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تتمات  /ت�سلية
جمعة غ�ضب بال�ضفة ( ...تتمة �ص)9

على اإلط�لاق ،هو عبارة عن بيان ل��رأي 15
دولة ،مضيفا ً أن مجلس االمن طالما قارن بين
«اإلسرائيليين» والفلسطينيين في ما يتعلق
بالعنف ،وهذا امر غير منصف على اإلطالق.
إل��ى ذل���ك ،دع��ت المجموعة العربية في
األم���م المتحدة المجتمع ال��دول��ي ومجلس
األم��ن وأعضاء اللجنة الرباعية للتحرك في
شكل عاجل وف��وري لحماية مدينة القدس
ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية وبخاصة
المسجد األقصى.
وطالبت المجموعة من طريق مندوب العراق
الدائم لدى األمم المتحدة ،بإلزام كيان االحتالل
«اإلسرائيلي» احترام قرارات الشرعية الدولية
وال��ق��ان��ون ال��دول��ي واتفاقية جنيف الرابعة
ووقف كافة انتهاكاته في األراضي الفلسطينية
المحتلة ،بما في ذلك القدس الشرقية.
ودانت المجموعة العربية في هذه الرسائل،
وبشدة ،االنتهاكات «اإلسرائيلية» العنصرية
والمتطرفة وأع��م��ال العنف الممنهجة بحق
المسجد األقصى.
م��ن جهة اخ���رى ،اقتحمت ق��وات االحتالل

وقال حنا عيسى ،إن الكيان الصهيوني يريد
ان يقول إن السيادة هي فقط لحكومة االحتالل
على مدينة القدس المحتلة ،وأن األقصى يجب
تقسيمه ما بين المسلمين واليهود على غرار
الحرم االبراهيمي الشريف ،وبالتالي فإن األمن
والسيطرة وإدارة الشأن الداخلي في مدينة
القدس هو يتبع لسلطات االحتالل.
وأض��اف عيسى :ولهذا السبب فإن الكيان
الصهيوني ،كقوة اح��ت�لال ،يستخدم القوة
العسكرية ف��ي بطش المواطنين وإيذائهم
للحيلولة دون التعبير عن آرائهم وحرية الرأي
أو الحرية الدينية ف��ي م��ا يتعلق بالمسجد
األقصى المبارك.
وقد دعا مجلس األم��ن الدولي في بيان له
باالجماع ،الى الهدوء وضبط النفس واالمتناع
عن القيام بأعمال او إلقاء خطب استفزازية
واإلبقاء على الوضع القائم في المسجد االقصى
قوال ً وفعالً.
وفي هذا الخصوص قال عيسى إنه يجب
أن نقرأ قرار مجلس األمن بجوهره وبمعانيه،
معتبرا ً أن��ه ق��رار سخيف ال يقدم وال يؤخر

حي وادي الجوز وسط القدس المحتلة وبلدة
العيزرية شرق القدس المحتلة ،ما ادى الى
اصابة  8فلسطينيين اثر مواجهات اندلعت عند
حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة حيث اطلقت
ق��وات االح��ت�لال ال��رص��اص المطاطي والغاز
المسيل للدموع.
كما أصيب فلسطيني بالرصاص المطاطي
خ�لال مواجهات ف��ي ش��ارع نابلس بالقدس
المحتلة ،فيما اندلعت مواجهات في مخيم
عايدة شمال بيت لحم بالضفة الغربية عند
منطقة قبر راحيل مع جنود االحتالل.
وكان قد كثف االحتالل قواته في كافة انحاء
القدس المحتلة وخصوصا ً قلنديا وهي نقطة
تفتيش رئيسية بين القدس ورام الله.
وكان االحتالل نشر أكثر من  5آالف جندي
ش��رق القدس والبلدة القديمة ،وذل��ك عشية
دعوات فلسطينية ليوم غضب نصرة للمسجد
األقصى المبارك.
وقامت قوات االحتالل بإطالق قنابل الصوت
والرصاص المطاطي تجاه الشبان الفلسطينيين
في حي رأس العامود بالقدس المحتلة.

