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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش ال�سوري ي�صدّ ( ...تتمة �ص)9

وأشارت مصادر ميدانية في تصريح لمراسل «سانا» الى
أن وحدات من الجيش دمرت عربتين مفخختين إلرهابيي
تنظيم «داع��ش» يقودهما انتحاريان قبل وصولهما إلى
النقاط العسكرية على أط��راف قرية البغيلية بالريف
الغربي.
ولفتت المصادر إلى أن وحدات من الجيش دمرت رتل
سيارات بعضها مزود برشاشات ثقيلة إلرهابيي «داعش»
على طريق الجنينة محيميدة بالريف الغربي.
وذكرت المصادر أن وحدات من الجيش وجهت ضربات
مدفعية على أوكار وتجمعات إرهابيي التنظيم التكفيري
في البغيلية وعياش والحسينية والجنينة بريف دير الزور
الغربي.
وأش��ارت المصادر إلى أن الضربات أسفرت عن تدمير
تجمعات وآليات وأسلحة متنوعة وعتاد حربي إلرهابيي
التنظيم التكفيري.
وأسفرت عمليات الجيش في دير الزور أول من أمس عن
مقتل  74إرهابيا ً من تنظيم «داعش» أغلبهم من جنسيات
تركية وشيشانية وتونسية.
وذكر مصدر عسكري لـ «سانا» أن وحدات من الجيش
والقوات المسلحة قضت على تجمعات للتنظيمات اإلرهابية

الع�شائر ت�سيطر ( ...تتمة �ص)9

ودم���رت عتادهم ف��ي عملياتها بريفي حمص الشمالي
والجنوبي الشرقي.
وفي حلب ،ارتفع عدد الشهداء إلى  ،4بينهم طفلة جراء
سقوط ع��دد من القذائف الصاروخية على أحياء صالح
الدين ،سيف الدولة واألشرفية في مدينة حلب مصدرها
المجموعات المسلحة.
وقد قضى مدنيان اثنان وأصيب عدد آخر بجروح إثر
قصف الجيش التركي ،بعشرات قذائف المدفعية مناطق
عدة في منطقة عفرين وناحية جنديرس في ريف حلب
الشمالي.
من جهة أخ��رى ،سيطرت «ق��وات سوريا الديمقراطية»
على الشدادي في ريف الحسكة بعد اشتباكات عنيفة مع
التنظيمات اإلرهابية ،كما سيطرت على حقل كبيبة النفطي
ليرتفع إلى  22على األقل عدد القرى والمزارع التي تمت
السيطرة عليها منذ الثالثاء في ريف الحسكة.
أما مدينة الرقة ،فشهدت قيام تنظيم «داعش» بتصفية
متطوع في الهالل األحمر في بتهمة «مخالفة أوامر التنظيم».
وجرح آخرون
في م��وازاة ذلكُ ،قتل عدد من المسلحين ُ
خ�لال االشتباكات مع الجيش السوري في محيط بلدة
حربنفسه وقرية عقرب في ريف حماه الجنوبي.

ّ
حل ُع َق ِد ( ...تتمة �ص)9
ولم َ
يبق أمام الفصائل المسلحة سوى طريق واحد
من جهتها الشمالية الشرقية لتنفذ عمليات انسحاب كلي
من مارع باتجاه أعزاز وحتى الحدود التركية ،وحتى هذا
الطريق غير آمن ويقع تحت نيران لجان الدفاع الكردية من
الغرب وداعش من الشرق.
وجود جبهة النصرة وباقي الفصائل شمال حلب بات
فقط في أجزاء من بلدات بيانون وعندان التي أصبحت
تحت السيطرة النارية للقوات السورية بشكل شبه كامل.
ال��ق��وات ال��س��وري��ة قطعت ط��رق اإلم���داد م��ن الحدود
التركية باتجاه البلدات القريبة من حلب المدينة كعندان
وحريتان.
وب��ال��ع��ودة إل���ى أع����زاز ف��ي ال��ش��م��ال آخ���ر ال��ق��واع��د
االستراتيجية للمسلحين قد تصبح داخل فكي الكماشة

