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تتمات  /ت�سلية
الواليات المتحدة ( ...تتمة �ص)9

ون��ق��ل��ت وك���ال���ة «روي����ت����رز»
ع��ن م��س��ؤول أم��ي��رك��ي ق��ول��ه إن
المعلومات المتعلقة بالقصف
المذكور «ملفقة « ،فيما أعلن ممثل
عن وزارة الخارجية األميركية أن
الطيران الحربي األميركي لم ينفذ
أي مهمات قتالية في حلب أو في
المناطق المحيطة بها.
وك���ان المتحدث ب��اس��م وزارة
الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف
أعلن في وقت سابق أن القاذفات
األميركية قصفت األربعاء الماضي
 9مواقع في حلب.
وق��������ال »:دخ���ل���ت ق���اذف���ت���ان
أميركيتان م��ن ط���راز ()A-10
األج��واء السورية آتية من تركيا
وقصفت أه��داف �ا ً ع��دة ف��ي مدينة
حلب» .وأضاف الجنرال الروسي:
«لم يكن لدينا الوقت الكافي لكي
نحدد بدقة لمن تتبع األهداف التي
تعرضت للقصف ..سندرس هذا
األمر بدقة أكبر».
وفي السياق الميداني ،سيطرت
وحدات حماية الشعب على كامل
مطار منغ في ريف حلب الشمالي،
وب���ه���ذا ت��ك��ون ال��ل��ج��ان وص��ل��ت
لألوتستراد الدولي حلب  -تركيا

من جهة المطار.
من جهتها ،أوقعت وح��دات من
الجيش والقوات المسلحة خسائر
ف��ي األف���راد وال��ع��ت��اد ف��ي صفوف
إرهابيي ما يسمى «جيش الفتح»
المرتبط بنظام أردوغ��ان السفاح

في ريف حماة الشمالي.
وأفاد مصدر عسكري في تصريح
لـ«سانا» بأن «وحدات من الجيش
والقوات المسلحة وجهت ضربات
ن��اري��ة ع��ل��ى أوك����ار وت��ج��م��ع��ات
إرهابيي ما يسمى جيش الفتح في

«داع�ش ليبيا»( ...تتمة �ص)9

اللطامنة وكفرزيتا وم��ورك وكفر
نبودة» في ري��ف حماة الشمالي
والشمالي الغربي.
وأك���د ال��م��ص��در أن ال��ض��رب��ات
أس��ف��رت ع��ن «مقتل أكثر م��ن 23
إرهابيا ً وإصابة العشرات إضافة

إل��ى تدمير آل��ي��ات بعضها م��زود
ب��رش��اش��ات ث��ق��ي��ل��ة وم��ت��وس��ط��ة
وت��ح��ص��ي��ن��ات وم���س���ت���ودع���ات
ذخيرة».
وكان الطيران الحربي السوري
دم��ر تحصينات وآل��ي��ات بعضها
مزودة برشاشات إلرهابيي «جيش
الفتح» في مدينة كفرزيتا وبلدة
كفر نبودة بريف حماة الشمالي
الغربي إضافة إلى تدمير آليات
ومقار ونقاط محصنة والقضاء
على أع��داد من اإلرهابيين خالل
عمليات لوحدات من الجيش على
تجمعات ومقرات اإلرهابيين في
السرمانية والقرقور واللطامنة
والهبيط بريف حماة الشمالي
والشمالي الغربي.
وينضوي تحت مسمى «جيش
الفتح» تنظيمات إرهابية تتلقى
ال��دع��م اللوجستى والتسليحي
واالستخباري من نظامي أردوغان
وآل سعود وه��ي تنظيم «جبهة
النصرة» وما يسمى «حركة أحرار
الشام اإلسالمية» و«صقور الشام»
و«فيلق ال��ش��ام» و«ل���واء فرسان
الحق» و«جيش السنة» و«االتحاد
اإلسالمي ألجناد الشام».

