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غ�ضب «�إ�سرائيلي» ( ...تتمة �ص)9

�ألمانيا ال ت�ستبعد ( ...تتمة �ص)9

ووقع التفجير الثاني في صهريج مفخخ بعد نحو نصف ساعة من التفجير
األول مستهدفا ً حي المحطة غرب المدينة.
واكتشف الجيش السوري والمقاومة نفقا ً بطول  500متر بين بلدة مضايا
وسهلها المحاذي لسهل الزبداني.
النفق المكتشف كان يستخدمه المسلحون في نقل األسلحة والمواد التموينية
وهو متصل بمبنى قرب الطريق العام غرب بلدة مضايا.
وكان الجيش السوري ومجاهدو المقاومة سيطروا على جامع الجسر وسط
مدينة الزبداني على الحدود السورية اللبنانية كما سيطروا على بعض الكتل
المحيطة به وذلك أثناء تقدمهم من الحي الغربي باتجاه وسط المدينة.
وأدت العملية الى ايقاع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين
المحاصرين بمساحة ال تتجاوز الكيلومتر المربع الواحد وسط المدينة من
أصل  25كيلومترا ً مربعا ً تحررت بالكامل من سيطرة المجموعات التكفيرية منذ
بداية معركة الزبداني.

وكما هو واضح فإن الجيش السوري والمقاومة اصبحا يعمالن على خطين
متوازيين ،الخط االول هو الحرب فوق االرض واالستهدافات والتقدم البري
وتحرير المناطق والخط الثاني هو الحرب تحت االرض ومالحقة االنفاق التي
حفرتها المجموعات المسلحة لالختفاء واالختباء عن اعين الجيش السوري.
وبيّن ان هذه األنفاق دمر عدد كبير منها واستهدف آخر وعطلت فعالياتها
التكتيكية على االرض بعد ان تقدم الجيش السوري والمقاومة داخل الزبداني،
موضحا ً انه في الوقت نفسه يتابع الجيش السوري عملياته داخل المدينة
ويالمس وسط المدينة بعد ان سيطر على ابنية عدة في منطقة حي النابوع
ومنطقة جامع الجسر ومناطق مختلفة.
وفي السياق ،استكمل الجيش السوري عملياته العسكرية تحديدا ً في نقطة
اتصال ريف السويداء الغربي بريف درعا الشرقي ،في الوقت الذي تستمر فيه
محاوالت الجماعات اإلرهابية إحداث خرق في هذه الجبهة المتصلة جغرافيا ً
باألراضي األردنية حيث الدعم البشري واللوجستي المفتوح.

 54منظمة عربية ( ...تتمة �ص)9
وفي محافظة تعز سيطرت القوات اليمنية المشتركة على مواقع مهمة باتجاه
جبل جرة ومدينة النور والمناطق المطلة على شارع األربعين.
وفي عسير ،قتل  4عسكريين سعوديين وأُحرقت  4جرافات في الربوعة،
فيما دّكت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية معسكر عين الثورين بـ10
قذائف ،وقصفت جوازات علب بـ  10قذائف ود ّمرت الكاميرا الحرارية فيها .كما
أطلقت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية  18قذيفة على موقع المطة
ورقابة المثنى.
وتم ّكنت القوة الصاروخية في عسير من ّ
دك قيادة حرس الصحن بعدد من
القذائف ،وأطلقت  15صاروخا ً على موقع الحاجر العسكري وأصابت أهدافها
بدقة.
كذلك ،د ّمر الجيش اليمني واللجان الشعبية  4آليات عسكرية أثناء محاولة
تقدم للغزاة والمرتزقة باتجاه حمة المصارية ،كما د ّم��روا آلية عسكرية
وجرافتين سعوديتين بإطالق صواريخ وقذائف مدفعية على موقع المصفق
بجيزان.
وأفيد في عسير عن هروب آليات عسكرية سعودية وانتشار الذعر الشديد في
صفوف الجنود السعوديين بعد استهداف موقع الهجلة بـ  10قذائف مدفعية،