دم�شق قد تطلب( ...تتمة �ص)9
تصريحات الكرملين تزامنت مع
إعالن «البنتاغون» عن اتصال هاتفي
بين وزي��ر الدفاع األميركي أشتون
ك��ارت��ر ون��ظ��ي��ره ال��روس��ي سيرغي
شويغو بحث خالله الوزيران الوضع
في سورية.
وأك��د البنتاغون أن ك��ارت��ر أبلغ
نظيره الروسي أنه يجب السعي إلى
عملية انتقال سياسي في سورية
ومحاربة تنظيم «داع��ش» في وقت
واحد.
ف��ي حين أعلن المتحدث باسم
وزارة ال���دف���اع ال��روس��ي��ة اي��غ��ور
كوناشينكوف أن الوزيرين أشارا إلى
تقارب أو تطابق وجهات النظر بين
البلدين في شأن الوضع في الشرق
األوسط ،وقال« :مجرى الحديث أظهر
أن وجهات نظر الطرفين متقاربة أو
متطابقة في غالبية القضايا التي قيد
النظر» .كما أكد الوزيران استئناف
االت���ص���االت ب��ي��ن وزارت�����ي ال��دف��اع
ف��ي البلدين واتفقا على مواصلة
المشاورات.
من جهته ،ق��ال وزي��ر الخارجية
األميركي جون كيري من بريطانيا،
أن ب�لاده ال ت��زال تركز على محاربة
«داع����ش» وت��س��وي��ة سياسية في
سورية ،وأضاف« :ال يمكن تحقيقها
(التسوية السياسية) م��ع وج��ود
األس��د ،ونأمل في عقد محادثات مع
روسيا في شأن سورية قريباً».
وف��ي السياق ،أعلنت المتحدثة
باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا
زاخاروفا أمس أن روسيا مستعدة
للحوار مع الواليات المتحدة بما في
ذل��ك األزم��ة السورية ،وق��ال��ت« :لم
نرفض أبدا ً إجراء الحوار مع الواليات
المتحدة وال نزال مستعدين له حاليا ً

أيضا ً في شأن جميع المسائل ذات
االهتمام المشترك ،بما فيها حول
سورية».
وج������اءت ه����ذه ال��ت��ص��ري��ح��ات
للدبلوماسية الروسية تعليقا ً على ما
أعلنه وزير الخارجية األميركي جون
كيري ف��ي وق��ت سابق أم��س ،وهو
أن محادثات أميركية روسية حول
سورية ستنطلق في وقت قريب.
وأكد كيري أن «الرئيس األميركي
باراك أوباما يعتبر إجراء محادثات
مع روسيا خطوة مهمة إلى األمام...
ون��أم��ل ف��ي أن��ه��ا ستعقد ف��ي أق��رب
وقت وستساعد على تحديد خيارات
مختلفة».
الى ذلك ،أعلن السفير الروسي في
لبنان ألكسندر زاسيبكين أن الرئيس
بوتين سيعلن ع��ن م��ب��ادرت��ه لحل
األزمة في سورية ومواجهة اإلرهاب
خالل افتتاح الجمعية العامة لالمم
المتحدة في  28أيلول الجاري وهي
تتكون من ثالث مراحل ،مشيرا ً إلى أن
المبادرة هي نتيجة للمشاورات التي

