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تتمات  /ت�سلية
مو�سكو ت�ساعد ( ...تتمة �ص)9

يُذكر أن فئة كبيرة من النخبة المصرية تنظر لتطور
العالقات الروسية ـ المصرية بعين التفاؤل والرضا،
وذل��ك بعد س��ن��وات ط��وال يصفونها بالعجاف اكتفت
خاللها الدبلوماسية المصرية بالعالقة مع الواليات
المتحدة ،حيث لم تجلب هذه السياسة لمصر ما كان
يأمله مؤسس أركانها الرئيس المصري السابق السادات،
من جهته وتعليقا ً على الخبر قال الدكتور صالح جودة
الخبير االقتصادي ورئيس مركز الدراسات االقتصادية
والمستشار االقتصادي لمفوضية العالقات االوروبية ،إن
«هناك فرصا ً عديدة متاحة للتعاون المصري مع روسيا
ومنها إعادة تأهيل واستخدام المصانع كافة الحربية في
صناعة قطع غيار السالح بالكامل ،وتأهيل الهيئة العربية
للتصنيع في صناعة معدات المصانع والمعدات الثقيلة
وبخاصة الجرارات واآلالت الزراعية ،حيث أن روسيا
تتقدّم في تلك الصناعات».
وأض��اف ج��ودة ،أن تعاون روسيا مع مصر يؤهلها
لالنضمام إل��ى التحالف الجديد «ب��ري��ك��س» ليصبح
«بريكسي» بانضمام مصر إلى هذا التحالف والذي يضم
( روسيا -الصين – الهند البرازيل – جنوب أفريقيا) ،وهو

الفروف يلتقي ( ...تتمة �ص)9

من وجهة نظر جودة خطوة جيدة ومهمة ،حيث رأى أنه:
«سيؤهل مصر للعودة لتتبوأ المكانة اإلقليمية والعربية
واألفريقية التي تستحقها مرة أخرى».
وردا ً على الدعاية اإلخوانية التي تهاجم العالقات
المصرية الروسية ،وتصف روسيا بدولة اإللحاد ذكر جودة
بأن« :الرئيس اإلخواني المعزول محمد مرسي قام بزيارة
الى روسيا أثناء فترة حكمه ،وكانت هذه الزيارة مشينة
وال تليق بمقام رئيس مصر ،ألن من قام باستقباله حينها
رئيس أحد األحياء في موسكو ،حيث لم تستغرق الزيارة
سوى ساعة واحدة وتمت في منزل ( بوتين) رئيس روسيا
ألنه كان في إجازة» وأضاف جودة« :إن عدد المسلمين
الروس وصل إلى ما ال يقل عن ( 20مليون مسلم) وروسيا
فيها أكثر من  3500منظمة إسالمية تخدم المسلمين
داخل روسيا وخارجها ويذهب منها للحج سنويا ً ما بين
( )30 – 25ألف حاج ،كما أن األمر ال يقتصر على المسلمين
فقط ،إذ أن  80في المئة من نسبة المسيحيين في روسيا
يدينون بالمسيحية األرثوذكسية وهو ما تدين به الكنيسة
األرثوذكسية المصرية ،كما يوجد في مصر جامعة روسية
في مدينة االسكندرية افتتحت منذ عام .»2009

