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علي أكبر واليتي تأكيد موقف ب�لاده الثابت بضرورة
اعتماد الحل السياسي لألزمة في سورية.
وقال واليتي في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة
اإليرانية في موسكو في ختام زيارته الرسمية لروسيا:
«إن إي��ران أكدت م��رارا ً ض��رورة اعتماد الحل السياسي
والحوار السوري السوري بين الحكومة والمعارضة
الوطنية ومن من دون مشاركة التنظيمات اإلرهابية».
ميدانياً ،واصلت وحدات الجيش السوري بالتعاون
مع مجموعات الدفاع الشعبية التقدم السريع بخطوات
ثابتة على مختلف جبهات الحرب ضد اإلرهاب بمناطق
ع��دة خصوصا ً ف��ي ريفي حلب ودرع���ا ،حيث أع��ادت
وحدات من الجيش والقوات المسلحة األمن واالستقرار
إلى بلدات عتمان بريف درعا وماير ورتيان بريف حلب
الشمالي ،في وقت أك��دت فيه مصادر عسكرية سقوط
عشرات القتلى والمصابين في صفوف إرهابيي «جيش
الفتح» المرتبط بنظام أردوغ��ان خالل طلعات جوية
للطيران الحربي السوري على أوكارهم في ريفي حماة
وإدلب.
وأفادت مصادر بأن الجيش بدأ معركة عتمان شمال
مدينة درع��ا ب��دال ً من مواصلة التقدم باتجاه درع��ا من
الشيخ مسكين باتجاه الجنوب نحو بلدتي أبطع وداعل.
وك��ان��ت م��ص��ادر مطلعة أك���دت ب��أن اثنتي عشرة
شاحنة عبرت قبل يومين الحدود األردنية وهي محملة

القوات العراقية ت�ستعد ( ...تتمة �ص)9

باألسلحة للجماعات المسلحة.
وفي السياق ،نفى مصدر في الحكومة التركية تخطيط
أنقرة لتوغل عسكري في سوريا ،مؤكدا ً أن البالد في هذه
الحالة «لن تعمل بشكل أحادي».
ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول قوله« :ليست
لتركيا أي خطط أو أفكار بشأن شن حملة عسكرية أو
توغل بري في سورية».
وأردف قائالً« :تركيا عضو في التحالف الدولي ،وهي
تعمل مع الحلفاء ،وستواصل هذا التعاون .ولقد كررنا
مرارا أن تركيا لن تعمل بشكل أحادي».
وكانت صحيفة «غارديان» البريطانية قد ذكرت أن
السعودية قد ترسل آالف الجنود من قواتها الخاصة إلى
سورية ،وذلك بالتعاون مع تركيا.
من جهة أخ��رى ،تأكد وص��ول أول قافلة مساعدات
إنسانية من الحكومة السورية عبر الهالل األحمر إلى
أه��ال��ي نبل وال��زه��راء بعد كسر حصار المجموعات
اإلرهابية المسلحة عن البلدتين.
وتحتوي القافلة على المحروقات كالغاز والمازوت
ومواد غذائية ،باإلضافة إلى كميات كبيرة من األدوية
واللقاحات التي يحتاجها المواطنون.
وأفاد مصدر أنه تم نقل الحاالت الصعبة من جرحى
اللجان الشعبية والمدنيين عبر سيارات اإلسعاف الى
مستشفيات مدينة حلب.

