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الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

وأكدت ال��وزارة أن الجانب الروسي مستعد للتعاون
البناء مع واشنطن ،لكن مثل هذا التعاون ممكن فقط على
أساس مبادئ التكافؤ واالحترام المتبادل .وجاء في البيان
أن موسكو لدى تحديد المجاالت للتعاون مع األميركيين،
تسترشد بمصالحها حصرياً ،بما في ذلك مهام تعزيز األمن
الروسي والدولي.
وشددت الوزارة على أن موسكو تنطلق من هذا المبدأ
بالذات لدى التعامل مع األزمة السورية ،في الوقت الذي
تحاول فيه واشنطن حشد التأييد لمقارباتها التي ال
تتوافق في بعض األحيان مع القانون الدولي.
وأعربت موسكو عن أملها في أن يقدم وزير الخارجية
األم��ي��رك��ي خ�لال زي��ارت��ه إل��ى موسكو التوضيحات
الضرورية حول المواقف األميركية من األزمة السورية،
وشددت قائلة« :إننا سنواصل إصرارنا في المستقبل
على ضرورة أن تراجع اإلدارة األميركية سياستها التي
تعتمد على السعي إلى تقسيم اإلرهابيين إلى «أشرار
و«أخيار».
واستغربت الخارجية من تصريحات المسؤولين
األميركيين عن «عزلة روسيا» في الساحة الدولية ،وذلك
في الوقت الذي يقوم فيه جون كيري بثاني زي��ارة إلى
روسيا خالل  7أشهر .وكشفت أن الزيارة الجديدة ،مثل
الزيارة األخيرة التي قام بها كيري في أيار الماضي ،تأتي
تلبية لطلب ملح من الجانب األميركي.
وف��ي السياق ،أك��د مساعد وزي��ر الخارجية اإليراني
للشؤون العربية واألفريقية حسين أمير عبداللهيان ،عدم
وجود خالف بين إيران وروسيا حول سورية ،مشيرا ً إلى
أن البلدين يدعمان الجيش السوري بجدية في محاربة
اإلرهاب.
وأض��اف عبد اللهيان أن المستشارين العسكريين
اإليرانيين يواصلون إجراءاتهم في محاربة اإلره��اب
من دون توقف ،وإج��راءات موسكو في محاربة اإلرهاب
بسورية تجرى بالتنسيق مع الحكومة السورية وتقيّم
بأنها إيجابية.
الى ذلك ،قال دميتري بيسكوف ،السكرتير الصحافي
للرئيس الروسي فالديمير بوتين ،إن المجموعة الجوية
الروسية العاملة في سورية تدعم بعض التشكيالت
التابعة للجيش الحر في عملياتها الهجومية ضد «داعش»
وغيره من التنظيمات المتطرفة في األراض��ي السورية،
فعالً.
وق��ال بيسكوف ردا ً على س��ؤال من الصحافيين «ال
يمكنني أن أضيف شيئا ً إلى ما قاله اليوم الجنرال فاليري
غيراسيموف ،رئيس هيئة األركان العامة للقوات المسلحة
الروسية في هذا الموضوع».
من جهة أخرى ،ذكرت هيئة األركان العامة في القوات
المسلحة الروسية أن أكثر من  5آالف مقاتل من «الجيش
الحر» يحاربون اإلرهاب بجانب الجيش الحكومي ،مؤكدة
أن سالح الجو الروسي يدعم هؤالء بشتى الوسائل.
وقال الجنرال فاليري غيراسيموف رئيس هيئة األركان
أمس «يزداد عدد أفراد مثل هذه الوحدات المنضوية تحت
لواء الجيش الحر باستمرار .ولدعم هؤالء يشن سالح
الجو الروسي يوميا ً  40-30غارة .كما ُتقدم لهم مساعدات

