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وأف��اد الجبير خالل تصريح صحافي في فيينا ،عقب
محادثات مع وزير الخارجية النمساوي ،بأن بقاء الرئيس
السوري بشار األسد في السلطة يجلب المقاتلين األجانب
من جميع أنحاء العالم لالنضمام إلى تنظيم «داعش».
وذكر أنه بحث مع نظيره النمساوي الوضع في سورية
وكيفية إيجاد الحل السلمي للنزاع الذي يضمن مستقبل
سورية وي��ؤدي إل��ى مرحلة انتقالية ال تشمل الرئيس
السوري بشار األسد ،بحسب تصريحاته.
الى ذلك ،أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية
ال��روس��ي أم��س أن المحادثات بين الرئيسين الروسي
والسوري في موسكو تندرج في إطار التسوية السياسية
لألزمة السورية.
وفي تعليق على ما صرح به إيريك شولتس الناطق
الرسمي باسم البيت األبيض بصدد الغاية من وراء زيارة
األسد إلى موسكو ،قال ريابكوف «الحوار الصريح الذي
دار بين الرئيس الروسي ورئيس الجمهورية العربية
السورية المنتخب بصورة شرعية ،يحظى بأهمية رئيسية
في إيجاد سبل الحل السياسي .ه��ذا واض��ح للجميع،
وال يسعنا إال األس��ف حيال الموقف األميركي المشكك
والمنزعج من جهودنا المبذولة على أرفع المستويات
بما يخدم حل المشكلة التي نشأت في معظمها نتيجة
للسياسة ضعيفة البصيرة ،والمغلوطة عموما ً لواشنطن
في الشرق األوسط».
من جهة أخرى ،رحب ستيفان دي ميستورا المبعوث
األم��م��ي إل��ى س��وري��ة باللقاء بين الزعيمين بما يخدم
التسوية السياسية في سورية .وقالت جيسي شاهين
المتحدثة باسمه« :األمم المتحدة كانت على الدوام تؤيد
التسوية السياسية في سورية ،والمبعوث األممي يرحب
بأي جهود تصب في هذا االتجاه .دي ميستورا على يقين
مطلق بأنه تم في موسكو بحث هذه المسألة».
ميدانياً ،أكد رئيس إدارة العمليات في رئاسة األركان
الروسية أمس أن الجيش السوري سيحرر قاعدة كويرس
الجوية خالل األيام القريبة المقبلة ،وأعلنت وزارة الدفاع
الروسية أن طائراتها نفذت خالل الـ 24ساعة الماضية 53
طلعة هاجمت خاللها  72موقعا ً يستخدمه إرهابيون.

