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تتمات  /ت�سلية
كارتر ينفي ( ...تتمة �ص)9

كذلك شدد كارتر على أن وزارته ال تنوي التعاون
مع روسيا لدى إجراء عمليات عسكرية في سورية،
لكنه أك��د أن واشنطن مستعدة «إلب��ق��اء الباب
مفتوحاً» في ما يخص إمكان التعاون بين البلدين
من أجل إطالق عملية انتقال سياسي في دمشق.
كما قال كارتر ألعضاء مجلس الشيوخ إن الجيش
األميركي يكثف الضغط على مسلحي «داعش» ،عن
طريق دعم القوات المحلية التي تواجه اإلرهابيين
على األرض ،وذلك عن طريق توسيع نطاق الغارات
الجوية .كذلك أكد الوزير استعداد العسكريين
األميركيين للقيام بعمليات مباشرة على األرض في
سياق مواجهة «داعش».
وأض��اف أن القوات األميركية تنوي بالدرجة
األول��ى تشديد الضغط على معقلي «داع��ش» في
الرقة السورية والرمادي العراقية .وتوقع تصعيد
الحملة الجوية للتحالف الدولي قريبا ً مع زيادة
كثافة ال��غ��ارات وانضمام ط��ائ��رات ج��دي��دة إلى
عمليات التحالف.
وقال كارتر إن «البنتاغون» في الوقت الراهن ال
يوصي البيت األبيض بإقامة منطقة حظر طيران
في سورية ،وأض��اف« :في الوقت الراهن ليست
لدينا رؤي��ة عملياتية جاهزة ح��ول منطقة حظر
جوي يمكننا أن نوصي باالعتماد عليها».
فيما قال الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة
األرك��ان المشتركة للجيش األميركي إن الواليات
المتحدة قادرة على إقامة مثل هذه المنطقة العازلة
في سورية من وجهة النظر العسكرية ،ولديها

إمكانات كافية للقيام بذلك ،لكن هناك عراقيل
سياسية وقانونية يجب أخذها بعين االعتبار،
مؤكدا ً أن إقامة هذه المنطقة ستتطلب جذب جزء
من القدرات العسكرية التي تستخدم حاليا ً في
محاربة تنظيم «داعش».
من جهة أخرى ،طلبت وزارة الدفاع الروسية من
دول «الناتو» والسعودية ،أمس ،تقديم توضيحات
ح��ول تصريحاتها ال��ت��ي اتهمت فيها الطيران
العسكري الروسي بشن غارة على مستشفى في
سورية.
وق��ال أناتولي أنطونوف نائب وزي��ر الدفاع
الروسي« :وجهنا دعوات للملحقين العسكريين لكل
من الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا
وإيطاليا والسعودية وتركيا وحلف الناتو ،طالبين
منهم إعطاء توضيح رسمي لجوهر التصريحات
ال��ت��ي ج��رى اإلدالء ب��ه��ا ،أو القيام ب��دح��ض تلك
التصريحات».
وأك��د أنطونوف أن الدفاع الروسية تحقق في
جميع التصريحات التي يقوم بها مسؤولون
ووس��ائ��ل إع�لام ال���دول األجنبية ح��ول ضربات
مزعومة للطيران الروسي على منشآت مدنية في
سورية.
وأش���ار إل��ى أن ال���وزارة تبلغ يوميا ً بطلعات
القوات الجوية الروسية في سورية ،بما في ذلك
حول كيفية ووق��ت توجيه الضربات ،إلى جانب
ماهية المواقع المستهدفة ،وقال« :إذا توفرت لدى
شركائنا معلومات إضافية بهذا الشأن ،فإننا قمنا

