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تتمات  /ت�سلية
مو�سكو ال تعتبر ( ...تتمة �ص)9
السورية والقيام بضربات جوية.
وأك���د ب��ون��دري��ف أن مجموعة ال��ط��ائ��رات
الروسية في سورية تضم أكثر من  50مقاتلة
ومروحية ،مشيرا ً إل��ى أن��ه ع��دد ك��اف وأن��ه ال
حاجة اآلن إلى مزيد من الطائرات.
وأشار إلى عدم وجود أي خسائر في صفوف
القوات الجوية الروسية خالل عملياتها التي
دخلت شهرها الثاني ،واصفا ً تقارير بعض
وسائل اإلعالم الغربية حول «إسقاط طائرات
ومروحيات روسية في سورية» بأنها كاذبة
تماماً.
وأك���د رئ��ي��س ال��ق��وات ال��ج��وي��ة الفضائية
الروسية عدم وجود أي حالة استهداف منشآت
مدنية نتيجة الضربات الروسية في سورية،
مشيرا ً إل��ى أن «ال��ك��ذب هو السالح اإلعالمي
لألميركيين ومعاونيهم» ألنهم يريدون تشويه
سمعة العملية الروسية في سورية بأي وسائل
ممكنة.
وقال إن العملية تجرى بشفافية كاملة ويتم
إب�لاغ المجتمع الدولي بنتائجها ،مشيرا ً في
الوقت ذاته إلى أن واشنطن على سبيل المثال،
ال تعرض نتائج عمل الطيارين األميركيين
في أفغانستان ،متسائالً« :ماذا يمكن لهم أن

وأك���دت أن م��وق��ف م��وس��ك��و ب��ش��أن وض��ع
الرئيس السوري بشار األسد لم يتغير ،مشيرة
إلى أن مزاعم بعض وسائل اإلعالم التي تؤكد
عكس ذلك تمثل محاولة إلثارة خالف وارتباك
بهذا الشأن ،بما في ذلك بين السوريين.
وقالت إن الشعب السوري وح��ده سيبتّ
في مسألة رئاسة البالد وليس روسيا أو أي
دولة أخرى ،مؤكدة أهمية الحفاظ على كيان
الدولة السورية من أجل مكافحة اإلرهاب في
البالد والمنطقة .وأضافت أن تغيير الحكومة
مرة أخ��رى في المنطقة لن ي��ؤدي إلى نتائج
إيجابية.
الى ذلك ،أعلن قائد القوات الجوية الروسية
الجنرال فيكتور بوندريف أن ب�لاده أرسلت
أنظمة دف��اع ج��وي وص��اروخ��ي إل��ى سورية
لحماية قواتها هناك.
وق��ال بوندريف إن موسكو درس��ت جميع
ال��ت��ه��دي��دات المحتملة ،وأرس��ل��ت ليس فقط
ال��ط��ائ��رات ال��ه��ج��وم��ي��ة ،وق��اذف��ات القنابل،
وال��ح�� ّوام��ات ،ب��ل أنظمة ص��واري��خ مضادة
للطائرات أيضاً ،الستعمالها في حاالت «القوة
القاهرة» ،كإمكانية اختطاف طائرة عسكرية
م��ن ال��ق��واع��د ال��ت��ي تسيطر عليها الحكومة

تخالف الحلفاء( ...تتمة �ص)9

يعرضوا؟ كيف قصفوا عن طريق «الخطأ»
حفلة زفاف أفغانية أو مستشفى»؟
وأوض��ح المسؤول العسكري الروسي إن
الطيارين ال���روس يحصلون على معطيات
حول مواقع «داع��ش» وغيرها من التنظيمات
اإلره��اب��ي��ة م��ن م��ص��ادر ع��دي��دة .كما يتلقون
معلومات عاجلة من المخابرات حيث يتم درس
كل هدف وكل مهمة مطروحة بالتنسيق مع
القيادة المحلية والقوات المسلحة السورية ،ثم
يتخذ قرار بشأن كل موقع ،مشيرا ً إلى استعداد
«قيادة مجموعة الطائرات الروسية للكشف عن
إحداثيات أي هدف وأي منشأة ضربتها» .وأكد
بوندريف أن «داعش» يستخدم األطفال كدروع
حيث ينقلهم إلى معسكرات لتدريبهم.
وفي السياق ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية
أم��س أن طائراتها دم��رت في محافظة إدلب
مستودع أسلحة كبيرا ً تابعا ً لتنظيم «جبهة
النصرة».
وأوضح المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور
كوناشينكوف أن الحديث يدور عن مستودع
نقلت إليه قبل أيام مجموعة كبيرة من صواريخ
مضادة للدبابات ،مشيرا ً إلى أن هذه المعلومات
وردت من المركز المعلوماتي المشترك (بين

