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تتمات  /ت�سلية
غاتيلوف :نرف�ض ( ...تتمة �ص)9

ومراعاة الالجئين وغيرهم من ضحايا األزم��ة ،وثالثاً،
الواليات المتحدة أطلقت بالتعاون مع روسيا وغيرها من
الدول مبادرة دبلوماسية بهدف تخفيض التوتر في سورية
والمساعدة على االنتقال السياسي وتحييد اإلرهابيين.
وأكد الوزير األميركي أن العقبات في طريق السالم في
سورية تبقى شاقة ،داعيا ً المجتمع الدولي إلى مواصلة
جهوده لتسوية األزمة ،مشيرا ً إلى أن تحقيق تقدم ملموس
في هذا المجال سيساعد في تنظيم حملة موحدة حقيقية
لمكافحة «داعش».
وكان كيري و نظيره الروسي سيرغي الفورف قد دعيا
في اتصال هاتفي للتخلي عن الشروط المسبقة في إقامة
جبهة موحدة لمكافحة تنظيم «داعش».
وذكر بيان صادر عن الخارجية الروسية أنه «جرى
بحث آفاق التغلب على األزمة في سورية ،بما في ذلك في
سياق محادثات ممثلي الحكومة والمعارضة السورية
التي ينظمها المبعوث األم��م��ي ال��خ��اص إل��ى سورية
ستيفان دي ميستورا التي تهدف للتوصل إلى تسوية
سياسية».
الى ذلك ،قال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية
األميركية إن القضاء على زه��ران علوش قائد «جيش
اإلسالم» يبعث برسالة خاطئة إلى جماعات تشارك في
حوار سياسي يهدف إلنهاء الصراع في سورية.
وأكد تونر أن الواليات المتحدة لم تقدم الدعم لجماعة
ع��ل��وش ولديها ب��واع��ث قلق م��ن «سلوكها ف��ي ساحة
المعركة» لكنه أش��ار إل��ى أن «جيش اإلس�ل�ام» حارب
متشددي تنظيم «داعش» ويشارك في الحوار السياسي
بهدف إنهاء الحرب األهلية.
وتابع خالل مؤتمر صحافي« :بالتالي فإن الهجوم على
علوش وآخرين في جيش اإلس�لام وجماعات معارضة

زيباري :الجي�ش ( ...تتمة �ص)9

أخرى يعقد في الواقع الجهود الرامية إلى إجراء مفاوضات
سياسية جادة ووقف إطالق النار في أنحاء البالد ...نحن
بحاجة إلى إح��راز تقدم لكل هذه الجهود في األسابيع
المقبلة».
وأض��اف المتحدث األميركي« :أن تنفيذ ضربة مثل
هذه ال يبعث بالرسالة األكثر إيجابية» مشيرا ً إلى أن
الواليات المتحدة تأمل أال تؤخر التقدم الذي تحقق نحو
المفاوضات.
في غضون ذل��ك ،أعلن الرئيس التركي رج��ب طيب
أردوغان أمس أن تحرير مدينة جرابلس في محافظة حلب
شمال سورية من تنظيم «داعش» ،يعتبر أولوية التحالف
الدولي.
وق��ال خالل مؤتمر صحافي في مطار إسطنبول قبل
توجهه إلى السعودية «تقوم اآلن قوات التحالف الدولي
بعمليات (عسكرية) ضد «داع��ش» في جرابلس ...طرد
داعش منها يعتبر مهمة أولوية».
وأشار أردوغ��ان إلى أنه لم يتلق حتى اآلن معلومات
دقيقة حول عبور وحدات من السوريين األكراد إلى الضفة
الغربية من نهر الفرات ،األم��ر ال��ذي سبق أن عارضته
بشدة أنقرة ،وأضاف« :غض الطرف عن أنشطة مثل هذه
المنظمات اإلرهابية كحزب االتحاد الديمقراطي و(جناحه
العسكري) وح��دات حماية الشعب ،التي تقوم بتطهير
عرقي ،وقبولهم فقط ألنهم يحاربون داعش هو صب الزيت
على النار».
وأضاف الرئيس التركي« :نواصل التضامن والتشاور
مع المملكة العربية السعودية في مرحلة تكثفت فيها
الجهود من أجل إيجاد حل سياسي في سورية ،وأؤكد
أن هدفنا هو إحالل سالم دائم ومستدام وعادل في جميع
مناطق األزمات وعلى رأسها سورية».