ق�صف «�إ�سرائيلي» ( ...تتمة �ص)9
منذ زمان بدعوتهم إلى تسليمها لنا».
وأض��اف« :إذا تم تأكيد المعلومات عن تدمير
مستشفيات أو مساجد أو م��دارس ،أو عن مقتل
مدنيين نتيجة اعمال الطيران الروسي ،فسيجرى
تحقيق في كل ح��ادث وسنخبر وسائل اإلع�لام
واألج��ه��زة العسكرية والدبلوماسية الغربية
بذلك».
كما أشار أنطونوف إلى أن وزارة الدفاع الروسية
ستعتبر جميع التصريحات التي تزعم قيام روسيا
بتنفيذ ضربات على مواقع مدنية في سورية ،بأنها
«حقنات إعالمية» ،في حال عدم حصولها على
إثباتات أو الدحض لذلك في غضون عدة أيام.
ودعت وزارة الدفاع الروسية ال��دول األجنبية
إلى تشكيل تحالف دولي واسع لمكافحة تنظيم
«داعش» .وقال أنطونوف« :إن الوضع الراهن في
سورية يثبت مجددا ً أن مقترحات الرئيس الروسي
فالديمير بوتين عن الحاجة الملحة لتشكيل تحالف
دولي واسع لمحاربة تنظيم داعش جاءت في وقتها
المناسب».
وشدد المسؤول الروسي أن بالده ال تزال تنتظر
أن تقوم دول أخ��رى بتزويدها بمعلومات حول
المواقع التابعة للتنظيم اإلرهابي في سورية،
وق��ال« :نبقى في انتظار التعاون ح��ول تحديد
مواقع معينة يجب استهدافها عن طريق توجيه
ضربات إليها من أجل القضاء على المواقع التابعة
لتنظيم داعش ،أو ،بالعكس ،تحديد مواقع ال يمكن
استهدافها من قبل الطيران الروسي».

طيران التحالف ( ...تتمة �ص)9
السيطرة على تعز تعني التم ّكن من الزاوية
الجنوب  -غربية لليمن بشكل شبه كامل ،وسيعني
أي��ض �ا ً الحصول على منفذ على البحر األحمر
واستعادة السيطرة على الجانب اليمني من باب
المندب ،وه��و ما سيعتبر للسعودية وحلفائها
إنجازا ً ميدانيا ً يمكن البناء عليه .أما بالنسبة إلى
أنصار الله والجيش اليمني ،فإن تعز تشكل ممرا ً
مهما ً لتأمين عدن ولحج جنوباً ،وتعزز وجودهم
عند مضيق باب المندب.
وتعرضت تعز اليوم لسلسة غ��ارات ش ّنتها
طائرات التحالف السعودي على منطقة الجحملية
في المدينة وعلى منطقة كوكبان غرب صنعاء
وجبل المثقل بمنطقة األع��روش في خوالن شمال
العاصمة.
وف��ي المقابل ،أعلنت وزارة ال��دف��اع اليمنية
استهداف منفذ الخضراء وموقع رجال العسكري
في نجران.
من جهة أخرى ،أعلنت منظمة «أطباء بال حدود»
أن طائرات التحالف السعودي استهدفت مستشفى
تديره في صعدة شمال اليمن.
هذه التطورات الميدانية المتسارعة حملت في
طياتها رسائل عدة:
أولها ،فتحت الباب على القدرات االستراتيجية