تركيا بين ا�ستراتيجي( ...تتمة �ص)9

وف��رض��ت اج�����راءات م��ش��ددة ع��ل��ى دخ��ول
المصلين الى المسجد األقصى حيث تمنع آالف
الشبان ممن هم دون االربعين عاما ً من الوصول
ال��ى ال��ق��دس القديمة وال��ت��وج��ه ال��ى األقصى
المبارك ألداء صالة الجمعة.
وقالت مصادر فلسطينية ان االحتالل منع
المصلين من الدخول إلى المسجد األقصى من
جهة باب السلسلة وشدد إجراءاته عند باب
األسباط.
ووجه المتحدث باسم حركة فتح في القدس
رأفت عليان دعوة الى قادة األمة وعلمائها والى
كافة شعوب الدول العربية واالسالمية لتنظيم
مسيرات وتظاهرات تنديدا ً بالعدوان اإلسرائيلي
على المسجد األقصى.
كما طالبت حركة فتح كافة أبناء الشعب
الفلسطيني بكافة اماكن تواجده لتلبية نداء
الوطن بالدفاع عن المسجد األقصى.
بدورهما أعلنت حركتا الجهاد االسالمي
وحماس عن مسيرات يوم غضب في محافظات
عدة فلسطينية هي الخليل ورام الله ونابلس
وطولكرم بعنوان يوم غضب نصرة لألقصى.

اللجنة الأمنية توا�صل( ...تتمة �ص)9

أجرتها موسكو مع ال��دول الفاعلة
والمؤثرة على الساحة السورية.
وأوض���ح زاسيبكين أن المرحلة
األولى من المبادرة تنص على ضرورة
توحيد جميع األطراف لضرب تنظيم
«داعش» اإلرهابي في سورية تحضيرا ً
لالتفاق السياسي لحل األزمة والثانية
على المستوى الخارجي تدعو القوى
اإلقليمية والدولية المؤثرة للضغط
على المجموعات المسلحة من أجل
القبول بالحل السياسي بينما تقتضي
المرحلة الثالثة توحيد الجهود
االقليمية وال��دول��ي��ة ل��وق��ف تمويل
المجموعات المسلحة ومنع عبور
المسلحين عبر حدود الدول المجاورة
لسورية.
وأك��د السفير ال��روس��ي أن ب�لاده
ستقدم أيضا ً مبادرة بوتين لتشكيل
جبهة لمواجهة اإلرهاب تشمل جميع
االط����راف االقليمية بما فيها دول
الخليج خالل اجتماع مجلس األمن
على المستوى الوزاري الذي تترأسه
روسيا في  30الشهر الجاري.