وتوقع الوزير العراقي أن تكون معركة الموصل في غاية
الصعوبة .وأشار إلى أن «الموصل تحتاج إلى تخطيط
جيد واستعدادات والتزام من كل األط��راف الرئيسية»
وشدد زيباري على أن «البيشمركة قوة رئيسية وال يمكنك
استعادة الموصل من دون قواتها».
وأضاف أن الجيش ربما يحتاج إلى االستعانة بقوى
سنية محلية في أدوار معاونة وربما قوات الحشد الشعبي
وذلك في ضوء مساحة المنطقة التي تحتاج لتأمينها حول
الموصل خالل الهجوم.
وق��ال زيباري إن استعادة الموصل ستمثل نهاية لـ
«داعش»
ويعد استرداد الجيش العراقي لمدينة الرمادي أول
نجاح كبير للقوات العراقية بعد سيطرة تنظيم الدولة
اإلسالمية قبل  18شهرا ً على المدينة.
من جانب آخر ،أكد المتحدث باسم المكتب اإلعالمي،
سعد الحديثي أن القوات العراقية ح��ررت نحو نصف
األراضي التي كان يسيطر عليها «داعش» في العراق.
وأضاف المسؤول العراقي« :القوات العراقية في هذا
العام استطاعت تحرير  48في المئة من األراض��ي التي
سيطر عليها تنظيم داعش منذ صيف .»2014
وكان رئيس الوزراء العراقي أعلن أول من أمس أن عام
 2016سيكون عام االنتصار الكبير على التنظيم ،مشيرا ً
إلى أن المقاتلين العراقيين لن يتوقفوا حتى تحقيق كامل
األهداف بتحرير كل مدينة وقرية وقصبة.
وقال العبادي في كلمة لمناسبة إعالن تحرير مدينة
ال��رم��ادي من سيطرة تنظيم «داع���ش» بثها التلفزيون
الرسمي «ها قد تحقق الوعد وانهزم «داعش» في الرمادي.
لقد عادت مدينة الرمادي إلى حضن العراق وستعود كل
مدينة عراقية إلى حضن الوطن الكبير».

الكيان ال�صهيوني ( ...تتمة �ص)9
ما يهدد الدولة الفلسطينية المقبلة .وبحسب المنظمة فإن «منطقة
معاليه أدوميم واي  1من أكثر المناطق حساسية في ما يتعلق بفرص حل
الدولتين» .وأضافت« :لهذه األسباب ،كلما حاول مسؤول «إسرائيلي»
الترويج لخطط في «اي  »1فإن المجتمع الدولي يدينها بشدة».
ويقول تقرير المنظمة إن أكثر من نصف الوحدات االستيطانية
الجديدة سيكون شرق جدار الفصل العنصري الذي بنته «إسرائيل»
في الضفة المحتلة ،أي أنها كتل استيطانية معزولة ليست جزءا ً من
الكتل التي قد تكون جزءا ً من عمليات «تبادل األراضي» في المفاوضات
المتعثرة منذ عام .2014

