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تتمات  /ت�سلية
بريطانيا ترف�ض ( ...تتمة �ص)9

�شهيدان ومعتقلون( ...تتمة �ص)9
يسمى «القائمة السوداء» الخاصة بمحاربة المرابطات.
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ،ي��س��ود اإلض�����راب ال��ع��ام ق��ري��ة
«العيساوية» شمال شرقي القدس المحتلة ،بدعوة
من القوى الوطنية واإلسالمية ،وتنديدا ً باإلجراءات
الصهيونية التعسفية بحق أهالي القرية.
وكانت القوى قد أوضحت في بيان أن» اإلضراب يشمل
المدارس ،والمواصالت العامة ،باإلضافة إلى العمال
الذين باتوا يضطرون للخروج سيرا ً على األقدام بسبب
الحصار المفروض على «العيساوية» ونشر الحواجز
والكتل اإلسمنتية».
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع الزيارة «الخاطفة»
ألمين عام األمم المتحدة بان كي مون إلى الضفة والكيان
«اإلسرائيلي» من أجل لقاء رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس ،ورئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو
في محاولة لتهدئة األوض��اع ،وفق ما ذك��رت صحيفة
«يديعوت أحرونوت» الصهيونية.
وفي أحدث المؤشرات على األزمة التي يعيشها العدو
بفعل االنتفاضة الفلسطينية ،أفادت تقارير «إسرائيلية»
عن أن شركة طيران «ساس» اإلسكندنافية ألغت رحالتها
الجوية إلى الكيان بسبب انعدام االستقرار.

إل��ى ذل���ك ،ن��ف��ذت ق���وات االح��ت�لال فجر أم��س حملة
مداهمات واسعة طاولت مناطق ع��دة من م��دن وقرى
الضفة ،أسفرت عن اعتقال  35فلسطينياً.
وبحسب م��ص��ادر محلية ،ف��إن م��ن بين المعتقلين
ال��ق��ي��ادي ف��ي حركة «ح��م��اس» وال��ن��ائ��ب ف��ي المجلس
التشريعي حسن يوسف حيث تمت محاصرة منزله في
منطقة بيتونيا قضاء رام الله ،إلى جانب عدد من منازل
أسرى محررين.
من جهة أخ��رى ،نقل موقع «وال�لاه» الصهيوني عن
جيش االحتالل قوله« :إن اعتقال القيادي يوسف جاء
على خلفية تحريضه في األسابيع األخيرة على تنفيذ
عمليات ضد المستوطنين وضد األه��داف اإلسرائيلية»
بحسب زعمه.
واعتبرت كتلة «حماس» البرلمانية اعتقال النائب
ي��وس��ف دل��ي��ل إف�ل�اس صهيوني وف��ش��ل ف��ي مواجهة
انتفاضة القدس.
وفي جديد مسلسل تدنيس المسرى الشريف ،أقدم
مستوطنون متطرفون على اقتحام باحات المسجد
األقصى ،بمؤازرة من شرطة العدو التي واصلت منع
النساء المقدسيات من دخول المسجد تحت طائلة ما

في ندوة عن «ه ّبة» القد�س بدعوة من «�إنعا�ش الأ�سرة»

