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بارزاني :قد نلج�أ لالنتخابات المبكرة
�إذا لم تحل �أزمة الرئا�سة
ق��ال رئيس إقليم شمال العراق،
مسعود ب��ارزان��ي ،إن��ه م��ن الممكن
اللجوء إل��ى انتخابات مبكرة في
اإلقليم ،في ح��ال لم تتفق األح��زاب
السياسية على ح � ّل ألزم��ة رئاسة
اإلقليم.
واعتبر ب��ارزان��ي ،في بيان صدر
عنه مساء أول من أمس ،أن اختالف
األح��زاب السياسية ،في ما يتعلق
بأزمة الرئاسة ،هو جزء من العملية
الديمقراطية.
وقال بارزاني إن «أزم��ة الرئاسة
التي يشهدها اإلقليم ،لم تؤثر على
أداء قوات البيشمركة ،المستمرة في
محاربة اإلرهابين».
وأش��ار البيان إلى لقاء بارزاني،
أمس ،بالممثل الخاص لألمين العام
ل�لأم��م المتحدة ف��ي ال��ع��راق ،جان
كوبيس ،قائالً« :إن اللقاء بحث األزمة
الرئاسية في اإلقليم ،والتطورات
ف��ي ال��ش��رق األوس����ط ،والعمليات
العسكرية ضد تنظيم داعش ،ووضع
النازحين».
وف���ي م��ا يتعلق ب��اإلص�لاح��ات
السياسية التي أعلن عنها رئيس
الوزراء العراقي حيدر العبادي ،قال
ب��ارزان��ي إن «إقليم شمال العراق
سيؤيد تلك اإلص�لاح��ات ،ف��ي حال
ان��درج��ت تحت تطبيق ال��دس��ت��ور،
وال��ش��راك��ة الحقيقية ومكافحة
الفساد».
وأضاف« :أنه سيعارضها في حال
كانت تهدف إلى تهميش الدستور،

والعناصر األخرى في العراق بخاصة
شعب اإلقليم ،وفي حال كانت تعمل
على عودة الديكتاتورية».
وكان مجلس شورى إقليم شمال
العراق ،أعلن في  17آب الماضي ،أن
رئيس اإلقليم بارزاني ،سيبقى في
منصبه محتفظا ً بكامل صالحياته،
لحين التوصل إلى اتفاق سياسي أو
إجراء انتخابات.
وك���ان���ت األح�����زاب ال��س��ي��اس��ي��ة
ال��خ��م��س��ة ،وه���ي «ال��دي��م��ق��راط��ي
الكردستاني» و«االت��ح��اد الوطني
الكردستاني» ،و«ح��رك��ة التغيير
ال��ك��ردي��ة» ،و«االت��ح��اد اإلس�لام��ي»،
و«الجماعة اإلسالمية» ،عقدت في
 20آب الماضي إجتماعاً ،للبحث

الأمن يلقي القب�ض( ...تتمة �ص)9

ف��ي وض���ع رئ��ي��س اإلق��ل��ي��م ،ال��ذي
انتهت واليته الرئاسية في  20آب
الماضي.
وتطالب حركة التغيير الكردية،
التي تتزعم المعارضة ،بضرورة
توكيل رئيس البرلمان« ،يوسف
محمد» ،بمهمات رئيس اإلقليم ،عقب
انتهاء فترة رئاسة البارزاني ،إضافة
إلى أن يكون انتخاب رئيس اإلقليم
من خالل البرلمان ،وليس من طريق
انتخابات شعبية.
أم�����ا ال����ح����زب ال���دي���م���ق���راط���ي
الكردستاني ،فيصر على ض��رورة
استمرار بارزاني بمنصب الرئاسة،
حتى انتخاب رئيس جديد ،بموجب
قرار اتخذته لجنة وزارة العدل.