الجي�ش اليمني ( ...تتمة �ص)9
وفي تعز أيضاً ،ش ّنت طائرات التحالف السعودي
شنت سلسلة غارات على مديرية المخا الساحلية .كما
كثفت غاراتها على مناطق متفرقة في مديرية سنحان
جنوب صنعاء ،واستهدفت جبل الخطفة ومنطقة
شيعان وبيت األحمر في المديرية.
والى شمال شرق اليمن ،استهدفت الغارات مناطق
عدة في محافظة مأرب ،وتحديدا ً في مديرية صرواح
التي ال تزال تشهد معارك عنيفة ،بين قوات هادي من
جهة ،والجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة
أخرى.
أما في البيضاء ،فقد أغارت الطائرات على منطقة
مكيراس ال��واق��ع��ة بين محافظة أب��ي��ن والبيضاء،
واستهدفت معسكر اللواء  26بمديرية السوادية في
البيضاء وسط اليمن.
فيما وص��ف وزي��ر الصحة اليمني ناصر الحلوم
األوضاع الصحية في بالده «بالحرجة» .وقال عقب
وصوله إلى الخرطوم إن «المرافق الصحية في اليمن
تعاني م��ن ت��ده��ور ال��خ��دم��ات ،ج��راء انقطاع التيار
�ح األدوي��ة.
الكهربائي ،وهجرة الكوادر الطبية ،وش� ّ
وأشار إلى أن زيارته إلى العاصمة السودانية تأتي
بغرض تفقد جرحى الحرب الذين يتلقون العالج في
المستشفيات السودانية.

ميدانياً ،أك��د الجيش اليمني واللجان الشعبية
سيطرتهم ع��ل��ى ق���رى ع���دة ف��ي محافظة الخوبة
السعودية ،وأنهما يواصالن قصف المناطق الحدودية
في السعودية مثل جيزان.
وعرض اإلعالم الحربي في الجيش اليمني صورا ً
لما ق��ال إنهما جنديان سعوديان أس��را في منطقة
الربوعة في عسير.
وكانت المواجهات العنيفة في تعز قد تواصلت
بين الجيش اليمني وال��ل��ج��ان الشعبية م��ن جهة
وق��وات هادي المدعومة من التحالف السعودي من
جهة أخرى ،أعنفها كان في منطقتي الزنوج وكالبة
وحي الدعوة شمال المدينة ومنطقة ثعبات ،ومحيط
منزل الرئيس السابق شمال شرقها ،في وقت تكثف
الطائرات السعودية من غاراتها على مناطق عدة في
اليمن.
إل��ى ذل��ك ،استشهد أربعة سجناء إث��ر استهداف
الطائرات السعودية إلدارة أمن الجند شرق تعز ،فيما
شنت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات على
مدينة حرض في محافظة حجة غرب اليمن.
وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل وأسر جنود من
قوات هادي خالل عملية السيطرة على مواقع عدة في
مديرية التعزية شمال المحافظة.

� 5شهداء فل�سطينيين ( ...تتمة �ص)9
ودعا عباس مرة أخرى إلى «حماية دولية» مشيرا ً
إلى أن الفلسطينيين فقدوا القدرة على حماية أنفسهم
م��ن «الهجمات اإلره��اب��ي��ة للمستوطنين» ولجيش
االحتالل «اإلسرائيلي».
وردا ً على سؤال حول لقائه المرتقب الجمعة في
عمان مع وزير الخارجية األميركي جون كيري ،أكد
عباس أن الوزير األميركي «يعرف ماذا نريد ،نحن
نريد العودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية
الدولية».
وح��ث ب��ان كي م��ون بعد لقائه عباس على إنهاء
العنف بين كيان االحتالل والفلسطينيين.
وق��ال األمين العام للمنظمة الدولية في المؤتمر
الصحافي« :سنواصل دع��م الجهود الرامية كافة
إلى تهيئة الظروف لجعل المفاوضات ذات المعنى
ممكنة» .وأضاف« :لكن في النهاية ،على الفلسطينيين
و«اإلسرائيليين» اختيار السالم ،والتحدي األكثر
إلحاحا ً أمامنا هو وقف موجة العنف الحالية وتجنب
خسارة المزيد من األرواح».
وأكد بان الذي التقى رئيس وزراء كيان االحتالل
«اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو الثالثاء أن «الطريق
الوحيد إلنهاء العنف هو تحقيق تقدم حقيقي وملموس
باتجاه ح��ل سياسي بما ف��ي ذل��ك إن��ه��اء االح��ت�لال
«اإلسرائيلي»».
وتابع« :أكدت لكل من «اإلسرائيليين» والفلسطينيين
على الحاجة الملحة إلعادة التأكيد من خالل األقوال
واألفعال بأنهم شركاء في السالم».
ميدانياً ،استشهد الفلسطيني هاشم العزة في
الخليل بعد استنشاقه ال��غ��از ال��ذي أطلقته ق��وات
االح��ت�لال «اإلس��رائ��ي��ل��ي» على تجمع لمتظاهرين.
كما استشهد شاب فلسطيني بنيران االحتالل قرب
مستوطنة «آدم» شرق رام الله.

