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تتمات  /ت�سلية
مجل�س الأمن يبحث ( ...تتمة �ص)9

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ»سانا» بأن
وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع
مجموعات الدفاع الشعبية «تصدت لتسلل نفذته
التنظيمات اإلرهابية باتجاه كروم جبا والعجرف
والصمدانية الشرقية».
وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش «خاضت
اشتباكات عنيفة مع التنظيمات اإلرهابية أسفرت
عن تدمير عدد من آلياتهم وتكبيدهم خسائر في
األفراد والعتاد».
وتنتشر في ريف القنيطرة تنظيمات تكفيرية
يغلب على عناصرها مرتزقة أجانب من «جبهة
ال��ن��ص��رة» تعمل بتنسيق م��ب��اش��ر م��ع الكيان
الصهيوني وتتلقى منه جميع أشكال الدعم وتعالج
أفرادها في مشافيه.
وبالتوازي استعاد الجيش السوري قرية أبو
ضنة وتلة أبو ضنة في ريف حلب الشرقي ،بعد
اشتباكات عنيفة مع تنظيم داع��ش ليتقدم إلى
المحطة الحرارية.
كما استعاد قريتي السين وبرلهين شمال غرب
مطار كويرس العسكري ،واستعادت لجان الدفاع
الشعبي بلدة كفر ناصح بعد انسحاب الجماعات
المسلحة منها باتجاه كلجبرين.
ويأتي ذلك بعد استعادة عين دقنة شمال تل
رفعت ما جعل خطوط إم��داد المسلحين في تل
رفعت شبه مقطوعة.
من جهتها ،طالبت موسكو مجلس األمن الدولي
بعقد جلسة الثالثاء أمس لبحث ما سمته األعمال
العدوانية التركية في شمال سورية ،كما أعلن
مندوب سورية الدائم لدى األم��م المتحدة بشار
الجعفري أنه ستجرى مشاورات بين الدول األعضاء
في مجلس األمن بطلب من البعثة الروسية بشأن

براي�سنر :وا�شنطن ( ...تتمة �ص)9

وبين المتحدث باسم ال���وزارة ال��ل��واء إيغور
كوناشينكوف في مؤتمر صحافي نشر تفاصيله
موقع روسيا اليوم أن سالح الجو الروسي دمر
خالل طلعاته  1593هدفا لإلرهابيين في محافظات
دير الزور ودرعا وحمص وحماة والالذقية وحلب.
وأشار المتحدث باسم ال��وزارة إلى أن الجيش
العربي السوري بالتعاون مع القوات المؤازرة
«فرض سيطرته منذ بداية الشهر الجاري على 73
بلدة وقرية تمتد على مساحة تزيد على  800كم
مربع».
على صعيد آخر ،أعلنت وزارة الداخلية إلقاء
القبض على منفذي االع��ت��داء اإلره��اب��ي بسيارة
مفخخة قرب نادي ضباط الشرطة في مساكن برزة
بدمشق.
وقالت ال��وزارة في بيان تلقت «سانا» نسخة
منه إن «الوحدات المختصة في ال��وزارة تمكنت
بعد تحريات دقيقة من القبض على منفذي االعتداء
اإلرهابي الذي وقع بسيارة مفخخة في التاسع من
الشهر الجاري».
وأض��اف��ت ال����وزارة إن��ه��ا «ستنشر اع��ت��راف��ات
اإلرهابيين منفذي االعتداء».
وكان إرهابيون فجروا سيارة مفخخة الثالثاء
الماضي قرب نادي ضباط الشرطة بمنطقة مساكن
ب��رزة م��ا تسبب بارتقاء  3ش��ه��داء وإص��اب��ة 14
شخصا بجروح.
وأك��دت رئاسة األرك��ان التركية مشاركة ست
مقاتالت سعودية من طراز «إف  »15في المناورات
في منطقة قونيا التركية ،والتي تستمر خمسة
أيام ،وتأتي في إطار االستعداد لتكثيف العمليات
ضد تنظيم داعش في سورية ،بحسب ما أعلنت
«األركان التركية».

