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القوات الأميركية ( ...تتمة �ص)9

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

كما عبّر عن قلقه من أن تو ّفر الخطة األميركية
الروسية لوقف القتال في سورية ميزة للقوات
الحكومية وحلفائها ،بينما ال ت ّتخذ موقفا ً واضحا ً
من الشروط الخاصة بـ»المعارضة السورية».
وف��ي خطوة ُتع ّد انتهاكا ً للقوانين الدولية
ّ
توغل الجيش
واعتدا ًء على السيادة السورية،
التركي عشرات األمتار في األراض��ي السورية،
وباشر بحفر خندق في قرية قرميتلق بمنطقة
شيه الحدودية ،تحضيرا ً لبناء جدار.
ً
وبحسب صحيفة «ال��وط��ن» ،نقال عن موقع
«الحل السوري» اإللكتروني المعارض ،قالت
مصادر من مدينة عفرين ،إنّ الجيش التركي
تجاوز ال��ح��دود بعشرات األم��ت��ار ،وب��دأ بحفر
خندق في قرية قرميتلق ،بعد قطع مئات أشجار
الزيتون ،تحضيرا ً لبناء جدار في تلك المناطق.
ميدانياً ،استعاد الجيش السوري وحلفاؤه
السيطرة على التالل المحيطة ببلدة خناصر
بريف حلب الجنوبي الشرقي.
وك��ان��ت االشتباكات العنيفة استمرت مع
عناصر «داعش» في أجزاء من البلدة التي حاول
التنظيم اقتحامها ،كما استعاد الجيش وحلفاؤه
النقاط الواقعة بين قريتي رسم النفل وشاللة
كبيرة ،وتلّة السيرياتل.
وف��ي ري��ف حمص الشرقي ،ألحقت وح��دات
من الجيش السوري بمسلحي تنظيم «داعش»
خسائر كبيرة ب��األف��راد والعتاد واآلل��ي��ات في
محيط مدينة تدمر ،بحسب ما أفادت به وكالة
«سانا» السورية لألنباء.
وذك��ر مصدر عسكري للوكالة ،أنّ وح��دات
الجيش العاملة على اتجاه تدمر «اشتبكت مع
مجموعات من «داعش» في محيط قرية الباردة
في ناحية القريتين ومنطقة البيارات الواقعة
غرب مدينة تدمر بنحو 10كم».
وبالتوازي مع ذلك ،استهدف سالح الجو في
الجيش السوري مواقع وتج ّمعات المسلحين
في مدينة داريا في ريف دمشق.
وفي ريف القنيطرة قصفت مدفعية الجيش
السوري مواقع المسلحين في بلدة مسحرة.
أ ّما في ريف درعا فقد قصفت مدفعية الجيش
السوري مواقع المسلحين في أحياء درعا البلد
في مدينة درعا ومدينة إنخل.
وشهدت محافظة الرقة اليوم قصفا ً من قِبل
تنظيم «داعش» اإلرهابي باألسلحة الثقيلة على
قرية شركراك شرق بلدة عين عيسى في ريف
الرقة الشمالي.
ف��ي وق��ت دارت اش��ت��ب��اك��ات بين «وح���دات

الحماية الكردية» ومسلّحي «داعش» شمال بلدة
سلوك في ريف الرقة الشمالي ،ما أدّى لمقتل
وجرح عدد من مسلّحي الطرفين.
وف��ي ال��س��ي��اقُ ،قتل  15مسلحا ً م��ن تنظيم
«داع���ش» خ�لال اشتباكات وقعت م��ع «ق��وات
سورية الديمقراطية» في محيط قرية العزاوي
ج��ن��وب م��دي��ن��ة ال���ش���دادي ف��ي ري���ف الحسكة
الجنوبي.
وت��اب��ع س�لاح ال��ج��و ف��ي ال��ج��ي��ش ال��س��وري
طلعاته الجوية مستهدفا ً مواقع وتج ّمعات
المسلحين في قريتي الجفرة والمريعية في ريف
دير الزور.
وفي حلب استهدف الطيران الحربي الروسي
مناطق في بلدة خناصر ومحيطها في ريف حلب
الجنوبي الشرقيُ ،قتل خاللها ما ال يق ّل عن 20
مسلّحا ً من تنظيم «داعش» اإلرهابي.
ه��ذا وش��نّ س�لاح الجو في الجيش السوري
غ��ارات على مواقع وتج ّمعات المسلحين في
مدينتي دير حافر والباب في ريف حلب.
وبالتوازي مع ذلك قصفت مدفعية الجيش
السوري مواقع المسلحين في حي بستان القصر
في مدينة حلب.
كما د ّمرت «وح��دات الحماية الكردية» عربة
محملة برشاش ثقيل و ُقتل  11مسلحا «لجبهة
النصرة» وحلفائها ،خالل اشتباكات وقعت في
محيط حي الشيخ مقصود في مدينة حلب.
ووقعت اشتباكات بين «وح���دات الحماية