الرئي�س الم�صري( ...تتمة �ص)9
يذكر أن بريطانيا أعلنت أمس تعليق رحالتها الجوية
إلى شرم الشيخ ،مرجحة أن تكون قنبلة زرعت في طائرة
الركاب الروسية التي سقطت في شبه جزيرة سيناء
السبت الماضي بعد  23دقيقة من إقالعها من مطار شرم
الشيخ.
من جهة أخرى ،قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد
كاميرون إن هذا القرار جاء بناء على معلومات استخبارية
ونصائح قدمت للحكومة البريطانية في هذا الشأن.
وق��ال كاميرون في المؤتمر الصاحفي إن البلدين
يعمالن على إعادة الرحالت إلى طبيعتها في أقرب وقت
ممكن.
وف���ي م��ع��رض رده ع��ل��ى س���ؤال ح���ول السياسة
البريطانية تجاه تنظيم «داع���ش» ،ق��ال المسؤول

�أربيل ترف�ض( ...تتمة �ص)9

البريطاني إن ما وصفه بالتطرف اإلسالمي جاء بسبب
األحداث في سورية والعراق.
وكان السيسي أدلى بحديث لهيئة اإلذاعة البريطانية،
«بي بي سي» عشية سفره إلى لندن ،قال فيه ردا ً على
سؤال عما إذا كانت جماعة اإلخوان يمكن أن تلعب دورا ً
مرة أخرى في مستقبل مصر« :إن اإلخ��وان المسلمين
جزء من مصر ،والشعب المصري يجب أن يقرر أي دور
يمكن أن يلعبوه في المستقبل» ...مؤكداً ،خالل الحوار،
أن المئات م��ن اإلخ���وان ال��ذي��ن حكم عليهم ب��اإلع��دام
لصلتهم باإلضرابات التي أحاطت باإلطاحة بمرسي،
ليس من المحتمل أن ينفذ فيهم الحكم ،ألن الحكم عليهم
كان غيابياً ،كما أنهم سيقومون باالستئناف على هذه
األحكام.

القوات الم�شتركة( ...تتمة �ص)9
العسكرية م��ن المنفذ ،وذل���ك في
ال��وق��ت ال��ذي تعرضت فيه مواقع
عسكرية سعودية في عسير لقصف
مدفعي يمني ،تسببت في أض��رار
كبيرة في المواقع وتدمير عدد من
اآلليات العسكرية السعودية.
إلى ذلك وصلت إلى مطار صنعاء
ال��دول��ي أم��س أول ط��ائ��رة روسية
تكسر الحظر الجوي المفروض على
اليمن من قبل ال��ع��دوان السعودي
وحلفائه وعلى متنها  20طنا ً من
المساعدات اإلنسانية.
وبحسب «سبا نت» ،أوضح القائم
بأعمال س��ف��ارة روس��ي��ا االتحادية
لدى اليمن اندريه تشرنوفل ،أن هذه
الطائرة تحمل مساعدات إنسانية
للشعب اليمن تشمل م��واد غذائية
وإغاثية مختلفة.
وأش����ار إل���ى أن روس��ي��ا تتابع
األح���داث في اليمن وتبذل جهودا ً
لحل األزمة اليمنية سلميا ً من خالل