فيما شنّ طيران العدوان أربع غارات على حي النهضة شمال غربي المحاف.
إلى ذلك ،بدأ عدد من المنظمات العربية والعالمية تحريك دعوة ضد ملك
السعودية في المحكمة الدولية خالل دورة مجلس حقوق االنسان التابع لألمم
المتحدة ،التي ستبدأ اليوم ،حيث سيقدم فريق يمني وعربي واجنبي تقارير
ووثائق واستعراضا ً تصويريا ً تكشف جرائم العدوان السعودي على اليمن
وبشاعتها ضد األطفال والنساء والتجمعات السكانية والتجارية.
وقالت مؤسسة البيت القانوني ،بحسب موقع العهد اليمني «إنه تتم متابعة
مجلس حقوق االنسان التابع لألمم المتحدة للخروج بإجماع أممي لتشكيل
لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها العدوان السعودي في
اليمن وإحالة مرتكبيها للمحاكمة».
وأوض��ح األمين العام لمؤسسة البيت القانوني عضو االئتالف المدني
اليمني لرصد جرائم العدوان محمد المسوري أن المؤسسة واالئتالف سيقدمان
خالل مشاركتهما في دورة مجلس حقوق اإلنسان تقارير ووثائق واستعراضا ً
تصويريا ً تكشف جرائم العدوان على اليمن وبشاعتها ضد االطفال والنساء
والتجمعات السكانية والتجارية وتفصايل توضح للعالم الحقيقة التي يغيبها
اعالم العدوان عن العالم ،وضرورة تقديم الملك سلمان للمحاكمة.

تحرر  13قرية في كركوك
�شهداء من الجي�ش ...و«البي�شمركة»
ّ

العبادي يتعهد بموا�صلة قتال «داع�ش» ودعم الإ�صالحات
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس
مواصلة ب�لاده مسيرة االصالحات وقتال تنظيم
«داعش» اإلرهابي على رغم ما يتعرض له البلد من
صعوبات جراء انخفاض اسعار النفط في السوق
العالمية .
وق��ال العبادي أم��ام مؤتمر للنهوض بالواقع
الزراعي العراقي ،بحسب وكالة االنباء االلمانية،
«سنواصل القتال ضد داعش وال يمكن ان نستسلم
وعلينا االنتصار في الحرب ويجب االستمرار في
االنفاق الحكومي بالحد األدنى من أجل ادامة الحرب
وتحقيق االنتصا «.
وأضاف« :أنا ال استطيع توفير كل األسلحة لهذه
الحرب للقوات المسلحة والحشد الشعبي بسبب
الضائقة المالية ويجب أن يكون هناك توازن بين
توفير السالح الضروري للحرب ،وحاجة المواطنين
للرعاية والرواتب والخدمات ورعاية الفقراء على
رغ��م أن ه��ذا ال��ت��وازن ليس سهالً ألننا نعيش في
أزمة من الممكن الخروج منها منتصرين اذا تعاون
الجميع واذا صبرنا».
وأوضح« :علينا ان ال نجزع مما نعاني منه اآلن بل
علينا البحث عن حلول وهناك ضغط على الحكومة
العطاء نتائج لالصالحات الحكومية وأننا سنعطي
النتائج وفق خطوات على رغم أن هناك الكثير ممن
يعمل على تأخير مسيرة االصالحات وهناك من يقف
في وجه االصالحات».
وقال العبادي «لدي قناعة بضرورة االستمرار
في طريق االص�لاح��ات وان��ا على قناعة بخسارة
الكثير من األصدقاء بسبب سحب االمتيازات منهم،
لكن ليست هناك حلول اآلن اال االستمرار باالصالح
وليس لدي االستعداد للتراجع عن هذا الطريق».
وأضاف أن «العراقيين يطالبون باإلصالح لكننا
نواجه عقبات تراكمية ال يمكن ازالتها بضربة عصا
بل من خالل أحداث تغيير في عقلية البشر والتعامل
م��ع مؤسسات حتى نستطيع تطبيق اج���راءات
االصالح».
من جهته ،طالب وزير الخارجية الدكتور إبراهيم
الجعفري مجلس الجامعة العربية بأن يكون له قرار
حازم وملزم لتجريم التنظيمات اإلرهابية وليس فقط
اإلدانة واالستنكار إضافة إلى تفعيل جميع القرارات
التي تخص اإلره��اب كون العراق أكثر الدول التي