المطران ح ّنا والكاتب عبيدات:
لإنهاء االنق�سام الفل�سطيني

إلى ذل��ك ،نفى دميتري بيسكوف الناطق الصحافي
باسم الرئيس الروسي األنباء التي تحدثت عن عرض
الرياض مبالغ مالية على موسكو مقابل تخليها عن دعم
الحكومة السورية.
وكان الجانب الروسي قد أكد مرارا ً أن دعمه لدمشق،
ليس مرتبطا ً بشخصيات معينة في القيادة السورية،
بل يأتي في سياق محاربة اإلره��اب وتشجيع العملية
السياسية .كما تؤكد موسكو أنها ال تتدخل في تغيير
األنظمة ،وترى أن الشعب السوري هو صاحب القرار في
ما يخص مصير الرئيس بشار األسد.
ووص��ف بيسكوف في التصريحات الصحافية التي
تحدثت عن صفقة بين موسكو والرياض تقضي بإبعاد
األسد من السلطة ،بأنها مختلقة إعالمياً.
من جهة أخرى ،قال وزير الخارجية البريطاني فيليب
هاموند إن اقتراح إقامة «مناطق آمنة» شمال سورية
الستخدامها قاعدة لقتال تنظيم «داع��ش» اقتراح غير
عملي.
وأكد هاموند أمس في مجلس العموم البريطاني أن
لندن ترغب في رحيل الرئيس السوري بشار األسد عن
السلطة «في مرحلة ما» ،في إطار أي اتفاق يتوصل إليه
إلنهاء النزاع المسلح .وأوضح قائالً« :نحن على استعداد
للتواصل مع كل من يريد التحدث عن شكل االنتقال
السياسي في سورية ،لكننا واضحون جدا ً في ما يتعلق
برؤيتنا في أنه ال بد أن يتضمن االتفاق في مرحلة ما رحيل
بشار األسد».
وفي شأن متصل ،قال مسؤوالن بالحكومة التركية أمس
أن أنقرة مستعدة لقبول فترة انتقالية في سورية مدتها 6
أشهر قبل رحيل الرئيس السوري بشار األسد.
ونقلت وكالة «رويترز» عن أحد المسؤولين اللذين طلبا
عن الكشف عن هويتهما ،قوله« :يجري إعداد خطة لرحيل
األسد .ويمكنه أن يبقى لمدة  6أشهر ،ونحن سنقبل ذلك،
ألنه من المقرر أن تكون هناك ضمانات على رحيله».
وأوضح المسؤول أن هناك تقدما ً في المفاوضات بهذا
الشأن بين تركيا والواليات المتحدة والحلفاء اآلخرين،
وأقر بعدم توصل األط��راف حتى اآلن إلى اجماع حول
موعد ب��دء المرحلة االنتقالية والعد العسكي لرحيل
األسد.
وفي السياق ،قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس

�أميركا ...و�صراع ( ...تتمة �ص)9

إنه على أنقرة أن توضح موقفها واستراتيجيتها في ما
يخص األزمة السورية ،مؤكدا ً أنه على «تركيا أن توضح
ما هي األهداف التي تسعى لتحقيقها في ا يخص األزمة
السورية».
وأردف قائالً« :تركيا تتعرض لضغوط قوية ،بما في
ذلك الضغوط الناتجة من تدفق الالجئين ،علما ً بأنها قبلت
ما يربو عن مليوني شخص .لكن الحديث يدور أيضا ً عن
ضغوط متعلقة بالنشاط اإلرهابي ،وما تدل عليه المأساة
األخيرة في أنقرة».
ميدانياً ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن المقاتالت
الروسية دم��رت مركز قيادة لجماعة «فيلق عمر» في
ضواحي مرج سلطان في الغوطة الشرقية لمدينة دمشق.
وأض��اف اللواء إيغور كوناشينكوف ،الناطق باسم
الوزارة« :دمر في منطقة تلبيسة (بريف حمص) مستودع
ذخائر لإلرهابيين .حيث استهدف الموقع لحظة توصيل
حمولة ج��دي��دة م��ن ق��ذائ��ف ال��ه��اون وطلقات ألسلحة
أوتوماتيكية .وأدت ضربة دقيقة للمبنى إل��ى انفجار
الذخائر .وأكدت وسائل االستطالع والمراقبة القضاء على
ثالث شحنات من البضائع موجودة في الموقع».
وأضاف أن قاذفات «سو-24إم» دمرت في ريف دمشق
مستودعي ذخائر وورشة لصنع قنابل يدوية مخصصة
لمسلحي تنظيم «داع��ش»« ،وأسفرت الضربات الدقيقة
عن تدمير البناء بالكامل».
كما دمر الطيران الحربي الروسي مقر قيادة ومركز
اتصاالت لتنظيم «داعش» في محافظة دير الزور السورية،
«ت��م تدمير مقر قيادة ومركز اتصاالت لإلرهابيين في
محافظة دير الزور .وكان يستخدم في تنسيق أنشطة 5
عصابات في المنطقة .ويقع المقر في مبنى البريد المحلي
الذي استولى عليه المسلحون».
وفي خان العسل ،أسفرت ضربة نفذتها طائرة «سو-
 »25الهجومية على قاعدة للمسلحين عن تدمير مخابئ
إرهابيين وتجمعات دبابات ومدرعات ،حيث أشار اللواء
إلى أنه «بحسب المعطيات المتوفرة بمساعدة طائرة بال
طيار ،دُمرت دبابتان و 5مركبات مشاة تابعة لداعش».
وكرر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية تأكيده
بأن سكان المناطق الخاضعة موقتا ً لسيطرة التنظيم
اإلرهابي يقدمون المساعدة للقوات الروسية من خالل
إطالع االستخبارات السورية على نشاط اإلرهابيين.