مقتل � 3ضباط ( ...تتمة �ص)9
وخالل الزيارة أكد بن سلمان اعتزازه بـ«شجاعة» الجنود
وتقديره لتضحياتهم بحسب تعبيره ،كما قلدهم نوط الشرف
والمعركة اللذين يمنحان لجميع المصابين ف��ي العمليات
العسكرية.
وعقد بن سلمان اجتماعا ً مع الطاقم الطبي بالمستشفى ،تم
خالله بحث الجاهزية الطبية للمستشفى من الكوادر البشرية
والمعدات الطبية وبرامج عالج المصابين.
عقب ذل��ك تفقد بن سلمان ق��وات المنطقة الجنوبية ،حيث
ترأس اجتماعا ً نوقش فيه الموقف العسكري الحالي في المنطقة
والعمليات العسكرية األخيرة ،كما زار قوات التدخل السريع.
ميدانياً ،أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحرس الوطني
السعودي الرائد محمد العمري أول من أمس عن مقتل  3ضباط في
الربوعة وذلك إثر تعرضهم إلطالق النار.
وذكر المتحدث الرسمي ل��وزارة الحرس الوطني العمري أن
المالزم فيصل بن عبدالله الشهري من منسوبي الحرس الوطني
توفي بعد إصابته في الربوعة مدافعا ً عن دينه ووطنه.
وأعلن الرائد العمري أيضا ً على حسابه بـ«تويتر» مقتل كل
من المالزم فيصل بن طالل الطوب من منسوبي الحرس الوطني
والمالزم سعود بن خالد الرخيّص بعد إصابتهما في الربوعة.
وكان الناطق األمني باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء
منصور التركي أعلن الثالثاء مقتل أحد رجال األم��ن ،في قطاع
الحرث في منطقة جازان جنوب غرب المملكة ،خالل اشتباكات مع
مجموعة من الحوثيين ،من داخل األراضي اليمنية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن «أحد مراكز حرس الحدود
في قطاع الحرث في منطقة جازان تعرض لنيران كثيفة وقذائف
من داخل األراضي اليمنية في وقت مبكر من الصباح ،وتم التعامل
مع الموقف وإط�لاق النار على العناصر المعادية والسيطرة
على الوضع ،بمساندة من القوات البرية ،ونتج من االشتباكات
استشهاد الجندي عابد بكري عبدالله قيسي».
إلى ذلك ،سيطر الجيش اليمني واللجان الثورية على مدرعات
إماراتية كان يستخدمها مرتزقة هادي في مديرية ذوباب بمحافظة

تعز ،فيما شنت مقاتالت العدوان خمس غارات على مفرق منطقة
العمري بمديرية ذوباب بالتزامن مع التقدم الكبير لقوات الجيش
واللجان الثورية في ذوباب.
وسط غارة هستيرية وقصف بحري مكثف صعّ د به العدوان
على الشريط الساحلي غ��رب مدينة تعز ،من مناطق المخاء
وذوب��اب ،ومحاولة إنزاله الفاشلة استعادت وح��دات الجيش
اليمني مسنودة باللجان الثورية سيطرتها على سلسلة جبال
العمري وع��دد من المرتفعات االستراتيجية المحيطة به ،في
عمليات نوعية نفذتها وحدات الجيش أسفرت عن العشرات من
عناصر بالك ووتر ،وإعطاب عدد من المدرعات واآلليات العسكرية
واغتنام أخرى.
عمليات تقدم الجيش تتزامن مع كسر زحوفات العدوان على
جبهة الوازعية وموزع ،واستهدف تجمعاته العسكرية على منفذ
الدحدوح بصلية صواريخ الكاتيوشا ،والتي خلفت خسائر بشرية
في صفوف مسلحي العدوان وتدمير عدد من آلياته العسكرية.
وأكد مصدر يمني أن «جبهة الوازعية بشكل عام تحت سيطرة
الجيش اليمني واللجان الثورية» ،مشيرا ً الى الجيش واللجان
يغنمان مدرعات العدوان شبه يومي خالل إحباط زحفه.
م��رات عدة ح��اول العدوان تنفيذ عمليات إن��زال بحرية على
الشريط الساحلي ،الستراتيجية موقعه المطل على مضيق باب
المندب وميناء المخاء ،لكن كل تلك المحاوالت أحبطت أمام ثبات
ويقظة الجيش ال��ذي ينتظر معاركه الحقيقية في تغيير سير
المواجهات ويعد بانتصارات مقبلة تؤمن الحدود البحرية اليمنية
وخطوط المالحة.
وقال أحد المقاتلين« :يتم بعض األحيان اقتراب زواق المرتزقة
واإلسرائيليين واألميركيين ،ولكن المقاتلين تمكنوا من إحراق
زوارقهم» .وصرح مقاتل آخر« :إن المقاتلين من الجيش اليمني
واللجان الثورية تصدوا بكل شجاعة وبسالة لمرتزقة العدوان
وإحراق وإغراق زواقهم في البحر».
وأف��اد مصدر آخر مطلع ،أن مدينة المخاء ال شيء فيها غير
دمار الغارات وقصف العدوان البحري وما خلفه من خراب ودمار