في المقابل ،وفي إطار اإلرهاب الداعشي ،أفاد مصدر محلي في محافظة
كركوك ،بأن مسلحي التنظيم قاموا بخطف  10من أئمة وخطباء قضاء
الحويجة بسبب عدم تجديد المبايعة لزعيم التنظيم «ابو بكر البغدادي».
وقال المصدر «إن المسلحين قاموا ،صباح أمس ،باختطاف  10من ائمة
وخطباء ناحية العباسي وقضاء الحويجة ( ٥٥كلم جنوب غربي كركوك)،
واقتادوهم الى جهة مجهولة» ،الفتا ً الى ان «سبب االختطاف هو عدم تجديد
المبايعة لزعيم التنظيم ابو بكر البغدادي» .وأضاف المصدر ،أن «مسلحي
التنظيم احتجزوا المختطفين في سجن قضاء الحويجة لغرض عرضهم
على المحكمة الشرعية التابعة للتنظيم».
يذكر أن الفترة الماضية شهدت قيام مسلحي «داعش» باختطاف وإعدام
عدد من خطباء وأئمة الجوامع في محافظات نينوى وكركوك وصالح الدين.
ميدانياً ،أفاد مصدر في قيادة عمليات محافظة االنبار ،بأن القوات من
الجيش والشرطة والحشد الشعبي نفذت صباح أم��س ،عملية عسكرية
واسعة النطاق استهدفت معاقل وتجمعات الدواعش في مناطق الجزيرة
والبو ف��راج ،شمال ال��رم��ادي والطوك والمخازن والحي الصناعي شرق
المدينة ما أسفر عن مقتل  13ارهابيا ً وتفجير اربع عجالت لهم مثبت عليها
مدافع متوسطة وثقيلة مع تدمير ثالث مضافات في محيط الرمادي الشرقي.
تزامن هذا مع اعالن قيادة الحشد الشعبي باالنبار ،ان القوات المشتركة
نفذت عملية عسكرية اخرى تمكنت من خاللها من تطهير منطقة اللهيب
وسط قضاء الكرمة ( 20كلم شرق الفلوجة) وقتل  22ارهابيا ً جميعهم من
جنسيات آسيوية ،مؤكدا ً هروب العشرات من اقرانهم .وقال آمر الفوج الثالث
اللواء  30حشد شعبي العقيد محمود مرضي الجميلي :ان القوات المشتركة
تقدمت في شكل كبير نحو منطقة الرشاد ودمرت  13عجلة كان يستخدمها
االرهابيون في استهداف القطعات العسكرية ،مؤكدا ً ان عشرات الدواعش
هربوا من مركز الكرمة بعد عبورهم سكك القطار الى الفلوجة بسبب الخسائر
الفادحة التي تكبدوها امس في معارك التطهير.
قيادة عمليات االنبار أكدت ايضاً ،ان القطعات العسكرية تمكنت خالل
عملية من قتل االرهابي المكنى (ابو زيد الكبيسي) ومعاونه المدعو (ابو
انس) في منطقة الجرايشي في محور منطقة البوعيثة شمال الرمادي الى
جانب تدمير  3عجالت تحمل رشاشات احادية .فيما قتلت قوات الشرطة
االتحادية ما يسمى مسؤول تفخيخ المباني في منطقة حصيبة شرق
الرمادي االرهابي المكنى (ابو جالل) بحسب قائد الشرطة االتحادية الفريق
رائد جودت الذي أوضح ان قتل هذا اإلرهابي جاء ضمن اصابات مباشرة
بالصواريخ حققتها قواته على  10أه��داف حيوية للدواعش في منطقة
حصيبة ايضاً .القاطع نفسه شهد ضربات جوية لطيران التحالف الدولي
اذ اوضحت قيادة عمليات االنبار ان القصف أدى الى قتل  26ارهابيا ً وتدمير
اكبر مستودع اسلحة لعصابات داع��ش في المحور الشمالي للرمادي
وتحديدا ً في منطقة الجرايشي.

ألمانيا التي تحوي عمليا ً غرفة عمليات األكراد في أوروبا
التي تلقت الصدمة بدال ً عن الدول الخليجية المتحالفة مع
تركيا والتي تقع تحت تساؤالت كبيرة شعبيا ً خصوصا ً انها
من الدول غير الموقعة على شرعة االمم المتحدة لالجئين،
فباختالق أزم��ة النازحين ألوروب��ا من خ�لال التصعيد
العسكري في شمال سورية تحت شعار تركي «حرب على
داع��ش» وقصف ألحياء حلب من قبل مسلحين تابعين
لتركيا لم ينتج أكثر من ربع مليون مهجر إلى الحدود
السورية التي دفعت بهم تركيا إلى أوروبا عبر اليونان
ليشكلوا اول موجة بشرية ،هو مشروع تركي يحمل في
طياته تهديدا ً مبطنا ً إلى ألمانيا لقبول المقايضة بالمنطقة
العازلة التي بدأت مترتباتها تبدأ من  7حزيران الفائت
وخسارة حزب العدالة والتنمية للورقة البرلمانية بعد
ان دارت خالل شهر كامل مفاوضات تركيا ـ أميركا ـ ألمانيا
انتهت بالقول الحسم األلماني للقضية ليقع أردوغان تحت
قبول النتيجة وإع�لان انتخابات مبكرة في ضوء قبول
تركي لمحاربة «داعش» تحت راية سحق األكراد «ذوي
المرجعية االلمانية» التي رفضت المنطقة العازلة لما
لها من تداعيات روسية ـ إيرانية في حال صدور قرارها،
والقرار األلماني ـ األميركي بسحب صواريخ «الباتريوت»
في نهاية تشرين االول المقبل ،هو ما شكل «رسائل شفهية»
بعد إع�لان الجيش األميركي في أوروب��ا ومقره ألمانيا
نشر صواريخ «باتريوت» في تركيا تابعة لالطلسي
في  2013/1 /4إلى قاعدة إنجرليك التركية بطلب من
تركيا ليتبعها إعالن هوالندا في  2013 /1 /22وإعالن
المانيا في كانون الثاني  2014إرسال بطاريات باتريوت
التي هي شبكة صواريخ مضادة للصواريخ والطائرات،
فتركيا طلبت مساعدة األطلسي في حالة خطر يهددها
وكانت الفكرة هي سر التمهيد نحو منطقة حظر جوي
ومنطقة عازلة ،فتركيا التي أتهمت كل من المانيا والنمسا
واسبانيا أصحاب اإليديولوجية السياسية المشتركة في
أوروبا بالسعي لحوار مع الرئيس األسد وهو ما لم يصدر
نفي رسمي بشأنه بل أقتضى في  9أيلول الجاري دعوة
من النمسا في زيارة وزير خارجيتها سيباستيان كورتس
إلى طهران بأننا «نحتاج الى مشاركة األسد في التصدي
ألرهاب «داعش» وفي ما دعاه نظيره األسباني خوسيه