بين �صراع ( ...تتمة �ص)9

وكان الجيش العراقي عانى من انتكاسات كبيرة لدى
سيطرة التنظيم على المدن العراقية ،وشكك المراقبون
في ق��درة الجيش ال��ذي أشرفت على تدريبه الواليات
المتحدة على استعادة المدن وذلك لخالفات داخلية في
البالد ،لكن استرجاع الرمادي ومناطق أخرى من البالد
أعاد الثقة للقوات وحكومة العبادي وغير قواعد اللعبة
على األرض.
ميدانياً ،أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق
اعتقال ما يسمى بوزير مالية (داعش) في مدينة الرمادي.
وذك��رت القيادة في بيان صحافي أن أهالي مدينة
ال��رم��ادي أبلغوا ال��ق��وات األمنية ب��وج��ود أح��د أعضاء
(داع��ش) البارزين متخفيا ً في المدينة ويحاول الهرب،
مشيرة إلى أن األجهزة األمنية اعتقلته على الفور وأحالته
على الجهات المختصة.
وأف��ادت مواقع إعالمية عراقية نقالً عن مسؤول أمني
رفيع المستوى لم تذكر اسمه بأن « 4مطلوبين اعتقلوا
بينهم أبو صفاء الدمشقي وهو سوري الجنسية ويشغل
مهمة ما يسمى بوزير المالية في تنظيم داعش» ،كما أكدت
أن السلطات تلقت بالغات عدة من مواطنين عن اختبائه
بين السكان.
وأكد المسؤول أن «العمليات النوعية مستمرة لمالحقة
عناصر التنظيم في مدينة الرمادي».
في غضون ذلك ،أعلنت وزارة الداخلية العراقية مقتل
مسؤول المجلس العسكري لـ»داعش» المدعو أبو أحمد
العلواني إلى جانب العشرات من اإلرهابيين في األنبار.
وقالت خلية الصقور اﻻستخبارية التابعة للداخلية
في بيان إنها زودت «صقور الجو» بمعلومات دقيقة عن
اجتماع قيادات «داع��ش» ليتم على إثرها تصفية أتباع
التنظيم اإلرهابي.

الرئي�س التركي ( ...تتمة �ص)9

وأش��ارت صحيفة «هآرتس» إلى أنه سبق وتم بحث مخططات
للبناء في منطقة «أي  »1خالل السنوات السابقة حتى في ظل حكومة
اسحق رابين ،وتم وضع العديد من مخططات البناء في هذه المنطقة
والتي تعتبر حيوية وكذلك قنبلة قد تفجر كل شيء ،بسبب المعارضة
الشديدة من المجتمع الدولي للبناء في هذه المنطقة ،ألنها سوف تقضي
بشكل نهائي على مشروع ح ّل الدولتين ،وسيمنع االستيطان في هذه
المنطقة التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المحتملة ،وهذا ما دفع
الحكومات «اإلسرائيلية» لتجميد العمل في هذه المخططات وآخرها
قرار نتنياهو عام .2013

حربية روسية كانت تشارك في الغارات
الجوية التي ب��دأت موسكو تنفيذها في
سورية نهاية أيلول.
وه��ي ال��م��رة الثالثة ال��ت��ي ي���زور فيها
أردوغ��ان السعودية هذه السنة ،علما ً أن
ال��زي��ارة األول��ى في كانون الثاني كانت
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي تشييع ج��ث��م��ان الملك
عبدالله بن عبد العزيز ،وقد تلتها زيارة
مطلع آذار.

ون��ق��ل��ت وك���ال���ة أن���ب���اء «األن���اض���ول»
التركية أن الزيارة «تأتي في إطار تبادل
وجهات النظر» حول سلسلة من «األحداث
والمتغيرات الجيوسياسية السريعة التي
تمر بها المنطقة» .وأوض��ح��ت أن «على
رأس الملفات التي سيناقشها قادة البلدين،
األحداث في اليمن».
وتشهد العالقات بين أنقرة وموسكو
ت��وت��را ً ش��دي��دا ً منذ إس��ق��اط تركيا طائرة