لألهالي ،ومارد ينتظر ما تجنيه شراك شباكها في البحر.
وفي السياق ،عاد الهدوء إلى منطقة المنصورة في عدن جنوب
اليمن بعد معارك بين قوات الرئيس المستقيل هادي ومسلحي
القاعدة أدت إلى مقتل سبعة أشخاص.
وأف��اد مصدر بأن قوات هادي لم تتمكن من اقتحام المنطقة
وأنها انسحبت من مداخل المنصورة .االشتباكات غير المسبوقة
بحسب المصدر كانت قد استعرت بعد اجتماع لهادي مع قادة
أمنيين وقادة في التحالف السعودي.
وف��ي تعز وس��ط اليمن ،ش ّنت مقاتالت التحالف العدواني
السعودي سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من مديرية
المخا الساحلية غرب المحافظة ،بالتزامن مع تواصل المواجهات
المتقطعة بين قوات الجيش والجان الشعبية من جهة ،وقوات
الرئيس هادي من جهة أخرى ،وتحديدا ً في مديرية الوازعية غرب
تعز.
وإلى جبة ميدي بمحافظة حجه غرب اليمن ،فقد أعلن مصدر
عسكري يمني مقتل العشرات من قوات الرئيس هادي المدعومة
بالتحالف في ص ّد الجيش واللجان الشعبية محاولة تقدمهم
باتجاه ساحل ميدي بالمحافظة واغتنام آلية عسكرية ،حيث
تستمر المعارك في جبهة ميدي وم��ح��اوالت متعددة لقوات
التحالف وهادي منذ أيام للدخول إلى المديرية ذاتها من دون
إحراز أي تقدم.
أما في العاصمة صنعاء فقد ش ّنت طائرات التحالف السعودي
سلسلة غارات جوية استهدفت فيها منطقة ضبوة جنوب العاصمة
صنعاء ،وغارات أخرى على مديرية نهم شمال العاصمة ،مع غطاء
جوي مكثف لطائرات التحالف فوق المدينة استمر حتى ساعات
الصباح األولى اليوم.
وإلى الحدود اليمنية السعودية ،فقد أكد مصدر عسكري يمني
للميادين أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع
حماية قزع ونقطة غفيروكروس المعزاب والمجروب والعشة
الحمراء في جيزان السعودية .ج��اء ذل��ك بعد تدمير الجيش
واللجان الشعبية عربة برادلي في الخوبة بالمنطقة.

مقتل و�إ�صابة( ...تتمة �ص)9
لداعش في منطقة المحبوبية وقتل  13إرهابياً،
فيما قام طيران الجيش العراقي بتوجيه ضربة
جوية أسفرت عن مقتل مجموعة من اإلرهابيين
شمال بحيرة حديثة.
وفي سامراء أسفرت عملية نفذها الجيش
ال��ع��راق��ي ع��ل��ى تفجير م��س��ت��ودع ذخ��ي��رة،
واستهدفت كذلك مجاميع إرهابية ،قتل على إثر
ذلك العشرات ودمر كثير من األسلحة والعتاد
بواسطة قصف جوي لطيران الجيش العراقي
وفق معلومات.
وذكر مصدر أن غارات لسالح الجو العراقي
أسفرت عن تدمير معبرين رئيسين لتنظيم
داع��ش باتجاه محور حقلي ع�لاس وعجيل
النفطيين اللذين يستخدمهما التنظيم لتمويل