باألسلحة والذخيرة والعتاد».
وأوضح الجنرال الروسي أن وحدات «الجيش الحر»
التي تحارب «داع��ش» بالتعاون مع القوات الحكومية،
تتقدم حاليا ً في محافظات حمص وحماة وحلب والرقة،
معتبرا ً أن الدعم الروسي المذكور يساهم في توحيد جهود
القوات الحكومة ووح��دات المعارضة المسلحة إللحاق
الهزيمة باإلرهاب.
وش���دد غيراسيموف على أن مجموعة ال��ط��ائ��رات
الروسية التي تعمل في سورية تلبية لدعوة حكومة البالد
الشعرية ،توجه ضرباتها فقط إلى مواقع اإلرهابيين ،بما
في ذلك مراكز قيادة ومناطق تمركز عصابات ومخازن
ذخيرة وقواعد تدريب تابعة لـ«داعش» ،مؤكدا ً أن الوزارة
مستعدة إلقامة ات��ص��االت مع أي دول��ة بشأن القضية
السورية.
في غضون ذلك ،أكد العميد حسام العواك ،رئيس هيئة
االستخبارات التابعة لـ«الجيش الحر» أمس أن التنظيم
مستعد لتقديم المعلومات عن مواقع «داع��ش» للقوات
الروسية.
وقال العواك إنه «تتوفر لدى الجيش السوري الحر
معلومات الدقيقة عن مواقع مسلحي «داعش» ،باإلضافة
إلى الوثائق والصور ،التي من الممكن أن يقدمها للقوات
الروسية لتصبح ضرباتها على التنظيم أكثر فعالية»،
مشيرا ً إل��ى أن «ال��ح��ر» يريد حقا ً التعاون مع روسيا
في محاربة «داع��ش» شريطة توجيه القوات الروسية
ضرباتها ضد مقاتلي التنظيم فقط.
وأضاف العواك أنه ليست هناك أي اتصاالت مباشرة
حاليا ً بين الجيش والقوات الروسية ،معربا ً عن أمله في
إقامتها في المستقبل القريب.
ميدانياً ،تمكنت وح���دات المشاة التابعة للجيش
السوري وقواته الرديفة من إحكام السيطرة على بلدة
«مرج السلطان» االستراتيجية ومطارها العسكري ،التي
تقع في الغوطة الشرقية بريف العاصمة دمشق.
وق��ال مصدر ميداني« :إن وح��دات الجيش السوري
وقواته الرديفة ،تمكنت من بسط السيطرة على بلدة مرج
السلطان والمزارع واألراض��ي المحيطة بها ،بعد عملية
دقيقة استمرت لحوالى أسبوعين ،لتتمكن العناصر
التابعة للجيش السوري من فرض سيطرتها وتحقيق
أهداف الحملة».
وأكد المصدر أن السيطرة على البلدة تأتي في سياق
التقدم الواضح للجيش السوري والتوغل في مناطق
الغوطة الشرقية المتصلة بشكل مباشر م��ع معاقل
المسلحين من «جبهة النصرة» و«جيش اإلس�لام» في
مناطق جوبر ودوما وزملكا وعين ترما.
وأض��اف المصدر أن عناصر الجيش رص��دوا عشرات
المكالمات ،تتحدث عن خيانات وتخاذل بين صفوف
اإلرهابيين بانتماءاتهم كافة ،وانسحابات بالجملة من
المواقع التي كانوا يتحصنون بها.
مضيفا ً بأن الخالفات األساسية كانت حاصلة بين
عناصر «جيش اإلس�لام» و«جبهة النصرة» ،الذين لم
يستجيبوا ل��م��ؤازرة بعضهم في الجبهات المشتعلة
بمناطق الغوطة الشرقية.