وأوض���ح ال��ل��واء إي��غ��ور كوناشينكوف أن ال��غ��ارات
ال��روس��ي��ة ،رك��زت على أري���اف حماة وإدل���ب والالذقية
ودمشق وحلب ودي��ر ال��زور ،كاشفا ً أن قيادة «داع��ش»،
تحت وطأة الغارات الروسية وهجمات الجيش السوري،
بدأت بإرسال تعزيزات من األراض��ي العراقية إلى غرب
سورية.
وأردف قائالً« :تسجل طائراتنا من دون طيار زيادة عدد
األهداف التابعة لتنظيم «داعش» في األراضي السورية.
ويدور الحديث بالدرجة األولى عن إرسال قيادة التنظيم
تعزيزات من محافظة الرقة ومن أراضي العراق إلى غرب
سورية».
كما نفى كوناشينكوف تصريحات «البنتاغون» حول
استخدام القوات الروسية قنابل عنقودية في مناطق
قد يوجد فيها مدنيون ،ووصف هذه المزاعم بالهراء،
مذكرا ً أن هذه التصريحات تترك انطباعا ً بأن األميركيين
لم يتمكنوا حتى اآلن من تحديد الهدف ال��ذي يسعون
لتحقيقه في إط��ار حربهم على «داع���ش» .واستغرب
الجنرال الروسي من تراجع عدد الغارات األميركية في
أراضي سورية بذريعة «أنهم لم يعودوا يرون أهدافا ً في
سورية».
وفي السياق ،حقق الجيش السوري تقدما ً كبيرا ً في
ريف حلب الجنوبي أمس وسط انهيار كبير في صفوف
المسلحين .واستعاد السيطرة على قرى دكوانة واأليوبية
وب�لاس وج��ورة الجحاش ورس��م الشيخ «قيقان» ودير
صليبة وكفرعبيد وبات على بعد  8كلم عن مطار كويرس
المحاصر منذ سنوات.
وكانت «غرفة عمليات فتح حلب» قد منعت في بيان
التجوال في العديد من قرى الريف الجنوبي ،وأعلنتها
منطقة عسكرية واستقدمت تعزيزات تضم عشرات اآلليات
المجهزة برشاشات ثقيلة لصد تقدم الجيش السوري.
وف��ي ري��ف الالذقية الشمالي ،ب��دأ الجيش السوري
والقوات الرديفة عملية عسكرية واسعة بمساندة غطاء
ج��وي روس��ي باتجاه ق��رى عين السامور وتلة قرقفي
وقلعة كفردلبة وتلة خزان كفردلبة وكتف الغجر وكتف
الغنمة.
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الناخبون الم�صريون يهزمون ال�سلف ّيين
في انتخابات البرلمان
أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات البرلمانية فوز قائمة «في حب مصر»
في دائرتي الصعيد وغرب الدلتا ،وفوز  4مرشحين من بين  2548مترشحا ً
على المقاعد الفردية ،وأن نسبة المشاركة بلغت  26.56في المئة.
وحسمت نتائج المرحلة األولى في الداخل والخارج الكثير من الجدال،
ورسخت واقعا ً سياسيا ً جديداً ،ربما يخلو بشكل شبه كامل من تيار
ّ
اإلسالم السياسي الذي أصيب ممثله الوحيد في االنتخابات البرلمانية
الحالية «حزب النور» بهزيمة كاملة حتى اآلن ،إذ هُ زم في معقله األساسي
بدائرة غرب الدلتا حيث يقع مقر الدعوة السلفية باالسكندرية ويزداد
نفوذها بمرسى مطروح والبحيرة ،وهو ما م ّثل صدمة كبيرة لمسؤولي
الحزب ،وجعلهم يدرسون بشكل جدي االنسحاب من االنتخابات ،وصلت
إلى حد مقاطعتهم لإلعالم ،فيما يبقى أمل الحزب قائما ً على الدوائر التي
يخوض فيها جولة اإلعادة حيث يواجه حزب المصريين األحرار في نحو
ثالث محافظات ،وهو ما يجعل المواجهة على أشدها.
وستشهد االنتخابات المصرية في مرحلة اإلع��ادة مواجهة ساخنة
بين مرشحين لحزبي النور والمصريين األحرار في ثالث محافظات هي
االسكندرية أسيوط والجيزة ،فيما ال يوجد مرشحون لحزب النور فى
جولة اإلعادة فى محافظات المنيا ،واألقصر ،وقنا ،والمنيا والبحر األحمر.
على الجانب اآلخر ،تعد محافظة المنيا األكثر من حيث عدد مرشحى
اإلع��ادة لحزب المصريين األح���رار ،ال��ذي يغيب عن جولة اإلع��ادة فى
محافظات البحيرة ،والفيوم.
من جانب آخ��ر ،اعترف الدكتور ياسر برهامي ،نائب رئيس الدعوة
السلفية ،بهزيمة ح��زب النور في الجولة األول��ى من المرحلة األول��ى
لالنتخابات النيابية ،مشيرا ً إلى أن الحزب تعرض لحملة تشويه غير
مسبوقة وصلت الى حد اتهام أعضاء الحزب بأنهم داعشيون وإرهابيون،
ما تسبب في هذه النتيجة ،مؤكدا ً وجود مطالبات داخل الحزب باالنسحاب
من االنتخابات.
ووصل اإلحباط ببرهامي إلى حد توجيه اتهامات بأن العملية االنتخابية
غير عادلة وأن من وصفهم بـ«مهندسي انتخابات  2010هم من حضروا
انتخابات  ،2015وإن تغيرت األسماء» ،مضيفاً« :نفس الطريقة .ازدواج
السلطة والمال ،والدولة مسؤولة وعلى رأسها السيسي» ،مشددا ً على أن
األمر ليس في مصلحة البلد أن يتم إيصال الشباب إلى مرحلة اليأس.
من جهة أخرى ،يرى الكاتب الصحافي عماد الدين حسين ،رئيس تحرير
صحيفة «الشروق» ،أن نتائج المرحلة األول��ى من العملية االنتخابية
بالرغم من قلة نسبة المشاركة إال أنها تعبر بشكل واض��ح عن حالة
«المزاج السياسي» العام في مصر ،وتوجه عام برفض تيارات بعينها من
بينها اإلسالم السياسي .مشيرا ً إلى أن قياديي حزب النور أصيبوا بصدمة
كبيرة حين سقطوا سقوطا ً مزريا ً في غالب غرب الدلتا التي تعد معقلهم
األساسي ،وعلى الرغم من مزاحمتهم لقائمة «في حب مصر» في بعض
مراكز مطروح والبحيرة وتحقيقهم نتائج عالية تغلبوا فيها على قائمة
«في حب مصر».
أما النائب مصطفى بكري ،عضو اللجنة التنسيقية لقائمة «في حب
مصر» ،فيرى أن نتائج المرحلة األولى وضعت حزب «النور» واإلسالم
السياسي في حجمه الطبيعي بعدما مثل فزاعة للمجتمع المصري .مشيرا ً
إلى أنه حين جرى تشكيل القائمة الوطنية الموحدة «في حب مصر» تمت
مخاطبة أغلب األحزاب المصرية باستثناء حزب «النور» ،ولذلك خاض
حزب النور معركة شرسة ضد القائمة في الصعيد الى جانب غرب الدلتا.