مانويل الى التفاوض مع الرئيس االسد لبحث «وقف إطالق
نار» ،فأعالن سحب الصواريخ األطلسية من تركيا في 16
آب المنصرم هو جدار أساسي بالملف الكردي يحمل صفة
«تصارعية» ُتنبأ ببدء المواجهة مع تركيا التي تشكل هذا
اإلع�لان بالنسبة إليها تسليم بسقوط أمرين :أولهم أن
تركيا غير مهددة فعليا ً وهي ليست تحت الحماية وثانيهم
أن المنطقة العازلة أنتهت لغير رجعة ،مع بداية تقارب
الوقت حتى االنتخابات التركية المبكرة التي صارت موعدا ً
مؤكدا ً لسقوط حزب أردوغان فيها ،والتي ظهرت بوادرها
مع اندفاع الالجئين نحو أوروبا مما يجعل الرد التركي في
إطار التنفيذ ،فمع رؤية المسؤول األوروبي أن التصعيد
العسكري في الشمال السوري وربما في ريف دمشق حيث
السيطرة التركية سيستمر حتى ما يقارب بداية تشرين
المقبل لزيادة أعداد المهجرين نحو أوروبا والمانيا تحديدا ً
هي ما جعلت التفسير يطابق التحضير ،وهو ما زاد الشرخ
في جدار الدول األوروبية الذي أقامته لتضيق الخناق على
دمشق مع انقسام أوروب��ي حيال سورية وقيادتها على
خطى مساعي تسويات إقليمية هادئة ومتزنة بعيدة من
دول «التجييش» مثل السعودية وتركيا وتجاهل لدور
قطر والكيان الصهيوني وتركيز أميركي ـ ألماني بعد
قرار سحب «الباتريوت» على تركيا التي تحوي ألمانيا
أكبر جالية «كردية» لها في الغرب االوروب��ي ،مع قدوم
انتخابات مصيرية تركية وترسيخ دعم روسي عسكري
واضح لسورية بدأت آثاره واضحة على األرض ،والمشهد
الدولي الذي ينتظر اجتماع «أوباما» مع رؤساء الوفود
العربية واألوروبية في  29أيلول الجاري لمناقشة ملفات
المنطقة والعالم على وقع لجوء دراماتيكي إلى أوروبا
غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية ،ووحل الحرب
اليمنية التي جعلت دول الخليج في ضبابية مستقبلية،
فهل الطابع االستراتيجي االوروب��ي بدأ بتغيير صورته
كما فعل رئيس وزراء بريطانيا في  8أيلول الجاري والذي
وصفته «االندبندت» البريطانية بأنه «مخيف لجهة عدم
الوضوح بالرؤية»؟ أم أن هناك من اليزال «عراب للخراب»
في البر والبحر؟