تقدم قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في الجنوب.
ونجحت في استعادة بعض المواقع التي خسرتها ،حيث
باتت تتمركز في جبل اليأس المط ّل على قاعدة العند
الجوية في محافظة لحج كما سيطرت على مدينة دمت،
ثاني اكبر مدينة في محافظة الضالع ومدينة ذباب مقر
اللواء  117القريبة من باب المندب التي سقطت في يد
قوى العدوان السعودي.
فاللجان الشعبية والجيش اليمني وجماعة أنصار
الله أثبتوا صمودهم في وجه قوى التحالف العدوان
السعودي وواصلوا تقدمهم واستدرجوا الحلف العربي
لمستنقع لم يعد ممكنا ً إطالة أم��ده ،فمنذ مشاركة دول
خليجية في غارات عاصفة الحزم في اليمن التي بدأت قبل
تسعة أشهر تقريبا ً تغيّرت معادالت سياسية وعسكرية
كثيرة ،وب��دأ المشهد اليمني يتغير بصورة متسارعة
وعلى عكس ما كانت تتوقعه دول التحالف العربي بقيادة
المملكة السعودية ،مما جعل الخبراء العسكريين يؤكدون
أن أجواء الميدان اليمني التي تسبق محادثات جنيف 2
وتصب في
إيجابية وتختلف عن المفاوضات السابقة
ّ
مصلحة اللجان الشعبية والجيش اليمني.
فعشية لقاء سويسرا بين األطراف اليمنية المتحاربة
تلك المحادثات التي سيترتب عليه مستقبل اليمن ،يؤكد
الخبراء أن السعودية التي باتت تدرك أنها كلما أطالت أمد
الحرب زادت المعالجات والحلول تعقيداً؛ فما كان باألمس
ممكنا ً أصبح اليوم أكثر صعوبة وقد يكون مستحيالً غدا ً
مع االنتصارات التي يحققها الجيش اليمني واللجان
الشعبية وجماعة أنصار الله التي أصحبت االستحقاقات

تون�س :اعتقال ( ...تتمة �ص)9

بالنسبة لهم مضاعفة وال يمكنهم التراجع في منتصف
الطريق ،وتؤكد على أنه مع أي حوار سياسي جا ّد يكون
هدفه تحقيق األمن واالستقرار والتعايش المشترك في
اليمن ،وهذا ما أكد عليه المتحدث باسم الجماعة محمد
عبد السالم في  12كانون األول ،مضيفا ً أن الحوار اليمني
 اليمني ليس معقدا ً إنما المشكلة تكمن في التدخالتالخارجية التي تقوم بها أطراف أعلنت الحرب على اليمن.
فالسعودية التي أكد وزير خارجيتها في  12تشرين
ال��ث��ان��ي ض���رورة ال��ت��وص��ل لحل سلمي بين األط���راف
اليمنية ،مضيفا ً نأمل أن تكلل المباحثات التي ستجري
بين األط��راف اليمنية المختلفة بالنجاح وتحقيق األمن
والسالم لليمن ،هل أدركت أن اليمن كانت وستظل مقبرة
للغزاة مثلما ق��ال الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس
المملكة في وصيته ألبنائه وأحفاده؟ وهل أدركت أن الحل
الوحيد لالزمة اليمنية التي كانت هي السبب األول في
تعقيد المشهد اليمني هو الحل السياسي والحوار والعودة
لطاولة المفاوضات التي بدأت تسير فيها مؤخراً ،لتكون
المملكة بذلك أرسلت رسالة ايجابية للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية التي طالبت منذ بدء الحملة العسكرية بوقفها
والعودة إلى طاولة المفاوضات وكان آخرها التصريح
الذي طالب فيه مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية
واألفريقية حسين أمير عبد اللهيان في  3تشرين الثاني
بوقف الهجمات العسكرية التي يشنها النظام السعودي
على اليمن ،مؤكدا ً على ض��رورة استئناف الحوار بين
األطراف اليمنية؟