ع��ن��اص��ره ض��م��ن ق��ن��ط��رة ال��م��ي��دان وق��ن��ط��رة
العواشرة.
كما نفذت القوة الجوية العراقية  16طلعة
ف��وق جميع م��س��ارح العمليات فيما قصفت
طائرات االنتينوف هدفين شمال شرق بحيرة
القادسية في حديثة بغارتين أسفرتا عن قتل
عدد من مسلحي داعش.
ونفذ طيران التحالف ال��دول��ي  14ضربة
جوية في مناطق سنجار والموصل والدوالب
والفلوجة والزوية والبغدادي أسفرت عن تدمير
 17موقع قتال وجسر أرضي وخط إمداد ومخبأ
للسالح الثقيل.
وفي السياق ،أفاد مصدر محلي في مدينة
الفلوجة ،بأن جماعة «داعش» اإلرهابية فرضت

مبلغ ألف دوالر على كل شخص يريد الخروج
حيا ً من المدينة عبر الممرات اآلمنة التي وفرتها
القوات األمنية.
وقال المصدر لـ «السومرية نيوز» إن «تنظيم
داعش قام في اآلونة األخيرة بفرض مبلغ قدره
ألف دوالر على كل شخص يريد الخروج حيا من
المدينة عبر الممرات اآلمنة التي وفرتها القوات
األمنية» ،مبينا ً أن «فرض هذا المبلغ الكبير على
األسر المحتجزة داخل المدينة دليل على انهيار
وضعف عناصر داعش اإلرهابية واستخدامهم
األساليب القذرة للضغط على األهالي».
وأض��اف المصدر ال��ذي طلب ع��دم الكشف
عن اسمه ،أن «تضييق الخناق على األهالي
لصعوبة الحصول على المبلغ المطلوب ما

يضطرهم للبقاء داخل المدينة وعدم الخروج
منها وال��ب��ق��اء تحت س��ط��وة أح��ك��ام التنظيم
اإلجرامية».
وكانت جماعة «داعش» منعت في وقت سابق
خروج األسر من مدينة الفلوجة الستخدامهم
ك��دروع بشرية للحد من تقدم القوات األمنية
باتجاه المدينة ،بعد ال��ط��وق األم��ن��ي ال��ذي
فرضه الجيش العراقي وأبناء العشائر الحشد
الشعبي.
يذكر ،أن جماعة «داعش» اإلرهابية صناعة
أميركية صهيونية ،وتتبنى الفكر الوهابي
التكفيري المتطرف الذي تروج له دول إقليمية
تسعى إلى تمرير أجندة إقليمية ودولية تهدف
إلى تجزئة المنطقة بعد تدميرها.

وأفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة
غلوبال ستار أوليفييه غيتا ،بامتالك
المؤسسة ل��دالئ��ل قوية تشير إلى
أن ق���ادة ك��ب��ارا ً ف��ي داع���ش وصلوا
م��ؤخ��را ً إل��ى س��رت الليبية ،وه��و ما
يزيد مخاوف أوروب��ا ،حيث ال تبعد
ليبيا عن إيطاليا إال بضعة مئات
م��ن الكيلومترات ،وه��و م��ا يجعل
منها موقعا ً استراتيجيا ً كبيرا ً لشن
هجمات من قبل داع��ش في أوروب��ا
وبلدان شمال أفريقيا.
ويرى المسؤول أن داعش في ليبيا
سيكون أكثر استقطابا ً للمتطرفين
األوروبيين من سورية أو العراق،
م��رج��ع�ا ً ذل��ك إل��ى أن أغ��ل��ب ه��ؤالء
المتطرفين تعود أصولهم إلى بلدان
المغرب العربي ،فهم في النهاية أبناء
بالد وثقافة واحدة ،بحسب تعبيره.
وت��ج��در اإلش����ارة إل��ى أن تنظيم
داع���ش نجح ف��ي االس��ت��ح��واذ على
س��رت ،مسقط رأس الزعيم الليبي
الراحل معمر القذافي ،واستغل فرار
سكانها من «ثوار  17فبراير» الذين
تركوا مدينتهم بعد المعارك العنيفة