الناتو ينتظر ت�شكيل الحكومة
لمحاربة «داع�ش» في ليبيا
أعلن األم��ي��ن ال��ع��ام لحلف شمال
األط��ل��س��ي ينس ستولتنبرغ أمس
أن حلف الناتو على استعداد لدعم
محاربة تنظيم داع��ش اإلره��اب��ي في
ليبيا ،ولكن فقط بعد تشكيل حكومة
الوحدة الوطنية.
وقال ستولتنبرغ لدى وصوله إلى
اجتماع ل���وزراء دف��اع بلدان االتحاد
األوروب���ي« :نحن نراقب الوضع في
ليبيا باهتمام ،وهو يؤكد ضرورة الحل
السياسي ووقف إطالق النار وتشكيل
حكومة ال��وح��دة الوطنية ،م��ا يتيح
إمكانية محاربة تنظيم داعش.
وأض��اف« :إن حلف الناتو مستعد
ل��م��س��اع��دة ليبيا ف��ي ه���ذا ال��ش��أن،
وخصوصا ً في تكوين مؤسسات قوة
جديدة في البلد ،لكن هذا يستدعي طلبا ً
من حكومة الوحدة الوطنية ووضعا ً
جديدا ً في البلد».
وكان وزير الدفاع األميركي آشتون
ك��ارت��ر أعلن أول م��ن أم��س أن ب�لاده

جاهزة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد
مسلحي تنظيم «داع���ش» في ليبيا،
لكنه قال إنه ليس هناك بعد قرار محدد
حول هذا الموضوع.
وق��ال كارتر خالل مؤتمر صحافي
عقده في البنتاغون« :دائما ً أتحدث
عن ض��رورة هزيمة ساحقة لداعش
في العراق وسوريا واستئصال أورامه
الخبيثة في مناطق أخرى».
وأضاف كارتر« :أحد (هذه األورام)
التي نتابعها عن كثب يقع في ليبيا،
اآلن تتطور األح��داث بشكل نشط لكن
ليس في المجال العسكري .تتشكل
(هناك) حكومة .نحن نراقب (الوضع
هناك) حتى ال يمد داعش جذورا ًهناك...
وبطبيعة الحال ،سوف ندعم الحكومة
عند تشكيلها .لم نتخذ حتى اآلن قرارا ً
متعلقا ً بتنفيذ عمليات عسكرية هناك».
ونفى كارتر تقارير صحافية حول
رب��ط واشنطن اتخاذ مثل ه��ذا القرار
(إج���راء عملية عسكرية ف��ي ليبيا)

جنوب العاصمة ،فيما قتل ضابط برتبة رائ��د في الجيش
العراقي أثناء مروره فوق جسر السالم جنوب بغداد ،وأيضا ً
أصيب أربعة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في منطقة حسينية
المعامل شرق العاصمة.
ومن جهة أخرى ،أفاد مصدر في الشرطة ،الخميس ،بأنه عثر

كيف تم ا�صطياد( ...تتمة �ص)9
بتشكيل حكومة ف��ي ال��ب�لاد .وق��ال
ال��وزي��ر األم��ري��ك��ي« :ال ...ه��ذا تصور
خاطئ ،فنحن اتخذنا إج��راءات هناك
ضد داعش ...يجب أن نحمي أنفسنا،
على ال��رغ��م م��ن ك��ل ذل��ك نحن ندعم
حقا ً تشكيل حكومة ،ألنه في مثل هذه
الحالة ستظهر لدينا إمكانية لدعم
القوات الحكومية ،التي كما نتوقع تريد
طرد داعش».
وك��ان مسؤول أميركي في وزارة
الدفاع أكد في وقت سابق الخميس أن
هناك ارتفاعا ً في عدد عناصر داعش
في ليبيا خالل األشهر األخيرة ،مقابل
تراجع في العراق وس��وري��ة .وأش��ار
المسؤول إل��ى أن السبب يعود إلى
صعوبة التوجه إلى سورية.
وذك���ر ال��م��س��ؤول أن نحو  5آالف
مقاتل من تنظيم داعش يوجدون في
الوقت الحالي في ليبيا ،في وقت تقدر
أعدادهم من  19إلى  25ألف مقاتل في
العراق وسورية.