روسيا وسورية والعراق وإيران) في بغداد.
سياسياً ،دع��ا وزي��ر الخارجية الروسي
س��ي��رغ��ي الف����روف األم���م ال��م��ت��ح��دة إل���ى ع��دم
اس��ت��خ��دام م��ع��ل��وم��ات غ��ي��ر م��وث��وق��ة تتعلق
بالغارات الجوية الروسية في سورية.
وج��اء ذل��ك ف��ي بيان ص��در ع��ن الخارجية
الروسية في أعقاب لقاء أج��راه الف��روف مع
ستيفن أوب��راي��ن ،نائب األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم
المتحدة بان كي مون للشؤون اإلنسانية.
وأش���ار ال��ب��ي��ان إل��ى أن ال��ج��ان��ب ال��روس��ي
طرح أمام المسؤول األممي مسألة عدم جواز
استخدام معلومات غير موثوقة تزعم بوقوع
ض��ح��اي��ا ب��ي��ن المدنيين ف��ي س��وري��ة ج��راء
عمليات الطيران الحربي الروسي ضد مسلحي
«داعش».
وفي السياق ،بحث نائب وزي��ر الخارجية
ال��روس��ي ميخائيل ب��وغ��دان��وف م��ع نظيره
اإليراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال
هاتفي األوضاع في سورية واليمن.
وأش��ار بيان للخارجية الروسية ،إل��ى أن
االتصال الذي تم فيه بحث قضية إيجاد السبل
لتسوية األزمتين السورية واليمنية ،جاء
بمبادرة من الجانب اإليراني.

دعم جهود المبعوث األممي لليمن
إسماعيل ولد الشيخ.
ولفت القائم بأعمال سفارة روسيا

االتحادية لدى اليمن إلى أن الحل في
اليمن لن يكون إال سلمياً ،مؤكدا ً دعم
بالده للشعب اليمني وخياراته.

بروجردي :قتل ال�شعب اليمني �صفحة �سوداء
اإلسالميين الهامين والمؤثرين بالمنطقة ،مؤكدا ً ضرورة
تعزيز التعاون الشامل األخوي بين الدول اإلسالمية وقال:
«إن مجلس الشورى اإلسالمي يرغب بتعزيز تبادل الوفود
البرلمانية مع البلدان اإلسالمية ومنها األردن».
وأشار بروجردي إلى أن محاصرة الشعب اليمني األعزل
وارتكاب المجازر بحقه تعد من الصفحات السوداء في
التاريخ اإلسالمي المعاصر ،مؤكدا ً أنه من واجب المسلمين
كافة تقديم المساعدة والعون للمظلومين الذين يستغيثون
بصوت عال.

أكد رئيس لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في
مجلس الشورى اإلسالمي (البرلمان) اإليراني عالء الدين
بروجردي ،أن محاصرة الشعب اليمني األعزل وارتكاب
المجازر بحقه تعد من الصفحات السوداء في التاريخ
اإلسالمي المعاصر.
ووفقا ً لوكالة «فارس» وصف رئيس لجنة األمن القومي
والسياسة الخارجية في مجلس الشورى اإلسالمي خالل
استقباله في طهران أول من أمس رئيس اللجنة الفلسطينية
في البرلمان األردني يحيى السعود ،إيران واألردن بالبلدين

لم تتغيّر روسيا ...لكن الدب الروسي عاد ليتصرف
بعقلية القطب العالمي بدبلوماسيته المثيرة وسياسته
الناعمة التي فقدت الواليات المتحدة ج��زءا ً كبيرا ً منها
بتهديداتها المتكررة إليران قبل االتفاق النووي وبخطوطها
الحمر لسوريا قبل االتفاق الكيميائي ،ليتم الحقا ً االتفاق
مع إيران وتتالشى الخطوط الحمراء في سورية.
ال��ح��ال مختلف بالنسبة ل��ل��دول اإلقليمية ك��إي��ران
وس��وري��ة ...خصوصا ً وأن البلدين يدفعان منذ أربع
سنوات فاتورة الحرب؛ بالتالي ال بد وأن تعلو تصريحاتهم
بخصوص مواقفهم ليقل منسوب الديبلوماسية المعهود
أيام السلم.
ما يحدث بين روسيا وإيران اليوم حدث باألمس بين
سورية وإيران ،عندما نشب الخالف بين حلفاء الدم حول
الموقف من حماس واإلخ��وان وح��ول الموقف من تركيا
أيضاً.
ً
ً
بات واضحا إذا أن الخالف ال يُفس ُد للو ّد قضية ،وإنما

