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ظريف ي�ؤكد �أن ( ...تتمة �ص)9

العبيدي ينجو من ( ...تتمة �ص)9

ولفت ظريف إلى أن األزم��ة في سورية «ستنتهي بشرط تخلي األط��راف
الخارجية عن إجراءاتها التي تهدف إلى تحقيق مصالح قصيرة األمد على
حساب دم��اء الشعب ال��س��وري وأن يسمحوا لهذا الشعب بالعيش بأمن
واستقرار» ،مشيرا ً إلى «أن السالم لن يعم في سورية بالشعارات التي تطلق
هذه األيام من بعض الدول المجاورة لها وإنما بمنع استخدام أراضيها لتسلل
اإلرهابيين إلى داخل سورية».
من جانبه أكد وزير الخارجية اإلسباني أن حكومة بالده «تدعم الحوار
في سورية وتدعو الى تكريس الجهود لحل األزمة بالطرق السلمية وبطريقة
عقالنية ومنطقية حتى تمكن مواصلة الحوار وفق بيان جنيف» ،مشددا ً على
أهمية السيادة السورية ووحدة التراب السوري وضرورة مكافحة اإلرهاب.
الى ذلك ،أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند أنه أوعز لوزير الدفاع بتنفيذ
تحليقات استطالعية على حدود سورية من أجل توجيه ضربات إلى مواقع
«داعش».
وقال هوالند في مؤتمر صحافي عقد في باريس أمس ،إن باريس ال تخطط
إلجراء عملية برية في سورية لكن بالده تستعد لقصف مواقع تنظيم «داعش»
اإلرهابي داخل سورية ،مؤكدا ً أن «اإلسالموية تمثل تهديدا ً جديا ً على فرنسا»،
وأشار إلى أن هذا الخطر ينبع كذلك من أراضي سورية وبالتالي يجب جمع
معلومات كاملة حوله.

ال�سي�سي يحذر من مزيج الحروب النف�سية
مع الإرهاب لهدم الدول الوطنية

وأوضح مصدر ان القوات العراقية المشتركة
تمكنت من قتل عشرات االرهابيين من «داعش»
في محافظات عدة فيما دارت اشتباكات داخلية
بين عناصر «داعش» بعد هروب البعض منهم
من المعارك ،اضافة الى الخالفات التي نشبت
بينهم.
وأف��اد بأن طيران الجيش العراقي قتل في
االنبار اكثر من  20إرهابيا ً بينهم القيادي أبو
جمانة السوري عبر استهداف رتل لعصابات
«داعش» في منفذ الوليد الحدودي مع سورية،
كما قصفت الطائرات العراقية نفقا ً لداعش يؤدي
ال��ى منطقة اليتامى ك��ان يستخدم ربما لنقل
عناصر االرهابيين في عملية الفلوجة ،إضافة
الى ضربة جوية في منطقة الفالحات.
كما قتل  50إرهابيا ً في الصينية والمناطق
القريبة من بيجي خالل ضربات عدة نفذتها
القوات المشتركة والطيران العراقي في تلك
المناطق.
وتمكنت أيضا ً ق��وات الحشد الشعبي في
محيط منطقة الصقالوية ،خط االشتباك االول
م��ع «داع���ش» ،م��ن قتل انتحاري ح��اول فتح
الطريق لعصابة «داعش» وحصلت اشتباكات
اسفرت عن مقتل المهاجمين من «داعش» .كما
قصفت بالمدفعية أيضا ً سبعة أوكار لداعش في
أطراف حصيبة الشرقية في الرمادي.
وفي الموصل اختطفت «داع��ش»  127طفالً
تتراوح أعمارهم بين  11و 15عاما ً ال سيما بعد
خسارتهم أع��دادا ً كبيرة من أفرادهم في القتال
الداخلي كما نقل عدد منهم الى محور االنبار في
محاولة السعاف قطاعاتهم في هذه المناطق.
وفي الشرقاط استنفرت «داعش» كل أفرادهـا
بعد ان تم مساء أول من أمس نحر ثالثة أفراد من
«داعش» وجـدت جثثهم ملقية في أحد الشوارع
ال سيما ف��ي ظ��ل المضايقات التي تمارسها
الجماعة بحق أهالي هذه المناطق.
وأش���ار مصدر مطلع ال��ى ان وزي��ر الدفاع