وذكرت وسائل إعالم العدو أن الشاب طعن مجندة
«إسرائيلية» وأصابها بجروح طفيفة.
حصيلة الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في
االع��ت��داءات «اإلسرائيلية» المتواصلة في الضفة
الغربية ارتفعت خالل  24ساعة .فقد استشهد الشابان
الفلسطينيان بشار نضال الجعبري وحسام اسماعيل
الجعبري برصاص ق��وات االحتالل والمستوطنين
في مدينة الخليل ،وزعم جيش االحتالل أن الشابين
هاجما جنديين «إسرائيليين» بالسالح األبيض.
وقالت حركة الجهاد اإلسالمي إن الجريمة ارتكبها
مستوطنون بدعم وحماية جيش االح��ت�لال ،فيما
توعدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالثأر
للشهداء.
سبق ذلك استشهاد شابين فلسطينين برصاص
االحتالل قرب الخليل هما عدي المسالمة من بلدة
بيت عوا قرب الخليل اتهمته «إسرائيل» بمحاولة
طعن ج��ن��دي قبل أن يرتقي ب��رص��اص��ة ب��ال��رأس.
والشاب حمزة العملة بعدما اتهمته «إسرائيل» بدهس
مستوطنين عند مفرق غوش عتصيون شمال الخليل.
فيما قتل مستوطن عند مخيم الفوار دهسته شاحنة
فلسطينية بينما كان يعتدي على الشبان.
وص��عّ ��دت ق���وات االح��ت�لال م��ن اع��ت��داءات��ه��ا على
الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة ،فاعتقلت أكثر
من  40فلسطينيا ً من بينهم النائب عن حركة حماس
الشيخ حسن يوسف .ودع��ت القوى الوطنية إلى
مسيرة غضب ردا ً على عمليات االعتقال ونصرة
للمسجد األقصى.
وتحولت مسيرات الغضب إلى تص ٍّد لقوات االحتالل
عند حاجز بيت ايل شمال مدينة البيرة وقبة راحيل
شمال بيت لحم وقرية نعلين إلى الغرب من رام الله
أصيب خاللها العشرات بجروح مختلفة.