العدوان التركي على األراضي السورية.
وأضاف الجعفري أن سورية أرسلت رسالتين
متطابقتين إلى مجلس األمن ورئيسه الحالي األحد
الماضي ،مؤكدا ً «أنا بنفسي قابلت رئيس مجلس
األمن لهذا الشهر وهو سفير فنزويال وطلبت منه
إج��راء مشاورات مع أعضاء مجلس األم��ن لوقف
ال��ع��دوان التركي وتحميل تركيا مسؤولية ما
يحدث».
وجددت تركيا أمس قصفها للعديد من المناطق
شمال سورية .حيث طال القصف مدينة تل رفعت
التي كانت لجان ال��دف��اع الشعبي ق��د سيطرت
عليها .جاء ذلك في وقت نقلت وكالة «رويترز» عن
مسؤول تركي قوله إن «أنقرة تناقش عملية برية
مع التحالف األميركي في سورية وال تريد عملية
أحادية الجانب».
بالتوازي ،جدد رئيس ال��وزراء التركي أحمد
داوود أوغلو أمس القول إن «التطورات في شمال
سورية تهدد «األم��ن القومي» ل��ب�لاده .ووصف
المسلحين األك���راد في سورية بأنهم «مرتزقة
لروسيا».
وق��ال أوغ��ل��و إن «ح��زب االت��ح��اد الديمقراطي
ووح����دات ح��م��اي��ة ال��ش��ع��ب ي��ن��ف��ذون مخططات
موسكو اإلقليمية ،وبات إلحاق الضرر بتركيا من
أولوياتهم» ،على ح� ّد تعبيره ،واصفا ً الغارات
الروسية «بالهمجية».
وفي موازاة ذلك ،بدأت القوات الجوية التركية
والسعودية مناورات مشتركة فوق تركيا.
وفي السياق ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس
تنفيذ  444طلعة قتالية ضد مواقع للتنظيمات
اإلرهابية في ع��دد من المحافظات السورية في
الفترة بين  10و  16الشهر الجاري.

قبائل بني الحارث ( ...تتمة �ص)9
وإيدات الراء والعطيف والمشجح ،مشيرا ً الى أن
قوات الجيش واللجان يقتربون من المدينة وأن
مسافة  10كيلومترات فقط تفصلهم عن تطهير
مدينة مأرب.
وق��ال المصدر العسكري« :إن ق��وات الجيش
اليمني واللجان الثورية صدت هجوما ً للمليشيا
االنقالبية وكبدتها خسائر كبيرة ف��ي األرواح
والمعدات بمحيط سوق ص��رواح غرب محافظة
مأرب ،التي كانت تحاول المليشيا الستعادة إحدى
التباب فيه».
وأضاف ،شنت القوات اليمنية عنيفا ً على مواقع
مليشيا السعودية ف��ي محيط س��وق ص��رواح،
ومنطقة المشجح والتي أسفرت عن مقتل وجرح
العشرات من المليشيا.
كما أكد مصدر عسكري مقتل عدد من القيادات
الموالية للسعودية ج��راء قصف نفذه الجيش
اليمني واللجان الثورية على المجمع الحكومي
في محافظة الجوف ،وبالتزامن مع المعارك في
ص��رواح تمكن الجيش اليمني من السيطرة على
منطقتي الجبير والخطاب.
ومن بين القتلى بن قائد عسكري موا ٍل للعدوان،
كما أفشل الجيش اليمني محاولة لتقدم المرتزقة
صوب معسكر الخنجر.
ال��ى ذل��ك ،استهدفت ال��ق��وات اليمنية ع��ددا ً من