العراقي أكد ان الطيران العراقي يحقق ضربات
موجعة ودقيقة ض��د «داع���ش» ،وأوض���ح ان
التأخير في عملية تحرير الموصل هو قضية
لوجستية وليست بحاجة الى قرار سياسي.
وأوض���ح ان الجيش ال��ع��راق��ي ق���ادر على
ال��وص��ول ال��ى جميع االه���داف داخ��ل االراض��ي
العراقية وان التأخير يعود الى العنصر المدني
ومحاولة تقليل الخسائر الى الحد األدنى.
وكان قد قتل عدد من مسلحي «داع��ش» في
صالح الدين وتم تدمير ورشة لتصنيع العبوات
الناسفة بعمليات متنوعة لفصائل الحشد
الشعبي في ناحية الصينية وأطرافها غرب
قضاء بيجي في شمال تكريت ،كما تم استهداف
آلية للتنظيم تقل  3مسلحين في تقاطع الديوم
غ��رب تكريت ،فيما أعلن قائد عمليات صالح
الدين الفريق الركن جمعة عناد قطع طريق
إم��داد «داع��ش» من منطقة الفتحة إلى بيجي
وال��ذي يعد من أهم الطرق ال��ذي يمد التنظيم
باحتياجاته من مدينة الموصل.