�أ�سرار �سعودية جديدة
يك�شفها «مجتهد»!
وف��ي م��أرب ،قتل الجيش اليمني
وال��ق��وات الشعبية  12عنصرا ً من
مرتزقة ال��ع��دوان السعودي ،وأسر
آخرون خالل محاولتهم التقدم نحو
منطقة صرواح.
ي��ذك��ر أن ق��وة س��ودان��ي��ة قوامها
نحو  750جنديا ً مع ّززة بمدرعات
وأسلحة ثقيلة ،قد وصلت إلى عدن
على دفعتين األس��ب��وع ال��ج��اري،
وب��دأت مهامها بعد انضمامها إلى
القوات اإلماراتية التابعة للتحالف
السعودي ـ األميركي في المدينة.
الى ذلك ،نفت مصادر في التحالف
السعودي ،أمس ،األنباء المتداولة
عن انفجار سيارة مفخخة بالقرب
من مقر القوات السودانية قرب مطار
عدن الدولي جنوب اليمن.
وقالت المصادر لوكالة األنباء
األلمانية «د.ب.أ» إن تلك األخبار
عارية عن الصحة.
وأكدت مصادر يمنية أن «مسلحي
داعش أحكموا سيطرتهم على منطقة
التواهي في عدن» كما أفادت المصادر
بمقتل أرب��ع��ة ج��ن��ود س��ودان��ي��ي��ن
ومسلحين اثنين من «داع���ش» في