تعاني منه .وقال الجعفري على هامش مشاركته
في ال��دورة الرابعة واألربعين بعد المئة لمجلس
الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
ميدانياً ،تمكنت قوات البيشمركة من تحرير 13
قرية من سيطرة تنظيم داع��ش في قاطع عمليات
داق��وق ( 45كلم جنوب كركوك) ،واستشهد عدد
من الجنود العراقيين في محافظتي بغداد وصالح
الدين ،فيما أعلنت مصادر أمنية عراقية عن وصول
مئات الجنود األميركيين لقاعدة الحبانية شرق
محافظة األنبار.
وذك��رت مصادر أمنية في تصريحات صحافية
أول من أمس ،أن قوات البيشمركة تمكنت من تحرير
العديد من القرى من «داعش» جنوب كركوك ،حيث
بدأت قوات البيشمركة عملياتها منذ صباح الجمعة
الماضي ،لتحرير قرى قضاء داق��وق ،وتمكنت من
تحرير  13قرية وفق الخطة المرسومة.
وقتل وأصيب نحو  5من أفراد الجيش الحكومي
أم��س ،بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم،
في الطارمية شمال بغداد .وق��ال مصدر حكومي،
إن «عبوة ناسفة انفجرت صباح أمس ،لدى مرور
دورية للجيش في قرية الفالحات التابعة لقضاء
الطارمية ،شمال بغداد ،ما أسفر عن مقتل اثنين من
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تؤكد على حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم،
وي��ؤك��د ال��م��راق��ب��ون ان تلك ال��م��واق��ف االيجابية
المتالحقة تعتبر مكسبا ً دبلوماسيا ً فلسطينيا ً
يضاف اليه تبني االم��م المتحدة ي��وم الجمعة
الماضي ق���رارا ً يجيز للفلسطينيين رف��ع علمهم
في مقر المنظمة الدولية في نيويورك في مرحلة
جديدة من حملتهم الدبلوماسية المكثفة للحصول
على اعتراف بدولتهم ،االم��ر ال��ذي أغضب العدو
«االسرائيلي».
وهاجم السفير «اإلسرائيلي» المنتهية واليته
لدى األمم المتحدة رون فروشوار قرار الجمعية
العامة لالمم المتحدة رفع العلم الفلسطيني في
المؤسسة الدولية ووصفه بأنه نزوة فلسطينية
ويعني انه سيتم الى جانب العلم الفلسطيني رفع
راية بيضاء تمثل االستسالم.
فالعدو «اإلسرائيلي» ال��ذي يعيث فسادا ً في
االراض��ي المحتلة ،مع صمت بعض ال��دول التي
حيث توجهت أنظارهم الى بلدان اخرى ،فالحروب
المنتشرة ف��ي منطقة ال��ش��رق االوس���ط وعلى
رأسها الحرب ال��دائ��رة في سورية بين الجيش
ال��س��وري وق��وى المقاومة من جهة والجماعات
االره��اب��ي��ة المدعوة م��ن بعض ال���دول االقليمية

