وركز محللون على «االنعكاسات السياسية»
لهذه النتائج حيث أن االقتصاد اليوناني ال يشكل سوى نسبة اثنين في المئة من
االقتصاد االوروبي ،وأن ما حدث كان بمثابة انتفاضة شعبية يونانية استقاللية
وتعبيرا ً عن مصالح اليونان في وجه تسلط االحتكارات البنكية متعددة الجنسية
التي تستخدم المديونية كأداة إخضاع اقتصادية وسياسية ضد العديد من
الدول في العالم .وأكدوا أن ذلك سيمثل سابقة تكسر طوق اإلذعان الذي فرض
على حكومات عديدة في أوروبا وخارجها وأن العدوى ستكون مرجحة االنتقال
إلى دول أخرى في االتحاد األوروبي أسبانيا والبرتغال وإيطاليا والعديد من دول
اوروبا الشرقية والجنوبية التي تئن تحت وطأة شروط صندوق النقد والبنك
الدولي وتحالف المقرضين الدوليين .نتائج االستفتاء التي وضعت األوروبيين
على المحك دفعت بالرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند والمستشارة األلمانية
أنغيال مركل لعقد اجتماع يوم الثالثاء في باريس لتقييم اآلثار المترتبة على
نتائج االستفتاء في اليونان ،حيث برز من خالل ردود وتصريحات المسؤولين
األوروبيين حالة من التخبط حيث عبر وزير االقتصاد األلماني سيغمار غابرييل
عن صعوبة مواصلة المفاوضات مع اليونانيين ،وأضاف أن رئيس الوزراء
اليوناني «قطع آخر الجسور مع أوروبا» .من جهة أخرى قال الرئيس اإليطالي
«سيرجيو ماتاريال» إن قرار الشعب اليوناني يجب أن يحترم حتى لو أدى إلى أن
تؤول األمور إلى اتجاه غير معلوم.
روسيا الجارة اللدودة لالتحاد االوروبي والتي تراقب االزمة اليونانية عن
كثب ،أعلنت على لسان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس االتحاد الروسي
«قسطنطين كوساتشوف» أن النتيجة النهائية لالستفتاء سيقوي من موقف
اليونان في المفاوضات مع االتحاد األوروبي.
من جهة أخ��رى ،عبرت صحيفة «نيويورك تايمز» عن القلق االميركي من
احتمال خروج اليونان من االتحاد االوروب��ي ،وقالت إن الرهان منعقد على ما
هو أكثر أهمية وخطورة من عضوية اليونان في االتحاد األوروبي وأنه ال ينبغي
أن يغيب عن البال أن اليونان عضو مهم في حلف شمال األطلسي الذي تقوده
الواليات المتحدة األميركية .ومن المستبعد أن يرضى قادة الحلف بخروج
اليونان من االتحاد األوروبي.