ليبيا :حكومة ...
(تتمة �ص)9
وجاءت هذه التصريحات في حوار
خاص أجراه السيسي مع مجلة «جون
أفريك» الفرنسية .وقد تصدرت صورته
غ�لاف ال��ع��دد ال��ص��ادر ف��ي  14شباط،
بعنوان «مصير العالم يدور في مصر».
وح����ول ال���ش���أن ال��ل��ي��ب��ي ،ت��س��اءل
الرئيس :لماذا نلجأ لحلف الناتو من
دون اللجوء لكل الحلول الداخلية في
ليبيا؟ وهل سيساعد الجيش الليبي
في ذل��ك؟ وه��ل يمكن رف��ع الحظر عن
األسلحة في ليبيا حتى يتمكن الجيش
م��ن ام��ت�لاك الوسائل لفرض سلطات
ال��دول��ة؟ وأج���اب على األسئلة التي
طرحها بنفسه بالنفي.
أضاف السيسي أنه أكد منذ عامين
أهمية مساعدة الجيش الليبي.

المواقع العسكرية جنوب السعودية ،ففي نجران
قتل عدد من الجنود السعوديين في قصف تجمع لهم
خلف موقع نهوقة ،أما في جيزان فقد طال القصف
ع��ددا ً كبيرا ً من المواقع العسكرية بينها موقع
المبخرة حيث الذ الجنود السعوديون فرار بآليتهم.
كما ت��م استهداف موقع ال��ك��رس ،وف��ي عسير
استهدفت ق��ذائ��ف الجيش موقع المثني خلف
الربوعة.
وفي الصعيد ذات��ه ،أعلنت قبائل مديرية بني
الحارث شمال العاصمة اليمنية صنعاء النفير
العام لمواجهة العدوان السعودي ودعم جبهات
رص صفوف الجبهة
القتال ،حيث دعت القبائل الى ّ
الداخلية ،مؤكدة استعدادها للقتال الى جانب
الجيش اليمني واللجان الثورية وتقديم الدعم
الالزم لهما.
ف��ي ه��ذه األث��ن��اء ،واص��ل ال��ع��دوان السعودي
غاراته على المدن والمحافظات اليمينة مستهدفا ً
محافظة صعدة ،حيث سقط عدد من المدنيين بين
قتيل وجريح في غارات على مديريات مجز وكتاف
ورازح وحيدان وشدا ،كما أسفر القصف عن تدمير
ع��دد من المنازل بالتزامن مع قصف صاروخي
سعودي على مناطق متفرقة بمديرية رازح.
وفي السياق ،نجا محافظ مدينة عدن اليمنية،
عيدروس الزبيدي ،ومدير األمن في المدينة ،العميد

ش�لال علي ش��اي��ع ،م��ن هجوم مسلح استهدف
موكبهما أمس.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمني قوله إن
 3مسلحين قتلوا في الهجوم ،في حين أصيب اثنان
من الحرس ومدنيان كانا يسيران في المكان.
وذك��ر المسؤول أن الزبيدي وشايع لم يصابا
ب��س��وء .ون��ج��ا ال��م��س��ؤوالن م��ن هجمات سابقة
استهدفتهما.
ويستغل متشددو تنظيمي «القاعدة» و«داعش»
الحرب المندلعة في اليمن منذ  10أشهر لتوسيع
وجودهما في عدن ،حيث يقع مقر حكومة الرئيس
المستقيل عبد ربه منصور هادي.
من جهة أخرى ،أعلنت قبائل مديرية بني الحارث
شمال العاصمة اليمنية صنعاء النفير العام
لمواجهة العدوان السعودي ودعم جبهات القتال.
رص صفوف الجبهة الداخلية،
ودعت القبائل إلى ّ
م��ؤك��دة استعدادها للقتال ال��ى جانب الجيش
واللجان الشعبية وتقديم الدعم الالزم لهما.
حالة استنفار واسعة تؤكدها القبائل اليمنية
في وقفات متواصلة وصرخات غاضبة يطلقها
اليمنيين متوعدين العدوان ومرتزقته بأيام صعبة،
حيث خرج اآلالف من أبناء قبيلة بني الحارث شمال
صنعاء معلنين النفير العام لمواجهة العدوان على
البالد.