ومنها السعودية الغارقة في المستنقع اليمني
والمتلذذة بسفك الدماء في كل من سورية والعراق
وليبيا متجاهلة ما يقوم به االحتالل من عمليات
استفزازية منها الحفريات التي تقوم بها جماعة
امناء الهيكل تحت المسجد االقصى والتي بدأت
منذ عام  1967تحت البيوت والمدارس والمساجد
بحجة البحث عن هيكل سليمان ،ثم امتدت في
عام  1968تحت المسجد االقصى حيث حفر نفق
عميق وطويل تحت الحرم وأنشئ داخله كنيس
يهودي ،فاالعتداءات «اإلسرائيلية» على الشعب
الفلسطيني وعلى المسجد االقصى لم تتوقف
يوما ً س��واء من طريق الحفريات التي تهدده او
االقتحامات التي تتم في شكل متكرر ،وتؤكد لجان
المقاومة في فلسطين على ان تلك االع��ت��داءات
تأتي ضمن الخطوات الهادفة الى تهويد المسجد
وإفراغه من المسلمين.
ففي خطوة استفزازية جديدة قام بها العدو من
شدة رعبه وخوفه بعد النجاح الدبلوماسي الذي
حققته القضية الفلسطينية في اآلونة األخيرة من
أعتراف برلماني أوروب��ي بدولة فلسطين ورفع
العلم الفلسطيني على مقر األمم المتحدة ،قام يوم
األحد الماضي حوالى  50مستوطنا ً «إسرائيلياً»

برفقة وزير الزراعة اورى ارئيل باقتحام المسجد
األقصى تحت حراسة الشرطة «اإلسرائيلية»،
وجرت مواجهات بينهم وبين المصلين المدافعين
عنه استمرت لعدة ساعات وأدت تلك المواجهات
الى إصابة أكثر من  100فلسطيني بجروح جراء
استخدام العدو للقوة ضد المصلين.
فالعدو «اإلسرائيلي» اختار سياسة العدوان
وتحدي المجتمع الدولي من خالل قيامه بأعمال
تفتقر ألية شرعية ،بعد المرحلة الجديدة التي
ب���دأت تدخلها ال��دول��ة الفلسطينية ف��ي إط��ار
محاولتها إلثبات حقها المنهوب من قبل االحتالل
حيث نجح الفلسطينيون بجهد كبير منذ اسابيع
الى جمع عدد ممكن من األصوات إلقرار رفع علم
بالدهم على مقر األمم المتحدة في نيويورك .بعد
أن تأكدت القيادة الفلسطينية من مماطلة الكيان
«االسرائيلي» في المفاوضات وأخ��ذه��ا ستار
لالنتهاكات المتكررة بدأت تتجه الى المحافل
الدولية وشنت حملة دبلوماسية في محاولة
منها النتزاع اعتراف مهم بالدولة الفلسطينية
وهو ما نجحت فيه الدبلوماسية الفلسطينية
حتى اآلن.

ناديا شحادة

ال�سعودية ال تزال ( ...تتمة �ص)9
كما أدى طيران التحالف الى سقوط المزيد من
الشهداء وتدمير عدد من المنازل في غ��ارات على
السلمات والغيل في الجوف .واستهدف حصن
وعالن التاريخي بثالث غارات ،في حين ال تزال فرق
اإلنقاذ تبحث عن ما إذا كانت هناك ضحايا جراء
الغارات ،إضافة الى اآلثار التاريخية والمنشآت
األثرية التي تزخر بها اليمن ويزيد عمرها على
مئات السنين.
تأتي هذه الغارات قبل أيام من بدء المفاوضات
المقررة األسبوع الجاري بين الحوثيين وحكومة
ال��رئ��ي��س اليمني ع��ب��د رب���ه م��ن��ص��ور ه���ادي في
العاصمة العمانية مسقط ،حيث قال المبعوث
األممي إسماعيل ول��د الشيخ أحمد إن الطرفين
قبلوا المشاركة بهدف التوصل لوقف إلطالق النار،
واستئناف عملية االنتقال السياسي السلمي ،وذلك
بعد أن أقر اجتماع للرئيس اليمني عبدربه منصور
هادي مع هيئة مستشاريه السياسيين وحضور