بشرى الفروي

هل تتخذ �أنقرة ( ...تتمة �ص)9
وفي ظل المعارك العنيفة التي تشهدها مدينة حلب ،عززت تركيا امكاناتها
الدفاعية منذ االسبوع الماضي على طول الحدود عبر نشر دبابات وصواريخ
مضادة للطائرات ،وبالتزامن مع تزايد حشودها العسكرية على الحدود ،كثر
الحديث عن تدخل عسكري داخل االراض��ي السورية ،وبالذات بعد ان دعا
الجيش التركي أول من أمس قادة القوات المنتشرة على طول الحدود مع سورية
الجتماع االسبوع المقبل لبحث امكانية تنفيذ عملية عسكرية في سورية بحسب
ما اوردته صحيفة «حرييت» التركية على موقعها االلكتروني.
فما يجري اآلن في الشمال السوري يضع أنقرة في موقف حرج فمهما تكن
طبيعة التدخل الخارجي في سورية ستكون تركيا في مواجهة الرد السوري
لوحدها بعد رفض الغرب وال��والي��ات المتحدة أي تدخل عسكريا ً إلسقاط
الرئيس بشار االسد وتم استبداله بقتال التنظيم االرهابي «داعش» .وهذا ما
أكده الباحث في شؤون السياسية التركية الخارجية بيرم بالسي.
فالمعضلة التركية تبدو متفاقمة حين نضع في االعتبارات ما تعانيه أنقرة
داخليا ً فهي لم تستطع ضمان االستقرار الحكومي أوال ً وال حل االزمة الكردية
التي تشتغل جذورها منذ انشاء الجمهورية التركية الحديثة على يد مصطفى
كمال اتاتورك في عام  1923وحرم الكرد من حقوقهم الثقافية ومن االعتراف
الرسمي بهم كأقلية ،ما يؤكد عليه المتابعون ان المسألة الكردية نقطة محورية
لسياسات تركيا الداخلية والخارجية وتؤدي الى إضفاء الضبابية على الموقف
الذي ينبغي ألنقرة اتخاذه في أي عمل عسكري تجاه سورية.
فمع فشل تركيا في جميع تحركاتها التي قامت بها منذ بدء الحرب بسورية ،ومع
تزايد تعزيزات الجيش التركي من تواجده على الحدود السورية ،تلك التعزيزات
التي أعلنت عنها الرئاسة التركية انها اجراءات أمنية هدفها تأمين الحدود ،يبقى
السؤال هل تتخذ أنقرة قرارا ً بالتدخل عسكريا ً في سورية وتكون مسؤولة عن
تحمل نتائجه ،وبالذات بعد تصريحات رئيس الحكومة أحمد داود أغلو التي أعلن
فيها ان بالده ال تنوي شن عملية عسكرية بين ليلية وضحاها في سورية؟

ناديا شحادة

الزبداني محطة ( ...تتمة �ص)9
بالتزامن مع استهداف الغوطة الشرقية والتي اتخذ قرار الحسم فيها تعلن
«جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» مساندة ما يسمى الجيش الحر ليبزغ دليل جديد
يلغي الفوارق بين التنظيمات المسلحة ول ُتقطف أولى ثمار التنسيق بين الجيش
السوري والمقاومة بنتائج سريعة باتت أكثر فاعلية وفعالية في معركة القلمون
والزبداني من خالل الدمج بين أسلوب الجيش السوري والقتال عبر مجموعات
منتشرة منظمة في المقاومة.
أكبر ثالث جبهات ع ّول عليها اإلره��اب لتحقيق أهدافه باتت مشتعلة وبحكم
المنتهية ،فالخط الساخن الذي تم اشعال فتيله في حلب دفع الجيش السوري لشن
هجوم مضاد الستعادة مركز البحوث العلمية غرب حلب بعد يوم من سقوطه في
قبضة «جبه ِة النصرة» وفصائل معارضة بعد أن أعلنت «جبهة النصرة» سيطرتها
على المركز وورود أنباء عن أسر الجيش السوري لـ  7مسلحين كانوا داخل مبنى
تسللوا إليه في حي جمعية الزهراء في حلب.
فيما سجلت الشقيقة إدل��ب حالة ع��دم ت��وازن تعيشها الجماعات على إثر
التفجيرات المتكررة بالسيارت المفخخة واقتتال الجماعات في ما بينها.
خط عسكري محكم الوثاق يدرك فيه الجيش السوري وحزب الله خبث النوايا
واألهداف فتعود الجبهات الثالث الى واجهة األحداث لتشكل منعطفا ً مهما ً في رسم
القدرات وعلى األرض تغيير التوازنات.