التي انتهت بمقتل القذافي في الـ20
من تشرين األول .2011
ل��ك��ن ال��غ��رب م��ت��ف��ق ع��ل��ى خطر
«داعش» على الشرق األوسط وعلى
أوروب��ا ،وعلى حتمية التحرك قريبا ً
الستئصاله من ليبيا قبل أن يستفحل
خطره ف��ي العالم وأوروب����ا بصفة
خاصة.
ومن هذا المنطلق ،اجتمع ممثلون
عن ثالث وعشرين دولة من التحالف
الدولي في العاصمة اإليطالية روما

في الـ 2من شباط ،لمراجعة خطط
مواجهة تنظيم داع��ش في سورية
والعراق وبحث سبل وقف تمدده إلى
مناطق جديدة في ليبيا حيث يتخوف
المسؤولون الغربيون من استيالء
التنظيم على الموارد النفطية للبالد
ويبسط بذلك «خالفته المزعومة»،
ما يسهل جذب الطامعين من صائدي
ال��ث��روات على حساب أرواح آالف
المدنيين المنهكين من حرب عمرها
ناهز الخمس سنوات.

خبراء :النظرتان ( ...تتمة �ص)9
أما الخبير العسكري اللواء نبيل ف��ؤاد ،مساعد وزير
الدفاع المصري األسبق فقد ق��ال :إن هناك رفضا ً تاما ً
من جانب الدولة السورية ألي تدخل بري في سورية،
واعتبرت ذل��ك عمالً غير قانوني ويعد اح��ت�لاال ً وتجب
مواجهته ،مشيرا ً إلى أن سورية ليست «دولة سداح مداح»
على حد تعبيره.
وأضاف فؤاد أنه يخشى على المملكة العربية السعودية؛
لعدم امتالكها ق��وات كافية للحرب على جبهتين ،وهما
الجبهة اليمنية والجبهة السورية ،وبالتالي يعتقد أن
التدخل البري السعودي في سورية غير مناسب ،ال سيما
في ظل عدم امتالك المملكة القوات الكافية التي تمكنها من
الحرب على أكثر من جبهة ،منوها ً إلى أن الموضوع يحتاج
إلى مراجعة وبلورة رؤية جديدة.
وتابع الخبير العسكري أن مصر لم تعلن بشكل رسمي
مشاركتها في هذا الموضوع ،مشيرا ً إلى أن مصر تشارك
اآلن في الحملة الدولية ضد اإلرهاب التي تقودها الواليات
المتحدة األميركية ،وتضم نحو  65دول��ة ،وهي تشارك
لوجستيا ً ومعلوماتيا ً.
من جانبه ،ق��ال اللواء عبد الرافع دروي��ش ،الخبير
العسكري واالستراتيجي ،إن��ه يستبعد تماما ً تدخل
السعودية بريا ً في سورية ،موضحا ً أن مصر لم تعلن
حتى اآلن عن مشاركتها في هذا الموضوع ،وأن الرئيس
سوف يعلن ذلك لو تم ،الفتا ً إلى أن تدخل المملكة العربية
السعودية بريا ً في سورية سيكون خطأ كبيراً ،ال سيما أن
تدخلها سيؤدي إلى تأجيج الصراع المذهبي في المنطقة.
وأض��اف دروي��ش أن التدخل في الشأن السوري  -إذا
حدث  -يجب أن يكون تدخالً قانونياً ،وبغطاء دولي وبقرار
من األمم المتحدة ومجلس األمن ،مشيرا ً إلى أن الهدف من
التدخل البري السعودي هو إسقاط الحكومة السورية
وليس القضاء على داعش ،وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى
الصدام مع روسيا وإيران ،محذرا ً من أن التدخل السعودي