خالل وقت قصير .السيطرة على مارع ستسهم في إطباق
الطوق حول أعزاز.
وبالسيطرة على أعزاز ُتح ّل أبرز عقد الشمال السوري،
وتنتقل القوات السورية وحلفاؤها والقوات الكردية لتنفيذ
الخطة الثانية أال وهي طرد داعش من الشمال وتحديدا ً من
مدينتي الباب ومنبج ،مما يسهّل في وصل الريف الشمالي
مع الريف الشرقي وأطباق حصار خانق على مسلحي
المدينة الذين باتوا الحلقة األضعف في هذه الدوامة ،رغم
وعود تركية سافرة بدعمهم ،إال أن قطار الجيش العربي
السوري والحلفاء ك��ان األس��رع وقطع كل سبل اإلم��داد
التركي عن محافظة حلب؛ فالحلم العثماني االستعماري
لم يتحقق ولن يتحقق أبداً..

علي رضا

الأفق ال�سيا�سي ( ...تتمة �ص)9
ال يحصلون على الرعاية الصحية المناسبة وأن العديد
من المستشفيات تم إغالقها.
معاناة الشعب اليمني بسبب العدوان دفعت وكيل
األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ستيفن
أوبراين الى دعوة مجلس األمن إلى التصدي للكارثة
اإلنسانية في اليمن .وهي أيضا ً ما دفعت مدير منظمة
هيومن رايتس ووتش كنيث روث بالتعبير عن أسفه
جراء انتهاك العدوان للمعايير الدولية قائالً إن التحالف
بقيادة السعودية والداعمين األميركيين ينتهكون
المعايير الدولية باستخدام القنابل العنقودية.
مقابل األصوات العالية التي تطلقها المنظمات الدولية
وفشل الرياض وحلفائها في إخفاء دم الضحية كشف
وزراء اإلعالم في دول مجلس التعاون عن خطط إلنشاء
فضائيات لمواجهة األدلة والوثائق التي تؤكد ارتكاب
العدوان جرائم حرب في اليمن.
وزي��ر اإلع�لام السعودي ع��ادل الطريفي ق��ال وبعد
ينصب حول نقل ما يجري
اجتماع في الرياض إن التركيز
ّ
في اليمن الى العال ِم الخارجي ،تحرك اعتبره البعض أنه
يعبر عن قلق تحالف العدوان من دخول روسية على خط
األزمة اليمنية ودعوتها ألكثر من اجتماع لألمم المتحدة
ومجلس األمن لبحث األزمة خاصة بعد التسريبات التي
تقول إن موسكو في صدد السعي إلصدار قرار جديد وإن
القرار «ألفين ومتئين وستة عشر» لم يعد صالحاً.
ه��ذا م��ا ي��دف��ع ال��ري��اض لسباق الساعة الروسية
والسعي الى الحسم الميداني مع عرقلة أي ح ٍّل سلمي
بعد تصريحات المبعوث الدولي الى اليمن اسماعيل
ولد الشيخ أحمد والذي قال إن انقسامات عميقة ما زالت
تحول دون دعوته الى مفاوضات جديدة ،مؤكدا ً أن
الخِ يار العسكري ال يمكن له حل الصراع في اليمن وأن
مسار السالم وحده كفيل بإنهاء الحرب.
وفي السياق ،توعد وزير الخارجية السعودي عادل
الجبير اليمنيين بأن بالده ستواصل حربها ضد اليمن
حتى «عودة الشرعية» فيها على حد تعبيره.
وقال الجبير في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» إن
«الرياض ستواصل دعم الرئيس اليمني (المستقيل)
عبد ربه منصور هادي حتى عودة الشرعية الى البالد»
بحسب تعبيره.
وأض��اف« :الدعم سيستمر حتى تحقيق األه��داف أو
حتى التوصل إلى اتفاق سياسي لتحقيق تلك األهداف»،