م�صر� :إحالة  38عن�صر ًا من «الإخوان»
�إلى محكمة ع�سكرية بينهم القر�ضاوي

أحالت النيابة العامة المصرية 38 ،عنصرا ً من
جماعة اإلخوان المسلمين ،بينهم يوسف القرضاوي،
إلى محكمة عسكرية بتهمة إنشاء خاليا مسلحة قتلت
عنصرا ً من قوات األمن المصري.
وذك���رت النيابة العامة المصرية ،إن السلطات
كانت قد اعتقلت 35شخصاً ،بينهم قيادات في جماعة
اإلخوان المسلمين المحظورة بمصر ،ووجهت لهم تهما ً
بالتحريض على القيام بأعمال عنف ،مشيرة إلى أن من
بين المتهمين شخصيتين بارزتين من جماعة اإلخوان
المسلمين ،إض��اف��ة إل��ى ال��داع��ي��ة اإلس�لام��ي يوسف
القرضاوي الذي يعيش في قطر والذي يحاكم غيابيا ً
مع متهمين آخرين يعيشان خارج مصر.
ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بتنفيذ أو التخطيط
لتنفيذ تفجيرات عدة في العاصمة المصرية القاهرة،

 2007تحمل اللوحة الرقم  742710السويداء بيضاء
اللون ويقودها السائق عمر حرب قرقماز تولد عام 1979
وقام بقتله وتفخيخ السيارة بكميات كبيرة من المتفجرات
ومن ثم ركنها الجمعة بتاريخ  2015-9-4في موقع عين
المرج على طريق ضهر الجبل.
وفي السياق ،أكد شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين
الشيخ حكمت الهجري أن اعترافات ابو طرابه تكشف
الفكر اإلرهابي والظالمي ال��ذي يرمي إلى «االيقاع بين
أبناء المحافظة الصامدين في وجه المخططات المشبوهة
لتشويه العالقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة».
ودع��ا الهجري أبناء السويداء إلى التنبه لما يحاك
من محاوالت ومخططات مشبوهة لخلق الفتن وإث��ارة
الفوضى مؤكدا ً ضرورة «تحكيم لغة العقل قبل توجيه
أي اتهام» من دون التأكد من الحقائق والحفاظ على القيم
األصيلة التل تربى عليها أبناء الجبل األشم والحفاظ على
صمودهم ووحدتهم ضد أعداء الوطن.
هذا وارتفع عدد شهداء التفجيرين إلى ستة وثالثين
وقد تم تأجيل تشييع الشيخ وحيد البلعوس ومرافقيه
في المدينة إلى حين إتمام الوساطة التي يقوم بها الشيخ
راكان األطرش.
الى ذلك ،رفض رئيس وزراء كيان العدو «اإلسرائيلي»
بنيامين نتنياهو أم��س دع��وة من زعيم المعارضة في
الكيان المحتل لتوفير مأوى لالجئين السوريين قائالً« :إن
البلد أصغر من أن يستوعبهم».

وناشد إسحق هرتزوغ زعيم حزب االتحاد الصهيوني
أكبر أحزاب المعارضة «استيعاب الالجئين من القتال في
سورية».
وف��ي تصريحات خ�لال اجتماع حكومة ال��ع��دو قال
نتنياهو إن «إسرائيل» ال تتعامل بال مباالة مع المعاناة
اإلنسانية لالجئين من سورية ،وأشار إلى أن المستشفيات
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» تعالج ج��رح��ى م��ن «ال��ح��رب األهلية
السورية».
لكن نتنياهو قال إن «إسرائيل» دولة صغيرة للغاية.
ليس لها عمق جغرافي أو ديموغرافي في إشارة إلى أن
استقبال الجئين عرب قد يؤثر على التوازن السكاني في
بلد يهيمن عليه اليهود ويمثل العرب خمس سكانه البالغ
عددهم  8.3مليون نسمة.
وعلى رغم أنه لم تكن هناك دعوات دولية «إلسرائيل»
لفتح حدودها للسوريين فقد قال هرتزوغ إن على نتنياهو
واجبا ً أخالقيا ً بقبول الالجئين.
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري والمقاومة على دوار
السيالن وعدد من كتل األبنية المحيطة به.
وكانت وحدات من الجيش أحكمت أمس سيطرتها على
حارة بيت الداالتي وعدد من كتل األبنية في حي النابوع،
اضافة الى أبنية في معظم المحاور بمدينة الزبداني
ودمرت نفقا ً للمسلحين يمتد من عمق المدينة باتجاه سهل
الزبداني ودمرت سيارة مزودة برشاش ثقيل وقضت على
عدد من المسلحين في حي العارة.