التي تمتلكها ال��ق��وات اليمنية المشتركة والتي
استطاعت تصيد البوارج العسكرية السعودية في
عرض البحر .وهو ما يضع الطرف المعتدي على
عقرب الحيرة والترقب مما هو آتٍ .
أما الرسالة الثانية ،فقد أوضحت انتقال القوات
المشتركة من جبهة التصدي والدفاع الى جبهة
يفسر فشل السعودية ومن لف
الهجوم ،وهو ما ّ
لفيفها بعد سبعة أشهر من شن العدوان على اليمن.
ويرافق هذا الفشل حالة الفوضى التي تعيشها
أول محافظة تنسحب منها القوات المشتركة ،عدن،
وبحسب التقارير الواردة باتت مرتعا ً للجماعات
اإلرهابية مع تحول المحافظة إلى غابة من السالح
وانعدام كل وسائل الحياة.
أم��ا الفوضى التي يحملها ال��ع��دوان معه لم
يستطع حتى اآلن تمريره الى م��أرب بعد صمود
هذه المحافظة في وجه عشرات الهجمات التي
شنتها قوات العدوان ومرتزقته ...خسائر فادحة
كبدت بها الدول التي شاركت السعودية بعدوانها
فدفعها الى استئجار جنود من دول أخرى.
ولجأت اإلمارات الى استئجار ثالثة آالف جندي
من الجيش الكولومبي برواتب شهرية مرتفعة،
بحسب ما نشرته اإلذاع��ة الكولومبية الرسمية،
سبقه استئجار السعودية ذاتها أللفي جندي

سنغالي وستة آالف جندي سوداني رافعة فاتورة
عدوانها ال��ذي دخ��ل في فصل جديد يقود دفته
الشعب اليمني وقواته المشتركة.
وفي سياق العدوان ،سقط عشرات الضحايا في
أنحاء مختلفة من العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة
الجوف وحجة ،ج ّراء استهداف العدوان السعودي
منازل المواطنين.
وأكدت المصادر اليمنية استشهاد  6اشخاص
بينهم طفل وث�لاث نساء ج��راء استهداف طيران
العدوان السعودي لمنزل بمديرية خب الشعب في
الجوف.
كما أض��اف��ت ال��م��ص��ادر باستشهاد شخصين
وإص��اب��ة  15آخ��ري��ن ف��ي مديرية بني حشيش،
فيما سقط جرحى جراء استهداف مقبرة السنينة
بمديرية معين ،إضافة الى جرح أكثر من  8مدنيين
جراء استهداف قرية ضبوة بمديرية سنحان.
وفي محافظة حجة ،استشهد مدير مستشفى
حرض وأصيب آخرون جراء قصف الطريق العام
الرابط بين مديريتي عبس وحرض ،كما استشهد
اثنان آخران وأصيب  7آخرون بقصف سوق شفر
ومدرسة في بين المشطاء بمديرية عبس .وذلك
فيما كثف العدوان السعودي غاراته على مناطق
مختلفة في محافظة صعدة.

وا�شنطن تدعو ( ...تتمة �ص)9
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في المحادثات الدولية بشأن االنتقال السياسي في سورية .جاء ذلك على
لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية جون كيربي.
يشير المراقبون إلى أن في ظل الجدل المحتدم حول التحوالت في ما
يتعلق بعالقات الواليات المتحدة األميركية وطهران جاءت تصريحات
الخارجية األميركية بشأن إش��راك إي��ران في المحادثات بشأن األزم��ة
السورية تعبيرا ً عن تعاون واض��ح تفتحه واشنطن مع طهران نتيجة
تغيير البيئة االستراتيجية في المنطقة ،وتوقيع االتفاق النووي اإليراني
وصمود سورية في حربها ضد الجماعات اإلرهابية والتدخل العسكري
الروسي المباشر الذي بدأ في  30أيلول الماضي وأدى إلى انقالب المشهد
على المستوى االستراتيجي ،وأثار رعب القيادة األميركية التي انتفضت
وعبرت عن قلقها من التدخل العسكري الروسي ،حسب تصريح المتحدث
باسم البيت االبيض جوش ايرنست .فالتحركات العسكرية الروسية في
سورية التي يتضح أثرها ميدانيا ً بالتعاون مع الجيش السوري وقوى
المقاومة ،جعل من روسيا محور حل األزمة السورية بالتفاهم مع القيادة
اإليرانية ،وباتت روسيا تبعث برسائل مفادها أنه حان الوقت إليجاد حل
سياسي لالزمة السورية .فتلك المتغيرات الجديدة جعلت من الواليات
المتحدة تعيد صياغة تعاملها مع اإلقليم بشكل مختلف وال��ذي اتضح
معالمه بوضوح في تغيّر السياسة الخارجية لواشنطن والتح ّول من عزل
إيران ورفض اعتبار أنه بإمكان إيران لعب دور إيجابي في األزمة السورية،
حسب تصريح المتحدث باسم البيت األبيض جاي كارني سابقا ً ووصوال ً
إلى طلب انخراطها في المفاوضات إليجاد حلول ألزمات المنطقة والبداية
من سورية.