لكل دول��ة حجم سياسي وإقليمي تتص ّرف وتتحالف
وتص ّرح وفقا ً له وأن مصالح الحلفاء تختلف أيضاً ،ولكن
ذلك ال يعدو أن يكون زوبعة في فنجان.
يبقى ه��ذا التحليل األول��ي م��ج��رداً ،فيما لو لم نأخذ
باالعتبار األحداث الدائرة حول هذه المواقف ،فروسيا تدعو
إلى موسكو  3وهي بحاجة لجذب المعارضة السورية
بوجه إيعازات واشنطن لألخيرة بعدم االستجابة ،عبر
تصريح الخارجية األميركية أنه من السابق ألوان��ه أن
تدعو موسكو المعارضة إلجراء محادثات في روسيا.
خمس سنوات من الخالفات اإليرانية الروسية السورية
بعيون اإلع�لام الغربي ،كانت نتيجتها قطبية روسية
ونووية إيرانية وصمود خرافي لسوريا ،فكيف لو اتفقت
األطراف الثالثة ...ال بد أن الخالفات الحقيقية هي في فهم
الغرب وليس في تحالف الثالثة.

محمد محفوض

انت�شار عقيدة( ...تتمة �ص)9
إن خطر العمليات والتهديدات اإلرهابية يستهدف
كل دول العالم ،فمن تونس الى فرنسا والدول الغربية
ومؤخرا ً كندا ،حيث أخلت السلطات الكندية في مقاطعة
كيبيك أمس الثالثاء نحو  40مدرسة ومؤسسة تربوية
ومدرسة ثانوية بشكل مؤقت بعد تلقي إن��ذار بوجود
قنابل.
وعلى خط م��وا ٍز قامت السلطات الكندية في تشرين
األول من العام الفائت بالتحقيق مع مهاجرين عادوا
مؤخرا ً من مناطق تشهد ن��زاع��ات ،في مقدمها العراق
وسوريا ،ويشتبه في أنهم قاتلوا في صفوف «الجماعات
التكفيرية» هناك ويخططون لتنفيذ اعتداءات في كندا.
إن التطورات األخيرة في ميدان المعارك والضربات
الموجعة التي لحقت باإلرهابيين من قبل الجيشين
السوري والعراقي وحلفائهم على األرض ،باإلضافة
للضربات الجوية الروسية أدى ذلك إلى فرار عدد كبير
منهم وعودتهم إلى البلدان التي خرجوا منها ،باإلضافة
الستخدام ع��دد منهم طريق الهجرة غير الشرعية مع
المهاجرين للوصول إل��ى البلدان األوروب��ي��ة ،ما أدى

الستنفار أجهزة االستخبارات لدى هذه الدول واستشعار
الخطر المحدق بتكوين تنظيمات إرهابية على أراضيها،
حيث قامت السلطات األلمانية بالتحقيق بشأن  10حاالت
بين الالجئين يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية أو
شاركوا في جرائم حرب في الخارج.
وفي سياق متصل أعلنت الشرطة األسبانية أنها فككت
خلية من ثالثة إرهابيين يشتبه في ارتباطهم بتنظيم ما
يُس ّمى بـ«داعش» وبإعدادهم لهجمات إرهابية في مدريد،
حيث تخشى السلطات االسبانية من إق��دام جهاديين
عائدين من العراق أو سورية على تنفيذ هجمات في البالد
ويقدّر عدد هؤالء بمئة شخص.
اإلرهاب ،هذه اآلفة الخطرة التي تهدد العالم بأسره،
تدعو إلى توحيد الجهود وتشكيل تحالف دولي وردع
العابثين باستقرار الدول وأرواح البشر ،وذلك بمكافحة
الفكر األصولي والوهابي ومحاربة اإلرهابيين والقضاء
عليهم أينما وجدوا.