فيما اعتبر ان السيطرة على كامل اليمن ونجاح التحالف
الذي تقوده بالده في حربها على اليمن« ،مسألة وقت»
على حد قوله.
ميدانياً ،أكد مصدر ميداني أن القوات اليمنية المشتركة
أفشلت محاولة المرتزقة التقدم باتجاه مديرية المسراخ
في محافظة تعز جنوب اليمن ،وكبدت المهاجمين خسائر
بشرية ومادية.
وما زالت تتواصل المواجهات بين الجيش اليمني
واللجان الثورية في تعز على جبهة المسراخ وسط
تهويل إع�لام��ي ع��ن ت��ق��دم ال��ج��م��اع��ات المسلحة في
المنطقة.
وتتركز المواجهات في محيط نجد قسيم ونجد القبة،
بينما ال تزال بقية المناطق تحت سيطرة القوات اليمنية
المشتركة وسط استمرار الجماعات المسلحة بإطالق
القذائف واألعيرة النارية العشوائية على مركز المديرية
وأحيائها السكنية.
في السياق ذات��ه ،أف��اد مصدر مطلع في م��أرب ،بأن
الجيش اليمني واللجان الثورية سيطرا على جبل الحمرة
االستراتيجي بمنطقة قرود في الجدعان.
وكان مصدر عسكري يمني أعلن في وقت سابق يوم
األربعاء ،أن عددا ً من الجنود السعوديين قتلوا وأصيب
آخرون عندما أفشلت القوات اليمنية المشتركة محاولة
تقدم الستعادة مواقع في مدينة الربوعة بمنطقة عسير
جنوب السعودية.
وأوض��ح المصدر أن االشتباكات التي دارت بين
الجانبين أدت إلى تدمير  3مدرعات سعودية محملة
بالذخائر في منطقة عسير.
وفي مدينة عدن جنوب اليمن ،كشف المصدر عن
مقتل  10عناصر من المرتزقة على األقل وإصابة آخرين
بجروح في االنفجار الذي استهدف األربعاء ،معسكر
رأس عباس الذي يديره تحالف العدوان السعودي.
كما قتل أحد القيادات الميدانية لمرتزقة العدوان
السعودي اليوم األرب��ع��اء متأثرا ً بجروح أصيب بها
قبل يومين في مواجهات مع الجيش اليمني واللجان
الشعبية بمديرية كرش بمحافظة لحج جنوب اليمن.
كما أك��دت م��ص��ادر محلية وعسكرية مقتل القائد
الميداني ف��ي صفوف المرتزقة أحمد س�لام ،متأثرا ً
بإصابته في معارك قبل يومين ،في جبل العسقة بجبهة
كرش والذي قتل فيها القيادي اآلخر نعمان األغبري.

�أردوغان من حلم
( ...تتمة �ص)9

في الفلوجة ،اشتبكوا مع عناصر تنظيم داعش وفرضوا سيطرتهم
على قسم من منطقة الجوالن ،في شمال غرب المدينة ،وحي الجوالن
يخضع تماما ً لسيطرة تنظيم «داعش».
من جهة أخ��رى ،أعلن وزراء وبرلمانيون عراقيون األربعاء
بمشاركة سياسيين ومثقفين وق��ادة رأي عن تشكيل خلية أزمة
خاصة لتحرير الفلوجة وإنقاذ  10آالف عائلة يحتجزهم تنظيم
«داعش» كرهائن في المدينة.
وقال مسؤول الخلية وزير التخطيط سلمان الجميلي الذي ينتمي
للفلوجة إن« :وزراء ونواب وسياسيين وقادة رأي ومثقفين وجميعهم
يمثلون المدينة جرى اختيارهم واالتفاق على اجتماع دوري لتزويد
الحكومة والتحالف الدولي والمنظمات اإلنسانية بتفاصيل دقيقة
عما يعانيه المدنيون المحتجزون بالفلوجة من أوضاع مأساوية
وعددهم يزيد عن  10آالف عائلة وبواقع  50ألف نسمة فارق الحياة
منهم خالل األسبوعين الماضيين  200مدني جراء انقطاع الغذاء
والدواء عنهم وبينهم أطفال وكبار سن ونساء مرضى».
وأضاف الوزير أن «تشكيل هذا االجتماع الطارئ جاء بتوجيه من
رئيس الحكومة حيدر العبادي بالتنسيق مع أهل الفلوجة إلعادة
تحريرها والنظر بأوضاع المحتجزين وسبل إنقاذهم وكذلك إيجاد
الخطة التي يمكن بها تحقيق عملية التحرير وإعادتها لحضن الدولة
دون المساس بحياة وأرواح المدنيين بداخلها».
يذكر أن الفلوجة كانت أول مدينة وقعت تحت سيطرة التنظيم
المتطرف قبل الهجوم الشاسع ال��ذي شنه التنظيم على مدينة
الموصل شمال البالد والتي احتلها في حزيران  2014وانهارت على
إثرها وحدات الجيش العراقي ليحتل التنظيم بعدها مناطق تلو
أخرى تصل مساحتها ثلث مساحة العراق.
وبعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي بدأت
القوات األمنية بانتهاج استراتيجيات جديدة الستعادة المناطق
التي خسرتها وتعززت قوتها خاصة بعد تشكيل قوات مساندة
من المتطوعين أطلق عليها الحشد الشعبي ،وبعد ذلك تمكنت
القوات المشتركة من الجيش والشرطة والحشد من تحرير العديد
من المناطق في محافظتي صالح الدين واألنبار كان أهمها مدينة
الرمادي مؤخراً.