حسابها على «تويتر» ،بالقول «إنّ جلسة مرافعة النيابة
العامة كانت سلبية جدا ً ومتحاملة على شخص الشيخ
سلمان ،وليس بها من اإلنصاف في شيء ،والغرض منها
تجريمه».
وعرف الشيخ علي سلمان بسلميّته ،كما أنّ المعارضة
ّ
ومنظمات حقوقية عالمية ترى في محاكمته
البحرينية
واستمرار سجنه سياسة انتقامية يمارسها النظام على
خلفية مواقفه السياسية.
وجهت القوى الثورية المعارضة في
من جه ٍة أخرىّ ،
البحرين رسالة إلى الشعب البحريني تدعوه إلى تسجيل
أكبر مشاركة في تظاهرات «عيد الشهداء» الذي يحتفل به
البحرانيون في  16و 17كانون األول.
وأف��اد الموقع اإلع�لام��ي لـ«ائتالف شباب ث��ورة 14
فبراير» أ ّن��ه ومع اقتراب ذك��رى «عيد الشهداء» ،وبعد
وجهت
تدشينها شعار هذا العام «شهداؤنا س ّر صمودنا» ّ
القوى الثوريّة المعارضة رسالة إلى شعب البحرين
األبي.
ّ

باري�س تحذر من �سيطرة «داع�ش» على النفط

م�صر :لتح ّرك عاجل يوقف ت�سارع الإرهاب
حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري
من مخاطر ما وصفه بـ«االنتشار المتسارع
لإلرهاب» في ليبيا ،ما يتطلب تحركا ً عاجالً
من قبل المجتمع الدولي لحل األزمة.
وأكدت مصر أن المجتمع الدولي يقف اليوم
على مفترق طرق تاريخي في تعامله مع األزمة
الليبية ،بسبب خطورة ما تشهده ليبيا حاليا ً
من انتشار متسارع لإلرهاب ،واالنعكاسات
اإلقليمية الخطيرة لذلك ،األم��ر ال��ذي يحتم
التحرك العاجل من جانب المجتمع الدولي
لدعم الشعب الليبي وممثليه في مفاوضات
الصخيرات.
وأقر المجتمع الدولي في مؤتمر روما اتفاق
الصخيرات ،ودعا الى وقف كامل إلطالق النار،
وتشكيل حكومة م��وح��دة ف��ي ال��ب�لاد ،وك��ان
هدف المؤتمر الخروج بخريطة طريق لحل
شامل في ليبيا وتشكيل حكومة وحدة وطنية
ووضع خطة لوقف تمدد اإلرهاب في األراضي
الليبية.
االج��ت��م��اع ال��دول��ي ال��خ��اص بليبيا في
العاصمة اإليطالية بمشاركة األطراف الدولية
واإلقليمية المهتمة بالشأن الليبي ،فضالً

بينهم  3في حالة ( ...تتمة �ص)9

ناديا شحادة

ت�أجيل محاكمة ال�شيخ علي �سلمان وا�ستمرار توقيفه
أجلت محكمة االستئناف محاكمة أمين عام جمعية
ّ
الوفاق الوطني اإلسالمية ،الشيخ علي سلمان حتى 14
كانون الثاني ال ُمقبل لمرافعة الدفاع ،وأمرت النيابة العامة
بتسليم مرافعتها ومحضر جلسة اليوم إلى سلمان.
وبحسب «مرآة البحرين» ،رفضت المحكمة طلب فريق
الدفاع المتك ّرر ب��اإلف��راج عن الشيخ علي سلمان بأيّة
ضمانة تراها مناسبة.
وقالت صحيفة الوسط إنّ الجلسة التي لم تستغرق أكثر
من  35دقيقة ،شهدت إجراءات أمنية مشدّدة ،وحضرها
مم ّثلو السفارات األجنبيةُ ،مضيف ًة أنّ الشيخ سلمان حضر
بزيّ السجناء ودخل داخل القفص الزجاجي المخصص
للمتهمين كما هو معمول به منذ بداية االستئناف.
الموجهة للشيخ
وتمسكت النيابة في مرافعتها بال ّتهم
ّ
ّ
علي سلمان مطالب ًة بإنزال أقصى العقوبة بحقه ،فيما
تمسكت هيئة الدفاع بطلبها عرض مقاطع الخطب التي
ّ
أُدرجت ضمن ملف القضية.
وع�لّ��ق��ت زوج���ة الشيخ س��ل��م��ان ،علياء رض���ي ،في

