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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش ي�سيطر ( ...تتمة �ص)9

في غضون ذل��ك ،اعتبر األمين العام لجامعة ال��دول
العربية ،نبيل العربي ،أن تبني مجلس األمن وباإلجماع
للقرار  2254بشأن سورية قد فتح المجال وللمرة األولى
بأن تكون هناك فرصة لمعالجة جدية لألزمة السورية.
وأعرب العربي ،عن ترحيبه بصدور هذا القرار الذي طال
انتظاره ،مؤكدا ً أهمية ما تحقق في مجلس األمن من إجماع
دولي في هذا الشأن ،واستعداد الجامعة لمواصلة جهودها
بالتنسيق مع مبعوث األمين العام لألمم المتحدة ،والعمل
سويا ً مع مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسورية من أجل
تذليل ما يعترض تنفيذ هذا القرار من عقبات.
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري أمس بشكل كامل على
بلدة خان طومان االستراتيجية وعلى رحبة المد ّرعات في
ريف حلف الجنوبي الغربي ،والتي تعد المعقل الرئيس
لمسلحي تنظيم «جيش الفتح» االره��اب��ي ف��ي الريف
الحلبي.
وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش السوري
نفذت عملية نوعية وسريعة فرضت خاللها السيطرة
الكاملة على قرية قراصي ومنطقة المستودعات المحيطة
بها جنوب مدينة حلب ،فيما واصل الجيش تقدمه باتجاه
بلدة الزربة.
وتشكل بلدة خان طومان أهمية كبيرة كونها معقالً
لـ«جبهة النصرة» ،وبسبب موقعها في الشمال الغربي
لريف حلب الجنوبي ،فهي تشكل البوابة الجنوبية الغربية
لمدينة حلب ،وبوابة رئيسية نحو ريف حلب الغربي
والشمالي على السواء ،والسيطرة عليها سمحت للجيش
السوري بقطع طريق إم��داد رئيسي للفصائل المسلحة،
وفتح الطريق نحو خان العسل وقرية الرقوم ،واألهم من
ذلك أن الطريق نحو مطار أبو ضهور العسكري من جهة
الغرب التي تسيطر عليها «جبهة النصرة» فرع تنظيم
القاعدة ،أصبحت أسهل.
كما أن اقتراب الجيش السوري من جهة خان طومان

المفاو�ضات اليمنية ( ...تتمة �ص)9

إلى الزربة يسمح له باالقتراب من الطريق الدولي حلب
 دمشق وربما عبوره نحو الغرب ثم الجنوب الغربيباتجاه مطار تفتناز عند حدود محافظة إدلب ،والذي تحول
إلى قاعدة عسكرية للنصرة منذ عامين تقريباً.
وفي ريف الالذقية ،أحكمت وحدات الجيش السوري،
سيطرتها على قرية الكبير ،الواقعة بين جبلي الكوز
واألس��ود الكبير والقريبة من ناحية ربيعة ،إح��دى أهم
معاقل المجموعات المسلحة بريف الالذقية الشمالي.
وأك��د مصدر عسكري س��وري بأن وح��دات المشاة في
الجيش ،مدعومة بالطيران الروسي ،الذي مهد للسيطرة
على قرية الكبير الواقعة بالقرب من ناحية ربيعه و قرية
الروضة ،بعد اشتباكات عنيفة خاضت خاللها وحدات
اإلقتحام مواجهات على مسافات قريبة بسبب تحصن
المسلحين داخل المنازل.
وفي السياق ،سيطرت وح��دات الجيش السوري على
تالل يعقوبر و اضو وجبل الحرامي في الجبهة الشرقية
لريف الالذقية الشمالي.
الى ذل��ك ،نفذت الطائرات الحربية الروسية البعيدة
ال��م��دى  145طلعة ج��وي��ة ف��وق م��واق��ع «داع����ش» منذ
انضمامها إلى الحملة الدولية لمكافحة اإلرهاب في سورية
منتصف شهر تشرين الثاني.
وقال نائب قائد السالح الجوي الروسي البعيد المدى
اللواء أناتولي كونوفالوف ،إن الطائرات الحربية الروسية
البعيدة المدى نفذت قرابة  145غارة على أهداف «داعش»،
وألقت حوالى  1500قنبلة وقرابة  20ص��اروخ من نوع
كروز.
وأضاف اللواء الروسي أن «طائرة تو« 22 -بليندر»
وت��و« 160 -بالكجاك» القاذفة االستراتيجية خرجت
من القواعد الروسية وأمضت  16ساعة في الهواء لتنفيذ
مهامها القتالية في سورية» ،مؤكدا ً أن القصف كان دقيقا ً
للغاية وأصاب األهداف المرسومة.