سوف يؤدي إلى توسيع الحرب في سورية وجلب المزيد
من الدمار وفتح جبهات قتال جديدة ضد المملكة من جانب
إيران سواء في اليمن أو في سورية أو في العراق.
من جانبه ،قال الخبير العسكري واالستراتيجي اللواء
المصري المتقاعد طلعت مسلم ،إنه يستبعد تماما ً مشاركة
قوات مصرية مع المملكة العربية السعودية للتدخل في
سورية ،مشيرا ً إلى أن مصر لن تتدخل إال إذا كانت هناك
دولة عربية يتعرض أمنها القومي للتهديد ،الفتا ً إلى أن
محاربة داعش تحتاج لقرار دولي يتعلق بمكافحة اإلرهاب،
وليس ق��رار منفرد من جانب ال��دول ،ولم يستبعد مسلم
مشاركة قوات مصرية في سورية تحت مظلة األمم المتحدة
أو مجلس األمن في حال إقرار ذلك بقرارات دولية ،مع تحديد
مهام هذه القوات.
وأضاف مسلم أن مشاركة مصر في التحالف اإلسالمي ال
يعني مشاركتها في الحرب في سورية ،والدليل على ذلك أن
القوات المصرية لم تشارك حتى اآلن في الحرب في اليمن،
إال عن طريق مضيق باب المندب لحماية المالحة.
وأشار الخبير العسكري إلى أن مشاركة القوات المصرية
في مهمة تدريبية في السعودية ال يعني تورطها للقتال في
سورية حتى لو كان تحت شعار مكافحة اإلرهاب.
من جانبها ،أكدت نهى بكر ،أستاذ العلوم السياسية
بالجامعة األميركية ،وخبيرة عالقات خارجية ،أن التصريح
األخير لمستشار وزير الدفاع السعودي بشأن عمل عسكري
بري ضد تنظيم «داعش» في سورية غير واضح ،ومصر لن
تتورط عسكريا ً به ألن هذا هوموقفها واضح من البداية.
وتابعت بكر« :السعودية أعلنت عن التحالف اإلسالمي،
والحقيقة إنه لم يكن واضح وجاء قرارها منفرداً ،خاص ًة
أن الثالثة جيوش المعلن عنهم ليس بينهم أي تناغم في
العمل» ،الفت ًة إلى أن جيش مصر وتركيا العالقات بينهم
متزعزعة بشكل يجعل أي عمل عسكري مشترك بين
الجيشين مستبعدا ًتماماً.

محا�صرة بلدات بحرينية
تح�سب ًا لفعاليات الحراك ال�شعبي
أغلقت قوات النظام البحريني منافذ بعض البلدات
والقرى ،تحسبا ً لفعاليات الحراك الشعبي والعصيان
المدني «عصيان النمر» المرتقب إح��ي��ا ًء للذكرى
الخامسة لثورة  14من شباط.
وأك��د شهود عيان أن المليشيات المدنية للنظام
أق��دم��ت على وض��ع ال��ح��واج��ز اإلسمنية ،واألس�لاك
الشائكة ،على منافذ البلدات لمنع مشاركة المتظاهرين
ف��ي ال��ت��ظ��اه��رات الشعبية ال��ت��ي دع��ت إل��ي��ه��ا ق��وى
المعارضة.
وتوعد النظام المواطنين باتخاذ إج��راءات أمنية
بحق المشاركين كافة في التظاهرات خ��ارج نطاق
القانون على حد قوله.
وفي المقابل ،اتهم منتدى البحرين لحقوق اإلنسان

السلطات برفض أكثر من  13إخطار لمسيرات سلمية.
وعلى صعيد متصل نظم ناشطون اعتصاما ً أمام
السفارة البحرينية في العاصمة البريطانية لندن
إحيا ًء للذكرى الخامسة النطالق ثورة  14من شباط.
ون��دد المحتجون بالقمع ال��ذي تمارسه سلطات
المنامة بحق أبناء الشعب ،مؤكدين أن االستعانة
بالجيوش األجنبية ،وعلى رأسها الجيش السعودي
المحتل فشلت في وأد الثورة.
وشدد المتظاهرون على ضرورة التمسك بالخيار
السلمي حتى تحقيق أهداف الثورة التي انطلقت في
ال��راب��ع عشر من فبراير  ،2011مطالبين المجتمع
الدولي بالكف عن صمته والتحرك من أجل وضع ح ّد
لالنتهاكات المتفاقمة في البحرين.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1من شعراء الجاهلية
2 .2يرطبان بالماء ،للنفي ،آلة طرب
3 .3عاصفة بحرية ،سد على بلدة يمنية ،حرف جر
4 .4بياض البيض ،ال يباح به ،أقرضا المال
5 .5هضبة بركانية في سورية جنوب دمشق ،برمت
6 .6خاصتنا،يوبّخ ،من األطراف
7 .7من مشاهير المغنين في العهد العباسي ،شديد السواد
8 .8في الوقت الحالي ،منازل ،راحة اليد
9 .9يواكبه ،أخبر بما في فؤاده
1010وشى ،قانون يحكم البالد ،بسط
1111ظهر ورقها ،ألزموا
1212من أنواع الشجر ،حاكم المملكة ،غلى القدر