�إيران وال�سعودية ( ...تتمة �ص)9
المناهض للصهيونية واستمرت لليوم وقد اكد ذلك وزير الدفاع االيراني العميد
حسين دهقان حيث قال ان حياة المقاومة وبقاءها امر استراتيجي بالنسبة الى ايران،
بعكس الرياض صاحبة الدور األكبر في تأزم الوضع في كل من البحرين والعراق
وسورية واليمن ،الدور الذي يوفر الدليل الكافي على طموحات المملكة في المنطقة
حيث تعتبر نفسها القائد والقوة الوحيدة المناسبة لتشكيل وادارة االحداث هناك،
فهذه المواقف العدائية للرياض ضد محور المقاومة وسياستها المتبعة في المنطقة
التي كانت سببا ً في االضطربات االقليمية والحروب االهلية ذات الطابع الطائفي التي
تشهدها المنطقة ادت الى اتساع فجوة الخالفات بين البلدين في شكل الفت خالل
األشهر األخيرة.
فالسعودية التي تلقت ضربات قوية من قبل محور المقاومة بدءا ً من االنتصارات
التي يحققها الجيش السوري على جبهات عدة خالل المعارك التي تدور بينه وبين
الجماعات اإلرهابية المدعومة سعودياً ،وأخ��ي��را ً األح��داث التي يشهدها اليمن،
فالمتغيرات السياسية والعسكرية التي نشهدها بالمنطقة زادت من توتر العالقات
بين الرياض وطهران ،وجعلت من الدبلوماسية االيرانية التي تتبنى خطابا ً دبلوماسيا ً
معتدالً ،والمعروفة بسياستها الهادئة وتصريحاتها المتزنة تجاه السعودية ،حيث
حاولت طهران جاهدة االبتعاد عن التصعيد مع السعودية التي تقود حملة عسكرية
ضد الشعب اليمني ألسباب بات الجميع يدركها وأهمها خوفها من خروج اليمن من
دائرتها بعد سيطرت الحوثيين على العاصمة صنعاء ،فالمملكة لم تتقبل تصدر جماعة
الحوثيين المدعومين من ايران السلطة في اليمن ،فشنت حربها ألسباب استراتيجية
التي اعتبرتها ايران بأنها خطأ كبير وان المملكة حتما ً ستتضرر من جراء ذلك ،وهذا
جاء على لسان المرشد االيراني االعلى على خامنئي في  14ايار من العام الحالي.
الحرب في اليمن تعتبر أحدث الساحات التي سعت السعودية من خاللها الى تحدي
ايران ،وانها فرصة لتحقيق اهدافها االقليمية ،ومع ازدياد الوضع اليمني تعقيدا ً جراء
التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده المملكة اشتد الخطاب المعادي للسعودية
من قبل المسؤولين االيرانيين ووصل الى مستوى لم يسبق له مثيل ،وبدأت طهران
بشن حملة تصعيد كالم سياسي نحو الرياض وتخرج عن صمتها وتتجاوز سياسة
ضبط النفس التي كانت تتبعها تجاه األخيرة ،حيث أطلق دبلوماسيوها العديد من
تصريحاتهم وطالبوا فيها بتحسين العالقات مع الرياض والتعاون والحوار من
اجل حل ازمات المنطقة ،منها تصريح مساعد الشؤون العربية واالفريقية في وزارة
الخارجية االيرانية حسن امير عبد اللهيان في  4آب  2015حيث قال ان اليران
والسعودية امكانات جيدة ويمكنهما من خالل التعاون البناء باالضافة الى حل
القضايا العالقة بينهما ان يساهما في حل قضايا ومشاكل المنطقة.
ويؤكد المراقب للعالقة بين البلدين على انه مع تعنت وغطرسة وغرور الدبلوماسية
السعودية المناهضة لمحور المقاومة والتي كانت السبب االول في تعقيد الوضع
في اليمن صدرت تصريحات قوية خارجة عن المألوف في السياسة والدبلوماسية
االيرانية من قبل رئيس مجلس الشورى االيراني ليعكس مدى الغضب اإليراني التي
تدخل مرحلة جديدة لعلها تكون مرحلة تصعيد تسبق الحسم والتسويات التي ربما
تكون احد ابرز وسائل ايران وحلفائها الجديدة إلنزال السعودية عن الشجرة قياسا ً
بالتصعيد الحاصل في اليمن واالص��اب��ات البالغة األث��ر والتي تصب جميعها في
مصلحة الحليف االيراني.

وواص���ل���ت ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة المشتركة
عملياتها في مناطق حصيبة الشرقية والطاش
وت��ل مشيهدة بأطراف ال��رم��ادي ،حيث دمرت
آلية للتنظيم في حصيبة الشرقية ،وأحبطت
محاولة هجوم لـ«داعش» على نقاطها وتقتل 4
مسلحين ،وتستهدف مخبأ للتنظيم في منطقة
تل مسعود.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد مقتل  23مسلحا ً
من داعش بينهم قيادي وتدمير  6آليات للتنظيم
وتفكيك عدد من العبوات الناسفة خالل عمليات
«فجر الكرمة» التي تخوضها في منطقة الكرمة
وما حولها شرق الفلوجة.
كما قصف الجيش العراقي بالمدفعية موقعا ً
لتنظيم داعش في منطقة السجر شمال الفلوجة،
وقتل الحشد الشعبي انتحاريا ً من «داع��ش»
حاول استهداف خطوطه األولى بمحيط ناحية
الصقالوية شمال الفلوجة .كما تم تدمير آليتين
لتنظيم «داع��ش» وقتل من فيهما قرب ناحية
البغدادي غرب األنبار.