فاديا مطر

�أوروبا ت�سعى �إلى( ...تتمة �ص)9
التصريحات المتفائلة للمبعوث
األممي برناردينو ليون تثير الكثير
من التساؤالت ،حيث أكد يوم األحد
 13أيلول الجاري على حدوث توافق
في اآلراء في شأن البنود األساسية،
مشيرا ً إلى أن األطراف توافقت على
 8نقاط من أصل  .9غير أن الواقع
يثبت عكس هذه التصريحات تماماً.
وأعلن مندوبو الحكومة المعترف
بها والبرلمان المنتخب أنهم سحبوا
ف��ري��ق��ه��م ل��ل��ت��ش��اور ف��ي ش���أن تلك
التعديالت المقترحة.
االن���ط���ب���اع ال���س���ائ���د ح����ول ما
ي���ج���ري ف���ي ش����أن ال��م��ف��اوض��ات

وال��م��ح��ادث��ات ب��رع��اي��ة المبعوث
األم��م��ي والدبلوماسيين وعناصر
االستخبارات الغربية يشير إلى
أن هناك شكالً من أشكال المماطلة
والتسويف في انتظار تسوية ملفات
أخرى قد تكون بعيدة من ليبيا ،ومن
منطقة شمال أفريقيا .فالتصريحات
ال��م��ت��ن��اق��ض��ة ل��ل��م��ب��ع��وث األم��م��ي،
ورف��ض ال��والي��ات المتحدة وال��دول
األوروبية السماح بتوريد األسلحة
إلى الجيش الليبي التابع للحكومة
المعترف بها دولياً ،يعكسان رغبة
الغرب في تأجيل أي تسوية ليبية،
على رغم تصريحاتهم التي يشتكون

فيها من تمدد «داع��ش» وانتشاره
ف��ي األراض���ي الليبية ،واستفحال
أزمة المهاجرين غير الشرعيين التي
تحولت إل��ى مأساة دولية يحاول
الغرب استثمارها في ملفات أخرى.
الغرب ال يزال يرى أن ما يسمى بـ
«اإلسالم السياسي» المسلح جيداً،
ق��ادر على المشاركة في السلطة.
وربما يعود ذلك إلى تعهدات قطعتها
الدول األوروبية لزعماء وقادة هذا
التيار ،أثناء وجودهم على أراضيها،
بدعمهم حتى النهاية ،وبصرف
النظر عن أي تغيرات أو تحوالت
داخلية أو إقليمية.

عدوان التحالف يكثف( ...تتمة �ص)9
يمنية خاصة ف��ي محافظة م��أرب ان غ���ارات ال��ع��دوان
السعودي تسببت بمقتل  21شخصا ً من ابناء قبيلة مراد
المؤيدة للعدوان السعودي .وأوضحت ان الغارات جاءت
بعد مشادات كالمية بين ابناء قبيلة م��راد والمحافظ
المعين من قبل عبد ربه منصور هادي «سلطان العرادة»
على خلفية األم��وال التي يتقاضونها من دول العدوان.
واتهم العرادة ابناء القبائل بالسرقة فبادروا الى اخالء
الموقع العسكري الذي يتواجدون فيه فأبلغ العرادة قوات
العدوان بذلك طالبا ً منهم قصف ابناء مراد فأغارت عليهم
طائرات العدوان متسببة بمقتل  21منهم وجرح آخرين
بحسب المصادر.
في المقابل وفي إطار الرد اليمني على العدوان السعودي

استهدف الجيش اليمني واللجان الثورية مواقع عسكرية
عدة داخل األراضي السعودية ،وذكر مصدر عسكري يمني
أنه تم استهداف موقع قوى العسكري بجيزان ما أدى إلى
إعطاب آلية على األقل.
كما وزع اإلع�ل�ام الحربي مشاهد لسيطرة الجيش
واللجان على ع��دد من المواقع العسكرية السعودية
المحيطة بمدينة الربوعة داخل منطقة عسير حيث وقعت
اشتباكات مع الجنود السعوديين وتم إحراق وتدمير عدد
من اآلليات والجرافات.
وتوغلت مجموعة من الجيش اليمني واللجان باتجاه
أقرب النقاط العسكرية المحيطة بمدينة الربوعة وتمت
السيطرة عليها.