م�صر تت�سلم ال�صيف المقبل
�سفينتي مي�سترال من فرن�سا
ذكر المتحدث باسم الجيش المصري العقيد محمد سمير
أن ضابطين قتال إلى جانب اثنين من المهربين خالل إحباط
عملية تهريب أسلحة وذخائر على الحدود الغربية لمصر.
وأض���اف العقيد محمد سمير ف��ي صفحته الرسمية
على فيسبوك أنه «ونتيجة لتبادل إطالق النيران الكثيف
استشهد ضابط وضابط صف من أبطال القوات المسلحة»،
موضحا أن اثنين من المهربين قتال وألقي القبض على
اثنين آخرين.
وقالت مصادر أمنية في مصر ،في وقت سابق من يوم
أول من أم��س ،إن «ضابطا ً ومجندا ً من ق��وات األم��ن قتال
بعدما انفجرت عبوة ناسفة في مركبة مدرعة جنوب مدينة
العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء التي ينشط بها
متشددون مناهضون للحكومة».
وذكرت المصادر أن االنفجار وقع على طريق بمنطقة
لحفن جنوب العريش وتسبب في انقالب المدرعة ،وهو ما
أدى إلى سقوط ضحايا ،وأن مجندا ً أصيب في الهجوم.
وأعلنت جماعة والية سيناء المتشددة ،التي بايعت
تنظيم «داع���ش» مسؤوليتها عن أغلب الهجمات التي
استهدفت القوات األمنية ،وكانت الجماعة تعرف في
السابق باسم «أنصار بيت المقدس».
إلى ذلك ،تعتزم فرنسا تسليم مصر سفينتي ميسترال

يذكر أن ال��ق��وات األمنية والعشائر تسيطر على ناحية
البغدادي فيما تصد تلك القوات بين الحين واآلخر هجمات
يشنها عناصر من جماعة داعش على الناحية.
من جهة أخ��رى ،أعلن القيادي في قوات الحشد الشعبي
جبار المعموري عن إحباط هجوم لـ«داعش» على حقل عالس
النفطي شمال صالح الدين.
وقال المعموري إن «طيران الجيش تصدى اليوم لهجوم
شنه داعش على خطوط الصد األولى في محيط حقول عالس
النفطية شمال صالح الدين وذلك باستخدام جرافة مفخخة
ترافقها ثالثة مركبات تحمل مسلحين».
وأض��اف المعموري أن «ط��ي��ران الجيش عالج الجرافة
المفخخة ومركبات داع��ش المرافقة لها فيما نجحت مفارز
الحشد الشعبي والقوات األمنية من قتل العديد من مسلحي
داعش الذين هربوا إلى الوديان القريبة».
وأش��ار المعموري إل��ى أن «هجوم داع��ش أحبط وجثث
عناصره متناثرة في أرض المعركة».
يذكر أن ع�لاس تعد من الحقول النفطية الكبيرة شمال
صالح الدين والتي تحاول جماعة «داعش» استعادة السيطرة
عليها منذ أشهر إال أن القوى األمنية والحشد الشعبي حالوا
دون ذلك.
ولقي  10عراقيين مصرعهم وأصيب  33آخرون الخميس
 4شباط بسلسلة تفجيرات وعمليات إطالق نار في العاصمة
بغداد ،بحسب ما أفاد مسؤولون.
وتأتي أعمال العنف هذه غداة إعالن السلطات العراقية
عن ب��دء إنشاء ج��دار وخندق ح��ول بغداد لمنع المسلحين
والسيارات المفخخة من دخول العاصمة ،بحسب ما نقلته
وكالة «أسوشيتد برس».
كما أصيب مدني إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة الدورة

الصيف المقبل بموجب عقد وقعه البلدان العام الماضي
في حزيران وأيلول.
وسيبدأ طاقما السفينتين البالغ عديدهما  360بحارا ً
مصرياً ،بالوصول تباعا ً إلى سان نازير في غرب فرنسا،
على أن يستكمل وصولهما في نهاية آذار المقبل.
واشترت مصر السفينتين الفرنسيتين بعدما ألغت
باريس في آب عقدا ً مع موسكو بشأن هاتين السفينتين،
على خلفية النزاع في أوكرانيا.
وبلغت قيمة الصفقة حوالى  950مليون يورو تسددها
مصر بفضل تمويل سعودي ،مقابل  1,2مليار يورو قيمة
الصفقة السابقة مع روسيا.
وت��م حتى اآلن سحب كل أنظمة االت��ص��ال الروسية
التي كانت السفينتان مجهزتين بها باألساس وجرت
إعادتها إلى روسيا ،وتم تثبيت األنظمة الجديدة للبحرية
المصرية.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند قد صرح لدى
إع�لان هذه الصفقة في تشرين األول  ،2015أن نظيره
المصري عبد الفتاح السيسي «أعرب عن قلقه لجهة حماية
قناة السويس وأش��اد بأهمية المسالة ألوروب��ا وللشرق
األوسط وللمبادالت التجارية أن تتولى سفن فرنسية في
نهاية المطاف حماية قناة السويس».