دم�شق� :إنكار بريطانيا( ...تتمة �ص)9
الساسة البريطانيين في قضايا
ليست م��ن اختصاصهم بموجب
ال��ق��ان��ون ال���دول���ي وم��ي��ث��اق األم��م
المتحدة.
وأكدت الوزارة أن قيام الحكومة
البريطانية بتصدير اإلرهابيين
والمتطرفين أمثال جون االنكليزي
ذ ّب���اح «داع���ش» وب��اي��واء قادتهم

لعشرات السنين امثال ابو قتادة
وعمر عبد الرحمن وتوفير الدعم
اللوجستي والمنبر االع�لام��ي لهم
لبث اف��ك��اره��م الظالمية الهدامة
وتجنيد اإلرهابيين يكشف النفاق
ال��ب��ري��ط��ان��ي ال��س��ي��اس��ي وزي���ف
االدع������اءات ب��ن��ش��ر ال��دي��م��ق��راط��ي��ة
ومكافحة اإلرهاب ورعاية وحماية

دعوات بحرينية لتحميل المنامة
م�س�ؤولية الدمار باليمن

إضافة إلى االشتباه في أنهم متورطون في اغتيال عقيد
في الشرطة المصرية في نيسان الماضي.
يذكر أن ق��وات األم��ن المصرية كانت ق��د اعتقلت
آالف المنتمين إلى «اإلخ��وان» ومن المتعاطفين معها
منذ عزل الرئيس محمد مرسي عام  ،2013علما ً أن
المواجهات بين القوات المصرية والموالين لمرسي
سقط فيها قرابة  1400قتيل ،فيما تم اعتقال حوالى
 15000آخرين.
وجدير بالذكر أن مصر تتعرض لهجمات مسلحة
متعددة داخل البالد ،حيث قامت التنظيمات المسلحة
المتشددة بقتل المئات من أف��راد الشرطة والجنود،
خصوصا ً في شمال سيناء معقل تنظيم أنصار «بيت
المقدس» الذي أعلن والءه لتنظيم «داعش» وأطلق على
نفسه اسم «والية سيناء».

اليمن يق�ضي ( ...تتمة �ص)9

حقوق اإلنسان ويظهر الهدف من
توجيه الرسائل البريطانية إلى
مجلس األم���ن م��ث��ل ت��ل��ك ال����واردة
بالرقم « 2015/641اس» ناهيك
عن التصريحات الصادرة من قبل
وزي��ر الخارجية البريطاني والتي
ال تحمل في طياتها إال دعما ً مباشرا ً
لإلرهاب وتنظيماته.

