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تتمات  /ت�سلية
وزيرا خارجية ( ...تتمة �ص)9

وفي السياق ،أكد وزي��ر الخارجية المصري ،سامح
ش��ك��ري ،وج���ود «ت��ط��اب��ق ف��ي ال��م��واق��ف» بين القاهرة
والرياض بشأن قضايا المنطقة ،وأن مصر والسعودية
تتعامالن «على أنهما بلد واحد له مصالح» وتابع« :ونرى
أن التعاون هو األسلوب األمثل لمواجهة التحديات الراهنة
في المنطقة».
وق��ال شكري خ�لال مؤتمر صحافي مقتضب عقده
ونظيره السعودي في القاهرة أمس« :اتفقنا على حماية
األمن القومي العربي ،بكل مقتضياته ،وعدم السماح أليّ
طرف خارجي بالمساس بأمن الدول العربية».
وذكر شكري أن الجانبين قررا تسريع وتيرة المشاورات
السياسية بينهما ،وجعلها ربع سنوية «أو أسرع بحسب
االحتياج» ،بدال ً من حدوثها دوريا ً بشكل سنوي كما كانت
عليه.
ونفى وزير الخارجية المصري ،وجود تباين في اآلراء
بين البلدين بخصوص األزمة السورية ،مشددا ً على أن
مصر والسعودية «تتبعان األسلوب نفسه ،بما يحفظ
وحدة واستقرار سورية».

ا�ستعدادات بين �أربيل وبغداد ( ...تتمة �ص)9

حنكة رو�سية ( ...تتمة �ص)9

كما أك��د أن مصر «ج��زء أصيل من التحالف العربي
لدعم الشرعية في اليمن» ،الفتا ً إلى أن مصر تقف مع أيّ
ويرسخ الشرعية فيها وينهي
ح ّل «يحافظ على اليمن
ّ
الحرب .وندعم جهود المبعوث األممي للتوصل إلى ح ّل
سلمي للصراع ،وسنكون مع أيّ سعي مشترك الستقرار
ّ
المنطقة».
من جانب آخر ،جدّد الجبير موقف السعودية من ح ّل
األزم��ة ،المتمثل في التمسك بـ»تطبيق بيان جنيف ،1
وتشكيل هيئة حكم انتقالي تضع دستورا ً جديدا ً وتدير
المؤسسات المدنية والعسكرية ،وأال يكون لبشار األسد
دور في مستقبل سورية» .واستطرد قائالً« :هذا هو موقفنا
وموقف معظم دول العالم من األزمة في سورية».
ونفى الجبير أن يكون قد تم التوصل إلى اتفاق عالمي
بشأن ح ّل األزمة السورية ،مشيرا ً إلى أنه ال تزال هناك
حاجة لمزيد من المشاورات ،إال أن «الموقف المصري
متطابق مع الموقف السعودي؛ فكلنا نريد الحفاظ على
المؤسسات المدنية والعسكرية السورية وأن يقرر الشعب
السوري مصيره ويحقق حريته».

رف��ض الجانب األميركي تزويد ال��روس بمعلومات عن أماكن تمركز
المعارضة المعتدلة ّ
يدل على رغبة أميركية ،غير ُمعلنة ،بالقضاء على ما
تب ّقى من فصائل هذه المعارضة على األرض.
وم��ا يؤ ّكد ذل��ك دع��وة وزي��ر الدفاع األميركي اشتون كارتر المعارضة
المعتدلة لمواجهة الدولة السورية أيضاً ،وبذلك ُتخلي واشنطن الساحة
للجهاديّين بعد أن أوعزت لحلفائها األوروبيّين والخليجيّين بالعويل على
قصف هذه المعارضة.
سحَ بت به موسكو الذريعة من
هذا النهج األميركي قوبل بذكاء روسي َ
نظيرتها األميركيةَ ،
وخرجت من الطوق الذي فرضته واشنطن عليها ،عندما
أبدت استعدادها للتعاون في مكافحة اإلرهاب ،وتقديم دعم جوي للمعارضة
الوطنية السورية ،بما فيها «الجيش الحر».
ه��ذا ،وأ ّك��د الف��روف على انفتاح روسيا على جميع أطياف المعارضة
السورية ،وأنها ال ُتراهن على جهة واحدة دون سواها في التسوية ،معتبرا ً
أن برز في اآلونة األخيرة أُفق إلحراز تقدُّم في العملية السياسية في سورية
في المستقبل المنظور.
تجدر اإلش��ارة إلى أنّ الوزير الف��روف سيضحك كثيرا ً عندما يقرأ أقالم
الخصوم ماذا كتبت اليوم ،والتي وصفت تصريحه على أنه تنازل جديد
من موسكو بعد اجتماع فيينا يتم ّثل باالعتراف بـ «الجيش الحر» ،ودعوته
للمشاركة في العملية السياسية.