ت�شييع �شهداء اعتداء «�سيهات»
الإرهابي بالقطيف
ب��دع��وة م��ن ج��م��ع��ي��ة إن��ع��اش
األسرة في البيرة ،شارك المطران
عطالله حنا والكاتب الصحافي
راس��م عبيدات أول م��ن أم��س في
ندوة عقدت في القاعة الرئيسية
للجمعية ف��ي ال��ب��ي��رة وبحضور
أكثر من ( )200طالبة من طالبات
الجمعية وع��دد من الضيوف عن
«هبّة» القدس وأوضاعها ،وفي هذه
الندوة التي رحبت فيها الفاضلة
فريدة العمد رئيسة جمعية إنعاش
األس��رة بالضيفين ،وشكرت لهما
حضورهما رغم الظروف الصعبة
التي تمر فيها القدس ،حيث أكد
ال��م��ح��اض��ران أن مدينة القدس
بإسالمييها ومسيحييها وبكل
مكوناتها ومركباتها السياسية
والمجتمعية والدينية ،موحدين
ضد الحرب الشاملة التي تشن
ع��ل��ى ال��ق��دس وال��م��ق��دس��ات وف��ي
المقدمة منها المسجد األقصى،
ومسؤولية ال��دف��اع ع��ن األقصى
وح��م��اي��ت��ه ل��ي��س��ت م��س��ؤول��ي��ة
إسالمييه فقط ،بل مسؤولية كل
أبناء القدس بمختلف طوائفهم،
وأك���د ال��م��ح��اض��ران أن االح��ت�لال
يشن حربا ً شاملة على المقدسيين
في كل مناحي وتفاصيل حياتهم
اليومية ،وه��ذه الحرب يستخدم
فيها االحتالل كل أشكال البطش
والقمع والتنكيل بحق المقدسيين

بغرض كسر إرادتهم وتطويعهم
وإخضاعهم ،حيث عمد من بعد
الهبّة الحالية ،2015/9/13
بعد اقتحام الوزير المتطرف أوري
أرئيل المسجد األقصى وم��ا تبع
ذلك من عمليات مقاومة وتص ٍّد من
قبل المقدسيين الى فرض عقوبات
جديدة جماعية على المقدسيين
تمثلت ف��ي ه��دم ع��دد م��ن بيوت
الشهداء والتهديد بسحب هويات
أهالي الشهداء الجدد ومصادرة
أمالكهم وإبعادهم الى قطاع غزة،
وك��ذل��ك زي���ادة عمليات اإلب��ع��اد
ع��ن ال��ق��دس واألق��ص��ى وتكثيف
االع��ت��ق��االت اإلداري����ة ،وب��دء عزل
بعض األحياء المقدسية بجدران
ال��ف��ص��ل ال��ع��ن��ص��ري م��ث��ل جبل
المكبر والعيساوية وصورباهر،
ِ
يكتف بفرض حصار
فاالحتالل لم
مشدد على كامل البلدات المقدسية
م��ن خ�ل�ال إغ�لاق��ه��ا بالمكعبات
االسمنتية وال��ت��ي ش��ل��ت معظم
م��ظ��اه��ر ال��ح��ي��اة الطبيعية في
القدس من تعليم وصحة وتجارة
وم���واص�ل�ات وح��رك��ة وت��ن��ق�لات
ومزاولة العمل.
ال��م��ح��اض��ران ش����ددا ع��ل��ى أن
الهدف من هذه العقوبات الجماعية
المخالفة لكل األع��راف والقوانين
والمواثيق الدولية ليس موقتا ً
وت��وف��ي��ر ال��ح��م��اي��ة للمغتصبات