على جثتين مجهولتي الهوية لرجلين جنوب غربي بغداد.
وقال مصدر أمني إن «قوة أمنية عثرت على جثتين مجهولتي
الهوية تعودان لرجلين في حي الشباب ،جنوب غرب بغداد»،
موضحا ً أن «الجثتين بدت عليهما آثار تعذيب وطلقات نارية
في الرأس والصدر وكانتا معصوبتي العينين».

تركيا وفراغ القوة ( ...تتمة �ص)9

منطقة عزان في محافظة شبوة ،من دون أي معارك مع المقاومة الجنوبية
المنتشرين في البلدة ،ما يفتح الباب أمام تطورات مهمة في المشهد اليمني.
ويبدو أن القاعدة تتمدد شيئا ً فشيئا ً في مناطق يمنية أخرى ،كما حصل
في حضرموت عندما سقط مركز المحافظة المكال ،في نيسان الماضي بيد
الجماعة في األسبوع األول من بدء العدوان السعودي.
وهنا تتميز المنطقة بعلنية مقار القاعدة ،بما فيها المقار القيادية ،وفي
مقدمها القصر الجمهوري الذي يقيم فيه أمير القاعدة خالد باطرفي.
وتمكنت القاعدة بدخولها الى المكال من السيطرة على المرافق الحيوية
ومنها ميناء المدينة ،وكذلك الشركات النفطية ،وبالتالي دخ��ول ماليين
الدوالرات الى خزينتها ،لتصبح رقما ً صعباً ،على حساب الحراك الجنوبي،
في وقت تغطي فيه دول العدوان على اليمن تلك التطورات ،وتبني جسورا ً
للتواصل مع داعش والقاعدة والتكفيريين.

�أ�سباب ت�ضرر النمو( ...تتمة �ص)9
وتضمن تقرير البنك الدولي تقييما ً مماثالً في اليمن ،الذي تضرر أيضا ً
بالحرب ،حيث قدر البنك وقوع أضرار هناك تتراوح بين  4و 5مليارات
دوالر بأربع مدن ،وهي صنعاء العاصمة وعدن وتعز وزنزبار.
وقالت ليلى موتاغي الخبيرة االقتصادية بالبنك الدولي للمنطقة
ومعدة هذا التقرير« :إن التوصل لتسوية سلمية في سورية والعراق
وليبيا واليمن ،قد يؤدي إلى انتعاش سريع في إنتاج النفط ،ما يسمح
لهذه الدول بزيادة االحتياط المالي وتحسين ميزان الحساب الحالي
وتعزيز النمو االقتصادي ،األمر الذي سيترك آثارا ً إيجابية على الدول
المجاورة».