وبيّن أسانج أن ألمانيا شجعت هؤالء المواطنين على الهجرة من سورية
عبر القول لهم« :إنها ستقبل بعدد كبير من الالجئين» ،وقبول تركيا لعدد
كبير من المهجرين يهدف إلى حد كبير إلى إضعاف الحكومة السورية.
وكان موقع «ويكيليكس» سرب وثائق عدة مهمة ،منها وثائق صادرة عن
وكالة األمن القومي األميركي تثبت تورط كل من الواليات المتحدة ومشيخة
قطر ونظامي رجب أردوغان اإلخواني وآل سعود الوهابي باألزمة في سورية
ومحاولتهم إسقاط الحكومة فيها.

ناديا شحادة

الأزهر يواكب ( ...تتمة �ص)9
خرق أمني

وفي سياق منفصل ،وفي إطار المواجهة القائمة بين مؤسسات الدولة
المصرية وجماعة اإلخوان المسلمين ،قال ممدوح إسماعيل ،أحد حلفاء
اإلخ��وان في تركيا ،إن القبض على حسين إبراهيم ،األمين العام لحزب
الحرية والعدالة اإلخواني المنحل ،يؤكد وجود اختراق داخل الجماعة
في الوقت الحالي ،حيث لم يكن هو القيادي األول الذي يلقي القبض عليه
أخيراً .وأضاف إسماعيل ،في بيان عبر صفحته على «فايسبوك»« :القبض
على حسين إبراهيم القيادي والبرلماني اإلخواني وأمين عام حزب الحرية
والعدالة وهو من قيادات اإلخوان ،القبض عليه بعد سنتين من اختفائه يدل
على اختراق وهو أمر معروف في ظل الضغط األمني».

ميدانياً ،شنت طائرات االحتالل «اإلسرائيلي»
غارتين على موقعين للمقاومة الفلسطينية في قطاع
غ��زة .طائرات االحتالل أغ��ارت على برج لإلرسال
للمقاومة قرب مخيم المغازي فيما وقعت الغارة
الثانية على مطار غ��زة المدمر ش��رق رف��ح جنوب
القطاع.
في غضون ذلك ،أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية
ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الشهر الجاري إلى
واح��د وستين بعد استشهاد ثالثة فلسطينيين
بنيران االحتالل في الضفة الغربية المحتلة .فقد
استشهد شاب قرب الحرم اإلبراهيمي ،بعدما أطلق
جنود االحتالل النار عليه بزعم محاولته تنفيذ عملية
طعن .كذلك استشهد فلسطيني آخ��ر على حاجز
عسكري شمال شرقي الخليل بعد طعنه جنديا ً
لالحتالل.
وف���ي سعير ش��م��ال ال��م��دي��ن��ة ،استشهد ش��اب
فلسطيني أثناء مشاركته بمسيرة عزاء أحد الشهداء

بعدما أطلقت قوات االحتالل النار عليه.
وك��ان��ت م��واج��ه��ات ان��دل��ع��ت أم��س بين شبان
فلسطينيين وجنود «إسرائيليين» في مدن الخليل
ورام الله وطولكرم.
ففي مدينة الخليل ،أصيب  14فلسطينيا ً بجروح
في مواجهات اندلعت إثر تظاهرات دعت إليها القوى
الوطنية في المدينة للمطالبة باسترجاع جثامين
 11فلسطينيا ً من أبناء المدينة قتلوا برصاص جيش
االحتالل والمستوطنين.
ويحتجز العدو جثامين الضحايا الفلسطينيين
في إطار إجراءات عقابية تنفذها ضدهم على خلفية
«هبة األقصى».
وف��ي رام ال��ل��ه ،شهدت مواجهات بين الشبان
الفلسطينيين وجيش االحتالل قرب مستوطنة بيت
إيل شمال رام الله.
إلى ذلك ،سجلت إصابات بحاالت اختناق خالل
تجدد المواجهات قرب كلية خضوري في طولكرم.