طائرة �أميركية تق�صف للمرة الأولى هدف ًا للجي�ش اليمني

القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي

ال�سعودية وقطر تر�سالن �آالف الجنود �إلى م�أرب

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أن علوم االتصال الحديثة
وحرب المعلومات تحولت ألدوات تستخدم في هدم الدول الوطنية ،مشددا ً
على أن «الدول اللي بتتهد مبترجعش تاني» على حد تعبيره.
وطالب السيسي خالل كلمة ألقاها أمام طلبة الكلية الحربية المصرية ،أول
من أمس ،طالب الكلية الحربية باالستعداد لمواجهة ما سماه بـ «حروب الجيل
الخامس» ،وباتقان كيفية استخدامها والتعامل معها.
وأكد السيسي أن «طلبة الكليات العسكرية هم أمل مصر ومستقبلها لدعم قدرات
القوات المسلحة ،وأن ما نواجهه من مخاطر وتحديات تتطلب إعدادا ً غير تقليدي
للفرد المقاتل ،وبذل أقصى جهد لبنائه بدنيا ً وعلمياً ،وتطوير مناهج اإلعداد العلمي
والمهاري لتتماشى مع ما تواجهه المنطقة من تحديات» ،بحسب قوله.
كما أشار السيسي إلى أن «حرب المعلومات أو الحرب النفسية تدمر شعوبا ً
ودوالً ،وال بد من دراستها ومواجهة آثارها على شباب مصر ،وأنها كعلم ال بد من
توعية المجتمع المصري ضد مخاطرها وتحويلها لخدمة أهدافنا القومية».
وجاء كالم السيسي في سياق تفنيده لما أصبح يعرف بالتسريبات التي
استهدفت مصر ،فأكد أن «هناك العديد من األدوات لتنفيذ أهداف حروب الجيل
الخامس ،منها الشائعات ،والتكنولوجيا ،والحرب النفسية» ،محذرا ً الشعب من
هذه األدوات.
وفي السياق ذاته ،قال الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسية بجامعة
القاهرة أن «أجهزة االستخبارات الدولية تتفنن في تلوين المعلومات على غرار
موقع ديبكا «اإلسرائيلي» وغيره الذي ينشر نحو  20في المئة من األخبار
الصحيحة فقط في محتواه ومنها ما تعلق بمصر والتي كانت تستخدم في
السابق بهدف الترويج للشائعات والمعلومات المضللة وإثارة الرأي العام
وجره الى مواجهات مع دوائر صنع القرار السياسي والتأكيد على أن الدولة
فاشلة» ،موضحا ً «هذه األم��ور حدثت بالفعل يوم األربعاء الماضي عندما
تمت االشارة لمعلومات غير صحيحة منها اشاعة إن أعداد القتلى من الجيش
المصري بلغ أكثر من  70قتيالً وهو أمر غير صحيح».
وق��ال العميد خالد عكاشة الخبير العسكري واالستراتيجي إن الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي وفقا ً للمناصب التي تدرج بها في القوات المسلحة
المصرية وبصفته مديرا ً سابقا ً لالستخبارات الحربية كان يعي تماما ً أبعاد لفظ
«حروب الجيل الخامس» ،مشيرا ً الى إن هناك جهات خارجية استخدمت سالح
اإلعالم في شكل مكثف خالل ساعات محدودة منذ وقوع الحادث االرهابي الذي
استهدف حواجز عدة للجيش المصري شمال سيناء للترويج لصورة مغلوطة
وغير صحيحة عما يدور هناك في ساحة المعركة بين الجنود المصريين
واإلرهابيين من أنصار بيت المقدس.
وأوضح عكاشة إن «هناك شبكة دولية تتضمن اطرافا ً عدة أولها أجهزة
استخبارات خارجية كانت على تواصل مع الطرف الثاني وهم منفذو الهجمات
االرهابية في رفح والشيخ زويد ،قبل إنطالقها ،فضالً عن البعض من ناقلي
المعلومات واالخبار وغير الصحيحة ،والذين تم استغاللهم في شكل سيء ،كما
أشيع يومها عن االستيالء على مواقع عسكرية في رفح والحصول على عدد من
مدرعات الجيش أمام قسم الشيخ زويد ،والترويج الرتفاع أعداد القتلى ما يعد
حربا ً نفسية من الدرجة األولى لهز ثقة المصري في جيشه».