نائب الرئيس خالد بحاح الموافقة على حضور
المشاورات الهادفة الى تنفيذ قرار مجلس األمن
الدولي الرقم .2216
ي��رى المراقبون ان دول ال��ع��دوان تلعب دورا ً
محوريا ً في تعزيز نفوذ التكفيريين االرهابيين
جنوب اليمن .حيث بات هؤالء يطبقون قوانينهم
الخاصة ويقومون بقتل المدنيين وسط الشوارع
بتهمة التعامل مع الجيش كما ينفذون عمليات
اعدام امام الناس .فالمستفيد األكبر من العدوان
السعودي ال��ذي يواصل غاراته على اليمن منذ
اشهر هو الجماعات االرهابية التي تجد الطريق
مشرعة امامها للسيطرة على اكبر قدر من المناطق
جنوب البالد ،وبذلك يكون الجنوبيون الضحية
األولى للتحالف السعودي مع «القاعدة» ،وتمثل
ذلك باالغتياالت التي طاولت ع��ددا ً من قادتهم،
وبالتالي يتزايد نفوذ «القاعدة» في الجنوب بعد
تمهيد الرياض الطريق امامها للسيطرة على مناطق

عديدة .وهذا ما أكدت عليه صحيفة «وول ستريت
جورنال».
الحوثيون منذ البداية ليس لديهم مشروع
خاص بالحكم او استئثار بالسلطة بل هم يسعون
للتسوية ،وحكومة وحدة وطنية ،وقيادة جيش
موحدة ،اما السعودية فيصعب عليها تقبّل فكرة
الهزيمة في اليمن ،وحتى لو توصل اطراف الصراع
في اليمن الى حل سياسي سيعتبر هذا االمر بمثابة
هزيمة سياسية وعسكرية لها ،ألن الحرب التي
قامت بها لم تغير من الواقع شيئاً.
هذه المفاوضات تأتي بعد فشل مفاوضات جنيف
ومشاورات مسقط ،التي أجريت في حزيران ،ولم
تحرز أي تقدم على صعيد حل األزمة في البالد .فهل
ستستجيب األطراف الى ايجاد حلول مناسبة من
طريق مساعي االمم المتحدة وجهود الدبلوماسية
العمانية؟

بشرى الفروي
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عناصرها وإصابة ثالثة آخرين بجروح متفاوتة
وإلحاق أضرار مادية بعجلة الدورية».
كما قتل وأصيب نحو  15من القوات الحكومية
المدعومة بالميليشيات بتجدد المعارك في قضاء
بيجي بمحافظة صالح الدين ومن محاور عدة .وشن
مسلّحو «داع��ش» هجوما ً من محاور البو جواري
وتل أبو جراد والصينية في قضاء بيجي ،فجروا
خالله سيارة مفخخة على تجمع للقوات المشتركة.
وأضاف المصدر إن الهجوم من ثالثة محاور أعقبه
اندالع اشتباكات ،وأسفر عن مصرع شرطي واثنين
من الحشد ،وإصابة  8آخرين من الجيش والشرطة
والحشد.
وأعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل  7من عناصر
تنظيم داع��ش في حادثين منفصلين في مناطق
تابعة لمحافظة األنبار .واشتبكت القوات األمنية
العراقية مع التنظيم شرق الرمادي ،ما أدى إلى مقتل
 6من عناصر التنظيم .وقتل أحد عناصر «داعش»
جراء قصف بالهاون شرق الرمادي.
وأكدت مصادر أمنية وصول جنود أميركيين الى
قاعدة (التقدم) في الحبانية ،بمحافظة األنبار ،مع
انطالق تسريبات قرب البدء بعملية عسكرية تهدف
الى استعادة مدينة الرمادي من «داعش».