لمى خير الله

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6

أفقياً:

عمودياً:

1 .1بئر غاز طبيعي في الجزائر ،إضطرم
2 .2إحترم ،فتى ،يلبس اإلكليل
3 .3مدينة أميركية ،مرفأ في البرازيل
4 .4ملك جبيل ،طافت المكان
5 .5خاصتنا ،أخبر بما في فؤاده ،طاولة الزهر
6 .6نحرث األرض ،عندنا
7 .7أسرناهم ،سحرت وفتنت
8 .8قرع الجرس ،يدعمه ،متشابهان
9 .9بلدة لبنانية ،من الفاكهة الصيفية
1010حيوان ضخم ،د ّرب ،بارع
1111ال أبوح بها ألحد ،مدينة سويسرية
1212يسرقان ،يسر

1 .1حصن قديم في المغرب بناه األدارس��ة ،من أدوات
الحطاب
2 .2من دهاة العرب وقادتهم في صدر االسالم
3 .3أمسيات ،السقي
4 .4يحسد اآلخرين على نعمتهم ،شوق ،حرف نصب
5 .5القنوط ،أحدثه ليالً
6 .6للنفي ،فلوسها ،شك
7 .7مدينة فرنسية ،يتعودان على
8 .8أركض ،أرشد ،من الحبوب
9 .9نهر في سيبيريا ،ح ّذرتما
1010د ّوناه ،حاكم
1111في العود ،شاهدته
1212قعد ،حرف يوناني قديم ،مدينة فرنسية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،538642719 ،146793582
،723961458 ،972158643
،685274931 ،491835267
،369487125 ،817526394
254319876

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ت��ي��م��ور االع����رج  ) 2ور،
دام���ان ،كبا  ) 3نيبال ،الي��ن ) 4
لفت ،ايا ،وهاد  ) 5يا ،بيت ،بالدي
 ) 6سنوا ،ايدي ،بم  ) 7االكديون

 ) 8بيت الدين ،يسن  ) 9ارسم،
ارد  ) 10رم��ل ،رواب���ي ،لي ) 11
الوديع ،لمسنا  ) 12يا ،اخ��دره،
ناس.
عموديا:
) 1ت��ون��ل��ي س���اب ،راي ) 2

يريفان ،يامال  ) 3بت ،واترلو ) 4
ودا ،باالس ،دا  ) 5راالي ،المريخ
 ) 6ام ،يتاكد ،وعد  ) 7الال ،يدينا 8
) انا ،بدين ،بله  ) 9يوليو ،ايم 10
) ركنها ،نير ،سن  ) 11جب ،ادب،
سدلنا  ) 12الديمان ،ياس.

 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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Entourage
فيلم ك��وم��ي��دي بطولة مارك
وال��ب��رغ م��ن اخ���راج دوغ الين.
م�����دة ال����ع����رض  105دق���ي���ق���ة.
 ،0ABCامبير ،فوكس ،سينما
سيتي).

Love and Mercy
فيلم درام����ا ب��ط��ول��ة اليزابت
ب��ان��ك��س وج����ون ك���وس���اك .مدة
العرض  120دقيقةز (،ABC
سينما سيتي ،امبيرن سينمال،
سينما سيتي).
Cut Bank
ف���ي���ل���م رع������ب ب���ط���ول���ة الي���م
ه��ي��م��س��ورث م���ن اخ������راج م��ات
شاكمان .مدة العرض  93دقيقة
( ،ABCغاالكسي).

Spy
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال��ع��رض  120دق��ي��ق��ة( .اب����راج،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
ديونز ،امبير).

The Unbeatables
ف���ي���ل���م ت����ص����وي����ري ب���ط���ول���ة
غ���ب���ري���ال ال���م���ي���رن م����ن اخ�����راج
جان ج��وس .مدة العرض 106
دقائق( .سينما سيتي ،ديونز،
ابراج ،فوكس ،سينمال).

Son of a Gun
فيلم تشويق بطولة اليسيا
ف��ي��ك��ان��در م��ن اخ����راج خولياس
اف����ي����ري .م�����دة ال����ع����رض 108
دقائق( .سينما سيتي ،سينمال،
فوكس ،اسباس).