نحو تسعير أكبر...

م�ستوطنون يجدّ دون ( ...تتمة �ص)9
ملقاة على األرض بعد إط�لاق ال��رص��اص عليها من
قبل قوات االحتالل قرب الحرم وال نعرف بعد طبيعة
إصابتها».
وبحسب أحد السكان المحليين ،فإن طالبة المدرسة
كانت تحمل على ظهرها حقيبة مدرسية وتعبر الحاجز
قرب الحرم اإلبراهيمي ،فطلب منها أحد جنود االحتالل
إخ��راج سكين زعم أنها موجودة في حقيبتها وأطلق
تمض لحظات حتى شوهدت
رصاصة ،مبينا ً أنه لم
ِ
الفتاة وهي ملقاة على األرض والدماء تنزف منها.
وكان شاب فلسطيني في العشرين من العمر أصيب
في وقت سابق بنيران مستوطن بدعوى محاولته طعن
«إسرائيلي» في منطقة واد سعير جنوب ش��رق بيت
لحم.
إلى ذلك ،جددت مجموعات من قطعان المستوطنين
اليهود أمس اقتحامها المسجد األقصى من باب المغاربة
وسط حراسات معززة من شرطة االحتالل.
وذك���رت وك��ال��ة «وف���ا» أن االق��ت��ح��ام��ات تتم عبر
مجموعات متتالية وجوالت استفزازية في المسجد،
في حين يتصدى المصلون لها احتجاجا ً على تلك
االستفزازات.
إل��ى ذل��ك ،ق��ال منسق «شباب ضد االستيطان» في
الخليل عيسى عمرو إن ق��وات االحتالل اعتقلت شابا ً
فلسطينيا ً في البلدة القديمة بالخليل جنوب الضفة
الغربية بعد أن اعتدت عليه بالضرب.

وفي جنين ،داهمت قوات االحتالل المنازل ونفذت
عمليات تفتيش واسعة.
وتم اطالق سراح شاب اعتقل بذريعة إلقاء الحجارة
على جنود االحتالل بعد أن قدّم محاميه شريط فيديو
يحتوي على مشاهد ملتقطة من المحل الذي يعمل فيه
الشاب تظهر كذب االدّع��اءات «اإلسرائيلية» ،إذ تظهر
الصور أنه كان يقوم بنقل بضاعة الى خارج المحل.
وأصيب مستوطن في عملية طعن قرب مستوطنة
متساد جنوب الضفة الغربية المحتلة ،فيما أصيب
قرب المستوطنة نفسها شاب فلسطيني بجروح خطرة
بنيران مستوطن.
وقال جيش االحتالل إنّ «إسرائيلياً» خرج من سيارته
بعد إلقاء الحجارة عليه ثم هاجمه فلسطيني وقام
بطعنه قبل أن يلوذ بالفرار.
وكانت قد استشهدت طالبة فلسطينية برصاص قوات
االحتالل في مدينة الخليل اليوم بزعم محاولة طعن أحد
جنود االحتالل.
وأبلغت شاهدة عيان وكالة «معاً» الفلسطينية أنها
كانت تراقب من بيتها الحادث ،حيث قامت قوات االحتالل
بتغطية الفتاة الفلسطينية التي أطلقت عليها الرصاص
بغطاء ،ولم تقدم لها أي إسعافات إلى أن حضرت سيارة
اإلسعاف ونقلتها.
وكان مدير الحرم اإلبراهيمي منذر أبو الفيالت قال
للوكالة في وقت سابق إن «فتاة فلسطينية شوهدت