وكان «المجلس األعلى لألمن القومي» قرر في اجتماع أشرف عليه الرئيس
التونسي الباجي قائد السبسي يوم  25تشرين الثاني غلق الحدود البرية مع
ليبيا لمدة  15يوما ً انطالقا ً من منتصف الليل اليوم نفسه مع تشديد المراقبة
على الحدود البحرية والمطارات.
يذكر أن هجوما ً انتحاريا ً قد استهدف حافلة لعناصر األمن الرئاسي التونسي
أسفر عن مقتل  12وإصابة  20آخرين بحسب حصيلة رسمية ،ما استدعى
تونس فرض حالة الطوارئ لمدة شهر اعتبارا ً من  24تشرين الثاني.

عن المشاركين في ال��ح��وار الليبي-الليبي
تحت رعاية األمم المتحدة ،جاء قبل أيام من
موعد توقيع اتفاق لتشكيل حكومة موحدة،
لكن هناك أط��راف تعارض االتفاق وما زالت
تقاومه ،كما يأتي االجتماع الدولي بعد أيام
من إعالن تنظيم «داعش» اإلرهابي مصراته
والية إسالمية.
وفي السياق ،أعلن وزير الدفاع الفرنسي
ج��ان  -إي��ف لي دري��ان أن تنظيم «داع��ش»
باشر بتوسيع رقعة سيطرته في ليبيا .وقال
لي دريان في حديث إلذاعة «إير تي إيل» أمس
إن «مسلحي داعش باتوا يسيطرون على خط
الساحل بطول  250كلم في منطقة سرت،
ويواصلون التغلغل في عمق ليبيا للوصول
إلى حقول النفط».
وت��ح��اول السلطات الفرنسية على مدار
األسابيع األخيرة لفت االنتباه الى تصاعد
التطرف في ليبيا ،إذ ص��رح رئيس ال��وزراء
الفرنسي مانويل فالس في وقت سابق بأنه
سيتم قريبا ً رفع مسألة محاربة «داعش» في
ليبيا« ،فاليوم نحن نحارب داعش في سورية
والعراق ،وغدا ً وبال شك ،سيكون في ليبيا».

في غضون ذلك ،اختطفت قوة صهيونية خاصة الشاب الفلسطيني شادي
باسم عيد حاليقة ( 25سنة) من بلدة الشيوخ في محافظة الخليل.
وقالت مصادر إن اختطاف الشاب الفلسطيني تم بالقرب من مستوطنة
«معاليه أدوميم» جنوب شرقي مدينة رام الله.
وأفادت عائلة الشاب شادي أنه توجه إلى عمله صباح االثنين شمال فلسطين
حيث تم إيقافه من قبل سيارة تحمل قوة صهيونية خاصة ،وتم اعتقاله تحت
تهديد السالح ونقله إلى جهة مجهولة.