البحرين تعترف بمقتل �ضابطين ...والكويت �ست�شارك في العدوان البري

أحد أهم مكونات «الهيئة العليا للمفاوضات» التي أفرزتها غدد الرياض السامة،
وهو ما جعل مقتله رسالة واضحة ألطراف الدعم اإلرهابي بأن التكتيك الميداني
للجيش السوري وحلفائه ينفصل عن المسار السياسي والتسويات الجارية
في عمليات إخالء اإلرهابيين من محيط دمشق الجنوبي ،وهو ما جعل زيارة
الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إلى السعودية ذات انعكاسات مستقبلية
لما يعانيه الطرفان من خيبة في الملف العراقي والسوري ويدل على «صراع
األجنحة» اإلرهابية في عواصم دعم اإلرهاب التي تبحث عن واقيات من ضربات
السياسة والعسكرة للدولة السورية وحلفائها.
فاالستهداف ذو معنى كبير من حيث المعاني واآلث��ار ودق��ة اإلصابة في
مقتل ،بتوقيت غاية في القدرة لضرب اإلرهاب في رأسه وفي معقله ،رغم الدعم
«السعو ـ تركي» لهذا الرأس ،فهي عملية ذات قيمة كبيرة استراتيجيا ً وتكتيكيا ً
ولها تداعيات كبيرة على واقع باقي مجموعات اإلرهاب األخرى التي ستضيع
بين التشرذم واالنهيار أمام الميدان السوري في مختلف جغرافيته العسكرية
والسياسية ،وهي تتزامن مع خرق آخر في محيط الغوطة الغربية وعمقها تضيف
التقدم على المحاور كافة ،وتجعل التطورات السياسية والميدانية تسير لمصلحة
الدولة السورية وحلفائها .فاحتماالت المرحلة الالحقة ميدانيا ً ستتقدم ما جعل
بيان المبعوث األممي «ديمستورا» في  27الجاري يع ّول «على التعاون الكامل
مع كل األطراف السورية المعنية ،وعدم السماح للتطورات المستمرة على األرض
بإخراج العملية السياسية عن مسارها» ،في إشارة واضحة إلى تقدم معادالت
السيطرة للجيش السوري وحلفائه ،ومفرزات ما يتقدم من استراتيجية عسكرية
وتوسع الحزام الحيوي للعاصمة
بعد «مرج السلطان ومطارها االستراتيجي»
ُّ
دمشق بشكل ينعكس بضوئه على الساحة السياسية والدبلوماسية ويعيد
الصمت إلى الصخب الدولي من فرض اإلره��اب كالعب أساسي في دائ��رة من
يعتبرونهم «معتدلين» ،فهل تبديل األسماء سيبدّل المواقف؟ أم أن اإلرهاب العابر
للقارات توريده سيستمر؟ فانتظروا إ ّنا معكم َلمنتظرون!!..

فاديا مطر

اقت�صاد الدم ( ...تتمة �ص)9
إعالن السعودية عن عجز في ميزانيتها للسنة الثانية على التوالي ولجوئها
إلى احتياطيها النقدي وبدائل أخرى كرفع أسعار الوقود في بلد يُعَ ّد المصدّر
األول للنفط في العالم دليل واضح على التداعي الذي أصاب أركان الدولة مع
تفشي الحديث عن خالفات بين أجنحة الحكم.
عوامل ستقود بشكل أو بآخر إما إلى انهيار السعودية في وقت تصر فيه
على الوقوف بوجه اإلرادات الدولية الرامية إلى حلول سياسية من سورية إلى
اليمن ،أو إلى ضمور الدور السعودي في المنقطة فيما لو استجابت السعودية
مع الوقت للنزيف الحاصل في أركانها وقررت ركوب قطار الحلول السياسية
بتنازالت مؤلمة في كلتا الحالتين.
وسواء استجابت السعودية أم بقيت على عنادها المكلف ،تجدر اإلشارة إلى
قرار تخفيض التصنيف االئتماني للسعودية من قبل وكالة التصنيف االئتماني
«ستاندر آندبورز» ،بعد أن ارتفع العجز في موازنة المملكة ،بسبب الهبوط
الحاد في أسعار النفط وال��ذي ح�� ّرك المخاوف بشكل ج��دّي حول االقتصاد
السعودي مع توقع صندوق النقد الدولي انهياره في غضون خمس سنوات،
في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.