وأضافت قيادة العمليات« :إن الطائرات أجهزت في
هجوم الح��ق على وك��ر يتبع لما يسمى «والي��ة بغداد»
يختبئ فيه انتحاريون في مدينة القائم ويتم تجهيزهم
فيه لتنفيذ عمليات انتحارية في العراق «مشيرة إلى أن
العمليتين أدتا إلى قتل العشرات من عصابات «داعش»
اإلرهابي بينهم متزعمون وإصابة عدد كبير».
من جهة أخرى ،أعلنت خلية اإلعالم العراقي أن طيران
الجيش العراقي دمر مجموعة من السيارات الملغومة
في منطقة الشريف عباس غرب سامراء ،فيما ضبطت
الشرطة االتحادية معمالً لتفخيخ السيارات قرب خط
التماس في الصينية و 150عبوة ناسفة على شكل

مساطر مزدوجة خالل تطهير السوق في منطقة الصينية
بقضاء بيجي.
إلى ذل��ك ،قصفت ق��وات الحشد الشعبي بالصواريخ
وكرين إلرهابيين أجانب في حيي الجوالن والضباط
وتجمعا ً لسيارات تحمل إرهابيين في منطقة األزركية في
الفلوجة وتجمعا ً آخر في شارع الثرثار ومقرا ً في الفلوجة
القديمة ومستودع عتاد في حي جبيل ومعمالً لتلغيم
السيارات في منطقة الزوية.
وك��ان��ت ال��ق��وات العراقية قضت أم��س على ع��دد من
اإلرهابيين في محافظة األنبار كما أحبطت مخططا ً لتنفيذ
تفجيرات إرهابية في محافظة كركوك.

د .بثينة شعبان في  25أيلول الماضي ،أنّ هناك «تفاهما ً
للتوصل إلى ح ّل في سورية.
ضمنيا ً بين أميركا وروسيا
ّ
ً
وأنّ الغرب للمرة األولى يكتشف أنه حين يقول شيئا ال
ترتق إلى
يستطيع تنفيذه» .لكن القراءة السعودية لم
ِ
فهم هذه المواقف ،وهم ال يستطيعون تخيّل سواهم إال
مثلهم عبيدا ً يُطيعون األوام��ر ،وأنّ ما ت ّم االتفاق عليه
مع السيد األميركي قبل اللقاء مع الوزير الف��روف قد
سقط في «سلّة المهمالت» ،بعد أن كان السعوديون قد
أنشأوا تحالفات إقليمية لدعم الجماعات اإلرهابية في
سورية بضوء أخضر أميركي ،كما نشرت صحيفة الـ
«واشنطن بوست» في  14أيار الماضي ،بأنّ السعودية
وقطر وتركيا ش ّكلت ما يُس ّمى «جيش الفتح» ،والذي
تهدف منه إلى تغيير الموقع االستراتيجي والتكتيكي
للتنظيمات اإلرهابية في سورية ،لكن دخول الثالثية
«السعودية ـ األميركية ـ التركية» إلى قاعات فيينا
بجعب ٍة ممتلئ ٍة لطرح مستقبل الرئيس األسد السياسي
إلى نهايته ،اصطدم بكالم الوزير الفروف بأ ّننا «يجب
ّ
ليحق لنا ذلك ،وأنّ مستقبل الرئيس
أن نكون سوريين
ً
األس��د يق ّرره شعبه ،داعيا إل��ى آلية قانونية تستند
إل��ى أحقيّة الشعب ال��س��وري في تقرير مصير بالده
ومستقبلها» .وه��ي كلمات زادت اآلم���ال السعودية
والتركية عُ مقاً ،بعد المفاجأة المذهلة لزيارة الرئيس
بشار األسد إلى موسكو في  21من الشهر الجاري ،وما
أُشيع قبل اجتماع فيينا بأيام من تسريبات بوجود
خطة تضمن انطالق مرحلة انتقالية في سورية مدّتها
ستة أشهر تنتهي برحيل األس��د ،والتي نفت روسيا
علمها بها على لسان ديمتري باسكوف المتحدّث باسم
الرئيس بوتين في  23من الحالي ،فهي رسالة بحب ٍر
الجعَ ب السوداء أنّ من يدّعي بلسان
واضح ألصحاب ُ
الشعب السوري أنه ال يريد رئيسه ،عليه تقديم آلية