وتوفي مستوطن «إسرائيلي» متأثرا ً بجروح
أصيب بها قبل أسبوعين في عملية إط�لاق النار
والطعن التي أجريت بالقرب من جبل المكبر في
القدس الشرقية.
من جهة أخ��رى ،أص��درت محكمة العدو حكما ً
بالسجن  11شهرا ً على الشيخ رائد صالح ،زعيم
الحركة اإلسالمية في األراضي الفلسطينية ،بتهمة
التحريض على العنف.
وكان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو قال
إن التوتر حول المسجد األقصى ألحق أض��رارا ً في
عالقات «إسرائيل» بدول عربية «معتدلة».
وقال نتنياهو إن التوتر بشأن المسجد األقصى حال
دون تنفيذ مشاريع التعاون مع هذه الدول العربية
التي لم يسمها .وأضاف خالل جلسة حكومية مغلقة
أن التفاهمات األخيرة حول األقصى جنبت أزمة حادة
في العالقات «اإلسرائيلية» األردنية.

م�صدر �أمني عراقي ي�ؤكد �أن الأميركيين نقلوا  20قيادي ًا من «داع�ش»

الح�شد ال�شعبي :تحالف وا�شنطن هزيل وفا�شل
وصفت هيئة الحشد الشعبي العراقي التحالف
الذي تقوده واشنطن بدعوى محاربة تنظيم داعش
اإلره��اب��ي بأنه «ه��زي��ل وف��اش��ل» ،مطالبة الكتل
النيابية والفعاليات السياسية العراقية بإدانة
عملية اإلن��زال الجوي التي نفذتها قوة محمولة
أميركية في مدينة الحويجة بمحافظة كركوك ،ألنها
جرت من دون علم الحكومة العراقية.
وق��ال أحمد االس���دي الناطق الرسمي باسم
الهيئة ،إن «ما يسمى التحالف الدولي الذي يضم
اثنتين وستين دول��ة متقدمة عسكريا ً وتقنيا ً
وتقوده أميركا هزيل وفاشل وأخفق في تنفيذ أي
عملية جدية لضرب عصابات داعش اإلرهابية،
رغم امتالكه كل الوسائل التقنية التي تؤهله لرصد
أرت��ال تنظيم داع��ش اإلرهابي وأوك��اره وتدميره
بيسر وسهولة».
وأوضح األسدي أن «أميركا وحدها كانت تنفذ
أل��ف ضربة جوية عند غزوها العراق في اليوم
الواحد ،بينما التحالف الدولي الحالي المتكون
من  62دولة بينها أميركا لم يستطع تنفيذ أكثر من
سبع ضربات باهتة غير مؤثرة».
وأض���اف األس���دي أن «ه��ذا التحالف ال ينوي