محمد محفوض

الجي�ش اليمني ي�أ�سر  20مرتزق ًا ...وي�ستهدف بارجة في «المخا»

اعترفت السلطات البحرينية ،أمس ،بمقتل ضابطين من
«قوة الدفاع» المشاركة في العدوان السعودي على اليمن.
وفي بيان نقلته وكالة األنباء البحرينية الرسمية ،أكدت قوة
دفاع البحرين مقتل «عسكريين اثنين» من ضباطها ،وهما:
النقيب أحمد محمد أمين والنقيب مبارك سعد الرميحي.
وقال البيان إن العسكريين ،المشاركين في ما وصفته بـ
«الواجب الوطني المقدس» ضمن صفوف التحالف» الذي
صرعا خالل حادث
تقوده السعودية في عدوانها على اليمنُ ،
بالحدود الجنوبية للمملكة السعودية.
وكانت مصادر يمنية تحدثت عن مقتل عسكريين بحرينيين
في المناطق الحدودية المحاذية لليمن.
من جهة أخرى ،ستشارك القوات البرية الكويتية للمرة
األولى في عملية إعادة األمل باليمن التي ترعاها السعودية
في إطار التحالف العربي.
وقالت صحيفة «القبس» الكويتية ،أمس ،إن كتيبة مدفعية
تابعة للجيش الكويتي ستصل األسبوع المقبل إلى الحدود
السعودية اليمنية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن الكويت «قررت
مشاركة ال��ق��وات البرية ،ممثلة في كتيبة المدفعية ،في
عمليات ضرب مواقع العدوان الحوثي على المملكة العربية
السعودية».
وأض��اف المصدر أن «مجلس ال��وزراء بارك في اجتماعه
االثنين المشاركة في الدفاع عن أراضي المملكة ،باعتبار أن
أمن الخليج جزء ال يتجزأ من أمن كل دولة عضو في مجلس
التعاون».
ميدانياً ،تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية
من أسر عشرين عنصرا ً من مرتزقة العدوان خالل المواجهات
التي دارت في القرب من مفرق الجوف  -مأرب وسط البالد.
وقال مصدر عسكري يمني إن المرتزقة حاولوا التسلل