أرسلت السعودية وقطر آالف
ال��ج��ن��ود اإلض��اف��ي��ي��ن ال��م��زودي��ن
ب��األس��ل��ح��ة الثقيلة ال���ى اليمن
للمشاركة في العدوان .ولم يصدر
تأكيد رسمي من ال��دول المعنية،
إال أن صحفا ً أكدت أن التعزيزات
ارسلت الى محافظة مأرب.
وذكرت مصادر إعالمية أن الف
جندي قطري وص��ل��وا األح��د الى
اليمن مع  200مدرعة عبر منفذ
الوديعة الحدودي مع السعودية.
وأوردت ص��ح��ي��ف��ة «ال��ش��رق
األوسط» أن الرياض نشرت عددا ً
من قواتها في مأرب التي تعرض
معسكر فيها الى هجوم صاروخي
يمني أس��ف��ر ع��ن مقتل ع��ش��رات
ال��ج��ن��ود ،معظمهم ام��ارات��ي��ون
وبحرينيون.
وت��أت��ي ه���ذه ال��ت��ط��ورات بعد
استهداف األخير لقوات التحالف
السعودي بصاروخ «توتشكا» قبل
أيام ما أدى الى مقتل العشرات من
ق��وات التحالف بينهم  45جنديا ً
وضابطا ً إماراتياً.
وشنت طائرة اميركية من دون
طيار غارتين جويتين على منطقة
الطحيل في مديرية صرواح غرب
مدينة مأرب شمال شرقي اليمن،
وهو ما يعد تطورا ً الفتا ً في العدوان
على هذا البلد.
وق��ال م��راس��ل العالم نقالً عن
م��ص��ادر ع��س��ك��ري��ة إن ال��ط��ائ��رة
استهدفت سيارة تابعة للجيش
اليمني كانت على جانب الطريق
ال��ع��ام وم��ن��ازل سكنية ،م��ا أدى
تدمير السيارة والمنازل من دون
وقوع ضحايا.
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التخوف الأميركي ( ...تتمة �ص)9

وأش�����ارت ال��م��ص��ادر ال���ى أن
ال��م��ن��اط��ق ال��م��س��ت��ه��دف��ة ليست
مناطق م��واج��ه��ات بين الجيش
ومرتزقة السعودية ،وتحدثت عن
تحليق مكثف لطائرات التجسس
اإلميركية في سماء مأرب اليوم.
ال��ى ذل��ك أك��دت مصادر يمنية
استشهاد  12مدنيا ً واصابة 40
آخرين في غ��ارات سعودية على
مدينة يريم بمحافظة إب شمال
شرقي اليمن.
وسبق ذلك استشهاد رضيعين
وإصابة عدد من الكوادر الطبية
بمستشفى للوالدة في العاصمة
صنعاء اثر غارات سعودية.
ف��ي��م��ا ردت ال���ق���وات اليمنية
ب��اس��ت��ه��داف ق���اع���دة المصفق
السعودية في جيزان ،ما أدى الى
مقتل وإصابة عدد من الجنود.
ك���ذل���ك اس���ت���ه���دف���ت ال���ق���وة

ال��ص��اروخ��ي��ة للجيش واللجان
الشعبية برج الرديف السعودي،
وه��رع��ت ع��رب��ات االس��ع��اف الى
الموقع.
ود ّك��ت القوة الصاروخية في
الجيش اليمني واللجان الشعبية
معسكر الحضير السعودي في
علب بمنطقة ظ��ه��ران العسير،
واس���ت���ه���دف���ت م���وق���ع ال���ردي���ف
ال��ع��س��ك��ري ف��ي ج��ي��زان م��ا أدى
لتدمير مد ّرعة سعودية.
ودمرت وحدات الجيش اليمني
واللجان الشعبية برج الممعود
العسكري السعودي باإلضافة
الى آليتين بجوار البرج ما أدى
لمقتل عدد من الجنود السعوديين
في الموقع.
وتمكنت وحدات الجيش اليمني
واللجان الشعبية من تدمير دبابة
وإح��راق مدرعة من طراز «بي إم