فاديا مطر

محمد محفوض

ّ
ودك المواقع ال�سعودية
�إ�سقاط طائرة من دون طيار

حلول دبلوما�سية ( ...تتمة �ص)9

مرتزقة «بالك ووتر» �إلى اليمن

رو�سيا و�إدارة ( ...تتمة �ص)9
قانونية تسمح بهذا االستنتاج لتخ ّوله النطق بلسان
السوريّين ،وهو ما أسقطته ساعات «فيينا» المغلقة
الجعَ ب من محتوياتها ،لتتموضع الحقيبة
وأفرغت هذه ُ
الروسية على طاوالتها.
وتركت الفعالية الروسية الدولية واإلقليمية تغييرا ً
في اصطفاف األردن في معسكر الحرب على سورية،
حسب ما أعلنه وزير الخارجية األردن��ي ناصر جودة
عن «ا ّتفاق على تنسيق العمليات الجوية والعسكرية
في سورية مع روس��ي��ا» .وه��و مقدّمة لسقوط جبهة
درعا اإلرهابية .وما أعلنته روسيا من توسيع دائرة
الدول المنخرطة في بحث األزمة السورية بض ّم مصر
وإي���ران إليها مستقبالً ،لتكون ال��رواي��ات المعاكسة
لإلرادة الروسية في طور الخاتمة؛ فثالثية «فيينا» مع
روسيا طرحت الح ّل السياسي في سورية على أنقاض
ما أعلنته قطر من شراكة سعودية وتركية بـ «عاصفة
ح��زم سورية» تستهدف دع��م مجموعاتهم اإلرهابية
في  21تشرين األول الحالي ،والذي ردّت عليه دمشق
بلسان ن��ائ��ب وزي���ر الخارجية ال��س��وري��ة د .فيصل
المقداد باعتباره عدوانا ً يستدعي ر ّدا ً قاسياً ،دعمته
«البوتينية» الروسية بقول الوزير الفروف على طاولة
«فيينا» بأنّ من يريد ح ّل سياسي سوري على مقاسه
الضيّق يجب عليه مشاركتنا في الحرب على اإلرهاب
أوالً ،وهو إسقاط كل نتائج ما مارسه حلف أميركا من
ألوان الضغوط على مدى ما يقارب الخمس سنوات،
لتبقى الرؤيا السعودية اإليديولوجية معتمِدة على
واشنطن في مقولة« :من ذا يُصارع سيّدا ً في عبده».
فهل ال��زاوي��ة األميركية الحادة المقبلة س ُتغيّر هذه
شب على شيء
اإليديولوجية السعودية ...أم أنّ «من ّ
شاب عليه» ،حتى أمام ا ّتفاقات الكبار...؟

تعهّدت السعودية والواليات المتحدة األميركية في إطار ّ
تدخلهما المستمر
بقضايا المنطقة ،ومنها مصير الشعب السوري ،بتكثيف دعم ما ُتطلقان عليه
«المعارضة السورية المعتدلة» ،ومواصلة ما أسمياه السعي للتوصل إلى
«ح ّل سياسي» بشروطهما.
جاء هذا التعهّد عقب اجتماع وزير الخارجية األميركي مع الملك السعودي
سلمان ،ومسؤولين آخرين في السعودية.
وص � ّرح كيري «نتعهّد بمواصلة وتكثيف الدّعم للمعارضة السورية
المعتدلة مع سلوك المسار السياسي».
التصريح بدعم هذه المعارضة ليس جديدا ً من المحور األميركي ،وكان من
نتائجه غياب أي دور فعال لهذه المعارضة على األرض! وإنما يبدو كسِ تار
لتقديم الدعم للمتط ّرفين والجهاديين على األرض السورية.