مرحلة ما بعد حيفا واذا تطورت األمور سنختار الزمان لالنتقال الى ما
بعد ما بعد حيفا ،واستطاعت صواريخ المقاومة القضاء على فرضيات
التدخل البري للعدو «االسرائيلي» في جنوب لبنان ،وحققت المقاومة
اللبنانية االنتصار التاريخي وهزمت العدو «االسرائيلي» الذي لم تكن
هذه الهزيمة في حساباته االستراتيجية ،واثبتت التفوق لحزب الله
الذي كان سيد المقاومة يمثل نصف الحرب ،واستطاع هزيمة العدو
«االسرائيلي» عسكريا ً وسياسيا ً وإعالمياً.
وأصبح اآلن المتابع للحربين يؤكد ان السعودية تورطت في حربها
على اليمن وباتت فوق احتمال اإلخفاء كما «اسرائيل» تورطت سابقا ً في
لبنان ،وباتت السعودية في اليمن تلجأ للتصعيد إلخفاء الهزيمة التي
ستلحق بها ،فاالحداث الميدانية التي نشهدها من ارتفاع اعداد القتلى في
صفوف التحالف السعودي تدل على تورط السعودية التي شنت حربها
على اليمن لحساباتها الخاصة حيث ان موقع اليمن شديد الخطورة
بالنسبة لالمن االستراتيجي السعودي وان نجاح الحوثيين المدعومين
من قبل ايران في التغلغل في اليمن يمثل تهديدا ً مباشرا ً لألمن الوطني
السعودي بكل مفاهيمه السياسة واالجتماعية والعسكرية ،حيث تزامن
الظهور والنجاح الحوثي في اليمن مع نجاحات اي��ران النووية ،هذا
النجاح الذي جعل من السعودية تدرك ان هناك معادلة ت��وازن قوى
اقليمة جديدة تكون ايران الوجه االول لنجاحاتها على الصعيد النووي
بدعم من القوى الدولية الست شريكة ايران في اتفاقها النووي وعلى
االخص الواليات المتحدة ،وهذا ما أكده تقرير لمجلة «فورين بوليسي»
االميركية.
فمع إعالن المتحدث الرسمي باسم الحوثيين سابقا ً أن علينا ان نتوقع
مفاجأت في هذه الحرب ،وإعالن المتحدث باسم الجيش اليمني عن ان
أبها والرياض وجدة اهداف مشروعة ،بات اآلن من الضروري اتخاذ هذه
التهديدات بجدية وبالذات بعد الصاروخ الذي استهدف موقع التحالف
في مأرب.
فالوقائع الميدانية قضت على آمال السعودية في تحقيق نصر في
اليمن ،وجاءت زيارة ملك السعودية الى واشنطن لتقضي نهائيا ً على
طموحات المملكة ولتغلق بوابات الحرب واستهداف اي��ران ،فحسب
المحللين يسعى ملك السعودية من خ�لال ه��ذه الزياة ال��ى مزيد من
الدعم االميركي في مواجهة ايران ،ولكن الرئيس االميركي باراك اوباما
أثار القلق حيال األزم��ات الدائرة في منطقة الشرق االوس��ط وال سيما
في سوريـة واليمـن ،وأبلـغ ضيفـه عـن تـردي االوضـاع االنسانية في
اليمن.