وفي سياق متصل ،قال وزير الدفاع الروسي سيرغي
شويغو إنه ال يمكن لروسيا أن تسمح بتنامي الخطر الذي
يمثله تنظيم «داع��ش» اإلره��اب��ي ،ولذلك ستواصل دعم
السلطات السورية الشرعية.
وأك��د شويغو أم��س خ�لال اجتماع مشترك لهيئتي
القيادة في وزارت��ي الدفاع الروسية والبيالروسية أن
السلطات الحكومية في سورية بفضل الدعم العسكري
الروسي انتقلت من الدفاع إلى الهجوم ،وحررت جزءا ً من
األراضي التي سبق لتنظيم «داعش» أن استولى عليها،
وقال« :إننا نخطط لمواصلة تقديم المساعدة للسلطات
الشرعية في سورية والعمل على توفير المقدمات لتسوية
هذا النزاع».
ونفت القيادة العامة للجيش السوري وجود جنود روس
يشاركون في األعمال القتالية البرية داخل سورية ،ووصفت
األنباء التي تناقلتها وسائل إعالم بهذا الشأن ،بأنها دعاية
ك��اذب��ة .وأوض��ح��ت أن المشاركة الروسية تقتصر على
الضربات الجوية.
الى ذلك ،أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
أن سورية ليست لقمة سائغة ال للقطرييين وال للسعوديين
وال لألتراك ،محذرا ً من أن رد دمشق سيكون قاسيا ً في حال
أي عدوان عليها.
وق��ال ال��م��ق��داد ردا ً على تصريحات وزي��ر الخارجية
القطري« :إذا نفذت قطر تهديداتها بالتدخل عسكريا ً في
سورية سنعتبر ذلك عدوانا ً مباشراً» مضيفا ً أن دور الدوحة
والرياض وأنقرة كان واضحا ً في تدمير سورية ،مؤكدا ً أن
«سورية ستستمر بالدفاع عن الشرعية الدولية بوجه من
يدعم القتلة واإلرهاب».
وكان وزير الخارجية القطري خالد العطية قال في مقابلة
إن بالده ال تستبعد إعادة النظر في الخيار العسكري في
سورية ،كما أنها ال تستبعد أي عرض مع السعودية وتركيا
في سبيل تحقيق ذلك.
وف��ي معرض إجابته على ق��ال العطية إن «أي شيء
سيؤدي إلى حماية الشعب السوري ،ويحمي سورية من
االنقسام لن نألو جهدا ً للقيام به مع أخوتنا السعوديين
واألتراك ،مهما كان هذا الشيء ،وإذا كان التدخل العسكري
سيحمي الشعب ال��س��وري من وحشية النظام السوري
فبالطبع سنقوم به».
ميدانياً ،ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن تنظيم «داعش»
اإلرهابي في سورية يجري مفاوضات مع بعض فصائل «جبهة

انتفا�ضة ال�شعب ( ...تتمة �ص)9
فنتنياهو سيلتقي جون كيري وانجيال ميركل لمناقشة األوضاع في األراضي
الفلسطينية ،حسب االذاعة «اإلسرائيلية» الرسمية.
يؤكد المتابعون أن فلسطين اليوم تشهد انتفاضة ثالثة ،فالشعب الفلسطيني
ضاق ذرعا ً بسياسة العدو «اإلسرائيلي» في مسلسل البطش والقتل والقمع
والتهجير بحق الشعب الفلسطيني ومن المحاوالت المستمرة لتصفية القضية
الفلسطينية بسياسة التهجير المستمرة وبناء المستوطنات .هذا العدو الذي
جندت حكومته العالم بأسره وجرى تشكيل اللجنة الرباعية الدولية ووضع
خريطة طريق تقود الى دولة فلسطينية مستقلة المتصاص الغضب الفلسطيني
سابقا ً ولتهدئة األوضاع في االرض المحتلة ،ولكن كل هذه الخطوات تبخرت
بعد ان نجحت في تحقيق التهدئة السابقة ولكن ما نشهده اآلن من تطورات
في فلسطين المحتلة تدل على ان الشعب الفلسطيني انتفض بعد فشل عملية
أوسلو والمفاوضات في تحقيق أي نتائج باتجاه حل القضية الفلسطينية
ال بل على العكس أصبح واضحا ً له أن ال نية لدى العدو «اإلسرائيلي» لقبول
دول��ة فلسطينية بجواره وأن سياسته هي جعل هذا الخيار غير ممكن من
خالل خلق وقائع جديدة على األرض ،وشكلت االقتحامات المتكررة للمسجد
األقصى واإلفالس السياسي واألخالقي «اإلسرائيلي» حافزا ً للشعب الفلسطيني
لالنتفاض والغضب ضد العدو ،وباتت المهدئات التي يقدمها كل من وزير
الخارجية األميركي جون كيري واالمين العام لالمم المتحدة بان كي مون لم
تعد تس ّكن وجع الشعب الفلسطيني الذي يعيش ظروف صعبة جدا.
وفي ظل تصاعد االوضاع في االراضي المحتلة انتشرت عمليات الطعن التي
برزت في المشهد العام النتفاضة القدس وأضحت ظاهرة أزعجت االحتالل
«اإلسرائيلي» وأوقعت جبهته الداخلية في حالة من اإلرباك الكبير حيث تبين
من إحصائية أجراها مركز القدس للدراسات أن عدد عمليات ومحاوالت الطعن
وصلت الى  ،46منها  29حالة في مرحلة متقدمة او نجحت في سابقة لم تتك ّرر
في التاريخ الفلسطيني من حيث الزمن والعدد .وفي ظل هذا التصاعد التقى
األمين العام لالمم المتحدة امس  21تشرين االول مع رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس لبحث تهدئة االحداث المتصاعدة في الشارع باألراضي المحتلة
التي انتفض شعبها ولن يتوقف حتى يغيّر كل المعادالت السابقة ويضع حدا ً
لعمليات اإلذالل «اإلسرائيلي».