�أربيل :م�ؤيدون الـ  PKKيتظاهرون
لإطالق �سراح �أوجالن
تظاهر ال��م��ئ��ات م��ن الناشطين السياسيين
ومؤيدي حزب العمال الكردستاني في أربيل،
للمطالبة بإطالق س��راح زعيم الحزب عبد الله
أوجالن.
وق��ال��ت «ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز» ،إن ال��م��ئ��ات من
الناشطين السياسيين وم��ؤي��دي ح��زب العمال
الكردستاني تظاهروا ق��رب القنصلية التركية
في أربيل تزامنا ً مع الذكرى الـ 17العتقال زعيم
حزب العمال عبدالله أوجالن.
وأض��اف��ت أن المتظاهرين طالبوا المجتمع
الدولي بالتدخل إلطالق سراح أوجالن.
من جانبه ،ذكر الناشط المدني علي محمود

ف��ي مؤتمر صحافي ع��ق��ده أم���ام المتظاهرين،
أن «اع��ت��ق��ال الزعيم ال��ك��ردي عبد الله أوج�لان
ك��ان مخططا ً دول��ي�ا ً شاركت فيه كل من أميركا
وإسرائيل» ،مبينا ً أن «اعتقال أوجالن وتسليمه
لتركيا ك��ان ال��ه��دف م��ن��ه إن��ه��اء ث���ورة الشعب
الكردي» بحسب تعبيره.
ول��ف��ت محمود ال��ى أن «ال��دول��ة التركية لم
تستطع حل القضية الكردية سلميا ً خالل الفترة
الماضية ما دفعها الى تجديد عملياتها العسكرية
ضد الشعب الكردي» ،داعيا ً «الشعب الكردي الى
مواصلة المقاومة بوجه الجيش التركي الذي
يحاول طمس وجود الشعب الكردي».

ال يمكن إحصاؤها ،ت��ؤرق ال��ى اآلن عشرات اآلف
الجنود الذين خدموا أثناء وبعد احتالل العراق منذ
عام  .2003ويكشف الجندي السابق ال��ذي يعمل
صحافيا ً اآلن ،عن تفاصيل مروعة حول نشاط عمالء
االحتالل وعمليات التعذيب التي مورست بحق مئات
الوف المدنيين العراقيين بتهمة مقاومة االحتالل.
ميدانياً ،أعلنت قيادة عمليات األنبار عن انطالق
عملية تحرير منطقة الحامضية شرق الرمادي،
فيما أشارت الى أن القوات األمنية العراقية تتقدم
بشكل ملحوظ.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن قائد العمليات
اللواء الركن اسماعيل المحالوي قوله إن «عملية
عسكرية انطلقت صباح الثالثاء (أمس) ،لتحرير
منطقة الحامضية الواقعة قرب الطريق الدولي
السريع شرق الرمادي».
وأض��اف المحالوي أن «العملية شاركت فيها
قطعات الفرقة العاشرة وأبناء العشائر بالحشد
وطيران التحالف الدولي والقوة الجوية وطيران
الجيش وباسناد المدفعية والدبابات» ،مشيرا ً إلى
أن «هناك تقدما ً ملحوظا ً لتلك القوات على األرض».
يذكر أن القوات األمنية العراقية وبمشاركة أبناء
العشائر تواصل عمليات التحرير في محافظة
األنبار بعد سيطرتها على مدينة الرمادي بالكامل
وإل��ح��اق خسائر ف��ادح��ة ف��ي جماعة «داع���ش»