الجي�ش العراقي ( ...تتمة �ص)9
وكان انسحب قسم من القوات التركية المنتشرة هذا
األسبوع في معسكر بعشيقة قرب الموصل شمال العراق،
بعد أن طلبت الحكومة العراقية من مجلس األمن الدولي
التحرك ضد ما تصفه بغداد «انتهاكا ً للسيادة العراقية».
وكانت وزارة الخارجية التركية أعلنت حصول «سوء
تفاهم» بين أنقرة وبغداد بشأن تحريك ق��وة عسكرية
(تركية) إل��ى معسكر تدريبي لقوات البيشمركة شمال
العراق.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن تركيا« :تؤكد تمسكها
بمبادئ وحدة أراضي العراق وسيادته وتعترف بحصول
سوء تفاهم مؤخرا ً مع الحكومة العراقية بشأن نقل قوات
الدفاع بغية دعم برنامج تدريب القوات العراقية المناهضة
لداعش».
وذكر البيان أن تركيا إذ تأخذ بعين االعتبار قلق الجانب
العراقي واستجابة لمتطلبات محاربة داعش ستستمر في
سحب قواتها التي أصبحت سببا ً لسوء التفاهم الحالي ،من
محافظة الموصل.
وتضمن البيان استعداد أنقرة للتعاون مع بغداد بهدف
مزيد من تنسيق جهودهما المشتركة لتحقيق االنتصار
وهزيمة داعش ،مؤكدا ً تمسك تركيا بتعميق التعاون مع
التحالف الدولي المناهض لداعش.
ويذكر أن الرئيس األميركي باراك أوباما كان قد اتصل
الجمعة الماضي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان ودعاه
إلى اتخاذ هذه الخطوة من أجل تخفيض التوتر بين البلدين
الجارين.

من جهة أخرى ،كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة
الخارجية العراقية عن رفض وزي��ر الخارجية إبراهيم
الجعفري لقاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في
نيويورك بوساطة أميركية.
ونقلت قناة «السومرية نيوز» العراقية عن المصدر قوله
إن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري رفض لقاء
نظيره التركي في نيويورك بوساطة أميركية إال بعد أن
تعلن أنقرة انسحابها من األراضي العراقية.
وأض��اف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن
الجعفري رفض عرضا ً من تركيا بإعادة االنتشار لقواتها
وأصر على التزامها باالنسحاب الكامل.
وكان الجعفري قد اعتبر في وقت سابق السبت أن دخول
قوات تركية إلى محافظة نينوى شمال العراق من دون
موافقة بغداد انتهاك خطير للسيادة العراقية ،داعيا ً مجلس
األمن إلى استصدار قرار يتضمن إدانة «االحتالل التركي»
ومطالبة أنقرة بسحب قواتها من العراق فوراً».
إلى ذلك دعا الجيش العراقي في بيان أمس سكان مدينة
الرمادي إلى مغادرتها خالل  72ساعة.
ونقل التلفزيون العراقي عن بيان عسكري أن طائرات
تابعة للجيش العراقي أسقطت منشورات على مدينة
الرمادي الواقعة غرب البالد والخاضعة لسيطرة تنظيم
«داعش» ،تطلب فيها السكان مغادرة المدينة.
ويسيطر تنظيم «داعش» منذ أشهر عديدة ،على محافظة
األنبار ،ذات الغالبية السنية غرب العراق ،والتي تشكل
مساحتها نحو ثلث مساحة البالد.

ليبيا :القوات الخا�صة
ت�سيطر على مواقع في بنغازي
إلى ذلك أعلنت جمعية الهالل األحمر الليبي في تقرير أن
أكثر من نصف مليون شخص نزحوا من مناطقهم منذ نحو
عام بسبب اعتداءات اإلرهابيين في البالد.
ووف��ق التقرير ،فإن بنغازي تصدرت أعلى نسبة من
أعداد النازحين تليها ككلة والمشاشية في الجبل الغربي،
وورشفانة جنوب طرابلس.
وتشهد ليبيا منذ ع��دوان حلف شمال األطلسي الناتو
عليها عام  2011حالة من الفوضى والفلتان األمني في
ظل انتشار التنظيمات اإلرهابية والميليشيات المسلحة
التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن
والمناطق الليبية.