م��واج��ه��ات عنيفة ف��ي ع���دن .وك��ان
مصدر قال إن  10أشخاص قتلوا في
انفجارين وقعا في الخط البحري
بمنطقة كالتكس بين الميناء والمطار
ف���ي ع����دن .وأع��ق��ب��ت االن��ف��ج��اري��ن
م��واج��ه��ات بين ال��ق��وات اإلم��ارات��ي��ة
وال��س��ودان��ي��ة م��ن ج��ه��ة ومسلحي
داعش من الجهة األخرى.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،أعلنت وزارة
الدفاع اليمنية السيطرة على جبال
الملح المطلة على معسكر كوفل
ب���ص���رواح ف���ي م�����أرب ،ح��ي��ث قتل
ال��ع��ش��رات م��ن المسلحين وجنود
التحالف السعودي وأسر عدد منهم
وفق وزارة الدفاع.
وك����ان ق��د ق��ت��ل ع���دد م��ن جنود
ال��ع��دوان السعودي بينهم ضابط
أول من أمس ،في عملية قنص نفذها
الجيش اليمني واللجان الثورية
بمنطقة الربوعة بعسير جنوب غربي
السعودية.
وأك����د م��ص��در ع��س��ك��ري بعسير
لوكالة االن��ب��اء اليمنية «س��ب��أ» ،أن
فريق القناصة في الجيش واللجان
الثورية نفذ عملية قنص في منطقة

ال��رب��وع��ة بعسير ،قتل على إثرها
خمسة من جنود العدوان السعودي
بينهم ضابط.
وأش���ار المصدر إل��ى أن عمليات
الجيش واللجان الثورية مستمرة،
الفتا ً إلى أن القوات اليمنية تكبد قوات
العدوان السعودي يوميا ً خسائر في
األرواح والعتاد.
وق��ص��ف��ت ال���ق���وة ال��ص��اروخ��ي��ة
للجيش اليمني واللجان الثورية
مواقع عسكرية سعودية ع��دة في
عسير ونجران.
وأوضح مصدر عسكري ،أن قوات
يمنية د ّكت مواقع قوة نجران بعدد
من الصواريخ ،كما استهدفت مقر
قيادة الح ّماق بعسير.
وط��ب��ق�ا ً للمصدر ،فقد شوهدت
سيارات اإلسعاف تهرع إل��ى مركز
قيادة الح ّماق بعسير ،وفرت آليات
عسكرية من الموقع العسكري ،كما
تمكنت وح��دات الجيش اليمني من
إعطاب آلية عسكرية هناك.
من جهة ثانية ،استشهد وجرح
مدنيون في سقوط صواريخ كاتيوشا
على حي الروضة بتعز.