شكك الكاتب الصحافي عبدالله بن عامر في صحة أن يكون
الجنود والضباط الكولومبيون المزمع إرسالهم إلى اليمن من
جيش كولومبيا بل مرتزقة تابعون لشركة «بالك ووتر».
وأفاد موقع «يمني برس» نقالً عن عامر ،أنه لم يستبعد
صحة األنباء التي تحدثت عن إرسال كولومبيا جنودا ً إلى
اليمن بنا ًء على طلب سعودي ،غير أنه يرى أن كولومبيا
تعتبر مركزا ً محوريا ً في استقطاب مجندي «ب�لاك ووتر»
وتدريبهم بحكم النفوذ األميركي في هذا البلد والذي وصفه
الكثير من المتابعين بأنه «إسرائيل» أميركا الالتينية».
واعتبر عامر الحديث عن استقدام جنود كولومبيين ليس
إال تهيئة لإلعالم والرأي العام بأن الجنود يتبعون للنظام
الكولومبي وتغطية على حقيقة أن هؤالء المجندين ليسوا إال
عصابات «بالك ووتر» المنظمة األكثر سرية في العالم.
وأشار عامر إلى أن السلطات اإلماراتية تعاقدت مع «بالك
ووتر» بماليين الدوالرات بعد خشيتها من تمدّد ما يسمى بـ
«الربيع العربي» إليها وال تزال العالقة قائمة حتى اللحظة،
وهو ما يعزز صحة المعلومات التي تتحدث عن استعانة
أبوظبي بـ»بالك ووتر» من أجل السيطرة على عدن.
وتعتبر «بالك ووتر» أول منظمة في العالم تورد مرتزقة

وتشكل جيشا ً خاصا ً وفرقا ً لالغتيال وتمتلك أكثر من 2700
مج ّند وأسطول من الطائرات وشعار عملياتها القتالية «اقتل
ثم تأكد إن كان هو العدو».
ميدانياً ،أعلن مصدر عسكري يمني أن الجيش واللجان
الشعبية اليمنية تمكنوا من إسقاط طائرة معادية من دون
طيار في منطقة الديم بجبل صبر في محافظة تعز.
وأوضح المصدر في تصريح لوكالة األنباء اليمنية «سبأ»
موجه إلى الطائرة المعادية ،فأسقطت
إنه تم إطالق صاروخ ّ
مباشرة في منطقة الديم بجبل صبر.
الى ذلك ،دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليمنية
ع��ددا ً من المواقع العسكرية السعودية بعسير بعدد من
القذائف السبت الماضي.
وأكد مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية
قصفت مركز ملطة ومنفذ علب السعودي بعدد من قذائف
المدفعية ،مشيرا ً إلى أن اإلصابات كانت محققة.
وأشار إلى أن القوات اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية
ض��د الجيش ال��س��ع��ودي وم��واق��ع��ه حتى يتوقف «صلف
وهمجية وعدوان العدو السعودي وحلفائه المجرمين بحق
أبناء الشعب اليمني».