سيطرت القوات الخاصة الليبية الصاعقة على مواقع
جديدة في محور بوعطني في مدينة بنغازي شرق ليبيا.
وقال الناطق باسم قوات الصاعقة العقيد ميلود الزوي
في تصريحات له اليوم« :إن مفارز عسكرية تابعة لقوات
الصاعقة قامت بعمليات نوعية وتمكنت من السيطرة على
مواقع جديدة كانت تحت سيطرة إرهابيي تنظيم داعش».
وتشهد مدينة بنغازي مواجهات مسلحة بين قوات
الجيش الليبي وال��وح��دات المساندة لها من جهة مع
تنظيمات إرهابية متحالفة مع بعضها مما يسمى مجلس
ش��ورى ث��وار بنغازي وأن��ص��ار الشريعة وداع��ش الذي
يحاول التمدد داخل المدينة من جهة أخرى.

ويتزامن الحراك السياسي اليمني مع خروقات للهدنة المتفق
عليها منذ أسبوع ،لكن حدة المعارك تصاعدت في جبهات القتال
اليمنية.
ففي اليوم الخامس للمفاوضات كانت قضية اإلفراج عن األسرى
حاضرة بين وفدي صنعاء ومنصور هادي ..حيث قالت مصادر
من بييل إن وفد صنعاء طالب باإلفراج عن سبعين في المئة من
األسرى والمعتقلين من الطرفين ،وذلك كخطوة أولى ،غير أن وفد
منصور هادي رفض وأصر على  5أسرى فقط.
وصرح عضو الفريق اإلعالمي لوفد صنعاء فارس الصليحي
بأن «الحكومة المزعومة التي تدعي أنها تمثل الشعب اليمني تريد
تحجيم القضية ،فهي حينما تتحدث عن الشعب تحاول أن تحجم
قضية الشعب اليمني في مدينة تعز أو في أج��زاء من المدينة،
وحينما تتحدث عن الجانب اإلنساني تحاول تحجيم القضية في
األسرى الخمسة».
وفي حين طالب وفد صنعاء بمعالجة القضية اإلنسانية بشكل
شامل حاول وفد منصور هادي حصرها بمناطق محددة ،رافضا ً
إيصال المساعدات اإلنسانية إلى كل المدن اليمنية ،وهو ما أثار
استياء المبعوث األممي إسماعيل ولد الشيخ من وفد الرياض.

وأف���ادت مصادر يمنية نقالً عن مصدر عسكري ،ب��أن القوة
الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت بصاروخ
«قاهر »1غرفة عمليات الغزاة في معسكر صافر شرق مأرب.
وأوضح المصدر ،أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية ،وأن
انفجارات عنيفة هزت القاعدة العسكرية للقوات الغازية ،مشيرا
إلى مصرع أكثر من  86من الغزاة والمرتزقة كحصيلة أولية.
وأك��د اح��ت��راق ثماني ط��ائ��رات أباتشي وطائرتين م��ن نوع
تشينوك ،وتدمير منظومة خاصة بالتحكم بالطائرات من دون
طيار ،باإلضافة إلى احتراق مخازن أسلحة وتدمير عدد من اآلليات
والمدرعات.
من جانب آخ��ر ،قصفت القوة الصاروخية للجيش اليمني
واللجان الشعبية تجمعا ً لقوات الغزو ومرتزقتها في منفذ الطوال
الحدودي في جيزان ،جنوب السعودية ،بصاروخ «قاهر.»1
وأشار المصدر العسكري إلى أن حصيلة قتلى الغزاة ومرتزقتهم
في منفذ الطوال الحدودي السعودي بلغت حتى اآلن  90قتيالً
و 100جريح بحالة خطرة ،مضيفا ً أن الطيران المروحي يعمل على
نقل العشرات من المصابين في المنفذ جراء العملية النوعية التي
استهدفتهم.