واصل المغرد السعودي الشهير باسم «مجتهد» كشف المزيد من الخفايا عن
المملكة العربية السعودية وآخرها قوله إن وزير الدفاع السعودي محمد بن
سلمان يضع على طاولته اآلن قرار إقالة قائد القوات البحرية عبدالله السلطان،
وقائد القوات البرية عيد الشلوي ،وذلك ألسباب مختلفة لكل منهما.
مشيرا ً الى أن «قائد القوات البحرية سيطرد أل ّنه أراد أخذ نصيب من الصفقات
من دون علم بن سلمان ،الذي يرى أن حق السرقة محتك ٌر له وحده وهو الذي
يوزع المنافع والسلطان حاول التفاهم مع شركات فرنسية من الباب الخلفي
ألخذ عمولة على الصفقات األخيرة ،لكن الشركات وشت به عند بن سلمان
فصارت أيامه معدودة».
وأضاف« :السلطان -على كل حال  -معروف بأن ه ّمه منذ أن التحق بالقوات
البحرية تتبع فرص العموالت من الصفقات ،وأما بناء البحرية وتقويتها فآخر
أولياته».
ولفت مجتهد إلى أن «رئيس القوات البرية عيد الشلوي ،مغلوب على أمره
وضعيف الشخصية ،وربما يطرد ككبش فداء تحميالً له مسؤولية تقاعس أداء
القوات البرية في حرب اليمن» ،وقال« :يستبعد أن يحل محله نائب القوات
البرية فهد بن تركي بن عبدالعزيز ،وعلى األرجح سيرقى شخص آخر للمنصب،
سواء من داخل القوات البرية أو من خارجها».
وكشف المغرد السعودي أن «سبب استبعاد فهد بن تركي أنه عالي التأهيل
عسكرياً ،ويخشى بن سلمان إن عينه قائدا ً للقوات البرية أن يُقارن معه فيتبين
الوضع النشاز البن سلمان».
وانتقل «مجتهد» للحديث عن تحريض بن سلمان على طرد محمد بن نايف
ولي العهد ووزير الداخلية ،مؤكدا ً أن «المحرض هو محمد بن زايد ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة اإلماراتية» ،وأوضح أن «آلية
التحريض المستخدمة هي :افهم يا ولد سلمان ...لوال تداركنا أبونا زايد وطلعنا
األمر قبل يموت كان راحت علينا وصارت بعيال خليفة».
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وج�������ددت ال���ح���رك���ة ال���دع���وة
للجماهير إل��ى االكتفاء برفع علم
فلسطين في الفعاليات كافة ،تأكيدا ً
ع��ل��ى رس��ال��ة ال��وح��دة الوطنية،
وال��ت��م��اس��ك الشعبي خلف خيار
مقاومة المحتل.
وأشارت حماس إلى أن الجماهير
الغاضبة التي ستخرج غدا ً الجمعة،
س��ت��وص��ل رس��ال��ة ل�لاح��ت�لال ب��أن
حمالت االعتقاالت لن تثني الشعب
ع��ن م��واص��ل��ة وتصعيد انتفاضة
القدس ،وأن تلك االعتقاالت ما هي إال
محاولة بائسة لوقف المد الجارف
لالنتفاضة التي لن تتوقف.
وباركت حركة حماس عمليات
المقاومة البطولية التي آلمت وتؤلم
العدو من كل جانب ،مبرقة التحية
لمنفذيها وأله��ال��ي��ه��م الصابرين

المحتسبين ،داعية للشهداء األبرار
بالرحمة والقبول.
إلى ذلك ،أكد مركز أسرى فلسطين
للدراسات أن أعداد األسرى األطفال
ف��ي سجون االح��ت�لال ارتفعت في
األسابيع األخيرة بشكل كبير ،وذلك
نتيجة تصاعد عمليات االعتقال
ال��ت��ي تستهدفهم ف��ي ك��ل أن��ح��اء
األراض��ي الفلسطينية وفي مقدمها
القدس ،حيث وصلت أعدادهم إلى
 280طفالً أسيراً.
وق���ال ري���اض األش��ق��ر ال��ن��اط��ق
اإلعالمي للمركز« :إن االحتالل يعتبر
أطفال فلسطين هم وقود االنتفاضة
الشعبية التي اندلعت منذ شهر في
أنحاء الضفة الغربية والقدس وغزة
وحتى في الداخل الفلسطيني ،لذلك
يتعمد اللجوء الى إرهابهم باالعتقال

والقتل والتعذيب ،حيث شن حملة
اعتقاالت واسعة منذ بداية الشهر
الحالي طاولت ما يزيد على 600
مواطن ك��ان لألطفال نصيب كبير
منها وص��ل ال��ى  30ف��ي المئة من
إجمالي من تم اعتقالهم.
وأض�������اف األش����ق����ر ،أن ه���ذه
االعتقاالت التعسفية رفعت عدد
األس���رى األط��ف��ال بنسبة  35في
المئة عما كانت عليه أعدادهم قبل
انتفاضة القدس ،حيث كان عددهم
( )210من األس��رى األطفال ،بينما
ارتفعت لتصل الى  280طفالً وهذا
العدد مرشح للزيادة خالل االيام
المقبلة نتيجة استمرار علميات
االعتقال اليومية التي تستهدف كل
ش��رائ��ح الشعب الفلسطيني وفي
مقدمهم األطفال.