وعلى خلفية معلومات استخباراتية شن الطيران العراقي غارة
على معقل «داع��ش» في قضاء الرطبة في أقصى غربي العراق،
ما أسفر عن مقتل قيادي مع  19آخرين معظمهم من الجنسية
الروسية.
وفي السياق ،أعلن قائممقام (المدير اإلداري) مدينة الفلوجة
سعدون الشعالن عن سيطرة عشائر عراقية على شمال وجنوب
المدينة ،بعد معارك ضارية خاضتها ضد تنظيم «داعش».
وقال الشعالن لـ «السومرية نيوز» أمس ،إن «قبيلة الجميلة
ومعها العديد من العشائر تقود معارك ضارية ضد تنظيم داعش في
مناطق شمال وجنوب الفلوجة وقد كبدتهم خسائر فادحة باألرواح
والمعدات» ،مضيفا ً أن «المعارك تدور اآلن في أحياء الشهداء وجبيل
ونزال».
وأكد« :نحن بانتظار إعالن ساعة الصفر لدخول الجيش والشرطة
إلى المدينة ودعم العشائر المنتفضة بالسالح والعتاد».
وشهدت الفلوجة الواقعة شرق محافظة األنبار و 50كم غرب
بغداد ،اشتباكات الجمعة بين أبناء عشائر المدينة وعناصر
التنظيم الذي يسيطر على المدينة منذ نحو عامين والمحاصرة من
قبل القوات العراقية حتى اللحظة.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية العراقية أن اشتباكات وقعت «بين
أبناء عشائر الفلوجة وعناصر تنظيم داعش» ،مضيفا ً أن «مواجهات
حدثت بين عدد من أف��راد عشيرة الجريصات وعناصر الحسبة
التابعين لعناصر داعش في سوق النزيزة» وسط المدينة.
وتابع البيان أن «المواجهات حصلت باأليدي والسالح األبيض
وتطورت إل��ى اشتباكات باألسلحة الخفيفة والمتوسطة حيث
ساندت عشائر المحامدة والحالبسة عشيرة الجريصات في مواجهة
عناصر التنظيم ،وتمت السيطرة على أجزاء من منطقة حي الجوالن
وأطرافها من قبل األهالي».
وقال مسؤول محلي لوكالة «فرانس برس» إن «اشتباكات وقعت
بين أبناء عشيرة المحامدة والجريصات ضد جماعة الحسبة وقتل
عدد من عناصر داعش ،وأن الوضع متوتر».
من جهته صرح ضابط في شرطة األنبار التي تضم الفلوجة،
بأن «عشرات من أبناء عشائر الجريصات والحالبسة والمحامدة