الصهيونية م��ن أم��ن واس��ت��ق��رار،
ومنع إلقاء الحجارة والزجاجات
ال���ح���ارق���ة ع��ل��ي��ه��ا ،فالمجتمع
«اإلسرائيلي» بعد أعمال المقاومة
الفلسطينية والمقدسية دخل حالة
من اإلرب��اك والهوس والوسواس
ال��ق��س��ري ،بحيث أص��ب��ح يخشى
األطفال المقدسيين في ضحكاتهم
ومشيتهم وأصبح ذلك ذريعة كافية
له إلطالق النار عليهم .ولذلك قاال
بأن الهدف كسر إرادة المقدسيين
وإذاللهم والمس بكرامتهم ،ودفعهم
لمغادرة مدينتهم قسريا ًَ (سياسة
التطهير العرقي).
وفي النهاية ،أكد المحاضرون
ض���رورة ت��وح��د ك��ل المقدسيين،
وأب�����ن�����اء ش���ع���ب���ن���ا ف����ي وج���ه
ه����ذه ال��غ��ط��رس��ة وال��ع��ن��ج��ه��ي��ة
«اإلسرائيلية» ،ودع��وا إلى إنهاء
االن��ق��س��ام ب���أس���رع وق���ت ممكن
وتصليب الجبهة الداخلية وتوفير
ك��ل م��ق��وم��ات ال��دع��م وال��ص��م��ود
للمقدسيين.
وفي النهاية جرى عرض فيلم
لمدة ثالث دقائق ُك ِّثف فيه واقع
مأساة حياة المقدسيين في القدس
وتحت االحتالل.
وكانت السيدة أمل توفيق خالد
ق��د ت��ول��ت ال��ت��ع��ري��ف بالجمعية
ودوره����ا ال��وط��ن��ي واالج��ت��م��اع��ي
واإلنساني والتربوي والتوعوي.

شيَّع آالف السعوديين شهداء الهجوم اإلرهابي الذي
وقع مساء الجمعة الماضي ،على مسجد الحيدرية من
ساحة الوفاء بمدينة سيهات في محافظة القطيف شرق
السعودية بعد تسلم جثامينهم من الجهات المختصة.
واستشهد في الحادث خمسة أف��راد ،وأصيب تسعة،
يتلقون العالج في مستشفيات المنطقة.
وقالت اللجنة المنظمة لمراسيم تشييع شهداء حادثة
سيهات إن عملية التشييع اقتصرت على  4شهداء وهم
بثينة العباد وأي��م��ن عجمي ،وعبدالستار بوصالح،
وعبدالله الجاسم ،مبينة أن الشهيد الخامس علي السليم
فضل ذووه نقله مباشرة إلى محافظة األحساء الستكمال
مراسم التشييع هناك.

وقالت مصادر مقربة من اللجنة ،إن مقبرة سيهات
ستحتضن شهيدين هما بثينة العباد وأيمن عجمي ،فيما
سيتم استكمال مراسم الدفن للشهداء اآلخرين في محافظة
األح��س��اء ،مضيفة أن عوائل الشهداء طلبت الدفن في
األحساء ،األمر الذي دفع اللجنة للنزول عند رغبتهم ،حيث
تم تسلم جثة الشهيد علي السليم ( 16سنة) ،مشيرة إلى
أن عملية تشييع دفن الشهيد ستكون في مقبرة السياسب
بمدينة المبرز في محافظة األحساء.
وكانت وزارة الداخلية ذكرت أنّ مساء الجمعة تم رصد
مسلح بالقرب من المسجد وشروعه بإطالق النار عشوائيا ً
على المارة في محيط المسجد ،ما أسفر عن مقتل خمسة
أشخاص وإصابة تسع ٍة آخرين.
ٍ