باتجاه مفرق الجوف قبل ان يقعوا في كمين للقوات اليمنية.
وذل��ك في وق��ت تعرضت فيه مخازن التموين العسكري
التابعة لقوات العدوان في معسكر صحن الجن بمأرب لقصف
صاروخي من نيران صديقة مصدره معسكر التداوين ،وذلك
في وقت تجددت فيه االشتباكات بين القوات اليمنية وجماعة
القاعدة في مديري بيحان بشبوة.
من جانب آخ��ر ،استشهد أربعة يمنيين وأصيب أربعة
آخ��رون بينهم أطفال ونساء ج��راء قصف طيران العدوان
السعودي منطقة ج��در اآلهلة بالسكان في مديرية بني
الحارث في العاصمة صنعاء ،بحسب مصادر محلية .وأدت
الغارات الى أضرار كبيرة بمنازل السكان في المنطقة.
وشن الطيران السعودي غارات عنيفة استهدفت قاعدة
الديلمي الجوية ،باالضافة الى غارات على منطقة الكسارة
في مديرية همدان شمال العاصمة.
وفي مديرية نهم شنت الطائرات السعودية غارات عنيفة
على منازل ومزارع السكان ،باإلضافة الى غارات استهدفت
قريتي ديرة بوادي ملح والفرضة.
وفي السياق ،استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية
بارجة لقوات العدوان في قبالة سواحل المخا .كما أطلقت
نوع قاهر واحد على
القوات اليمنية صاروخا ً بالستيا ً من
ِ
الحرس الوطني السعودي في مِنطق ِة العريسة
معسك ِر
ِ
بنجران.
َ
وذك�� َر مصد ٌر عسكريٌ َ
هدف ُه بدق ٍة
أن الصاروخ أص��ابَ
َ
استهدف تجمعا ً لآللياتِ العسكرية.
عالية ،الفتا ً الى أن ُه
ً
ومن جه ٍة ثانية أعلنت وكالة سبأ اليمنية أن ع��ددا من
قيادات الجماعات المسلحة ،التابعة لقوى العدوان على
ٍ
صاروخي استهدف
قصف
اليمن ُقتلوا وأصيبَ آخرون ،في
ٍ
تجمعاتٍ لهم في القصر الجمهوري بمدينة مأ ِرب وفي جب ِل
صلب.
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الرمادي �أنهت ( ...تتمة �ص)9
استمرت العملية أياما ً عدة إلى ان تم التطهير الكامل وتركت مهمة مسك
األرض البناء العشائر وفق توافق سياسي وعسكري ...أصداء تحرير الرمادي
تميزت باإلشادة والتهنئة على اختالف مصادرها وأهدافها ..فقد اعتبر مساعد
وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان أن تحرير الرمادي هو مقدمة
للقضاء على جميع اإلرهابيين في العراق .وأكد دعم بالده للشعب والحكومة
العراقيين في مواجهة اإلرهاب ..وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر قال إن «طرد
تنظيم داعش على يد قوات األمن العراقية خطوة كبيرة لألمام في الحملة الرامية
لهزيمة هذا التنظيم البربري» ،على ح ّد تعبيره .أبرز التعليقات هو كالم الرئيس
الفرنسي فرنسوا هوالند الذي اعتبر استعادة القوات العراقية لمدينة الرمادي
هو «االنتصار األهم» حتى اليوم في التصدي لتنظيم داعش .كالم هوالند يعتبر
انعطافة مهمة في الخطاب الرسمي الفرنسي الذي بدأ بالتغير منذ وقوع أحداث
باريس اإلرهابية ،فقامت فرنسا بتنفيذ عدد من الضربات الجوية في العراق وهو
ما يوحي أن الرئيس األقل شعبية في تاريخ فرنسا بدأ يستشعر خطر اإلرهاب
أكثر وهو يحاول اللحاق بركب القوى المحاربة له قبل القضاء عليه نهائياً .وهذا
ما يفسر التحول الواضح في الموقف الفرنسي من سورية وكذلك التنسيق األمني
العالي مع روسيا ...ال شك في أن االنتصار في الرمادي له وقع كبير على نفوس
العصابات اإلجرامية في العراق وسورية ،والتي بدأت تتساقط شيئا ً فشيئاً ،فبعد
خروجها من الزبداني والوعر واليرموك ومقتل زهران علوش واقتراب حسم جميع
معارك ريف دمشق نجد أن المسبحة بدأت تكتمل بتطهير الرمادي وهو ما يمهّد
لتطهير كامل محافظة األنبار ،وصوال ً إلعادة الموصل وما تب ّقى من أجزاء بسيطة
في صالح الدين إلى سلطة الدولة العراقية ..أما في الجانب السوري فإن تحرير
مدينة تدمر االستراتيجية أصبح أقرب من أي وقت مضى وأن تأمين الحدود
العراقية السورية من الجانبين أصبح متاحا ً أكثر..
مدينة تدمر التي كان سقوطها نتيجة حتمية لسقوط الرمادي في شهر أيار
الماضي سنراها في وقت قريب مؤمنة من الجيش العربي السوري وحلفائه...
كل هذه المؤشرات تبشر بقرب خالص العراق وسوريا من اإلرهاب الداعشي وأن
العام المقبل سيكون عام تثبيت التسويات السياسية في المنطقة والتي سيكون
المنتصر في الميدان هو سيده ،وهو من سيفرض شروطه؛ فالحلف السوري ـــ
اإليراني ـــ الروسي لن يف ّرط بمكتسبات حصل عليها بعد تقديم دماء غزيرة وأن
العراق مطالب بشجاعة أكبر لالنضمام إلى هذا الحلف على المستويات جميعها.
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1 .1من أشهر شعراء مصر والعالم العربي لقب بأمير
الشعراء ،جسد
2 .2بلدة لبنانية ،حيطان
3 .3في القميص ،من أن��واع الشجر ،أرخبيل مرجاني في
المحيط الهندي
4 .4مدينة إسبانية ،إله الحرب عند الرومان
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7 .7خبر ،جحيم ،من األطراف
8 .8يزيّن ،مرفأ في قبرص
9 .9أقرضكما المال ،أمنح
1010دولة أوروبية ،إحترمنا
1111أداة إحدى حواسه ،حيوان قطبي
1212صارعه ،نهتم باألمر