ولتجد نفسها اآلن عاجزة أم��ام ما يحدث من تقدم
للجيش السوري وحلفائه في مناطق عدة ،وأهمها في
الشمالي السوري وعلى المناطق الحدودية مع تركيا،
حيث استعاد الجيش السوري مدعوما ً بالغارات
الجوية الروسية بلدة كنسبَّا في محافظة الالذقية
التي تبعد  5كلم عن الحدود التركية ،حسب ما أفاد
قائد ميداني في الجيش السوري.
يؤكد الخبراء االستراتيجيون أن في ظل المعارك
المحتدمة في سورية ،وفي ظل ما يشهده الميدان
السوري من تط ّورات لمصلحة الحكومة السورية
ال��ذي وضع تركيا في موقف صعب للغاية ،وباتت
في الوضع الراهن جل أهدافها الحصول على منطقة
صغيرة مثل اع��زاز التي تقع شمال محافظة حلب،
حيث أكد رئيس الوزراء التركي في الخامس عشر من
الشهر الحالي أن تركيا لن تسمح بسقوط اعزاز ،وفي
مؤازرة ذلك عبر عدد من اإلرهابيين الحدود التركية
إلى اعزاز بإشراف من السلطات التركية التي تحرص
على عدم سيطرة األكراد على المدينة.
ففي ظل اللعبة التي يلعبها الرئيس التركي الباحث
عن السلطنة والذي افشل مؤتمر جنيف  3الذي شهد
مسارا ً سياسيا ً وميدانيا ً لم يكن لمصلحة المعارضة
والدول اإلقليمية التي تقف خلفها ،لعله يحقق نصرا ً
ميدانيا ً يدخل من خالله مفاوضات جنيف المقبلة من
موقع المنتصر ،تلك اللعبة التي تقابلها سلسلة من
الفشل المحكم والسلم االنحداري للدور التركي ،ففي
ظل ذلك الفشل وخسارة تركيا تأثيرها في سورية يبقى
السؤال هل سيسمح ألنقرة في ظل الوجود العسكري
الروسي ببعض ماء الوجه الستكمال المحادثات؟ أم
أننا سنشهد انهيارا ً استراتيجيا ً لتركيا جراء رهانات
مغامرها أردوغان؟

ناديا شحادة

الهالل الأحمر :و�ضع النازحين في ليبيا كارثي

 50قتي ًال بغارة �أميركية على �صبراتة

ق��ت��ل أك���ث���ر م���ن  50ش��خ��ص�ا ً
وج��رح آخ��رون في غ��ارة للطيران
األم��ي��رك��ي على مدينة صبراتة
الليبية استهدفت موقعا ً لتنظيم
«داعش».
وأك��د متحدث عسكري أميركي
أن الطيران األميركي نفذ غارة على
معسكر تدريب لتنظيم «داع��ش»
في ليبيا.
وأف���اد رئ��ي��س بلدية صبراتة
الليبية حسين الذوادي أن طائرات
مجهولة نفذت ضربات جوية في
وقت مبكر من صباح أمس بمدينة
صبراتة في غرب البالد ما أسفر
عن مقتل  50شخصاً.
وقال الذوادي إن الطائرات نفذت
القصف في الساعة  3:30صباحا ً
بالتوقيت المحلي فأصابت مبنى
بمنطقة قصر تليل حيث يعيش
بعض العمال األجانب.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل نقلت
صحيفة «ن��ي��وي��ورك تايمز» عن
مسؤول غربي لم تنشر اسمه أن
طائرات أميركية قصفت معسكرا ً
لتنظيم «داعش» في ليبيا في وقت
مبكر صباح الجمعة مستهدفة
متشددا ً تونسيا ً ب��ارزا ً له صالت
بهجومين كبيرين في تونس العام
الماضي.
والتونسي المستهدف هو نور
الدين شوشان الذي يشتبه بأنه
العقل المدبر للهجوم على فندق
بسوسة التونسية العام الماضي.
وقالت الصحيفة إن مسؤولي
المخابرات األميركية يحاولون
التأكد من ما إذا ك��ان ن��ور الدين
شوشان قتل خالل الغارة.
ويعتقد أن ال��غ��ارة استهدفت
منزال ً يقطنه عدد من التونسيين،
وتعد مدينة صبراتة قاعدة تموين

رئيسة لعناصر التنظيم الوافدين
من تونس ،نظرا ً لقرب صبراتة من
الحدود التونسية ،إذ ال يفصلها عن
معبر رأس جدير سو  100كم.
وت��ق��ع ص��ب��رات��ة ق��رب ال��ح��دود
التونسية وهي واحدة من المناطق
التي يقول مسؤولون غربيون إن
متشددي «داعش» موجودون فيها
في إطار توسعهم في ليبيا.
يذكر أن إدارة الرئيس األميركي
ب��اراك أوباما رفضت اقتراحا ً من
البنتاغون بشأن ض��رب المعقل
الرئيسي لتنظيم «داع���ش» في

ليبيا.
وك���ان ال��ب��ن��ت��اغ��ون أص���ر على
ض��رورة تكثيف الغارات الجوية
ونشر وح��دات خاصة في مواقع
ليبية ع����دة ،خ��اص��ة ف��ي س��رت
الخاضعة لسيطرة «داعش».
وأكد مسؤولون في البنتاغون
أن��ه ب��دال ً من اتخاذ خطوات أكثر
نشاطاً ،تنوي واشنطن مواصلة
استراتيجيتها السابقة المتمثلة
في شن غارات منفردة الستهداف
قياديين في التنظيمات اإلرهابية
داخل األراضي الليبية.