بشرى الفروي

ميلي�شيات ليبية تختطف حوالى  50مواطن ًا خالل يومين
صالحياته ألحد .تأكيد للمسلمات من األمور في الفصل بين السلطات.
لكن خصوم العبادي يحاولون وضعها في خانة سحب التفويض الممنوح
له إلجراء إصالحاته اإلدارية ،كما يرى العبادي.
العبادي وبعد أن عقد اجتماعا ً مشتركا ً للهيئة السياسية البرلمانية للتحالف
الوطني واتحاد القوى الوطنية ،لم يف ْته أن يذكر بعدها بأنه لن يسمح بخلط
األوراق.
الخالف في ظاهره سلم رواتب موظفي الدولة وفي جوهره صراع سياسي،
كما يرى كثيرون.
فالعبادي الذي يتمتع بتفويض نيابي وبدعم من ائتالفه ،يؤكد أنه ملتزم
بالبرنامج الحكومي الذي لم ْ
يطلْه أي خرق.
وبينما اتفق البرلمان والحكومة على عدم تداخل الصالحيات ،فإن أغلب
المراقبين يجدون أنه اتفاق أشبه بهدنة متفق عليها ضمنياً ،لن يستطيع
الحفاظ على الوضع الذي قد ينفجر عند أول خالف سياسي.
وفي سياق العالقات بين بغداد وأربيل ،رفض رئيس حكومة منطقة كردستان
نيجرفان برزاني األربعاء ،وضع نفط كردستان تحت «سيطرة» الحكومة
المركزية ،وفيما عد السياسية النفطية لكردستان بأنها «ليست فاشلة» ،شدد
على أن من حق الكرد الحصول على االستقالل.
وقال برزاني في كلمة خالل منتدى «الميري» المنعقد في أربيل بحسب
«السومرية نيوز»« :إن هناك مرحلة جديدة بدأت في العراق وعلينا أن نبدأ
حوارا ً جديا ً لحل المشكالت بين كردستان والمركز» ،مشيرا ً إلى أن «من حق
الكرد الحصول على االستقالل لكن بغداد تعد الشريك األساسي لكردستان وأي
قرار سنتخذه في المستقبل سيكون بالتفاهم معها» ،على حد تعبيره.
وأضاف برزاني أن «سياستنا النفطية ليست فاشلة وتمكنا من بناء أساس
متين في هذا المجال» ،الفتا ً إلى «أننا ال نقبل بوضع نفطنا تحت سيطرة بغداد
لكننا مستعدون إلشراكها في عمليات التصدير وبيع النفط بكل شفافية».
ميدانياً ،أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى بأن  25عنصرا ً من «داعش»
قتلوا فيما تم حرق ست مركبات للجماعة بضربة جوية غرب الموصل ،فيما
قتل «األمير الداعشي» أبو طلحة اللبناني على يد القوات األمنية العراقية في
األنبار.
وبحسب «السومرية نيوز» ،قال المصدر ،إن طائرات «التحالف الدولي»
قصفت ،مساء اليوم ،تجمعا ً لجماعة «داعش» في منطقة البعاج غرب الموصل،
وهو عبارة عن مقر للدفاعات الجوية التابعة للجماعة وتسبب عنها مقتل 25
مسلحا ً بينهم خبير في المتفجرات يحمل الجنسية األوروبية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ،أن «الضربة الجوية نفذت
على خلفية معلومات استخبارية دقيقة قادت الستهداف الموقع الذي يعتبر
مقرا ً مهما ً للجماعة ،وتم تدمير ست سيارات تابعة لها في ذات القصف».
وفي سياق متصل نقل «رأي اليوم» ،نبأ مقتل أمير جماعة «داعش» اإلرهابية
المدعو أبو طلحة اللبناني على يد القوات األمنية في عملية في المحور الشمالي
لمحافظة األنبار.