تقول الصحيفة في تقرير نشرته إن التحركات الروسية ،من بينها نقل وحدات سكنية
جاهزة لمئات األشخاص إلى مطار سوري وتسليم محطة مراقبة جوية متحركة محمولة
إلى هناك ،عامل معقد آخر لجهود وزير الخارجية األميركي المتكررة للحصول على دعم
بوتين لحل دبلوماسي للنزاع الدموي في سورية.
مسؤولون اميركيون قالوا ،إن السكن الموقت يشير الى ان روسيا قد تنشر ما يصل
الى ألف مستشار عسكري او عسكريين آخرين في المطار الذي يخدم الالذقية المدينة
الساحلية الرئيسة في سورية.
وقال جوش إيرنست ،المتحدث باسم البيت األبيض ،إن أي نوع من االنتشار العسكري
دعما ً للقوات الحكومية السورية سيكون «مزعزعا ً لالستقرار».
ومن جهة اخرى ،قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ،ماريا زاخاروفا ،إن موسكو
لم تخف أبدا ً أنها تقدم ما وصفته بالدعم الفني للسلطات السورية في مكافحة اإلرهاب.
وقالت« :خطنا الثابت هو تقديم العون لدمشق في القتال ضد التهديد اإلرهابي».
الرئيس الروسي فالديمير بوتين اعترف في تصريح صحافي ادلى به على هامش
مشاركته في المنتدى االقتصادي الشرقي المنعقد في مدينة فالديفوستوك الروسية ان
روسيا تقدم دعما ً عسكريا ً ملحوظا ً لسورية من خالل توريد اسلحة ومعدات ،والمساعدة
في إع��داد ك��وادر للقوات المسلحة السورية ،مشيرا ً إلى أن موسكو تنفذ كل العقود
العسكرية في هذا المجال التي أبرمتها مع دمشق سابقاً .لكنه قال ايضا ً «من السابق
ألوانه الحديث عن استعداد بالده للمشاركة في عمليات عسكرية ضد تنظيم «داعش»
والمشاركة في عمليات عسكرية ضد «داعش» شيء والمشاركة في دعم النظام شيء
مختلف تماماً.
ال��روس يعلمون مدى ضعف السياسة االميركية في تناول ومعالجة العديد من
األزمات والقضايا ،فالمبادرة التي قدمها بوتين في حزيران الماضي خالل استقباله وزير
الخارجية السوري وليد المعلم ،تتعلق بتوحيد جهود جميع األطراف التي تدرك الخطر
الكبير الذي يمثله تنظيم «داعش» والجماعات اإلرهابية األخرى.
هذا ما أعرب عنه الفروف في أن تحظى مبادرة بوتين الخاصة بمكافحة اإلرهاب
بإقبال واسع ،مضيفا ً أن ردود األفعال التي تلقتها موسكو حتى اآلن من الواليات المتحدة
وأوروبا ودول الخليج ودول المنطقة األخرى ،تدل على أن الجميع باتوا يدركون أولوية
الجهود المشتركة لمكافحة الشر الذي يهدد الجميع».
االيام المقبلة تحمل مفاجآت عديدة ،فالتطورات األخيرة ستجعل الكثيرين يعيشون
حالة من القلق واالرتباك وأولهم التحالف السعودي  -التركي  -القطري الذي يراهن على
سقوط النظام السوري ،فدخول قوة عظمى مثل روسيا في شكل عسكري مباشر سيخلط
االوراق وسيغير المعادلة كلياً .وروسيا اآلن التي تقف مع حلفائها ستقطع الطريق امام
تنفيذ مشاريع خطيرة تسعى الواليات المتحدة وحلفاؤها الى تنفيذها في المنطقة.