القوات العراقية( ...تتمة �ص)9
مشيهدة شرق المدينة .وأكد قائد الشرطة االتحادية رائد
شاكر ج��ودت مقتل  9مسلحين من التنظيم باستهداف
آليتهم ب��ص��اروخ «كورنيت» في منطقة جويبة شرق
الرمادي.
وعلى جبهة صالح الدين ،قامت قوات الحشد الشعبي
بتفكيك آلية مفخخة في المحور الشرقي لبيجي ،إضافة
إلى تفكيك القوى األمنية  4أبنية مفخخة وسط خزانات
الوقود داخل مصفى بيجي.
أما في العاصمة بغداد ،استشهد  11مواطن وأصيب
 30آخرين بانفجار عبوات ناسفة في مناطق السويب
والشعلة وبسماية والنهروان واليوسفية بالعاصمة
وأطرافها .وضبطت  6عبوات ناسفة وكميات من األسلحة
والمتفجرات في مناطق عدة بمحيط المدينة .وتم إلقاء
القبض على عدد من المطلوبين في مناطق متفرقة من
العاصمة خالل الـ 24ساعة الماضية.
وف��ي سياق متصل ،استهدف س�لاح الجو العراقي
بقصف مركز مواضع قتالية ومنصات إلطالق الصواريخ
وآليات لتنظيم «داعش» في قضاء سنجار غرب الموصل.
وعثرت القوات األمنية على مقبرة تضم رف��اة  8جنود
عراقيين قتلهم مسلحي «داعش» ،تعود للعام الماضي في
منطقة الفاضلية بقضاء جرف الصخر المحرر شمال بابل.
من جهة أخرى ،أكدت عمليات الجزيرة والبادية أمس،
أنها شاركت بعملية تحرير  350شخصا ً من عشيرة البو

نمر كانت تحاصرهم جماعة «داع��ش» اإلرهابية شمال
مدينة الرمادي مركز محافظة األنبار.
وقال قائد العمليات اللواء علي ابراهيم دبعون ،بحسب
«السومرية نيوز» إن «قوة من عمليات الجزيرة شاركت
مقاتلي عشيرة البونمر بتحرير وفك الحصار عن 350
مدنيا ً بواقع  75أسرة كان يحاصرهم تنظيم «داعش» في
منطقة الثرثار شمال الرمادي».
وأضاف دبعون أن «القوة تمكنت قتل  7إرهابيين من
«داعش» وتدمير آليتين اثنتين وتفكيك  20عبوة ناسفة
وتأمين وصول األسر المحررة الى ناحية بروانة التابعة
لقضاء حديثة».
يذكر أن شيخ عشيرة البو نمر بمحافظة األنبار نعيم
الكعود ،أعلن صباح أم��س الخميس ،فك الحصار عن
 350شخصا ً من أبناء عشيرته كانوا محاصرين من قبل
«داعش» في منطقة الثرثار شمال الرمادي.
وكانت جماعة «داع��ش» قد أعدمت المئات من أبناء
عشيرة البو نمر ومحاصرة آخرين أثناء سيطرتها على
أج��زاء من محافظة األن��ب��ار بعد أن انتفضت العشيرة
ضدها.
يذكر أن جماعة «داع��ش» اإلرهابية صناعة أميركية
صهيونية ،وتتبنى الفكر الوهابي التكفيري المتطرف الذي
تروج له دول إقليمية تسعى لتمرير أجندة إقليمية ودولية
تهدف تجزئة المنطقة بعد تدميرها.

العراق :مقتل جندي �أميركي
في تحرير  70رهينة كردية

قتل جندي من القوات األميركية
الخاصة أمس إثر تنفيذها عملية
إلن��ق��اذ  70ره��ي��ن��ة ك��ردي��ة شمال
العراق.
وق���ال ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي باسم
وزارة الدفاع األميركية بيتر كوك
إن القوات الخاصة بمساندة قوات
كردية ،تمكنت من تحرير  70رهينة
كردية احتجزهم تنظيم «داعش»،
واعتقلت  5من المسلحين.
وأك���د بيتر ك��وك ف��ي ب��ي��ان ،أن