النصرة» حول توحيد الصفوف لمواجهة الجيش السوري.
وأوضح اللواء إيغور كوناشينكوف الناطق باسم وزارة
الدفاع أن وسائل االستطالع الروسية اعترضت مكالمات
عديدة ت��دل على ب��دء عملية تفاوضية بين ق��ادة فصائل
كبيرة عدة منضوية تحت لواء «جبهة النصرة» من جهة،
وقادة تنظيم «داعش» من جهة أخرى ،حول إمكانية توحيد
الصفوف في وجه هجمات الجيش السوري.
في غضون ذلك دمرت القاذفات الروسية مركز مراقبة لـ
«داعش» يقع على جبل سيرياتل في ريف إدلب ،كما دمرت
مستودع ذخائر مموه في جسر الشغور .وبين كوناشينكوف
أن «المركز كان يتحكم في القصف الذي تجريه العصابات
في ساحة القتال حيث كان يتم توجيه القصف من مرابض
الهاون».
و أكد كوناشينكوف أن الطائرات الروسية قامت خالل
الـ 24ساعة األخيرة بـ 46طلعة شنت خاللها  83ضربة
على مواقع البنية التحتية تابعة لـ«داعش» ،في كل من ريف
إدلب وحلب ودير الزور ودمشق وحماة.
وأكد أن المسلحين المنسحبين تحت ضربات الجيش
السوري يتخذون تكتيك تلغيم األماكن واألبنية في األحياء
السكنية التي ينسحبون منها بقنابل موقتة ،يتم تمويهها
بشكل جيد وتحديد الوقت لحين دخول الجيش السوري
وعودة األهالي إلى بيوتهم.
وذكر أنه في ريف حلب دمرت المقاتالت الروسية موقعا ً
لـ«جبهة النصرة» حيث كانت ُتصنع عبوات ناسفة يتحكم
فيها عن بعد ،باإلضافة إلى تدمير مستودع مليء بمواد
متفجرة وشاحنتين محملتين بها كانتا مركونتين قرب
المستودع.
وقال بيان وزارة الدفاع الروسية إن قاذفات سو -25دمرت
في خان شيخون في منطقة الغاب معسكرا ً ميدانيا ً لـ«جبهة
النصرة» بعد تحديد موقعه من خالل االستطالع الجوي.
في غضون ذلك ،رصدت مكالمات السلكية في الـ 19من
تشرين األول معلومات تفيد باعتزام زعماء العصابات
الناشطة في سرمين بريف إدلب عقد اجتماع في ما بينهم،
وبعد تدقيق إضافي للمعلومات من مصادر أخرى ،تم تحديد
زمن ومكان االجتماع حيث تبين أنه عقد في بناء مهجور
فأرسلت طائرات من دون طيار لمراقبة المكان ،الذي وصلته
ليلة األربعاء  9سيارات رباعية الدفع عليها رشاشات ذات
عيار كبير ،وشنت قاذفة سو -34غارة دقيقة بقنبلة كاب-
 500دمرت المكان بالكامل على من فيه.