1 .1مصيف سوري ،حيوان ضخم
2 .2بلدة سورية ،دولة عربية
3 .3ضجر ،بحيرة أميركية في نفادا
4 .4نهر أوسترالي في نيو سوث ويلز ،عبد
5 .5عاصفة بحرية ،وعاء كبير ،نرشده
6 .6عثرنا على ،الكوب
7 .7قوام ،خالف البخيل ،حرف نصب
8 .8يصلح البناء ،والد (بالعامية) ،مازحا ً
9 .9دولة أوروبية ،لسان النار
1010من أنواع الدببة ،يضعان خلسة
1111يحفرا البئر ،أودية
1212فاخرت ،أكبر سلسلة جبال في أوروبا ،من الحبوب
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،586497123 ،372561984
،728154396 ،914382657
،143629578 ،695873241
،451238769 ،237946815
869715432

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1جوسية الخراب  ) 2وهاد،
مال ،الم  ) 3هر ،يعن ،ناجدا ) 4
راينا ،ايمان  ) 5انس ،ناتال ،با 6
) القلب ،دي��ار  ) 7صانت ،نعيا،

دس  ) 8قلدوها ،رنين  ) 9لي،
نرسيس  ) 10يسبيا ،امتحان 11
) االردن ،لمست  ) 12نرد ،يربحا،
دم.
عموديا:
 ) 1جوهر الصقلي  ) 2وهران،

اليسار  ) 3س��ا ،يساند ،بلد ) 4
يدين ،لتونيا  ) 5عانق ،هراري 6
) امن ،الناس ،در  ) 7ل ل ،اتبع،
يانب  ) 8خانيا ،يرسم  ) 9املدان،
تال  ) 10الجأ ،يرحم  ) 11بادن
بادن ،اسد  ) 12ما ،ارس ،انتم.

 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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Heidi
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة ساموئيل
ب��راي��ن م��ن اخ� ��راج دان� �ي ��ال راي.
م��دة العرض  97دقيقة،ABC( .
فوكس ،سينمال).
Bridge of Spies
فيلم دراما بطولة مارك ريالنس
من اخ��راج ستيفن سبيلبرغ .مدة
ال �ع��رض  141دق �ي �ق��ة،ABC( .
امبير ،سينما سيتي).
The Peanuts Movie
فيلم تشويق بطولة ترومبون
ش� ��ورت� ��ي م� ��ن اخ � � � ��راج ستيف
م���ارت� �ي� �ن���و .م� � ��دة ال�� �ع� ��رض 88
دقيقة ،ABC( .ك��ون�ك��ورد ،الس
ساليناس ،سينما سيتي ،ديونز،
فوكس ،غاالكسي).
Santa Claws
فيلم عائلي بطولة ازرا جيمس
كولبرت م��ن اخ ��راج غلين ميللر.
م��دة العرض  86دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،اس �ب��اس ،فوكس،
غاالكسي).
السيدة الثانية
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة باسم
م �غ �ن �ي��ة وم� ��اغ� ��ي ب� ��و غ��ص��ن من
اخ��راج فيليب أسمر 111 .دقيقة.
( ،ABCك��ون�ك��ورد ،اب ��راج ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س �ي �ت��ي كومبلكس،
فوكس ،سينمال).
In the Heart of The Sea
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة كريس
هيمسورث من اخراج رون هاورد.
مدة العرض  121دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس).