ناديا شحادة

الجي�ش يكبد( ...تتمة �ص)9

دعا تيار الوفاء اإلسالمي البحريني الشعب اليمني إلى تحميل
سلطات المنامة مسؤولية الدمار الذي حل في بالدهم ،عبر اآلليات
السياسية والحقوقية والجنائية ،وحث القوى الدولية الداعمة
للشعبين في اليمن والبحرين على عدم إعطاء النظامين السعودي
والبحريني طوق نجاة ،حيال الشأنين اليمني والبحريني ،وكذلك
عدم تعاطي قوى المعارضة مع آل خليفة سياسياً ،سيما في ظل
التوقعات بتدهور الوضع الميداني في اليمن ضد قوات ما يسمى
«بالتحالف العربي».
وأفاد موقع «المنامة بوست» ان التيار اعتبر عبر بيان صدر
يوم أمس السبت ،ان العملية العسكرية التي قام بها الشعب
اليمني الجمعة الماضي ضد الدول المعتدية عليه ،ضربة موجعة
أسفرت عن مقتل العشرات من جنوده ومرتزقته.
وأش��ار إلى أن اعتراف النظام الخليفي بمقتل  5من عناصر
المرتزقة يأتي بعد أنباء ت��واردت عن مقتل آخرين مسبقا ً ولم
يعلن عنهم ،لكن النظام استشعر ورطته الميدانية والسياسية في
اليمن ،بسبب االرتهان والتبعية الكاملة آلل سعود ،وهيمنة النظام
السعودي على القرار األمني والعسكري الذي يخص البحرين.
كما حمل ائتالف شباب ث��ورة  14شباط البحريني األنظمة
الحاكمة ،ومنها النظام الحاكم في المنامة ،والتي زجت بعناصر
المرتزقة في العدوان على اليمن ،مسؤولية مقتلهم ،مشيرا ً إلى
أن الشعوب الخليجية بريئة من هذه الحرب الجاهلية  -على حد
وصفه.
واعتبر االئتالف في بيانه الصادر أمس األول الضربة العسكرية
التي قام بها الشعب اليمني ضد  -ما يسمى  -بقوات «التحالف
العربي» بقيادة سعودية ومشاركة بحرينية في العدوان على
اليمن ،الجمعة الماضي ،أح��د ردود الفعل المشروعة ،ونوعا ً
من العقاب الحازم ،لهؤالء الغزاة المجرمين ،دفاعا ً عن اليمن
وأبنائه.
وأكد االئتالف أن من حق الشعب اليمني المقاوم ،وجيشه ولجانه
رد المعتدين ومرتزقتهم ،وإلحاق الهزائم النكراء بهم ،معتبرا ً ما
حدث يوم الجمعة جزءا ً من الجزاء الصارم الذي أعده شعب اليمن
المظلوم للمعتدين الجناة من السعوديين واإلماراتيين ومرتزقة
النظام الخليفي ،وغيرهم من الغزاة المحتلين  -وفقا ً للبيان.
وقد وجه االئتالف تحياته إلى الشعب اليمني في مواجهته
للعدوان الغاشم ،محمالً النظام البحريني مسؤولية قتل من زج
بهم ودفعهم من مرتزقته لالعتداء على هذا البلد ،مضيفا ً أن الشعب
البحريني يرفض هذه الحرب العدوانية على الشعب اليمني.

وتابع المسؤول العراقي« :أن الخارجية العراقية
تنتظر توضيحا ً من الجانب القطري حول الموضوع»،
مؤكدا ً أن «أي مؤتمر يعنى بالشأن الداخلي العراقي يتم
عقده بعيدا ً من علم الحكومة العراقية مرفوض من قبلنا،
ومن شأنه اإلساءة إلى صميم عالقاتنا الثنائية مع الدول
الراعية له».
وأعلن األسبوع الماضي نواب عن ائتالف دولة القانون
(كتلة برلمانية) عن جمعهم تواقيع  100نائب إلقالة
رئيس البرلمان من منصبه بعد زيارته األسبوع الماضي
دول��ة قطر ،لكن األخير أص��در توضيحا ً أكد فيه انه لم
يشارك في مؤتمر قطر ،وزي��ارت��ه ج��اءت تلبية لدعوة
رسمية.
وتحاول قطر المتهمة بدعم تنظيم «داعش» اإلرهابي
ودول خليجية اخ��رى مثل السعودية واالم���ارات الى
إسقاط العملية السياسية في العراق واعادة البعثيين
الى السلطة.
ميدانياً ،قضت القوات العراقية المشتركة على متزعم
في تنظيم «داعش» اإلرهابي غرب سامراء في محافظة
صالح الدين.
وذك��ر موقع شبكة اإلع�لام العراقي أن ق��وات الحشد
الشعبي تمكنت وفق معلومات استخباراتية دقيقة من
القضاء على ما يسمى «وال��ي ص�لاح الدين» اإلرهابي
المدعو اب��و طلحة االن��ص��اري غ��رب س��ام��راء في صالح
الدين.
وقضت قيادة عمليات بغداد على  10إرهابيين ودمرت
 3سيارات تحمل أسلحة وسيارة أخرى تحمل إرهابيين
وقضت على من فيها إضافة إلى تدمير وكر و 10خنادق.
وعثرت القوات األمنية على  4مخابئ تحتوي على 22
عبوة ناسفة وعدد من قذائف الهاون ومواد أخرى شديدة
االنفجار ف��ي مناطق األرام���ل والمالمحة والضابطية
والبوعوسج غرب وجنوب بغداد وفككت عبوة ناسفة
موضوعة على جانب الطريق في منطقة المناري جنوب
بغداد وألقت القبض على مطلوبين.
كما قضى سالح الجو العراقي على  8إرهابيين ودمر
سيارتين كانتا تقالنهم بالقرب من قاعدة سبايكر في
صالح الدين.
إلى ذلك ،واصلت القوات العراقية عملياتها العسكرية
الواسعة ضد أوكار ومعاقل عصابات «داعش» اإلرهابية
في عدد من المحافظات العراقية مكبدة إياها خسائر
فادحة في األرواح والمعدات.