ليبيا :ق�صف تجمعات «داع�ش» في �سرت
ومقتل  5بقذيفة في بنغازي
شهدت بعض تجمعات «داعش»
في مدينة سرت الليبية ،قصفا ً نفذته
طائرات حربية مجهولة ،تزامنا ً مع
مقتل  5أشخاص ج ّراء سقوط قذيفة
في بنغازي.
ووف��ق �ا ً لتقارير إعالمية فقد تم
ق��ص��ف س���رت م��ن ط���رف ط��ائ��رات
يرجح أنها أجنبية ،فيما ل��م ترد
أنباء فورية عن خسائر في األرواح
أو الممتلكات.
إلى ذلك ،قتل  5أشخاص بينهم
أطفال وأصيب  3آخرون بجروح إثر

سقوط قذيفة مساء االثنين الماضي
على ح��ي سكني ف��ي وس��ط مدينة
بنغازي في شرق ليبيا ،بحسب ما
أعلن مصدر طبي في المدينة.
وقال مستشفى الجالء للجراحة
والحوادث في بنغازي في صفحته
على م��وق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي
«فايسبوك» إن «الحصيلة األولية
للقذيفة التي سقطت على منطقة
الليثي هي  4قتلى و 4جرحى أغلبهم
أطفال تحت سن العاشرة وهناك
حاالت حرجة».

والعراق غيّرت قاعدة البيانات العملياتية التكتيكية األميركية في المنطقة
ورسمت م��ع��ادالت اشتباك جديدة عسكرية وسياسية تحمي بها روسيا
االتحادية ثوبها من خطر اإلرهاب ،كما كان قد ص ّرح رئيس الوزراء الروسي
«ديمتري ميدفيديف» في  17تشرين األول الحالي بأن الضربات الروسية
في سورية هدفها محاربة تنظيم «داع��ش» وليس دعم أشخاص ،وهو ما
شكل ردا ً روسيا ً على المعادلة األميركية الجديدة بعد إعالن الرئيس األميركي
باراك أوباما في  15تشرين األول الجاري إبقاء خمسة آالف جندي أميركي في
أفغانستان لما بعد العام  2016بحجة أن القوات األفغانية لم تصل بعد إلى
القوة المطلوبة لمواجهة اإلرهاب وحدها.
فقرار إبقاء كامل القوات األميركية معظم العام  2016وإبقاء قوات بعد ذلك
الموعد هو رد على ما تتداعى له األوض��اع السياسية والعسكرية في شرق
المتوسط وتوضح معادالت تراجع الحلف األميركي في اإلقليم الذي ينذر
بتراجع دوره في عموم آسيا وتصاعد تحالفات إقليمية جديدة تمسك بيدها
خيوط المنطقة بر ّمتها وتبقي يد «الناتو» مطلقة في أفغانستان ،كما أعلن
األمين العام لحلف األطلسي في  16تشرين األول الحالي بأن «بقاء حلفاء
الناتو وغيره من الشركاء لفترة طويلة في أفغانستان» ..فهي إذا ً معادلة
وجود أميركي مقابل معادلة وجود متصاعد لروسيا شرق المتوسط ستفرغ
اليد األميركية المتحالفة مع اإلرهاب من صناعة قرارات وتشكل مقايضة تنقذ
تراجع نفوذها وتخرجها من منطقة تعيش إعادة تموضع لقوة جديدة تقف
بمحاذاتها واشنطن في صراع للبقاء بحجة أفغانية لتج ّنب آثار كارثية عكسية
ربما تمتد يدها إلى العنق األميركي قريباً ..فهل تستطيع واشنطن إدارة ما تبقى
من مقومات...؟