إلى جانب ذلك طرح وفد صنعاء موضوع فك الحصار وتثبيت
وقف إطالق النار خاصة بعد تسجيل أكثر من  300خرق من قبل
العدوان السعودي خالل  4أيام.
وفي هذا اإلطار ،قالت مصادر إن ولد الشيخ طلب من السعودية
احترام دعوته لوقف إطالق النار لكنه فشل ،وأعرب ولد الشيخ
عن قلقه البالغ من التقريرات العديدة حول خرق وقف إطالق
النار ،داعيا ً األط��راف كافة إلى احترام االتفاق والسماح بدخول
المساعدات اإلنسانية إلى المناطق المتضررة ،كما أعلن إنشاء
لجنة لإلشراف على وقف العمليات العدائية.
ورغ��م م��راوح��ة المفاوضات مكانها أص��ر وف��د صنعاء على
مواصلتها بعد مقاطعته للجسلة الرابعة ،معتبرا ً أنه سيواصل
مشاركته طالما أن هناك إمكانية للوصول إلى تثبيت لوقف إطالق
النار وإنهاء العدوان وحل األزمة السياسية في البالد.
ميدانياً ،قصفت القوات اليمنية المشتركة ،موقعين عسكريين
لقوى العدوان بصاروخين باليستيين ،في مأرب اليمنية وجيزان
السعودية ،ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من الغزاة ومرتزقتهم
بينهم ضباط سعوديون وإماراتيون وسودانيون ومن جنسيات
مختلفة.

�إ�صابة  3م�ستوطنين
( ...تتمة �ص)9

مرتزقة الأحمر ( ...تتمة �ص)9
إنجازات جديدة تسجلها القوات اليمنية المشتركة داخل
االراضي السعودية ،فقد نفذت القوات عملية نوعية استهدفت
موقع الزور العسكري في نجران .وتقدمت القوات باتجاه الموقع
وسط فرار الجنود السعوديين ،وتركهم عددا ً كبيرا ً من االسلحة
واآلليات وراءهم ،وسيطرت القوات على الموقع قبل ان تدمره.
وذل��ك في وقت اطلقت فيه القوات اليمنية المشتركة صاروخ
باليستيا ً من نوع قاهر واحد على تجمع للقوات السعودية في

مدينة نجران.
مئة وثمانون قتيالً هي حصيلة قتلى معسكر تداويل في مدينة
م��أرب وسط اليمن ،حيث استهدفت القوات اليمنية المعسكر
بصاروخ باليستي من نوع توشكا ما اسفر عن سقوط القتلى
وبينهم قيادات مهمة في صفوف قوات العدوان ،اضافة الى تدمير
طائرتين من نوع أباتشي وعدد من اآلليات العسكرية.

إبراهيم شير

وذكرت اإلذاعة العبرية ،إن المنفذ طعن مستوطنين زوجين،
وأصاب الرجل منهما بجروح خطيرة ،ومن ثم طعن مستوطنة
ثانية في الشارع ،قبل إطالق النار تجاهه وإصابته بجروح ومن
ثم اعتقاله.
والحقاً ،أعلنت شرطة االحتالل ،أن منفذ عملية الطعن هو
شاب من بلدة طمون قرب طوباس ،ويبلغ من العمر  20سنة.

تون�س :وا�شنطن ِّ
تحذر من هجمات
ق��ال وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة التونسي
ناجم الغرسلي إن األجهزة األمنية
سترفع حالة التأهب القصوى بداية
م��ن ال��ي��وم للتصدي ألي تهديدات
قد تتزامن مع عيدي المولد النبوي
ورأس السنة الميالدية.
وأشار وزير الداخلية في تصريح
لوسائل اإلع�لام الجمعة الماضي،
إلى أن الوضع األمني يشهد تحسناً،
وعمل األجهزة في نسق تصاعدي،
رغ����م وج�����ود «إص�������رار م���ن قبل
مجموعات إرهابية تتمركز في ليبيا
الستهداف البالد وتعكير صفوها».
وقال الغرسلي إن مشاركة تونس
ف��ي التحالف العسكري اإلس�لام��ي
بقيادة السعودية لمحاربة اإلرهاب لن
يترتب عنها مشاركة بوحدات عسكرية
تونسية ،مشيرا ً إلى أن المشاركة هي
من حيث المبدأ وسياسية.
وكانت الواليات المتحدة حذرت
مواطنيها م��ن ت��ه��دي��دات إرهابية
محتملة تستهدف مركزا ً للتسوق
ف��ي أح��د األح��ي��اء ال��راق��ي��ة بتونس
العاصمة ،استنادا ً لتقرير غير مؤكد
يشير إل��ى اح��ت��م��ال وق���وع هجوم
إرهابي ضد المركز التجاري الجديد
«تونيزيا م��ال» أنشئ م��ؤخ��را ً في
منطقة ضفاف البحرة أحد األحياء