ناديا شحادة

وا�شنطن تدعم ( ...تتمة �ص)9
بسعي أميركي لثني
الحكومة العراقية عن
التعاون مع روسيا في
مجال مكافحة اإلرهاب.
وذل���ك بعد أن رحب
رئيس ال��وزراء العراقي
حيدر العبادي ضمنيا ً
ب���غ���ارات روس���ي���ة في
أراض�����ي ب��ل��اده ،على
خلفية الشكوك التي تثار
ح���ول ج��دي��ة واشنطن
في القضاء على داعش
وج�������دوى ال���ض���رب���ات
ال��ج��وي��ة ال��ت��ي تنفذها
طائرات التحالف األميركي.
كما يتعدى األمر الى كشف أدلة على المساعدات التي يتلقاها داعش من
التحالف وإعاقة األخير لتقدم القوات العراقية بخاصة الحشد الشعبي الذي
يعود إليه الكثير من اإلنجازات الميدانية.
وقد أعلنت قوات الحشد الشعبي أنها عثرت أثناء دخولها معمل األسمدة
في بيجي على وجبات طعام أميركية جاهزة حديثة الصنع ،كان يستخدمها
عناصر داعش.
كما أكد األمين العام للمقاومة اإلسالمية حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي
أنّ عددا ً كبيرا ً من الجنود الذين دربتهم الواليات المتحدة بأموال العراق وعلم
الحكومة في قاعدة عين األسد في األنبار يقاتلون القوات العراقية الى جانب
عناصر «داعش» وأنه تم قتل وأسر عدد منهم.

ِّ
مت�شددين
الجي�ش الجزائري يقتل 3
قتل الجيش الجزائري ،ثالثة متطرفين مشتبه بهم
على األقل في منطقة بغلية من مدينة بومرداس في إقليم
القبائل ،القريب من العاصمة الجزائرية ،وف��ق وزارة
الداخلية الجزائرية.
وأوضحت الوزارة في بيان أرسل إلى الصحافة أول من
أمس أن المتطرفين الثالثة ُقتلوا في تبادل إطالق نار ،بعد
كمين نصبه لهم عسكريون جزائريون في هذه البلدة من
القبائل.
وذك�����رت ص��ح��ي��ف��ة «ال���خ���ب���ر» أن ق����وات ال��ج��ي��ش
الوطني الشعبي ضبطت ث�لاث قطع س�لاح م��ن نوع
«كالشينكوف».

وتصاعد نشاط المتطرفين في األشهر األخ��ي��رة في
مناطق جزائرية ،بعد أن شهدت في التسعينات واحد ًة من
أسوأ الهجمات اإلرهابية للمتشددين.
وذكرت بيانات لوزارة الداخلية اعتقال  200متطرف في
النصف األول من  ،2015بينهم أمراء عدة بدأوا نشاطهم
في التسعينات المعروف بـ»العقد األسود» بسبب تصاعد
الهجمات.
ويتزامن تصعيد النشاط العنيف مع وج��ود متزايد
لجماعات متشددة على طول الحدود بين الجزائر وتونس
وليبيا التي أصبحت ب��ؤر ًة لحشد وتجنيد واستضافة
متشددين يسعون إلى االنضمام إلى تنظيم داعش.