فاديا مطر

الجي�ش ي�سيطر( ...تتمة �ص)9
وفي تعز تتواصل المواجهات على جبهات عدة بين الجيش واللجان الشعبية
من جهة وأنصار هادي يساندهم مقاتلون من «حزب اإلصالح» .وش ّنت طائرات
التحالف السعودي سلسلة غارات على منطقة المخا كما استهدفت مطار تعز
الدولي وشارع الستين.
أما في عدن ،فسقط عدد من القتلى والجرحى في انفجار عبوة ناسفة في
مبنى بريد المنصورة ،تزامنا ً مع وصول دفعة جديدة من القوات السودانية
تضم  500جندي.
وفي صعدة استهدفت طائرات التحالف السعودي منطقة جمعة بن فاضل
بقنابل عنقودية محرمة دولياً ،بحسب مصادر أمنية أحدثت دمارا ً هائالً في
منازل المواطنين ومزارعهم وممتلكاتهم.
وكان قد لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي أول من أمس مصرعهم،
فيما جرح آخرون في محاوالت زحف فاشلة قاموا بها على محافظة الجوف
شمال اليمن.
ونقل موقع «يمني برس» عن مصدر عسكري قوله« :إن أبطال الجيش
اليمني واللجان الثورية أفشلوا االثنين ثالثة زحوفات قام بها مرتزقة
العدوان بهدف السيطرة على معسكر اللبنات ،إال أن محاوالتهم تلك باءت
بالفشل نتيجة تصدي الجيش واللجان الثورية ،موقعة بهم عشرات القتلى
وجرح آخرين.
وأضاف المصدر ،أن مرتزقة العدوان حركوا  3زحوفات من مناطق الخنجر
والحزم ومن مخلف اللبنات ،وقد تمكن أبطال الجيش واللجان من إفشالها
وتكبيدهم خسائر فادحة في األرواح والعتاد.

انتهاء المرحلة الأولى( ...تتمة �ص)9
من مليار دوالر ،موضحة أن هذه التقنيات العسكرية ستجعل من هاتين
الحاملتين سفينتين حربيتين بكل معنى الكلمة.
ومن المتوقع أن يتوجه إلى موسكو وفد مصري رفيع المستوى ،في أواخر
الشهر الجاري ،لبحث مسألة شراء معدات لحاملتي المروحيات «ميسترال»،
وفي وقت سابق ،قامت مصر بشراء حاملتي المروحيات «ميسترال» من
فرنسا ،على أن يبدأ تدريب رجال القوات البحرية المصرية من قبل الجانب
الفرنسي على استخدامهما في الربيع المقبل .يذكر أن روسيا وفرنسا وقعتا
عقدا بقيمة  1.2مليار يورو عام  ،2011بشأن بناء حاملتي مروحيات من طراز
«ميسترال» وتوريدهما إلى روسيا ،وكان من المقرر توريد السفينة األولى عام
 ،2014والثانية عام  ،2015وقام الجانب الروسي بتصنيع كمية كبيرة من
المروحيات العسكرية والمعدات التقنية الحديثة لتجهيز الحاملتين بها ،إال أن
فرنسا رفضت توريد السفينتين على خلفية األزمة األوكرانية ،ما أدى إلى فسخ
الصفقة.

وأع��ل��ن بعد دق��ائ��ق «وف���اة أحد
الجرحى من الذين سقطت عليهم
ال��ق��ذي��ف��ة بمنطقة الليثي م��ت��أث��را ً
بجراحه لتصبح الحصيلة  5قتلى
و 3جرحى».
وتشهد بنغازي منذ عام ونصف
معارك دامية بين جماعات مسلحة
ب��ع��ض��ه��ا م��ت��ش��دد ،ب��ي��ن��ه��ا تنظيم
«داعش» وجماعة أنصار الشريعة
القريبة من تنظيم القاعدة من جهة،
والقوات الموالية للحكومة المعترف
بها من جهة أخرى.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1إسم حملته مملكة تتألف من صقلية جنوبي الجزيرة
اإليطالية ،ضمير متصل
2 .2متشابهان ،مرفأ في قبرص
3 .3طيور مجتمعة ،من القوارض
4 .4حمت ،ذكر األفعى ،يرافق البرق
5 .5در ،فقرة ،يستفسر من
6 .6سحرها ،كل نبات طيب الرائحة
7 .7سلسلة جبال في شمالي أفغانستان هي إمتداد لجبال
هماليا ،حرف أبجدي مخفف
8 .8دولة أوروبية ،ناسك متعبد
9 .9يوبّخ ،سهام
1010أحد الوالدين ،أقصدها ،يحصل على (مجزومة)
1111قمر (باألجنبية) ،وعاء كبير ،فروضي
1212دعمهن ،الرجاء