تقرير �إخباري
«قاهر »1و«تو�شكا»
ي�صدّ ان العدوان ال�سعودي

الراقية في تونس.
ت��ون��ي��زي��ا م���ول م��ن أك��ب��ر م��راك��ز
التسوق في تونس ويتكون من 80
محالً تجاريا ً موزعة على  4طوابق،
بلغت تكلفته  90م��ل��ي��ون دي��ن��ار
تونسي ،وافتتح في  11كانون األول
.2015
وك��ان��ت ال��داخ��ل��ي��ة التونسية
أعلنت أن األجهزة األمنية سترفع
حالة التأهب القصوى للتصدي ألي
تهديدات قد تتزامن مع عيدي المولد
النبوي ورأس السنة الميالدية.
يأتي التحذير بعد رف��ع تونس

أكد مساعد المتحدث باسم القوات اليمنية أن إشاعات
العدوان السعودي بتقدمه وسيطرته على مواقع يمنية،
ليست إال دعايات إعالمية ير ّوج العدوان منذ بداية حربه،
ولكن ال��واق��ع أن ه��ذا ال��ع��دوان يسقط ميدانياً ،حيث وقع
أكثر من  200قتيل في صفوف العدوان السعودي نتيجة
استهدافهم بصواريخ توشكا وقاهر.1
وقال مصدر عسكري إن استهداف قاعدة صافر في مأرب
أدى إلى مقتل عشرات الضباط السعوديين واإلماراتيين
والسودانيين وجنسيات أخ��رى واحتراق ثماني طائرات
آباتشي وطائرتي تشينوك وتدمي ِر عدد من الدبابات المتطورة
ومنظومة التحكم بالطائرات من دونِ طيار ،وأضاف المصدر
أن استهداف منفذ الطوال الحدودي السعودي بصاروخ
باليستي آخر أدى الى مقتل العشرات من جنود المملكة
وجنسيات أخرى ،بينهم ضباط.
فيما أكد العقيد عزيز راشد مساعد المتحدث باسم القوات
اليمنية من صنعاء بأن الجيش اليمني واللجان الثورية
يقومون بتوجيه ضربات قاسية للعدوان ،وتكبيده خسائر
بالعديد والعتاد ،وأشار أنه ت ّم أمس ضرب أماكن عدة لهم
والسيطرة على معسكرات عدة تابعة لهم وال صحة لألخبار
التي يتناقلها إعالم العدوان بتقدمه وتحقيقه انتصارات
على األرض.
وأضاف راشد أن «العدوان خسر  180مرتزقا ً بين ضابط
وجندي بينهم أجانب من دول عدّة وعدد من الضباط الكبار،
في مدينة مأرب بعد أن تم استهدافهم بصاروخ توشكا الذي
حقق إصابة دقيقة».
وتابع« :حاول العــدوان أن يتقدم في محافظة حجة ،لكن
تم استهدافه من قبل القوات اليمنيــة بصاروخ «قاهر»1
وقتل منهم أكثر من  20عنصــرا ً بينهــم أجانب ومرتزقة ،كما
تم استهداف مناطق عدة في تعــز ،وحاول العدوان التقدم
على محاور عدة ،ولكن القوات اليمنية ألحقت به خسائر
فادحة.
ون ّوه مساعد المتحدث باسم القوات اليمنية أن العدوان
السعودي يحاول أن ينتصر إعالمياً ،كما يحاول أن يكسب
ميدانيا ً في المعركة هنا ،أو أن يكسب المعركة السياسية في
المفاوضات ،لكن هذه العدوان سينكسر ويخسر المعركتين
معا ً.

ح��ظ��ر ال��ت��ج��وال ف��ي إق��ل��ي��م تونس
الكبرى منذ السبت  12من الشهر
.2015
يذكر أنه تم إق��رار حظر التجوال
من الساعة التاسعة ليالً إلى غاية
الساعة الخامسة صباحاً ،وذلك
إثر العملية اإلرهابية التي وقعت
ب���ش���ارع م��ح��م��د ال��خ��ام��س وس��ط
العاصمة تونس ،وأسفرت عن مقتل
 12عنصرا ً من أمن الرئاسة ،وكان
قد تم التقليص في الحظر ليصبح
م��ن منتصف الليل حتى الساعة
الخامسة صباحاً.