مماليك الغرب ( ...تتمة �ص)9
على األداء السياسي والعسكري المتقدم للدولة السورية وحلفائها
وآخر ما تبقى من خيارات أمام الرد اللحظي لسالح الجو السوري على
مرابض إطالق هذه الصواريخ ،والذي يؤدي إلى شلل إمكانية المواصلة
في االستهداف اإلرهابي بتنسيق بين الغطاء الجوي والتقدّم البري
وقطع شرايين الدعم اإلرهابي االستراتيجية ،مما يعزز طوق إحكام
السيطرة عسكريا ً على العديد من مناطق الغوطة الشرقية ويعيد الحياة
للعمليات المؤجلة نحو محاور أخرى تنتشر فيها مجموعات إرهابية
تدعمها دول إقليمية بدأت بترتيب أوراق حلول سياسية فاشلة كفشل
مجموعاتها في شكل شمل قيادات هذه المجموعات اإلرهابية في تلك
االجتماعات ،كما بدا في مؤتمر الرياض في  9كانون األول الحالي بعد
انسحاب ما يُس ّمى «حركة أحرار الشام» اإلرهابية وعودتها للمؤتمر في
شكل لم يخ ُل من مشاهد واضحة لفقدان التوافق والتنسيق في الرؤية
السياسية الصحيحة ،وال��ذي شهد ردا ً كرديا ً من الحسكة عبر «حزب
االتحاد الديمقراطي» الكردي في مؤتمر موا ٍز ،وكانت موسكو قد اعتبرت
المؤتمر السعودي محاولة لاللتفاف على جهودها الدبلوماسية التي
موسع للمعارضة يضم القوى كافة وال
بدأت مطلع العام لتشكيل وفد
ّ
يستثني أحداً ،في مقابل موقف أميركي غامض ومتردّد إزاء االصطفافات
فتوجه وزير
اإلقليمية والدولية في جدلية الحل السياسي السوري،
ّ
الخارجية األميركية جون كيري إلى موسكو من أجل الحديث عن الملف
السوري وما جرى في مؤتمر الرياض وتسوية وضع المعارضة يؤكد
الفشل السعودي في القدرة على االستئثار بملف تجميع المعارضة،
وعدم القدرة على الفصل بين المعارضة السياسية والجماعات المسلحة،
بحسب ما أوضح السيد الرئيس بشار األسد للصحيفة االسبانية في 10
كانون األول الحالي متهما ً السعودية والواليات المتحدة وبعض الدول
الغربية بض ّم المجموعات اإلرهابية إلى مفاوضات الحل السياسي
المرتقب ،فأوراق دمشق المؤثرة على العملية السياسية المقبلة قوية
وهو ما يوضح ارتفاع نسبة أحداث توترات أمنية وعسكرية على محاور
جديدة في فترة العملية السياسية التي لم تتوفر لها نيات صالحة غربية
وعربية ،والتي بدأت مع تجدد قصف دمشق بالصواريخ واستهدافها
بالسيارات المفخخة في حمص وغيرها من مسارات توتر األمني الذي
يحاول رسم معالم خريطة جديدة لموازين القوى على األرض السورية
على وقع نكسات سياسية وعسكرية سعودية ـ تركية ـ أميركية واضحة
على مختلف الجبهات ،بسبب المكتسبات العسكرية السورية مع الحلفاء
التي بدأت ُتخرج من المعادلة السياسية أوراقا ً إقليمية ودولية نحو أي
إمكانية لمؤازرة المجموعات اإلرهابية التي تقاتل بمربعات مباشرة أو
بالوكالة على األرض السورية ،فجالء الخيارات السياسية اإلقليمية
والدولية هو ما يوظف أوراق ضغط معروفة األه���داف في سورية،
خصوصا ً على ضوء فقدان مبدأ التدخل البري والمناطق العازلة وغيرها
من األوراق القوية التي بدأت تقضم بعضها على وقع تنسيق روسي ـ
سوري بدأ يق ّربها من فوهة المحرقة ليكون الر ّد اإلرهابي الدولي «ليس
باإلمكان أفضل مما كان»!