وق��ال كريم ال��ن��وري المتحدث باسم ق��وات الحشد
الشعبي العراقية لمراسلة «سانا» في بغداد إن «قوات
عراقية مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي
قصفت بالمدفعية الثقيلة والصواريخ فجر اليوم في اطار
عملية الثأر لشهداء الحشد التي بدأت امس مواقع ومعاقل
العصابات اإلرهابية في مناطق الصقالوية والصبيحات
والمضيق وجزيرة الخالدية في محافظة األنبار وكبدت
العصابات اإلرهابية عشرات القتلى إضافة إلى تدمير
العديد من اآلليات المسلحة والمفخخة وأكداس العتاد».
وأوض��ح ال��ن��وري أن شن س�لاح الجو العراقي وجه
ضربة الى جسر صدر الندى الذي تستخدمه العصابات
اإلره��اب��ي��ة م��م��را ً استراتيجيا ً الم��دادات��ه��ا م��ا اسفر عن
تدميره في شكل كامل وقطع طرق إمداد اإلرهابيين بين
قضاء الحويجة في محافظة كركوك وناحية مخمور في
محافظة نينوى شمال العراق ،مشيرا ً إلى أن مدفعية
قوات الحشد الشعبي قصفت في ساعة مبكرة من صباح
اليوم وكرين للعصابات اإلرهابية في ناحية الصينية
غرب قضاء بيجي في محافظة صالح الدين ما أسفر عن
تدمير الوكرين والقضاء على سبعة عشر إرهابيا ً في
الوكر األول وأحد عشر إرهابيا ً في الوكر الثاني.
وأكد النوري أن قوات عراقية مشتركة طوقت مدينة
الرمادي مركز محافظة األنبار من أرب��ع جهات تمهيدا ً
القتحامها وتطهيرها من العصابات اإلرهابية.
وفي سياق متصل أفادت خلية االعالم الحربي التابعة
لقيادة العمليات المشتركة العراقية أمس بأنه تم تدمير
ثالث آليات مفخخة تابعة لتنظيم «داع��ش» اإلرهابي
وقتل من فيها في منطقة الحميرة جنوب شرقي االنبار.
وقالت الخلية في بيان ،إن «القوات األمنية المتمثلة
باللواء  76من الفرقة  16من الجيش العراقي صدت
ه��ج��وم�ا ً لتنظيم «داع����ش» اإلره��اب��ي ع��ل��ى القطعات
العسكرية الموجودة في منطقة الحميرة جنوب شرقي
االنبار ،موضحة ان قوات اللواء تمكنت من احباط هذا
الهجوم وتفجير ث�لاث آليات مفخخة تابعة للتنظيم
اإلرهابي وقتل جميع من فيها».
وأشارت الخلية إلى أن قيادة عمليات الجزيرة دمرت
براجمات الكاتيوشا وكرا ً لعصابات «داعش» اإلرهابية
في بستان بمنطقة البوحياة في األنبار.
وكانت القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي قضت
أول من أمس على العشرات من إرهابيي تنظيم «داعش»
ودمرت اوكارا ً لهم في صالح الدين واألنبار وغرب بغداد.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1رائ��د أميركي راح��ل ط��ار ف��وق القطبين الشمالي
والجنوبي
2 .2در ،دولة عربية ،ضمير متصل
3 .3مصيف سوري ،يدونان
4 .4قرود ،مصيبة
5 .5مدينة يمنية ،كبير آلة السومريين
6 .6الذات ،المذل
7 .7قلب ،والية أميركية
8 .8بلدة لبنانية ،بركان مشتعل في إيطاليا ،ركيزة
9 .9حرف نصب ،من القوارض ،أتممتي العمل
1010جحيم ،حرف عطف ،عبرا
1111جشع ،والية أميركية ،أحرف متشابهة
1212م��وق��ع أث���ري ف��ي س��وري��ا بمحافظة ح����وران ،من
الحبوب