باألرواح والمعدات.
ال��ى ذل��ك ،أعلن القيادي في الحشد الشعبي
جبار المعموري أن «مسؤول كتيبة نصب العبوات
الناسفة في «داع��ش» المدعو أبو البراء قتل مع
اثنين من مرافقيه بكمين لمفرزة قتالية من الحشد
الشعبي في محيط جبال مكحول شمال صالح
الدين».
وأضاف المعموري أن «الكمائن النوعية للحشد
في مكحول ساهمت في اإلطاحة بالعديد من قادة
التنظيم والعشرات من عناصره باألشهر القليلة
الماضية» ،مشيرا ً الى «أنها منعت التنظيم من
التسلل الى نقاط المرابطة المتقدمة الستهدافها».
وتكتسب جبال مكحول في شمال صالح الدين
أهمية استراتيجية بسبب موقعها المهم المطل
على مناطق عدة وكانت أحد معاقل «داعش» قبل
تحريرها قبل أشهر من قبل القوى األمنية المشتركة
والحشد الشعبي بعد معارك شرسة مع الجماعة
اإلرهابية.
على صعيد آخر ،أعلن قائمقام هيت بمحافظة
األنبار مهند زبار في حديث إلى «السومرية نيوز»،
أن «مجموعة من شباب مدينة هيت ( 70كم غرب
الرمادي) ،قاموا بتشكيل خلية باسم ثأر الشهداء
والتي تهدف ال��ى قتل عناصر تنظيم داع��ش في
المدينة».

وأضاف أن «أبناء هيت استطاعوا القيام بأول
عملية لهم وهي مهاجمة أحد عناصر التنظيم وقتله
في المدينة» ،مشيرا ً الى أن «الخلية قامت بكتابات
على جدران المدينة تؤيد الجيش العراقي والقوات
األمنية وض��د داع���ش ،م��ا أث��ار ن��وع�ا ً م��ن الرعب
للتنظيم».
وف��ي السياق ،استشهد  9عسكريين ،بينهم
ضابطان ،إثر تحطم مروحية عسكرية بسبب خلل
فني ،أم��س ،قرب مدينة الكوت جنوب العاصمة
بغداد.
وق��ال العميد يحيي الزبيدي المتحدث باسم
قيادة العمليات المشتركة إن «مروحية عسكرية
من طراز «مي  »17سقطت بسبب خلل فني ،ما أدى
إلى مقتل أفراد الطاقم المؤلف من ضابطين وسبعة
ضباط صف».
وأشار إلى أن الحادث وقع عندما كانت المروحية
آتية من البصرة (جنوب البالد) باتجاه مدينة
الكوت ( 160كلم جنوب بغداد).
وذك��ر مصدر في شرطة الكوت أن «المروحية
سقطت صباحا ً في مسطح مائي يقع في منطقة
«الشويجة» إلى الشرق من مدينة الكوت.
وزودت روسيا العراق بمروحيات عسكرية بينها
«مي  »17و«م��ي  ،»28وتستخدم بشكل رئيسي
لمحاربة تنظيم «القاعدة».

الجعفري يرف�ض �أي مناورات تم�س ب�أمن العراق

الجهيناوي :تون�س لي�ست فاعلة في «رعد ال�شمال»
ع � ّب��ر وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ع��راق��ي ،إب��راه��ي��م
الجعفري ،أمس ،عن رفض بالده ألية مناورات
عسكرية من شأنها تهديد أمنها وسيادتها ،وذلك
في إشارة لتلك التي أعلنت عنها السعودية ،هذا
األسبوع.
جاء ذلك في رده على سؤال حول موقف العراق،
من «مناورات رعد الشمال» التي ستنطلق شمال
السعودية ،بمشاركة  20دولة عربية وإسالمية،
وذل���ك على ه��ام��ش مؤتمر صحافي مشترك،
مع نظيره التونسي ،خميس الجهيناوي ،في
العاصمة تونس.
وقال الجعفري في رده على ذلك إن «العراق
يرفض أي م��ن��اورات من شأنها أن تمس بأمن

البالد وسيادتها» .وش��دد على ض��رورة احترام
سيادة بالده ،قائالً« :سيادة العراق خط أحمر».
وف��ي سياق آخ��ر ،أش��ار الجعفري ،إل��ى قرب
ان��ت��ه��اء ب�ل�اده م��ن االس��ت��ع��داد لتحرير مدينة
الموصل ،مركز محافظة نينوى (ش��م��ال) ،من
سيطرة تنظيم «داعش».
وب��دأ وزي��ر الخارجية العراقي ،أم��س ،زيارة
رسمية إلى تونس (لم يعلن عن مدتها) ،التقى
خاللها كالً من رئيس الجمهورية ،الباجي قائد
السبسي ،ورئيس الحكومة ،الحبيب الصيد.
من جهته ،قال الجهيناوي ،إن ب�لاده ليست
فاعلة أساسية ،في المناورات العسكرية التي
أعلنت عنها السعودية ،األحد الماضي.