القب�ض على  24من «الإخوان» في م�صر
ألقت أجهزة االم��ن المصرية القبض على  24إرهابيا ً
ينتمون الى جماعة اإلخوان المسلمين اإلرهابية المحظورة
في إط��ار الحمالت األمنية التي قامت بها في الساعات
األخيرة.
وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية حصل على نسخة
منه مراسل «سانا» بالقاهرة إنه في إطار المتابعات األمنية
المكثفة وتوجيه الضربات األمنية االستباقية التي تستهدف
القيادات الوسطى لتنظيم اإلخوان اإلرهابي والموالين لهم
المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة

والمشاركين في األعمال العدائية والتحريض عليها على
مستوى محافظات الجمهورية فقد أسفرت جهود األجهزة
األمنية عن ضبط  13من تلك العناصر.
كما أسفرت نتائج الجهود األمنية عن ضبط  11من
أعضاء تلك اللجان.
من جهة ثانية نجحت جهود قطاع مصلحة األمن العام
على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع مديريات األمن
وقوات األمن المركزى في ضبط  42قطعة سالح ناري و99
قطعة سالح أبيض.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1من شهداء المقاومة
2 .2عاصمة عربية ،مناديا ً على
3 .3حرف أبجدي مخفف ،مدينة ألمانية ،شاهدت
4 .4تناول الطعام ،قرعوها ،إله
5 .5نفاخر ،نوبّخه
6 .6يأ ّنب ،يشي
7 .7نهر في سيبيريا ،أرشدنا
8 .8حرف أبجدي مخفف ،من مشاهير المغنين في العهد
العباسي ،قلم
9 .9يصادف ويقابل ،يتقدّم عليه
1010مات فجأة ،إمتطينا الجواد ،حرف جر
1111الفناء ،غنجاه
1212كبير آلهة السومريين ،تقضي ليلتها ،أخفى األمر

1 .1شيخ بار حمل يسوع بين يديه يوم تقدمته إلى الهيكل
2 .2مدينة تونسية ،يأنسان
ّ 3 .3
إبيض ،أرخبيل في أوقيانيا ،أقرأ القصة
4 .4بلّل بالماء ،كل ما فرق بين الحق والباطل (بالجم)
5 .5أسقط باإلمتحان ،عاصمة عربية
6 .6عاصمة أوروبية ،ب ّنج ،د ّون
7 .7آلة طرب ،ذكي
8 .8مثيل ،مذنب شهير ،دعمت
9 .9عاصمة إيران ،دولة آسيوية
1010أحرف متشابهة ،أعالم ،ركيزة
1111يضع شيئا ً مقابل المال ،تركت دون عناية
1212أقطع ،ردع ،ماء جارية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،628359741 ،934167852
،359782416 ،571824693
،146935278 ،287641935
،415278369 ،893416527
762593184

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اوزب��ك��س��ت��ان ،ف��ا  ) 2نا،
دراك��وال  ) 3دت��روي��ت ،رممنا ) 4
ورع ،تونس ،ابر  ) 5نلبي ،رأتهم
 ) 6يو ،النمسا ،ان  ) 7اكتست،

لميت  ) 8يلملم ،سريع  ) 9اجل،
نيون ،اين  ) 10يدالن ،يمدح ) 11
بنان ،دينا ،لب  ) 12نادما ،نرمي.
عموديا:
 ) 1اندونيسيا ،بد  ) 2واترلو،
لجين  ) 3رعب ،املدان  ) 4بدو،

ي��أك��ل ،لنا  ) 5ك��ري��ت ،لتمنا ) 6
س��ات��ورن��س ،ي��ن��دم  ) 7ت��ك ،نام
تسو ،يا  ) 8اورس��ت��س ،رنين 9
) ن��ل��م ،ه��ال��ي ،م��ان  ) 10ام��ام،
معاد  ) 11ن��ب ،اي ،يحلم ) 12
االرجنتين ،بي.

 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

8
3

7
6

8

2

5

8

7

7
9

2
9
8
6

5

3
7

4

9
7

6

5

2

3
4

5

1
9

9

السيدة الثانية
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة باسم
م�غ�ن�ي��ة وم ��اغ ��ي ب ��و غ �ص��ن من
اخ� � ��راج ف �ي �ل �ي��ب أس� �م ��ر111 .
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
اب ��راج ،الس ساليناس ،سيتي
كومبلكس ،فوكس ،سينمال).

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).