على ض��رورة المحافظة على الوضع القائم في المقدّسات التاريخية،
ّ
بحق
مطالبا ً الجانب «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ب��وق��ف هجمات المستوطنين
الفلسطينيين ،قبل البدء بأيّ عمل.
وزير الخارجية األميركي جون كيري قال إثر اجتماع في العاصمة
األلمانية برلين في  22تشرين األول« :يمكنني أن أقول عن المشاورات
أنها منحتني شيئا ً من «التفاؤل الحذر» .بإمكاني طرح شيء على الطاولة
خالل األيام المقبلة من أجل التهدئة والمضي قدماً.
وأع��رب كيري عن ثقته في أنّ مختلف األط��راف ترغب في التهدئة،
وطالب خ�لال لقائه رئيس ال���وزراء «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو
في برلين بوقف جميع أعمال العنف والتحريض بين الفلسطينيين
و«اإلسرائيليين».
من ناحيته شدّد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ،في بيان،
على مسؤولية المجتمع الدولي في العمل على إيجاد ح ٍّل عادل وشامل
للقضية الفلسطينية.
وأبرز بان كي مون التزام اللجنة الرباعية لعملية السالم في الشرق
األوس��ط ،بالعمل مع جميع األط��راف ذات الصلة  -على أرض الواقع
وإقليميا ً ودوليا ً  -لتهيئة الظروف للعودة إلى «مفاوضات ثنائية ذات
مغزى».
وفي هذا السياق أ ّكدت مم ّثلة االتحاد األوروب��ي ،فيديريكا موغريني
الجمعة الماضية أنّ «مشاركي الرباعية التي تض ّم ك�لاً من روسيا
والواليات المتحدة واألمم المتحدة واالتحاد األوروب��ي ،ستقوم بزيارة
المنطقة في وقتٍ قريب ،من أجل ممارسة التعامل المباشر مع طرفي النزاع،
والوصول إلى ا ّتخاذ خطوات معيّنة» .يُذكر أنّ اللجنة الرباعية دعت في
العام  ،2012إلى التوصل إلى اتفاق سالم فلسطيني ــ «اسرائيلي» ،لكن
المفاوضات تو ّقفت بين الطرفين .وأشار مقترح الرباعية آنذاك إلى خطة
خارطة الطريق التي تدعو إلى تجميد أعمال البناء في المستوطنات،
ّ
وتحض الطرفين على «االمتناع عن القيام بأعمال استفزازية».
لكن دعوة الرباعية لم تتض ّمن أيّ طلب صريح من «إسرائيل» بوقف
البناء في المستوطنات قبل العودة إلى التفاوض ،األمر الذي أدّى إلى
تو ّقف المفاوضات.
تو ّقف المفاوضات ،وتو ّقف عمل الرباعية ،باإلضافة إلى اإلهمال من
ِقبَل الدول الراعية ،أدّى إلى قرار الدول المانحة وقف تمويل وكالة األمم
المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين «أون��روا» ،وهذا يعني
التخلّي عن أهم وأخطر قضية في منطقة الشرق األوس��ط ،وهي قضية
الالجئين ،وإسقاط حق عودتهم إلى ديارهم التي اح ُتلّت في العام ،1948
وتجاهُ ل مصيرهم ،فال تت ّم إعادتهم إلى ديارهم.
في ظ ّل األوضاع المتصاعدة ،واستمرار االحتالل «اإلسرائيلي» بجرائمه
وعدوانه على الشعب الفلسطيني ،وسياسة الواليات المتحدة بالتهدئة
التي تساوي بين ال ُمعتدِي وال ُمعتدَى عليه ،وقرارات األمم المتحدة غير
النافذة .فهل سنشهد دورا ً روسيا ً ع ْب َر الرباعية على خط المفاوضات
بعد عجز الواليات المتحدة األميركية؟ أم ستؤول األوضاع إلى مزي ٍد من
التصعيد «اإلسرائيلي» ،ونشهد انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

بشرى الفروي

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1من الخلفاء األمويين
2 .2عاصمة كندا ،غير مطبوخ ،متشابهان
3 .3في العود ،من الحيوانات ،حلّت محل
4 .4تكاتب ،حقول القمح
5 .5حاجز ،بلدة لبنانية ،مدينة فرنسية
6 .6مذنب شهير ،مرفأ في البرازيل
7 .7تدعمنا بالمال ،سحقهما ودقهما
8 .8أجالسه على الشراب ،د ّرب
9 .9نبلغ الشيء ،قوام ،بشر
1010غالم ،للتفسير ،حيوان مفترس ،ركيزة
1111نعم (باالجنبية) ،كفرت ،من أنواع الشجر
1212طيور مجتمعة ،نظرا إليه بسرعة