موضحا ً أن البناء االستيطاني المتصاعد يهدف إلى منع إقامة دولة
فلسطينية مستقلة ذات سيادة .وشدد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع
غزة .وطالب المالكي «مجلس األمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذا
العدوان المستمر الذي يهدد األمن والسلم ليس في فلسطين فحسب،
بل وفي المنطقة والعالم ،والذي يمثل دعوة مستمرة للحرب الدينية في
المنطقة».
وأعربت حركة «حماس» عن استعدادها للدفاع عن المسجد األقصى،
واعتبرت أن المساس به لعب بالنار.
وقال مشير المصري القيادي في الحركة ،إن «المسجد األقصى خط
أحمر والمساس به لعب بالنار وهو حق تاريخي وديني للمسلمين ال يقبل
المساومة وال يقبل التقسيم وال يخضع للمفاوضات».
وطالب المصري جامعة ال��دول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي
بتطبيق قراراتهم نصرة لألقصى سواء السياسية والمالية والعسكرية.
واعتبرت حركة «ال��ج��ه��اد» اإلس�لام��ي وعلى لسان القيادي أحمد
المدلل أن ما يجري في المسجد األقصى هو جريمة حرب يرتكبها العدو
الصهيوني.
من جهته ،ح ّذر الملك األردني عبدالله الثاني من ان أي «استفزاز جديد»
في القدس (المحتلة) سيؤثر على العالقات بين االردن و«اسرائيل».

كما طالبت عشراوي المجتمع الدولي «وقف محاوالت «إسرائيل» لجر
العالم الى حرب دينية بهدف خلق مزيد من الفوضى وعدم اإلستقرار
والعنف والتطرف».
وكانت قد اقتحمت شرطة االحتالل «اإلسرائيلي» مجددا ً أمس المسجد
األقصى من بابي السلسلة والمغاربة واعتدت على المعتكفين بداخله
واعتقلت  11منهم قبل أن تنسحب منه .وفرضت قوات االحتالل إجراءات
أمنية مشددة حول المسجد األقصى ومنعت الفلسطينيين من الدخول
إليه غداة إصابة نحو مئة فلسطيني بجراح خالل تصديهم القتحام جنود
االحتالل لألقصى.
محافظ القدس دعا العالم العربي ألن ينتفض ضد ما يتعرض له
األقصى .ب��دوره أكد مدير المسجد االقصى الشيخ عمر الكسواني «أن
المطلوب تحرك عربي ردا ً على االعتداءات «اإلسرائيلية» على األقصى».
واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ،خالل كلمته في
اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية بمصر ،أن ما يحدث
في القدس المحتلّة من انتهاكات «إسرائيلية» هو تطهير عرقي وعنصري
سيؤدي إلى إشعال صراع ديني في المنطقة.
ودعا المالكي إلى ضرورة إدانة االعتداء على األقصى من اقتحامات
متكررة ،وتحميل «إسرائيل» مسؤولية التصعيد في القدس والمنطقة،

م�صر :مقتل � 12سائح ًا ( ...تتمة �ص)9
كما تمكنت أجهزة األمن بمديرية أمن الجيزة ،من
تصفية  8عناصر تابعة للتنظيم اإلرهابي ،وقال
مصدر أمني ،إن عملية تبادل أطالق النار استمرت
اكثر من ساعة بين تلك العناصر االرهابية وقوات
العمليات الخاصة خالل تمشيط المنطقة الجبلية.
وقال المصدر ،إن العناصر الذين تمت تصفيتهم
بالمنطقة الجبلية ،ش��ارك��وا ف��ي عملية خطف
المهندس الكرواتي وتسليمه لعناصر «داعش»،
الذين قاموا بذبحه منذ شهرين تقريباً.
وأكد أن التحقيقات األولية ،أشارت إلى وجود

تلك العناصر بإحدى المناطق الجبلية من طريق
الواحات ،حيث كانت تخطط لشن هجمات إرهابية
تتمثل في خطف السياح األجانب والتعدي على
المنشآت الشرطية ،والقيام بأعمال إرهابية.
وأوضح أن تلك العناصر عثر معها على مراسالت
من طريق أجهزة الحاسب اآللي ،الذي تم التحفظ
عليها ،مع بعض العناصر التي تنتمي إلى تنظيم
«داعش» اإلرهابي.
وقالت التحريات األولية لإلدارة العامة لمباحث
الجيزة ،إن تلك العناصر قامت بخطف المهندس