وأض�����اف ال��ج��ه��ي��ن��اوي« ،ن��ح��ن ج����زء من
ه��ذا ال��ت��ع��اون ،ول��ي��س لنا مصلحة مباشرة،
والسعوديون أشقاؤنا ونتفاعل معهم في كل
ال��م��ج��االت ،ولكن لسنا فاعلين أساسيين في
المناورات».
ويمثل تمرين «رعد الشمال» -بحسب الوكالة
السعودية« -رسالة واضحة أن المملكة وأشقاءها
وإخوانها وأصدقاءها من الدول المشاركة تقف
صفا ً واح��دا ً لمواجهة التحديات كافة والحفاظ
على السالم واالستقرار في المنطقة ،إضافة إلى
تأكيد العديد من األهداف التي تصب جميعها في
دائرة الجاهزية التامة والحفاظ على أمن وسلم
المنطقة والعالم» بحسب تعبير الوكالة.

م�صر تغلق معبر رفح بعد فتحه � 3أيام للحاالت اال�ستثنائية
أع��ل��ن��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة في
قطاع غزة أن السلطات المصرية
أغلقت معبر رفح الحدودي جنوب
القطاع بعد فتحه ثالثة أيام بشكل
استثنائي للحاالت اإلنسانية.
وق��ال��ت ال�����وزارة ف��ي ب��ي��ان إن
«السلطات المصرية أبلغتنا بإغالق
معبر رفح البري بعد ثالثة أيام من
فتحه استثنائياً» .وأض��اف��ت أن
« 2439مسافرا ً غادروا قطاع غزة»،
خالل هذه الفترة بينما وصل إلى
الصالة الفلسطينية من العالقين
في مصر وبعض الدول العربية الى
القطاع  1122مسافراً ،فيما أرجعت
السلطات المصرية  334مسافراً».
وفتحت مصر معبر رفح الحدودي
مع قطاع غزة السبت الماضي لمدة
يومين للحاالت اإلنسانية ومددته
ليوم آخر «بعد سبعين يوما ً على
اإلغ�لاق المتواصل» ،حسب هيئة
المعابر والحدود في غزة.
وكانت وزارة الداخلية في غزة
قالت في تقرير نشر أواخ��ر العام
المنصرم إن عام  2015كان العام
«األسوأ في عمل معبر رفح مقارنة
ب��األع��وام السابقة ال��ت��ي شهدت
ف��ت��رات أط����ول ف��ي ف��ت��ح المعبر

الوحيد ( )...في ظل تحكم سلطات
االح��ت�لال بباقي معابر القطاع».
وأضافت أن المعبر «فتح مدة 21
يوما ً فقط خالل  2015وعلى فترات
متباعدة».

وقال اسماعيل هنية نائب رئيس
المكتب السياسي في حركة حماس
«نحن منفتحون على أي مبادرة
من شأنها أن تنهي مأساة استمرار
إغالق معبر رفح».

ومعبر رف��ح هو المنفذ الوحيد
لسكان ق��ط��اع غ��زة ال��ى ال��خ��ارج
ومغلق منذ أكثر من عامين ،لكن
السلطات المصرية تعيد فتحه
استثنائيا ً في فترات متباعدة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مدينة أثرية في إيطاليا بتوسكانا
2 .2نلهو ،الفناء والهالك
3 .3يختلط عليه األمر ،هدمنا البناء
4 .4لإلستفهام عن العدد ،أداة إحدى حواسها ،مناص
5 .5حدبة على ضهر البعير ،مفرح
6 .6يجيئا ،حيوان خرافي
7 .7يكسو جلد بعض الحيوانات ،منتقل من مكان إلى آخر
ألسباب إقتصادية أو أمنية ،طلى باأللوان
8 .8مدينة أميركية على ميسوري ،نقاتل
9 .9أليكم وأجيء وارءكم ،إسم موصول ،للتأفف
1010إكتمل األمر ،غيّرت ،جلس برفقة
1111قامر ،تتقن العمل ،تتردد في طاولة الزهر
1212أرقدي ،جالس على الشراب