1 .1كنيسة في القسطنطينية ،نهر في ألمانيا
2 .2مدينة يونانية ،من الحمضيات
3 .3صوت ألمهما ،مثيل
4 .4جعلت الشيء رأسا ً على عقب ،خالف ع ّزاها
5 .5ل +متشابهان ،مدينة المانية
6 .6يضجران ،نعم (باألجنبية) ،حرف جر
7 .7حرف أبجدي مخفف ،يبلغانه للشيء
8 .8أضجر ،أنت (باالجنبية) ،أعطى مثل ما أخذ
9 .9ضياء ،يجمعا الناس في مكان واح��د ،حرف أبجدي
مخفف
1010مدينة سومرية في العراق ،الليل والنهار
1111نضع يدينا على رقبته ،نكش الصوف
1212العوض ،أهتم باالمر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،324186579 ،817925364
،432879615 ،596743281
،659314827 ،781652943
،175238496 ،263497158
948561732

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سان موريتز ،اب  ) 2اور،
امد ،يانا  ) 3نرسيس ،سا  ) 4فا،
رنب ،ليمون  ) 5رسام ،اليسار ) 6
نام تسو ،شب  ) 7سندنا ،انافسه

 ) 8يلو ،يمنان  ) 9سمرقند ،نأمره
 ) 10اا ،اه ،را  ) 11وي ،نادما ،يال
 ) 12انام ،البالي.
عموديا:
 ) 1س���ان ف��رن��س��ي��س��ك��و ) 2
اوراس ،نلم ،يا  ) 3نرس ،اندورا

 ) 4يرمان ،قانا  ) 5واست ،ماين،
ام  ) 6رم ،ب��ات ،م��داد  ) 7يدس،
لسان ،هما  ) 8اليونان ،ال ) 9
زي ،يس ،انار  ) 10ادما ،مايا 11
) ان ،ورشستر ،ال  ) 12بادن ،به،
هالي.

 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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Crimson Peak
فيلم دراما بطولة تشارلي
ه��ون��ام م��ن اخ����راج غوليرمو
ديل تورو .مدة العرض 119
دق��ي��ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،ابراج ،سيتي
ك��وم��ب��ل��ك��س ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
سينمال ،فوكس).

Infinitely Polar
Bear
ف���ي���ل���م ك����وم����ي����دي ب���ط���ول���ة
زو س���ال���دان���ا م����ن اخ���خ���راج
م��اي��ا ف���ورب���س .م���دة العرض
 90دق��ي��ق��ة( .سينما سيتي،
 ،ABCسينمال).
Legend
فيلم رعب بطولة توم هارد
م��ن اخ���راج ب��راي��ن هيلغالند.
م����دة ال���ع���رض  131دقيقة.
( ،ABCك����ون����ك����ورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
سينمال ،فوكس).
Bring Him Home
فيلم تشويق بطولة كايت
م��������ارا م�����ن اخ���������راج ري����دل����ي
س��ك��وت .م���دة ال��ع��رض 141
دق��ي��ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،ابراج ،سيتي
كومبلكس ،غاالكسي).
The Walk
ف����ي����ل����م ت����ش����وي����ق ب���ط���ول���ة
ج����وزف غ�����وردن ل��ي��ف��ي��ت من
اخراج روبرت زيميكس .مدة
العرض  123دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سينما سيتي،
ديونز ،فوكس ،غاالكسي).