فاديا مطر
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1شاعر سوري من رواد الشعر الحديث ومن أبرز شعراء
الغزل المعاصرين ،من الحبوب
2 .2مدينة مغربية ،سالم ،ما يجمد على األرض من الماء
3 .3يلمس الشيء ،شهر مصري
4 .4مرفأ في قبرص ،وعاء كبير
5 .5بلدة لبنانية ،من الحيوانات المفترسة
6 .6ح ّل محل ،مصل ،يرشد
7 .7طاف بالليل يحرس الناس ،للتفسير ،إلهة الصيد عند
الرومان
8 .8دعينا بالويل ،حديثي
9 .9ز ّوار ،فتلت الحبل ،أمر عظيم
1010سباق سيارات (باألجنبية) ،يطيل النظر إلى
1111مقياس مساحة ،أهب
1212يلينا ويأتي بعدنا ،أداة جزم

1 .1طبيب يعرف بالطبيب النفيس ،عائلة
2 .2بطل أس��ط��وري م��ن أب��ط��ال الشاهنامة للفردوسي،
كاتبيهم
3 .3طرقات ،متشابهان ،متشابهان
4 .4فاني وهالك ،نهر في غرب آسيا
5 .5أديب مصري إشتهر بالدعوة إلى تحرير المرأة ،أكبر
سلسلة جبال في أوروبا
6 .6مدينة إيرانية ،ألحس ،من الحيوانات
7 .7أليف ،من األطراف ،خالف عطشان
8 .8نناصركم ،إسم موصول
9 .9يجلس برفقة ،من الفاكهة الصيفية
1010خاصتي ،أقرضا المال ،ذهب
1111عائلة رائد أميركي راحل طار فوق القطبين الشمالي
والجنوبي ،مرفأ في الهند
1212مثيل ،من الحشرات ،يكتبا
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،693241875 ،781596423
،524967381 ،452783619
،367158294 ،819324756
،178635942 ،235479168
946812537

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1تشارلس داروين  ) 2واو،
يمل ،ري  ) 3مرسين ،ايالت ) 4
ال ،عانوت ،يبت  ) 5اوما ،برلين
 ) 6لتونيا ،وا ،اي  ) 7اا ،دللت،

مين  ) 8كمش ،ميالنو  ) 9واكبه،
االرن��ب  ) 10ل ،نادمت ،دان 11
) ن��ي��ح��ا ،ي��س��وران  ) 12ان��ي��ن،
تكنسه .
عموديا:
 ) 1توما االكويني  ) 2شارلوت

امالي  ) 3اوس ،م��و ،ش��ك ،حا 4
) يعاند ،بنان  ) 5لينا ،يلمها ) 6
سم ،نبالي ،دين  ) 7دالور ،تالمس
 ) 8يتلو ،التوت  ) 9ريل ،يامنا،
رك  ) 10اين ،يوردان  ) 11يرتب،
ان ،نانس  ) 12ني ،تلي ،ابن.
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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
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في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3

9

8
9

3

7
6

4

1

1

7

2
8
1

6

8

6
9

5
2
3

6
5

3
5

8

4

4
9

5
9

In the Heart of The
Sea
فيلم تشويق بطولة كريس
ه �ي �م �س��ورث م ��ن اخ � ��راج رون
ه� � � ��اورد .م� ��دة ال� �ع���رض 121
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس).
The Good Dinosaur
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
رايموند أتشوا من اخ��راج بيتر
س� ��وه� ��ان .م � ��دة ال � �ع� ��رض 93
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،اب ��راج ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).
Bus 657
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة روب ��رت
دي ن �ي��رو م��ن اخ � ��راج سكوت
م��ان .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Bridge of Spies
ف �ي �ل��م درام ب��ط��ول��ة م� ��ارك
ري�ل�ان ��س م ��ن اخ� � ��راج ستيف
س�ب�ي�ل�ب��رغ .م��دة ال �ع��رض 141
دقيقة ،ABC( .اب ��راج ،سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
By the Sea
فيلم درام��ا بطولة ب��راد بيت
م ��ن اخ � ��راج ان �ج �ي �ل �ي �ن��ا ج��ول��ي.
( ،ABCس� �ي� �ن� �م ��ا س� �ي� �ت ��ي،
سينمال ،فوكس).
Mon Roi
فيلم درام ��ا بطولة فينسنت
كاسل .مدة العرض  124دقيقة.
(.)ABC