مو�سكو :تركيا �أعادت الجئين
من العراق و�سورية �إلى مناطق المعارك
أك��د مفوض الخارجية الروسية لحقوق اإلنسان قسطنطين دولغوف أن
السلطات التركية أرغمت الجئين من العراق وسورية على العودة إلى المناطق
التي تدور فيها الحرب ،وتعرض بعض الالجئين للضرب.
وق��ال دول��غ��وف أم��س« :احتجزت السلطات التركية بصورة غير شرعية
ومارست ضغوطاً ،بما في ذلك باستخدام القوة ،ضد الالجئين وطالبي اللجوء
إلرغامهم على العودة إلى المناطق التي تدور فيها الحرب في العراق وسورية،
ويذكر أنه جرى تقييد بعضهم بالسالسل أليام وتعرضوا للضرب وأعيدوا قسرا ً
إلى البلدان التي هربوا منها».
ومن جهة أخ��رى ،طالب المفوض أنقرة بمراعاة حقوق وحريات ومصالح
المواطنين الروس في تركيا ،مشيرا ً إلى أن هذا البلد يعتبر من أسوأ بلدان العالم
من وجهة نظر ضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الروس ،منوها بتسجيل
ما يصل إلى ألف شكوى للمواطنين سنويا ً في القنصليات الروسية بتركيا.
وأضاف دولغوف ،مستشهدا ً بمعطيات المدافعين عن حقوق اإلنسان ،أن أكثر
من  160شخصا ً قتلوا نتيجة أعمال القوات التركية في المناطق الكردية ،منذ
تموز-آب  ،2015منوها ً بأن التحقيق لم ينجز في قضايا المقابر الجماعية التي
عثر عليها في جنوب شرق البالد.

إال أنّ ما تركته تصريحات وزارة الدفاع الروسية من
انتهاك تركي التفاقية «السماء المفتوحة» التي أوضح
فيها الجنرال أناتولي أنطونوف أمس أنها ليست أول
انتهاك أقدمت عليه أنقرة لتلك االتفاقية الدولية المعنية
بضمان شفافية ال��ن��ش��اط العسكري ه��ي م��ا ربطت
تصريحات الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور
كوناشينكوف بإظهار صور تثبت دعم النظام التركي
لإلرهابيين في حلب وإدل��ب شمال غرب سورية في 4
شباط الحالي ،والمعلومات الموثقة التي تدفع لالشتباه
بتحركات تركية مكثفة للتدخل العسكري في سورية،
فيما كان قد أكد رئيس لجنة العالقات الدولية في مجلس
الدوما الروسي آلكسي يوشكوف أنّ معارضة الرياض
انسحبت من الحوار السوري ـ السوري في «جنيف »3
تعويالً منها على تغيير موازين القوى على األرض ،وهو
يفسر الحشود التركية لنوايا التدخل العسكري في
ما ّ
سورية التي تع ّول عليها هذه المعارضة ذات المنشأ
«السعودي ـ التركي» ،حتى قبل أن يبدأ حوار «جنيف
 »3رسمياً...
إنّ بقاء تركيا والسعودية على أوه��ام ق��درة تغيير
الحقائق على وقع مفاجآت انتصارات الجيش السوري
وحلفائه هو ضرب من الجنون ،وما تقوده روسيا وإيران
من معارك سياسية ودبلوماسية في عواصم الغرب
جعل المواقف الدولية أكثر قربا ً من مسافة الرؤية
السورية ،وجعل المواقف التركية والسعودية تبتعد في

موقعها عن مصلحة الشعب السوري الذي يدّعون دعمه
ومحاربة اإلره��اب ال��ذي يعصف به ،حتى لو بتدخل
عسكري في سورية لمحاربة «داعش» ،والتي كانت قد
ص ّرحت سابقا ً الواليات المتحدة أنه خيار بديل عن فشل
الح ّل السياسي ،فربما تجازف تركيا بعمل عسكري يشبه
ما قامت به في عام  2014من استرجاع رفات سليمان
يؤجج الصراع الدائر
شاه عبر مك ّون إرهابي تدعمه،
ّ
على األرض الشمالية السورية ،تج ّنبا ً لما يس ّمى «فراغ
القوة» الذي يتركه انسحاب المجاميع اإلرهابية إلى
خلف الحدود السورية ـ التركية أمام الجيش السوري،
والذي يمكن أن يدفع قوات تركية إلى دخول عسكري
يشبه التدخل العسكري في الشمال العراقي ،لكن هذا
ضرب من االنتحار الذي تدفع تركيا نفسها به لحافة
الهاوية ،بعد إدراكها أنها الخاسر األكبر في معادلة
الصراع اإلقليمي بعد أن كانت الداعم اللوجستي األكبر
للتنظيمات اإلرهابية ،وهذا ما يجعل تركيا تقف على
عتبة قراءة المالحظات التي لها عالقة مباشرة بتأ ّزم
الوضع اإلقليمي حتى اآلن ،لكن فشل المشروع التركي
في سورية وانحسار أصابعها في المناطق «العازلة ـ
اآلمنة» بمقص الجيش السوري ،سيجعل منها واقفة
أمام خيارين أحالهما م ّر ،إما القبول «ببيدر» الحلول
الفارغ ،أو الصراع على «موسم» لم ينضج حتى اآلن!