الحكومة التون�سية تبحث ا�ستراتيجية
لمواجهة الإرهاب
ب��ال��ت��زام��ن م���ع ب��ح��ث ال��ح��ك��وم��ة
التونسية استراتيجية خاصة لوضع
ح ّد آلفة اإلرهاب الذي يهدد أمن البالد،
نجحت القوات األمنية في الكشف عن
خليتي تمويل لإلرهابيين بالعاصمة.
وتنتشر أكثر من  300خلية إرهابية
ف��ي ال��ب�لاد ،وال تكفي االستراتيجية
المطروحة ،بحسب مراقبين ،لوضع حد
لهذه الخاليا واجتثاثها بالكامل.
وأك�����د ع��ل��ي��ة ال���ع�ل�ان���ي ال��خ��ب��ي��ر
ف��ي ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة أن ه��ذه
االستراتيجية على رغم أهميتها تبقى
غير كافية وهي في حاجة إلى توحد
المجتمع المدني وكل األطراف من أجل
القضاء على هذه اآلفة.
داعش على األبواب من جهة الجارة
ليبيا ويخطط ل��دخ��ول ت��ون��س وفق
مؤشرات عديدة وربما يكون الجدار
ال��ع��ازل المزمع إقامته على الحدود
الليبية سبيالً لقطع الطريق على هذه
الجماعات .لكن ماذا عن احتواء الخطر
الداخلي؟ يحذر خبراء.
وأكد فيصل الشريف الخبير األمني
والعسكري أن الخطر الخارجي تمكن
السيطرة عليه من خالل مراقبة الحدود،
بينما يبقى الخطر الحقيقي من الداخل
خاصة أنه يوجد أكثر من  300خلية
إرهابية نائمة.
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ج���دي���دة تطرحها
الحكومة من أجل إنقاذ البالد من آفة
اإلرهاب وان لم تكن كافية ،لكنها بال شك

ستشدد الخناق على هذه الجماعات.
اإلره���اب ال يقتصر على تونس إذ
أصبح واق��ع�ا ً إقليميا ً في حاجة إلى
تعاون دولي لمحاربته على مستويات
عدة.
وف��ي س��ي��اق أم��ن��ي آخ���ر ،اختطفت
ميليشيات ليبية  50تونسيا ً في
اليومين األخ��ي��ري��ن ،حسب م��ا صرح
به نشطاء حقوقيون مهتمون بالملف
الليبي أمس.
ونقلت وكالة «تونس أفريقيا» لألنباء
عن الناشط الحقوقي المهتم بالشأن
الليبي مصطفى عبد الكبير أنه قد تم
حتى مساء أمس األربعاء اختطاف 20
تونسيا ً في ليبيا ،موضحا ً أن العدد
اإلجمالي للتونسيين المختطفين قد
بلغ في اليومين األخيرين في حدود 50
شخصا ً من مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال عبد الكبير إن عملية االختطاف
كانت على خلفية إيقاف المدعو عالء
الدين فرج من قبل السلطات التونسية
أخيرا ً بعد مجيئه إلى تونس للعالج.
وأوض�����ح أن����ه أج����رى ات��ص��االت
ب��م��دي��ري��ة أم���ن ال��ع��زي��زي��ة وبرئيس
ل��ج��ن��ة ح��ق��وق اإلن���س���ان وب��ش��ي��وخ
القبائل للبحث عن إمكان اإلف��راج عن
المختطفين التونسيين أو االطمئنان
على أحوالهم وتأمين حياتهم ،إضافة
إلى تكثيف االتصال بهم إلى حين تمكن
الجهات الرسمية التونسية من إيجاد
حل لقضيتهم.
وأك���د عبد الكبير أن ال��ح��ل��ول في
ه��ذا ال��ش��أن بيد ال��ج��ه��ات الرسمية،
خاصة أن ظاهرة اختطاف التونسيين
«ومقايضتهم بموقوفين ليبيين» في
تواصل.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1بحر متفرع من المتوسط بين شبه الجزيرة اإليطالية
وجزيرة كورسيكا وسردينية ،بشر
2 .2خاصتي ،ثاني نهر جليدي في العالم بأالسكا
3 .3بلدة لبنانية ،نزيل الوسخ عنه بالمكنسة
4 .4در ،مدينة أردنية ،طريقة
5 .5إلهة الصيد عند الرومان ،أرشدها
6 .6خبّاز ،يتمعنا النظر في الحساب
7 .7متشابهان ،الظلم ،مدينة فرنسية
8 .8مص ّوراً ،قطعوا وأبعدوا عن بعض
9 .9إحسان ،من شعوب أميركا الوسطى ،وجهت الحملة من
كل جهة وصوب
1010والية أميركية ،خبر
1111نهتم باألمر ،في الوقت الحالي
1212زرع ،أحالم ،نعم (باألجنبية)