إل��ى ذل��ك ،وص��ف األمين العام
لجمعية ال��ه�لال األح��م��ر الليبي
عمر أج��ع��ودة ،أوض��اع النازحين
في المدن والمناطق الليبية كافة
ب��ال��ك��ارث��ي��ة ،م��ن��وه �ا ً بحاجتهم
لمساعدات عاجلة.
وق���ال أج��ع��ودة أم���س« :علينا
أن نضع نصب أعيننا وبحسب
إحصائيتنا الموثقة أن هناك ما
يزيد عن  500ألف نازح يحتاجون
إلى المساعدة اإلنسانية العاجلة،
وموجودين في  40مدينة ليبية».
وأض��اف أن استجابة المنظمات

الدولية لدعم احتياجات النازحين،
محدودة للغاية وغير كافية.
وأش����ار إل���ى أن ف���روع ال��ه�لال
األحمر تواجه «حرجا ً كبيرا ً لما
تردهم من مناشدات واستغاثات
م��ن ال��ن��ازح��ي��ن ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون
األ َم َّرين جراء نزوحهم».
جدير بالذكر أن ليبيا تشهد
انفالتا ً أمنيا ً وقتاال ً بين ميليشات
متناحرة منذ اإلط��اح��ة بالزعيم
معمر القذافي عام  2011ما أدى
الى نزوح داخلي وخارجي خاصة
الى تونس المجاورة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1شاعر لبناني من كبار الشعراء المعاصرين ،أستفسر
عن
2 .2أداة إحدى الحواس ،من المخلوقات ،نجيع
3 .3يجالسا على الشراب ،صارعت
4 .4عاصمة أوروبية ،منازلنا
5 .5من أنواع السمك ،أخبرت بما في فؤادها ،دعم
6 .6عبد ،مرفأ في جنوب أوستراليا
7 .7يوافقا الرأي ،تاقت إلى ،حرف عطف
8 .8ألف ،خبر ،مرفأ قديم في جنوب أسبانيا
9 .9صوت األلم ،حرف نصب
1010طليا باأللوان ،دولة أوروبية
1111عملة آسيوية ،ساحراً ،قبل اليوم
1212مرفأ فرنسي ،مدينة فيتنامية

1 .1قصصي ومسرحي لبناني راحل له «لوال المحامي»
2 .2مدينة جزائرية ،ظرف مكان
3 .3يحصل على ،شهر ميالدي
ّ 4 .4
لطخ بالعار ،فاخر
5 .5سنة ،أحالم ،للتفسير
6 .6مصابيح ،فتيات
7 .7لحس ،يكسبا ،خاصتنا
8 .8موقد الح ّمام ،سالم
9 .9أضاء ،نظمنا
1010كشحن األرض بالمكنسة (هن) ،رقد
1111تع ّود على الشيء ،ذكر األفعى
1212جمعت عن األرض ،فروض ،حيوان مفترس
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،769854321 ،318267549
،196572438 ،245139867
،832946175 ،574318296
،657421983 ،921783654
483695712

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ج��ي��م��ي ك���ارت���ر ،اب ) 2
رمحاال ،افيون  ) 3ركبنا ،ادري 4
) ينمو ،بالتيا  ) 5سب ،تا ،فت،
نسب  ) 6يعايد ،رم��س ،ي��ا ) 7

يانسا ،بيار  ) 8يال ،باتراس ) 9
يبارح ،يتركا  ) 10بب ،يهرما ،ني
 ) 11ايدا ،اي ،تانب  ) 12نادمت،
نبي ،اد.
عموديا:
 ) 1جرزي سيتي ،بان  ) 2يم،

نبع ،ليبيا  ) 3محرم ،اياب ،دد ) 4
ياكوتيا ،ايام  ) 5كلب ،ادنبره ) 6
اانب ،ساحرا  ) 7الفرات ،مين ) 8
تا ،اتم ،ريا  ) 9رفات ،سبات ،مي
 ) 10يدين ،يسرنا  ) 11اوراسيا،
كينا  ) 12بني ،بارما ،يد.

 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)