القضاء على العصابات اإلرهابية ،وهذا ما كشفته
تصريحات أب��رز أقطابه التي زعمت ب��أن عملية
تحرير المدن العراقية قد تستغرق ثالث سنوات ثم
تمادوا فأوصلوها إلى عشر سنوات فثالثين سنة».
وأش��ار األس��دي إلى أن ق��وات الحشد الشعبي
العراقية طالبت الحكومة العراقية بمخاطبة
روسيا لتوجيه قوتها الجوية بضرب العصابات
اإلرهابية في ال��ع��راق ،بعدما أثبتت ه��ذه القوة
جديتها وحزمها في محاربة اإلرهاب في سورية ،إذ
تمكنت من توجيه ضربات قاصمة لتلك العصابات
خالل فترة وجيزة لم يستطع ما يسمى التحالف
الدولي من تحقيق ما يماثلها طوال سنة ونصف
السنة في العراق.
من جهة أخرى ،دعا زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمنع أي تدخل
أميركي ف��ي العمليات العسكرية العراقية في
المستقبل.
وقال الصدر في تعليق مكتوب ردا ً على سؤال
بشأن العملية التي نفذتها ق��وة أميركية قرب
الحويجة الجمعة الماضي إن «ه��ذه العملية
تمثل تعديا ً على الحكومة العراقية واستقاللها»،

وأضاف« :ال نقول إن التدخل األميركي غير مبرر بل
مرفوض وممنوع».
وكان مسؤول في وزارة الدفاع العراقية كشف
الجمعة الماضي إن ال���وزارة لم تبلغ بالعملية
العسكرية األميركية بقضاء الحويجة جنوب غربي
محافظة كركوك.
إل��ى ذل��ك ،أك��د مصدر أمني عراقي أن القوات
األميركية نقلت  20متزعما ً من تنظيم «داع��ش»
إلى واشنطن ،مبينا ً أن الجناح السياسي للتنظيم
اإلرهابي بارك ألميركا عملية اإلنزال الجوي ما يدل
على وجود صفقة كبيرة بين الجانبين.
وقال المصدر إن «قيام األميركيين بإنزال جوي
خ��ارج موافقة وعلم الحكومة المركزية أمر يثير
االستغراب ويعتبر انتهاكا ً للسيادة العراقية»،
مشيرا إل��ى أن عملية اإلن��زال ج��اءت إلخ��راج 69
معتقالً من بينهم  20متزعما ً إرهابيا ً من التنظيم
ونقلهم إلى أميركا ،خوفا ً من اقتحام الناحية من
قبل القوات األمنية والقبض عليهم».
وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت
أول من أم��س تحرير جبال مكحول في محافظة
صالح الدين من عصابات داعش اإلرهابية.

ان
تفكيك خلية �إرهابية في تون�س تعمل على تجنيد �ش َّب ٍ

ال�صيد يختتم زيارته الجزائر باتفاقات
ّ
اختتم رئيس الحكومة التونسي
الحبيب الصيد زي��ارت��ه الجزائر،
بتوقيع  10اتفاقات وبرامج تنفيذية
وم��ذك��رات تفاهم ف��ي م��ج��االت عدة
أبرزها التعاون األمني.
زي�����ارة ال��ص��ي��د ،أت����ت بحسب
مراقبين بعد التوتر ال��ذي خلفته
تصريحات وزي��ر ال��دف��اع التونسي
باتهامه الجزائر بتصدير اإلره��اب.
وقال الصيد« :أتمنى أن تكون هذه
الزيارة فرصة لمزيد من التعاون مع
الجزائر».
من جهة أخرى ،رأت الجزائر أمنها
القومي مرتبطا ً بأمن تونس ،وجيشها
مرابط في الحدود الشرقية ويقوم
بعمليات مشتركة وتنسيق عالي
المستوى إلغ�لاق المنافذ ،وحماية
الحدود بين الجانبين من اإلره��اب
والمهربين وتجار األسلحة.
ويقول الصادق بوقطاية ،عضو
المكتب ال��س��ي��اس��ي ل��ح��زب جبهة
التحرير الوطني ،إن الجزائر «تقدم
كل الخبرات والمساعدات لتونس
وه��ذا ليس م ّنا ً على أشقائنا ،ألننا
نعتبر تونس جزءا ً من الجزائر».