بي» تابعة لمسلحي العدوان في
ج��وار األم��ن المركزي في منطقة
البلق بمحافظة مأرب.
في غضون ذلك ،ك ّثف العدوان
السعودي عدوانه على المدنيين
اليمنيين ،فأغارت طائراته على
م��ن��ط��ق��ة ال��ض��اه��ر ف���ي ص��ع��دة،
واستهدف المؤسسة االقتصادية
في مدينة معبر بمحافظة ذمار
بثالث غارات جوية.
وأغ�����ارت ط���ائ���رات ال��ع��دوان
ال��س��ع��ودي على بيت المحافظ
والمجمع الحكومي في الجوف،
وه��اج��م��ت م��واق��ع ف��ي م��دي��ري��ة
صرواح في مأرب بعدة غارات.
وأفيد عن استشهاد  10يمنيين
معظمهم من األطفال والنساء جراء
غارات طيران العدوان السعودي
على مدينة يريم بمحافظة إب في
اليمن.

بشرى الفروي

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1دولة أوروبية
2 .2أحبت ،نعزيك
3 .3دولة أفريقية ،هزمت
4 .4م ّر الطائر على وجه األرض ،أكشف األمر وال أخفيه،
تقزز النفس
5 .5بلدة لبنانية ،من التوابل ،بيت
6 .6يعتمد على ،مرفأ في البرازيل
7 .7هدّد ،أأسر ،أوعية كبيرة
8 .8تالل ،أطلب فعل األمر
9 .9بعد اليوم ،أستفسر من ،مدينة ليبية
1010من الفاكهة ،زاهدات متعبدات
1111دولة أوروبية ،حرف جر
1212يهدم البناء ،فقد صوته ،سرقتم

1 .1دولة أوروبية ،والد (بالعامية)
2 .2يحامي عن ،جعلتيه يتع ّود على
سب ،أعلى قمة في كريت ،فتى
ّ 3 .3
4 .4رغبت باألمر ،قضيا ليلتهما
5 .5دولة أوروبية ،مدينة في مالي على السنغال ،إله
6 .6مدينة فلسطينية ،أبكي
7 .7من أنواع السمك ،متشابهان ،اللقب الديني لآللهة
أثينا
8 .8دول���ة أوروب���ي���ة ،اإلل���ه ال��ق��م��ر ل���دى السومريين
واآلشوريين
9 .9قنوط ،حرف أبجدي مخفف ،إلتقطاه باليد
1010نسلب ،تمرنا
1111يهمالن ،تكلمت بصوت منخفض
1212تتردد في لعبة الطاولة ،دولة أوروبية ،بحر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،658973421 ،472618593
،596837214 ،319452786
،823164957 ،741529368
،967385142 ،284791635
135246879

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ريتشارد بيرد  ) 2وني،
ليبيا ،نا  ) 3يبرود ،يكتبان 4
) سعادين ،ويل  ) 5م��أرب ،انو
 ) 6االنا ،المهين  ) 7لب ،انديانا

 ) 8باتر ،اتنا ،اس  ) 9لن ،فأر،
كملتي  ) 10ن��ار ،أو ،م��را ) 11
طمع ،مين ،ااا  ) 12ام القطين،
بن.
عموديا:
 ) 1رويسة البلوط  ) 2ينبع،

لبان ،ما  ) 3تيرانا ،نعم  ) 4ود،
نارفا  ) 5الديمان ،ارمل  ) 6ري،
نا ،دار ،يق  ) 7دبي ،رأيت ،انط
 ) 8بيكو بالنكو  ) 9يأتي ،منام،
ان  ) 10بالها ،لما  ) 11دنا ،ني،
اتراب  ) 12اندونيسيا.

 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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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).