مقتل  6م�سلحين( ...تتمة �ص)9
وقامت القوات األمنية بتفجير 81
عبوة ناسفة تم زرعها الستهداف
عناصر القوات المسلحة على محاور
التحرك ،كما تم تدمير وإح��راق 31
من األوكار التي تتمركز وتنطلق منها

العناصر اإلرهابية.
وع��ث��رت ال��ق��وات اث��ن��اء عمليات
تفتيش المنازل عن خزان وقود يسع
عدد  3أطنان سوالر ومخازن تعيينات
ومهمات وقطع غيار للسيارات.

كما تم تدمير  14عربة من أنواع
مختلفة منها ع��رب��ة مفخخة في
منطقة نجع شبانة ،وحرق وتدمير
 15دراج��ة نارية من دون لوحات
معدنية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
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1 .1أديب وشاعر وناقد لبناني راحل من مؤسسي جمعية
«أهل العلم»
2 .2متشابهان ،سالم ،أبو البشرية
3 .3مدينة إيطالية ،وافقنا الرأي
4 .4ضمير منفصل ،مدينة بريطانية
5 .5مدينة سومرية في العراق ،يرطبان بالماء
6 .6مرفأ في الجزائر ،لوم
7 .7إحساننا ،بركان مشتعل في كوستاريكا ،حرف أبجدي
مخفف
8 .8للتفسير ،مذهب ،أحصل عليه
9 .9أت ّم العمل ،صنوبر ،سهي عن
1010يتأمل ،ضحكت من غير إصدار صوت
1111والية أميركية ،أداة جزم
1212غير مطبوخ ،رتلتما ،أرشد

1 .1بلدة لبنانية ،حرف نصب
2 .2ضمير منفصل ،مدينة إيطالية
3 .3مصيف لبناني ،كفر
4 .4سطل ،قلة النوم ،عملة أوروبية
5 .5أطول أنهر فرنسا ،يجمعان عن االرض
6 .6أرخبيل في أوقيانيا ،أوبخ ،وشى
7 .7بحر ،أقرضت المال ،أقضي ليلتي
8 .8مالئم ،نألف
9 .9يشعالن النار ،عبأ
1010قليالت الوجود ،ضمير منفصل
1111وعاء كبير ،مدينة فلسطينية ،أمر عظيم
1212حمام بري ،والية شرق البرازيل
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،5 6 2 9 3 7 8 1 5 4
،834165279 ،197482653
،783691425 ،659248137
،276319548 ،421753986
345826791 ،918574362

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 11خان الخليلي  ) 2رسم،
يأمل ،سور  ) 3بدادون ،ياقوت 4
) زيناه ،لي  ) 5قدحا ،لندن ،نح
 ) 6نب ،نبع الصفا  ) 7الفارس،

اب��ري��ق  ) 8فني ،ملول  ) 9رب��ا،
دنانير  ) 10ربو ،مفعاه ،ري ) 11
ينساني ،يأمن  ) 12متان ،دهمنا.
عموديا:
 ) 1خ��رب��ة ق��ن��اف��ار  ) 2اس��د،
دبلن ،بيت  ) 3نمازح ،فيرونا 4

) دي��ان��ا ،س��ن  ) 5ل��ي��ون ،برمانا
 ) 6خ��ان العسل ،فند  ) 7لم،
هنا ،ودعيه  ) 8يلي ،داللنا ) 9
النصب ،اهين  ) 10يسقي ،فران،
اا  ) 11وو ،ناي ،يرم  ) 12يرتاح،
قيرينا.

 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).