ا�ستنكار بحريني وا�سع
ال�ستهداف النظام ال�شعائر الدينية
استنكرت جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية قيام قوات النظام بنزع رايات
ويافطات «عاشوراء» بالقوة في مناطق بحرينية عدة بمحافظات مختلفة،
معتبر ًة ذلك «تع ٍّد على الشعائر والحريات الدينية وإمعان في استهداف مكون
من المكونات اإلسالمية وتضييق على حرية المعتقد بمخالفة فاضحة للدستور
والقانون والعهود والمواثيق الدولية ،وال ينسجم مع الشعارات الفضفاضة
التي تسوقها السلطات في الداخل والخارج عن التسامح والحريات الدينية».
من جانب آخر ،استنكر قسم الحريات الدينية بمرصد البحرين استمرار
الجهات الرسمية في التضييق على حقوق المواطنين الدينية في إقامة
شعائرهم الدينية.
وأضاف أن ما تقوم به األجهزة الرسمية له انعاكاسات خطيرة على الوطن،
معتبرا ً إزالة األعالم والرايات واليافطات الحسينية من القرى والمدن واألحياء
والمناطق السكنية يع ّد «انتهاكا ً واضحا ً للحرية الدينية المكفولة بموجب
الشرائع السماوية السمحة والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان» ،مطالبا ً بـ
«التوقف الفوري عن كل ما من شأنه اإلخالل بالتزامات وتعهدات البحرين
الدولية».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1مؤرخ التيني له «تاريخ اإلسكندر»
2 .2من أدوات الحطاب ،لقب رئيس التبت الديني والمدني،
مدينة فرنسية
3 .3نهر في الواليات المتحدة ،من الحمضيات
4 .4أعلى قمة في كريت ،وافقها الرأي
5 .5للنفي ،نهر في ألمانيا ،عظيم ووقور
6 .6بياض البيض ،شعب جرماني إستقر في إسبانيا
7 .7يحفر البئر ،عاصمة نروج ،والد (بالعامية)
8 .8دولة إسالمية ،بنادق
9 .9ملك ليديا قدم لآللهة إبنه طعاما ً فعوقب بالجحيم،
يقصد المكان
1010رقد ،موضوع مقابل المال
1111تاركا ً دون عناية ،ضياءه
1212وجع ،يلمسني ،إسم موصول

1 .1مدينة مصرية بمحافظة الغربية ،للنداء
2 .2منخفض في مصر غرب الفيوم
3 .3يخبر القصة ،سجناهم
4 .4يرجو ،أكمال العمل
5 .5تص ّر ،ضمير منفصل ،نوتة موسيقية
6 .6عاصمة بوسنيا قتل فيها ارشيدوق النمسا ،1914
جمع عن األرض
7 .7اسم استفهام ،يالئم ،من األطراف
8 .8أب ،نعتب عليه
9 .9يطفئوا النار ،در
1010ناوالها باليد ،مدينة أميركية
1111أنت (باألجنبية) ،يجيبا النداء ،أعلى قمة في األردن
1212القرابة ،يهدمها
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،937625481 ،452781639
،124576893 ،816439752
،398214576 ،675893214
،563148927 ،741952368
289367145

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الصقليتان ،نا  ) 2ي ي،
ليماسول  ) 3ابابيل ،اران��ب ) 4
صانت ،ايم ،رعد  ) 5وني ،يسال 6
) فتنها ،ريحان  ) 7هندوكوش ،قا

 ) 8المانيا ،راهب  ) 9يانب ،نبال
 ) 10ام ،اامها ،ينل  ) 11مون ،دن،
دروسي  ) 12سندهن ،االمل.
عموديا:
 ) 1اي���ا ص��وف��ي��ا ،ام���س ) 2
ليبانت ،ليمون  ) 3انينهما ،ند

 ) 4قلبت ،هنأنا  ) 5ل  +ي ي،
بادن بادن  ) 6يمالن ،وي ،من 7
) تا ،يدركانه  ) 8اسام ،يو ،بادل
 ) 9ن��ور ،يحشرا ،را  ) 10الرسا،
ال��ي��وم  ) 11نعانقه ،نسل ) 12
البدل ،ابالي.

 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).