الكرواتي ونقله عبر المناطق الجبلية لحدود دولة
ليبيا ،وتسليمه لتنظيم «داع��ش» لتنفيذ عملية
ذبحه.
وأوضحت التحريات أن الـ 8عناصر الذين تمت
تصفيتهم في جبال الواحات ،تابعين لمجموعة
اإلره��اب��ي ه��ش��ام ع��ش��م��اوي المتهم ف��ي ح��ادث
اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات،
وحادث محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير
الداخلية السابق ،وتفجيري مديريتي أمن القاهرة
والدقهلية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1أول رجل فضاء أميركي مشى على سطح القمر  12تموز
1969
2 .2جمهورية روسية ،حاكم
3 .3للتأفف ،طرقاتكما ،مقياس مساحة
4 .4فيلسوف هندي راحل ،وضعتم شيئا ً مقبال المال
5 .5يحذران ،نكش الصوف
6 .6عاصمة غانا ،نبسطها
7 .7متشابهان ،ذل ،ندرب
8 .8فتى ،جاءتنا ،حرف أبجدي مخفف
9 .9ضمير منفصل ،تهيا للحملة في الحرب ،منزل
1010قصد ل��ل��زي��ارة ،حفر ال��ب��ئ��ر ،م��ن أص��ن��ام ال��ع��رب في
الجاهلية
1111سلسلة جبال في الصين شمال التبت
1212من األبراج ،للنفي ،عندي

1 .1مدينة أميركية فيها شالالت شهيرة
2 .2مرفأ فلسطيني ،عال وأنفق على ،رجاء
3 .3خاصتك ،ظلم ،برم حول الشيء
4 .4أقفلناه ،عائلة
ّ 5 .5
نظميه ،مدينة بلجيكية
6 .6مكيال مساحة ،فتيات ،سيدة
7 .7مدينة أميركية عاصمة كاليفورنيا ،من كانت أسنانهم
صغير ومتالصقة
8 .8سيف ،ح ّذرنا
9 .9مدينة فرنسية ،ظرف مكان ،من الطيور
1010للندبة ،ترقد ،غنج
1111نلمس ،من المحرمات ،بعد اليوم
1212بدّل ،مدينة إسبانية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،927685431 ،485231769
،519842376 ،163794258
،278163594 ،634957812
،741526983 ،852319647
396478125

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1رية دي جانيرو  ) 2يو،
لم ،لحد ،يا  ) 3منغوليا ،رينو ) 4
واو ،اوروبا  ) 5نندم ،ادبا ،ال ) 6
مايسن ،نأتي  ) 7وسادتي ،دهنا

 ) 8سرني ،نبي ،سبأ  ) 9لب،
رميناه ،عل  ) 10يراع ،اردمها 11
) الم ،امن ،دك  ) 12ليدا ،يتركا.
عموديا:
 ) 1ري��م��ون روس���ل ،اي ) 2
ي��ون��ان ،س��رب��ي��ل  ) 3غ��ودم��ان،

رم��ل  ) 4ول��د ،م��ادي��را  ) 5يمال،
يت ،معاد  ) 6يواسيني ،ما ) 7
االردن ،بنان  ) 8نح ،وب ،ديار
 ) 9ي��درب��ان��ه ،ه���ددت  ) 10يا،
انس ،مكر  ) 11وين ،اتابعه 12
) اورلي ،االنا.

 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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The Runner
فيلم درام ��ا بطولة نيكوالس
كايغ من اخراج اوستين ستارك.
مدة العرض  90دقيقة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
فوكس ،غاالكسي).
The Perfect Guy
فيلم رع��ب بطولة سانا الثان
من اخراج دايفد روسينتال .مدة
ال �ع��رض  100دق�ي�ق��ة،ABC( .
سينما سيتي ،سينمال ،امبير،
ديونز ،غاالكسي).
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).