من جهة أخ��رى ،ف ّككت السلطات
التونسية خلية إرهابية من سبعة
عناصر في والي��ة نابل تعمل على
اس��ت��ق��ط��اب ال��ش��ب��ان وتجنيدهم
لمصلحة التنظيمات اإلره��اب��ي��ة
وإرسالهم إلى سورية.
وأوض���ح���ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
التونسية في بيان على صفحتها
في «فايسبوك» أن فرقة األبحاث

والتفتيش للحرس الوطني التونسي
ف��ي مدينة نابل تمكنت م��ن إيقاف
الخلية اإلرهابية التي كانت تقطن
بمعتمدية وتعمل على استقطاب
الشبان لتبني الفكر التكفيري عبر
شبكة االنترنت وتشجيعهم للذهاب
إل���ى س��وري��ة ل�لال��ت��ح��اق بصفوف
التنظيمات اإلرهابية.
وأش����ارت ال����وزارة إل��ى أن��ه تم

إيقاف أف��راد المجموعة وإحالتهم
على الوحدة الوطنية لألبحاث في
جرائم اإلره���اب للحرس الوطني
التونسي.
وك��ان��ت الفرقة األول���ى لمكافحة
اإلج���رام التابعة للحرس الوطني
التونسي ضبطت قبل أي���ام أرب��ع
سيارات كانت معدّة للتفخيخ في
والية بن عروس شمال البالد.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1عاصمة السلفادور
2 .2ضمير ،قامرتم
3 .3حرف أبجدي مخفف ،نهر في الواليات المتحدة ،حرف
أبجدي مخفف
4 .4جمهورية روسية ،أستفسر
5 .5ليقصد المكان ،شحذنا السكين
6 .6هجوم طائرات على مكان ورجمها بالقذائف (بالجمع)،
ضمير متصل ،ألقي (بالعامية)
7 .7دولة عربية
8 .8أجبتما النداء ،يخبر بما في فؤاده
ّ 9 .9
ألطخ بالعار ،مدينة في مقدونيا باليونان ،من الحبوب
1010ضمير متصل ،مدينة فيتنامية ،جحيم
1111من أنواع الفاكهة ،السالم
1212حيوان مفترس ،نهر في سيبيريا ،رتل

1 .1مدينة في الجزائر
2 .2جمهورية روسية ،مدينة في غرب اسبانيا
3 .3مثيل ،مدينة تركية ،جواب
4 .4جزيرة روسية في أستونيا ،تضجر
5 .5عاصمة أوروبية ،كامل ،حصل على
6 .6هواء ،عاصمة التبت
7 .7إبنة منوس من بطالت األساطير اليونانية ،من الفاكهة
الصيفية
8 .8خلط الدواء ،بلدة لبنانية ،للنفي
9 .9مرفأ في الجزائر ،إقتربنا من
1010قرع الجرس ،قاطناً ،طلب فعل األمر
1111قطعا ،أديب لبناني راحل
1212إمارة عربية ،وشى
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،536148792 ،412937685
،741289563 ،978562431
،695314278 ،823756149
،269875314 ،357491826
184623957

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1بورت او برنس  ) 2ياي،
لهيب ،ناس  ) 3تدنسهما ،ادم ) 4
ايوان ،رابوال  ) 5الس ،دايتون ) 6
مالح ،وتر ،انب  ) 7قم ،بالساس،

را  ) 8دخلتما ،ب��راغ  ) 9س��اد،
ردوه ،ربا  ) 10زورت ،هالي ) 11
انديانا ،ادنو  ) 12ام ،اديم ،ين.
عموديا:
 ) 1بيت المقدس ،اي  ) 2وادي
المخازن  ) 3رينوسا ،لدودا ) 4

سا ،حبت ،ريم  ) 5الهند ،امرتا
 ) 6وهم ،اوالد ،نا  ) 7بياريتس،
وه��اد  ) 8رب ،اترابها  ) 9اب��و،
سر ،الم  ) 10سندونا ،اري��د 11
) امل ،نرغب ،ني  ) 12رس ،البا،
الون.

 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).