فاديا مطر

تعطيل �آل �سعود( ...تتمة �ص)9
األم��ر ال��ذي أفشل جهود المبعوث االم��م��ي ال��ى اليمن
ألجل إطالق جولة جديدة من المحادثات بين األطراف
السياسة.
فالملك سلمان الذي لم يصغ جيدا ً إلى كلمات والده
عبد العزيز آل سعود في عام  1934عندما قال للعميل
البريطاني جون فيلبي :لم يملك آبائي وأج��دادي اليمن
ولم يكن أحد قادر على تحقيق األمن واالستقرار هناك،
من يستطيع أن يحكم اليمن بزيديتها ومشاكلها؟ تو ّرط
في حربه باليمن وال زال مستمرا في تعقيد أزمات المنطقة
بينها األزم���ة ال��س��وري��ة التي يحرز جيشها وحلفاؤه
مدعومين بغطاء جوي روسي تقدّما ميدانيا ملحوظا على
الجماعات اإلرهابية ،هذا التقدم الذي قلب موازين القوى
عسكريا ً وباتت الكفة الراجحة للجيش السوري خاصة
بعد حجم التقدّم على جبهات الشمال في ريف حلب وريف
الالذقية الذي أدّى إلى حالة من التخبّط داخل صفوف
المسلحين ،وبالذات بعد نجاح الجيش والقوى اإلقليمة
الحليفة له في كسر الحصار عن بلدتي نبّل والزهراء في
ريف حلب الشمالي في  3شباط من العام الحالي.
التخ ّبط في داخل صفوف المسلحين انعكس تخ ّبطا ً
على الحلف المعادي لسورية وأدّى إلى انهيار مفاوضات
«جنيف  »3وتأجيلها إلى  25الحالي بعد انسحاب وفد

المعارضة التي تلقت تعليمات من تركيا وقطر والسعودية
لالنسحاب ،وهذا ما أشار إليه رئيس وفد الحكومة السورية
إلى «جنيف  »3بشار الجعفري في  3شباط الحالي.
فمع التو ّرط السعودي في أزمات المنطقة ،ومع تو ّرطها
عسكريا ً في اليمن ،والتي ال يعلم ص ّناع القرار في المملكة
متى توقعاتهم لموعد نهاية هذه الحرب فعندما سألت
مجلة «ايكونوميست» البريطانية األمير محمد بن سلمان
مهندس الحرب ومنفذها في اليمن عندما سألته عن توقعه
لموعد نهاية حربهم على اليمن بعد عشرة أشهر من بدئها
لم يستطع اإلجابة ،ألنه ال يملكها ،تعلن اآلن أنها مستعدة
للمشاركة في أي عمليات برية ض ّد الجماعات اإلرهابية
وقتال تنظيم داعش في سورية ،هذا ما جاء على لسان
المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي العميد الركن
احمد العسيري في  4شباط.
ليبقى السؤال ما هي نوايا صاحب القرار السعودي؟
وما الذي يريد الوصول إليه من خالل إفشال مؤتمرات
السالم المتعلقة باليمن وسورية؟ هل هي محاولة منه
لتحقيق مكاسب ميدانية؟ وهل تستطيع المملكة تح ّمل
جبهتين من هذا النوع في نفس الوقت؟