القوات األميركية الخاصة قررت
التخطيط وتنفيذ ه��ذه العملية
العسكرية إثر ورود معلومات عن
عملية إع���دام جماعية ،سينفذها
م��س��ل��ح��و «داع���������ش» ف����ي ح��ق
المحتجزين األكراد.
وبيّن الناطق باسم البنتاغون أن
أحد عناصر القوات األميركية لقي
مصرعه أثناء تنفيذ العملية شمال
العراق.
وك���ان���ت ق��ن��اة «س�������ي.إن.إن»

األميركية ،ذكرت نقالًَ عن مسؤولين
أم��ي��رك��ي��ي��ن ،أن ق����وات أم��ي��رك��ي��ة
خاصة نفذت عملية إلنقاذ رهائن
أك��راد شمال ال��ع��راق وأن العملية
العسكرية انتهت بتحرير  70رهينة
كردية شمال العراق وسقوط قتيل
بين صفوف الجيش.
وأشارت القناة األميركية إلى أن
العملية العسكرية هي األول��ى من
نوعها على الميدان في المعركة ضد
«داعش» في العراق وسورية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مدينة أميركية مشهورة بغزارة شالالتها
2 .2يناصر ،للتأوه ،جامعة أميركية شهيرة
3 .3ضعف ،يتأمالن في الشيء ،أداة جزم
4 .4تارك دون عناية ،أهدلنا الستار
5 .5والية أميركية ،أدرك بحاسة السمع
6 .6وضع شيئا ً مقابل المال ،حرف أبجدي ،أمر عظيم
7 .7من األلوان ،للتفسير ،أداة إحدى الحواس
8 .8خرجت عن الطاعة ،رقد ،طري الملمس
9 .9حفر البئر ،الطفناه
1010يغ ّنج ،مصيف لبناني
1111دولة أوروبية ،عودة
1212نهر روسي في سيبيريا ،جوابه

1 .1والية أميركية ،ركيزة
2 .2من األنبياء ،فتى يوناني أس��ط��وري عشق صورته
المنعكسة في الماء
3 .3متشابهان ،عاصمة أوروبية ،إمارة عربية
4 .4عالم إيطالي من علماء الفيزياء والفلك المشهورين
إكتشف حركة دوران األرض حول الشمس ،تحترمان
5 .5أرض فيها خصب وماء ،ضمير منفصل ،غير المطبوخ
6 .6مدينة فرنسية ،يشي ،نعم (باألجنبية)
7 .7مدينة يونانية في تساليا ،لقب ممثل الدولة العثمانية
في تونس
8 .8أودية ،العطايا
9 .9نلمس ،حرف شرط
1010لباس ،يبس الخبز ،صوت الحمام
1111األحالم ،دفن البنت وهي حية
1212وجع ،أحصى ،نوبّخه
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،786914532 ،439852617
،947526381 ،215367894
،162438759 ،853179246
،691283475 ،528741963
374695128

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ك��وي��ن��ت��س ك���ورس ) 2
ف���اس ،الم���ا ،ليل  ) 3رد ريفر،
ليمون  ) 4اي���دا ،اي��ده��ا  ) 5ال،
ماين ،مهيب  ) 6زالل ،فاندال 7

) ي��رس ،اوسلو ،بي  ) 8اي��ران،
بواريد  ) 9تانتال ،يأم  ) 10نام،
مرهون  ) 11هامال ،نوره ) 12
الم ،يمسني ،ما.
عموديا:
 ) 1كفر الزيات ،يا  ) 2وادي

الريان  ) 3يسرد ،اسرناهم ) 4
يأمل ،اتما  ) 5تلف ،انا ،مي ) 6
سارايفو ،لململ  ) 7كم ،يناسب،
رأس  ) 8والد ،نلومه  ) 9يهمدوا،
وني  ) 10سلماها ،رينو  ) 11يو،
يلبيا ،رم  ) 12النسب ،يدمرها.

 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).