1 .1قرية لبنانية
2 .2مدينة سعودية ،صنوبر ،إسم موصول
3 .3عاصمة ألبانيا ،أجل
4 .4حب ،مدينة في أستونيا
5 .5قرية لبنانية ،فاقد الزوجة
ّ
أبيض
6 .6سقي ،منزل،
7 .7إمارة عربية ،شاهدت ،أقفز (بالعامية)
8 .8بركان في كوستاريكا
9 .9يجيء ،حلم ،حرف نصب
1010رطباها بالماء ،أداة جزم
1111إقترب من ،غير مطبوخ ،رفاق السن
1212دولة آسيوية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،578269341 ،216437859
،937612584 ،493581762
،851394627 ،642875913
،185923476 ،324756198
769148235

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1يوهان باير ،ال  ) 2ارمنيا،
اوال����ي  ) 3ق��ي��ل ،سبتساي ) 4
وداها ،رسب ،ما  ) 5يأنبه ،يأس 6
) أنار ،رنم ،لنا  ) 7لي ،ليل ،رادار

 ) 8امريتسار  ) 9مال ،انكا ،سرب
 ) 10وج��دان ،اال ،نت  ) 11يد،
ميافارقين  ) 12لبن ،يا ،يسنا.
عموديا:
 ) 1ياقوت الحموي  ) 2وريد،
ني ،اجدل  ) 3هماليا ،الد  ) 4ان،

هارلم ،امن  ) 5نيسان ،يراني ) 6
باب ،برلين ،اي  ) 7ترهن ،تكافأ
 ) 8يأسس ،مرساال  ) 9رواب��ي،
اا ،اري  ) 10اي ،ال���درس ،قس
 ) 11ال ،مسنا ،رنين  ) 12لينا،
ارعبتنا.

 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

5

1

2

9

8
4

2

5

2
2
3

3
3

9

7

5
5

6

5

1
3

7
4
7

7

8

5
8

8

6
4

5

A Walk in the Woods
فيلم تشويق بطولة روب��رت
ريدفورد من اخراج كين كوابيس.
مدة العرض  104دقيقة،ABC( .
كونكورد ،سينمال ،غاالكسي).
Barbie in Rock N
Royals
فيلم تصويري .م��دة العرض
 84دق� �ي� �ق���ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينما سيتي ،ديونز،
اس � �ب� ��اس ،ف� ��وك� ��س ،سينمال،
غاالكسي).
Connasse, princesss
des coeurs
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة كاميل
ك��وت�ي��ن م��ن إخ� ��راج ال� ��وس النغ
وناعومي ساغلو .م��دة العرض
 80دق��ي��ق��ة( .س �ي �ن �م��ا سيتي،
.)ABC
A Mouse Tale
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ت��وم
ارنولد من إخراج دايفد بيسبانو.
مد العرض  96دقيقة( .فوكس،
 ،ABCكونكورد ،غاالكسي).
No Escape
فيلم تشويق بطولة اليك بيل
من إخراج جون اريك دويل .مدة
العرض  103دقيقة( .كونكورد/
 ،ABCسينما سيتي ،سينمال،
فوكس).
The Transporter
Refueled
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة راي
ستيفينسون م��ن اخ ��راج كاميل
ديالمار .مدة العرض  96دقيقة.
(ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
س� �ي� �ت ��ي ،س� �ي� �ن� �م ��ال ،اس� �ب ��اس،
فوكس).