1 .1مضيق بين البحر األسود وبحر مرمرة ،سالم
2 .2مدينة فرنسية ،تالل
3 .3أعلى قمة في كريت ،أخبرنا القصة
4 .4يعبر ،يرقد ،رفضت األمر
5 .5ضاربا ً بالحجارة ،عتب عليها
6 .6عائلة ،صوت األلم ،خالف أخرا ً
7 .7إحدى قمم هماليا بالهند ،بحر
يصب الماء ،لص البحر
8 .8
ّ
9 .9بواريد ،مدينة سويسرية
1010مدينة فرنسية ،مرفأ في فرنسا
1111أسرقه ،يصوت من األلم ،للتفسير
1212حرف أبجدي مخفف ،مدينة سويسرية ،دولة عربية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،821763495 ،349521876
،298315764 ،567894231
،435672918 ،176489523
،913258647 ،652147389
784936152

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1جورج كانتور  ) 2اا ،أرنون،
باب  ) 3ندعمها ،داعب  ) 4جمال،
مرمر ،ال  ) 5يد ،نسلب ،ينحر ) 6
رنماه ،ايدت  ) 7ويل ،الهر ،وهب

 ) 8بادن ،دربت  ) 9ولول ،درعا،
فا  ) 10ارمينيا ،رتب  ) 11النسب،
انيس  ) 12يا ،نلمح ،لبسا.
عموديا:
 ) 1جان جيرودو ،اي  ) 2واد
م��دن��ي ،الال  ) 3ع��ا ،ملبورن ) 4

جاملنا ،المسن  ) 5ك��ره ،سهاد،
يبل  ) 6انامل ،لندن  ) 7نو ،رباه،
رياح  ) 8تندم ،يردعان  ) 9اريد،
را ،يل  ) 10ربع ،نتوب ،رسب 11
) اب��ل��ح ،هتفت  ) 12ل��ب ،ارن��ب،
ابدأ.

 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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زنقة ستات
فيلم كوميدي بطولة حسن
رعد من اخراج هشام مجد .مدة
ال��ع��رض  100دق��ي��ق��ة( .أب����راج،
س��ي��ت��ي ك��وم��ب��ل��ك��س ،ف���وك���س،
كونكورد ،غاالكسي).
The Age of Adaline
فيلم دراما بطولة هاريسون
ف�����ورد م���ن اخ������راج ل���ي ت��والن��د
ك���ري���غ���ر .م�����دة ال����ع����رض 110
دق����ائ����ق ،ABC( .س��ي��ن��م��ال،
فوكس).
Beyond the Reach
ف��ي��ل��م رع����ب ب��ط��ول��ة ميشال
دوغ���������ل��������اس م����������ن اخ�������������راج
ج�������ان ب���اب���ت���س���ي���ت ل���ي���ون���ت���ي.
م�������دة ال�����ع�����رض  95دق���ي���ق���ة.
( ،ABCك�����ون�����ك�����ورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،س��ي��ن��م��ال ،فوكس،
غاالكسي).
to 7 5
فيلم كوميدي بطولة انطون
ي��ات��ش��ي��ن م���ن اخ������راج فيكتور
ليفين .مدة العرض  95دقيقة.
(س��ي��ن��م��ال ،ABC ،غاالكسي،
الس ساليناس).
Home
ف���ي���ل���م ت����ص����وي����ري ب���ط���ول���ة
واخ�����راج ج��ي��م ب���ارس���ون .مدة
العرض  100دقيقة( .كونكورد،
فوكس ،غاالكسي).
Last Knights
فيلم تشويق بطولة كليف أون
من اخراج كازواكي كيريا .مدة
ال��ع��رض  115دقيقة،ABC( .
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