ناديا شحادة

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1زوجان أسطوريان إشتهرا بكرمهما فأصبحا رمزا ً للحب
2 .2عاصمة دولة أميركية ،أمر عظيم ،ضمير متصل
3 .3حادث ليالً ،ساحة
4 .4جميع ،عملة عربية ،يعبر
5 .5مدينة بريطانية ،مدينة أميركية
6 .6أصاهر ،فتاة
7 .7يسر ،يضعا شيئا ً مقابل المال ،حرف أبجدي مخفف
8 .8من الطيور ،أبناء
9 .9من األطراف ،حرف أبجدي
1010نوتة موسيقية ،خاصم بشدة ،أوطان
1111رجاء ،البسات اإلكليل
1212الجبال المشتعلة ،عائلة

1 .1بحار برتغالي إكتشف طريق الهند عن رأس الرجاء
الصالح
2 .2يناصر ،عاصمة أميركية
3 .3ضرب ،فيلسوف ومجاهد هندي راحل ،متشابهان
4 .4مدينة في باكستان ،خالف إستقبل
5 .5متشابهان ،شهر مصري ،طلب فعل األمر
6 .6نثق بالشخص ،دولة آسيوية
7 .7يهذبه ،أرشدك إلى الطريق
8 .8سارعت إلى األمر ،رقد ،خاصتي
9 .9أحبا ،قائد السفينة ،ظهر من بعيد
1010غاز نادر يستعمل لإلنارة ،خلطت المال بالتراب
1111عملة آسيوية ،إله النور عند الفرس
1212رحلت من دولة إلى أخرى ،النهر الصغير
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،637918245 ،429576813
،394721568 ،581432679
،752689431 ،816345792
،963257184 ،175894326
248163957

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1رينهار كايزر  ) 2فالوغا،
ل���م ،س��ا  ) 3ع���ل ،ي��ن��م ،اب���ل ) 4
قربنا ،جيبوتي  ) 5عن ،دلماتيا 6
) ليماسول ،سنين  ) 7ينق ،واستا،

نا  ) 8تجدل ،انسان  ) 9حمانا ،بم،
ي ي  ) 10اس��م م��وص��ول ،رنمت،
الري  ) 11دينا ،درافا  ) 12نبلله،
النبي.
عموديا:
 ) 1رفيق علي احمد  ) 2يا،

رنين ،ماين  ) 3نلعب ،مقتا ،نب 4
) هولندا ،جنرال  ) 5اغ ،السودان 6
) راي ،موال ،مده  ) 7نجالس ،بتر
 ) 8الميت ،تام ،اا  ) 9يم ،بيسان،
افل  ) 10اوان ،سيالن  ) 11رسبت،
يناير  ) 12اليونان ،يلي.

 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 Boy
ف��ي��ل��م رع���ب ب��ط��ول��ة لورين
كوهين من إخراج وليام برنت
بيل .م��دة ال��ع��رض  98دقيقة.
( ،ABCالس س��ال��ي��ن��اس��ن
س���ي���ن���م���ا س���ي���ت���ي ،اس����ب����اس،
فوكس)
Sisters
ف��ي��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة أمي
ب��وه��ل��ي��ر م��ن اخ����راج جاسون
م�������ور .م������دة ال�����ع�����رض 118
دق��ي��ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي).
Alvin and the
Chipmunks
ف���ي���ل���م ت����ص����وي����ري ب��ط��ول��ة
ج��اس��ون ل��ي م��ن اخ���راج والت
بيكر .مدة العرض  92دقيقة.
( ،ABCك����ون����ك����ورد ،الس
ساليناس ،سيتي كومبلكس،
س���ي���ن���م���ا س����ي����ت����ي ،ف����وك����س،
غاالكسي)
بالنسبة لبكرا شو
فيلم كوميدي بطولة واخراج
زي��اد الرحباني .م��دة العرض
 125دق��ي��ق��ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).
The Boy
ف��ي��ل��م رع���ب ب��ط��ول��ة لورين
ك��وه��ي��ن م���ن اخ������راج وول���ي���ام
ب��رن��ت ب��ي��ل .م���دة ال��ع��رض 98
دق����ي����ق����ة ،ABC( .دي����ون����ز،
اس��ب��اس ،ف��وك��س ،ينماسيتي،
اسباس).