1 .1مصيف لبناني ،جحيم
2 .2إل���ه ال��ن��ور وال��ف��ن��ون وال��ج��م��ال ع��ن��د ال��ي��ون��ان ،من
الحمضيات
3 .3ضجر ،جبل بركاني في أرمينيا التركية على حدود
إيران ،جواب
4 .4كاتبا ،بواريد
5 .5فقرة ،ظلم ،قبلتم
6 .6لمس ،أتقنت العمل
7 .7دولة عربية ،يحبك بجنون
8 .8مدينة إيرانية ،أباشر العمل ،ه ّز بقوة
9 .9من أوجه القمر ،إله الحرب عند اليونان ،من الحبوب
1010عمل مبدع ،يهمل ،طلبت فعل األمر
1111يثق بالشخص ،بطل أسطوري بابلي
1212مدينة إسبانية ،هرب ،للتفسير
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،281957463 ،95642178
،368491527 ،476318295
،795826314 ،142735689
،817564932 ،529173846
634289751

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1بيراميد الك  ) 2يعاند،
اوال��ي��ه  ) 3ال ،ف��اري��ا ،ل��م��ا ) 4
ودي��ع ،وترنا  ) 5ريق ،الو ،بهار
 ) 6المانيا  ) 7س��رت ،ساللم 8

) يجلسا ،اليسار  ) 9ام ،العيب،
رم���س  ) 10ن���ال ،ن��داف��ع ) 11
كاتبناه ،راحل  ) 12اهب ،اباغت،
يا.
عموديا:
 ) 1بيلوروسيا ،كا  ) 2يعادي،

رجمناه  ) 3را ،يقاتل ،ات��ب ) 4
انفع ،سالب  ) 5مدا ،اميال ،نا 6
) روالن ،عناب  ) 7دايتون ،ايدها
 ) 8ل��وار ،يسلبا  ) 9اا ،نبالي،
فرت  ) 10كلاله ،اسرعا  ) 11يم،
اسالم ،حي  ) 12اهاجر ،مرساال.

 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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Cash Flow 2
فيلم درام���ا ب��ط��ول��ة كارلوس
عازار اخراج سامي كوجان .مدة
ال��ع��رض  100دق��ي��ق��ة،ABC( .
ك����ون����ك����ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سينما سيتي ،ديونز ،فوكس).
The Boy
ف��ي��ل��م رع�����ب ب���ط���ول���ة ل���وري���ن
كوهين م��ن إخ���راج ول��ي��ام برنت
ب��ي��ل .م���دة ال���ع���رض  98دقيقة.
( ،ABCالس ساليناسن سينما
سيتي ،اسباس ،فوكس)
Sisters
ف���ي���م ك���وم���ي���دي ب���ط���ول���ة أم���ي
بوهلير من اخراج جاسون مور.
مدة العرض  118دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس ،غاالكسي).
Alvin and the
Chipmunks
فيلم تصويري بطولة جاسون
ل��ي م��ن اخ���راج وال���ت بيكر .مدة
ال���ع���رض  92دق��ي��ق��ة،ABC( .
ك����ون����ك����ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي)
بالنسبة لبكرا شو
فيلم كوميدي بطولة واخراج
زي����اد ال��رح��ب��ان��ي .م���دة العرض
 125دق���ي���ق���ة ،ABC( .الس
س��ال��ي��ن��اس ،س��ي��ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).
The Boy
ف��ي��ل��م رع�����ب ب���ط���ول���ة ل���وري���ن
كوهين من اخ��راج ووليام برنت
ب��ي��ل .م���دة ال���ع���رض  98دقيقة.
( ،ABCدي�����ون�����ز ،اس����ب����اس،
فوكس ،ينماسيتي ،اسباس).