1 .1عمر ،إسم سبع ملكات الجيات في مصر
2 .2البحر ،رفضتما األمر
3 .3وصف ،رفاق السن ،ضمير منفصل
4 .4مرفأ مهم في دبي ،خوفنا الشديد
5 .5قرية فلسطينية ،جهد وتعب
6 .6مدينة فرنسية ،رأس إصبعي
7 .7من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،نداعب ،قطع
8 .8نبسطه ،جزار ،وعاء كبير
9 .9زوجة اليوس ملك طيبة في الميثولوجيا اليونانية،
عائدا ً
1010أجيء ،أعدد محاسن الميت
1111ننحته للقلم ،موجع
1212أودية ،نفاخرك
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،931684572 ،768592143
،193765284 ،425137869
،647821935 ،852349617
،376958421 ،584213796
219476358

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الدومينيكان  ) 2ليما ،مان
 ) 3انينه ،نمازحك  ) 4دام ،ارس،
موال  ) 5رر ،انديانا  ) 6يسكنوا،
لنا  ) 7فعلتم  ) 8تحرير ،دانت ) 9

يروح ،دستور  ) 10كالمار ،رنمنا
 ) 11ميلووكي ،الم  ) 12دين،
لبنان ،رر.
عموديا:
 ) 1االدرياتيك  ) 2لينارس،
حرامي  ) 3دميم ،كارولين ) 4

وان ،ان ،يحمل  ) 5هانوفر ،اول
 ) 6يم ،رداع ،دروب  ) 7نانسي،
لمس ،كن  ) 8ينم ،اب��ت ،تريا 9
) ام��ن ،م��دون  ) 10ال��زوال ،ارمل
 ) 11حا ،نون ،نار  ) 12اكلنا،
تسامر.

 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 Finest Hours
فيلم دراما بطولة كريس باين
من اخراج كريغ غيليسبي .مدة
ال��ع��رض  117دقيقة،ABC( .
ك���ون���ك���ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سينما سيتي ،فوكس).
Get Squirrely
ف����ي����ل����م ك�����وم�����ي�����دي ب���ط���ول���ة
فيكتوريا جاستيس من اخراج
روس ف��ي��ن��وك��ور .م��دة العرض
 85دق��ي��ق��ة( .س��ي��ن��م��ا سيتي،
 ،ABCسينمال).
The Choice
ف���ي���ل���م روم����ان����س����ي ب��ط��ول��ة
ال��ك��س��ن��درا داداري����و م��ن اخ��راج
روس كاتز .م��دة العرض 100
دق���ي���ق���ة ،ABC( .ك���ون���ك���ورد،
سينماسيتي ،امبير ،فوكس)
How to be Single
فيلم كوميدي بطولة اليسون
ب����ري م���ن اخ������راج كريستيان
ديتر .مدة العرض  110دقائق.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس).
Cash Flow 2
فيلم درام���ا بطولة كارلوس
ع���ازار اخ���راج س��ام��ي كوجان.
م�����دة ال����ع����رض  100دق���ي���ق���ة.
( ،ABCك�����ون�����ك�����ورد ،الس
س���ال���ي���ن���اس ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
ديونز ،فوكس).
The Boy
ف��ي��ل��م رع����ب ب��ط��ول��ة ل��وري��ن
كوهين من إخ��راج وليام برنت
ب��ي��ل .م���دة ال��ع��رض  98دقيقة.
( ،ABCالس ساليناسن سينما
سيتي ،اسباس ،فوكس)