1 .1من رجال الدولة في الصين
2 .2مرفأ في هولندا ،طرقات
3 .3أفزعا ،أطولة أنهر فرنسا ،للنداء
4 .4متشابهان ،دولة آسيوية
5 .5نناصر ،ضمير متصل ،يتبع
6 .6مدخل ،أوتيالتّ ،
فك
7 .7أجابوا النداء ،حبر
8 .8حرف نصب ،يزيل الشعر منه ،أخفى األمر
9 .9نهر في سيبيريا ،قادم ،مثيل
1010أغنجهما ،سحق وفتّ
1111جزيرة إيطالية في خليج نابولي ،مدينة إيطالية
1212فني وهلك ،صنوبر ،شتمه
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،921657348 ،365148792
،492371586 ،874932165
،618529437 ،753486219
،187293654 ،539764821
246815973

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اوجين بودين  ) 2يانس،
العنب  ) 3دود ،اع��ه ،ان��ت ) 4
يرمم ،ميت  ) 5هرستا ،اندبها 6
) ودا ،ناتال ،له  ) 7باعته ،الما 8

) وسوس ،رمحاال  ) 9الرنكا ،اني
 ) 10زل ،اربيل ،رأس  ) 11تانس،
ايمان  ) 12مان ،يرس ،نعود.
عموديا:
 ) 1اياهو فولز  ) 2واو ،رد،
سالتا  ) 3ج��ن��دي��س��اب��ور ،ان 4

) ي��س ،رت ،اس��ن��ان  ) 5امانع،
كرسي  ) 6برعم ،اتراب  ) 7اتهم،
ياس  ) 8داهمنا ،حالي  ) 9يل،
يدلالن ،من  ) 10نعاتب ،اليراع
 ) 11ن ن ،هلما ،انو  ) 12ابتراها،
بس.

 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 Intern
ف �ي �ل��م ك ��وم� �ي ��دي ب� �ط ��ول ��ة أن
ه� ��اث� ��اواي م ��ن اخ� � ��راج نانسي
مايرز .مدة العرض  121دقيقة.
(فوكس ،سينما سيتي،ABC ،
سينمال).
The Last Witch Hunter
فيلم تشويق بطولة فين ديزل
م��ن اخ � ��راج ب��ري��ك اي �س �ن��ر .مدة
ال �ع��رض  106دق �ي �ق��ة،ABC( .
الس ساليناس ،ابراج ،سينمال،
فوكس).
Ma ma
ف �ي �ل��م درام � ��ا ب �ط��ول��ة سيلفيا
اباسكل من اخراج جوليو ميديم.
مدة العرض  111دقيقة( .سينما
سيتي ،امبير.)ABC ،
The Little Prince
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب� �ط ��ول ��ة
ري�ت�ش�ي��ل م��اك��ادام��ز م��ن اخ ��راج
م� ��ارك اس� �ب ��ورن .م ��دة العرض
 108دق �ي �ق��ة ،ABC( .اب� ��راج،
سيتي كومبلكس ،ديونز ،سينما
سيتي).
Crimson Peak
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب�ط��ول��ة تشارلي
ه���ون���ام م���ن اخ� � ��راج غوليرمو
دي ��ل ت� ��ورو .م ��دة ال �ع��رض 119
دق� �ي� �ق ��ة ،ABC( .ك ��ون� �ك ��ورد،
الس س��ال�ي�ن��اس ،اب� ��راج ،سيتي
ك ��وم� �ب� �ل� �ك ��س ،س �ي �ن �م��ا س �ي �ت��ي،
سينمال ،فوكس).
Infinitely Polar Bear
ف �ي �ل��م ك ��وم� �ي ��دي ب��ط��ول��ة زو
سالدانا من اخخراج مايا فوربس.
م��دة العرض  90دقيقة( .سينما
سيتي ،ABC ،سينمال).