الكردية» والمجموعات المسلحة في محيط حيّي
بني زيد وبستان الباشا ومنطقة السكن الشبابي
في مدينة حلب ،أسفرت عن قتل وجرح عدد من
مسلحي الطرفين.
كذلك أحبطت «وح���دات الحماية الكردية»
أمس هجوما ً لتنظيم «داعش» اإلرهابي بواسطة
سيارة مفخخة ،وقامت بتفجيرها قبل وصولها
إلى هدفها في محيط قرية «الطالبية» جنوب
بلدة صرين في ريف حلب الشمالي الشرقي.
أ ّما في إدلب ،فقد أُخرجت ثالث حاالت مرضية
طارئة بالتنسيق مع الهالل األحمر من بلدتي
كفريا والفوعا المحاصرتين ف��ي ري��ف إدل��ب
الشمالي ،يرافقها  18من ذوي المرضى مقابل
خ��روج ثالث ح��االت أخ��رى من بلدة مضايا في
ريف دمشق.
وخ�ل�ال اش��ت��ب��اك��ات ب��ي��ن ال��ج��ي��ش وتنظيم
«داع��ش» اإلره��اب��ي في محيط حقل شاعر في
ري��ف حمص ال��ش��رق��ي ،سقط خاللها ع��دد من
القتلى في صفوف المسلحين .وفي ريف حمص
استهدف سالح الجو في الجيش السوري مواقع
وتج ّمعات المسلحين في مدينة تلبيسة وبلدتي
الغنطو وتيرمعلة.
إلى ذل��ك ،دخل الهالل األحمر السوري أمس
بلدة مضايا ،وعلى اإلثر أجرى معاينات طبية
لبعض الحاالت المرضية .ومن المق ّرر إجالء 19
شخصاً ،بينهم رجل كفيف وآخر مريض ،والباقي
نساء وأطفال لديهم حاالت مرضية.

الجي�ش واللجان ( ...تتمة �ص)9
�ج��ر ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية م��درع��ة
وف� ّ
«برادلي» تابعة للعدوان السعودي بعبوة ناسفة
في خط موقع الفريضة ،في حين قتل جنديان
للعدوان السعودي في عمليتي قنص في موقعي
الفريضة.
في غضون ذلك ،شنت طائرات العدوان السعودي
 13غارة على عدد من المناطق في مديرية صرواح
بمأرب مستهدف ًة منازل المواطنين ،أسفرت عن
سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
وفي صنعاء أغار طيران العدوان على مديرية
نهم ومنطقة النهدين والسبعين ،في حين استهدف
بـ  8غ��ارات منطقة وادي الحسين بمديرية دمنة
خدير بتعز.

كما عاودت بارجات العدوان السعودي قصفها
بقذائف المدفعية والصاروخية على طول المناطق
الحدودية بمحافظة صعدة.
وكانت القوات اليمنية المشتركة أعلنت أنها
استهدفت ب��ص��اروخ بالستي تجمعا ً لمليشات
المرتزقة في منطقة بير المرازيق بمحافظة الجوف
بصاروخ بالستي من نوع قاهر واحد.
كما استهدفت القوات المشتركة بارجة حربية
للعدوان في البحر األحمر قبالة سواحل الحديدة
غرب اليمن.
وفي وقت الحق ،أعلنت وزارة الداخلية السعودية
مقتل جندي من حرس الحدود في منطقة نجران
الحدودية بنيران مصدرها من اليمن.

وذك��رت وزارة الداخلية في بيان أن عريفا من
ق��وات حرس الحدود السعودية قتل إثر تعرض
إحدى الدوريات في قطاع خبّاش إلطالق نار كثيف
من داخل الحدود اليمنية.
من جهة ثانية ،قتل وج��رح أكثر من ثمانين
مسلحا ً من مرتزقة العدوان السعودي في جبل
هيالن ومحيط معسكر كوفل في محافظة مأرب.
وأكد مصدر عسكري أن القوات المشتركة حققت
تقدما ً باتجاه معسكر كوفل حيث دارت مواجهات
أسفرت عن مقتل أربعة وخمسين مرتزقا ً وأن
عشرات آخرين أصيبوا ونقلوا الى مستشفيات
محافظة م��أرب وبين القتلى القيادي الميداني
صالح درهم الشدادي وثمانية من مرافقيه.

ال�سي�سي :الطائرة الرو�سية �أُ َ
�سقطت فوق �سيناء
أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألول
م��رة ب��أن طائرة الركاب الروسية التي تحطمت
في شبه جزيرة سيناء تم إسقاطها بهدف ضرب
العالقات مع روسيا.
وقال السيسي في كلمة ألقاها أمس في مؤتمر
للتنمية االقتصادية إن من أسقط الطائرة الروسية
كان يسعى لضرب العالقات المصرية الروسية،
وليس قطاع السياحة فقط ،مضيفا ً أن من أسقطها
لو استطاع لضرب العالقات المصرية مع الجميع
لتبقى البالد معزولة.
ومن الجدير بالذكر أن هذا أول اعتراف رسمي
من مصر بأن الطائرة أسقطت ،حيث أن موسكو

أعلنت أن الطائرة أسقطت بفعل انفجار قنبلة لكن
مصر قالت إنه لم يظهر دليل يثبت ذلك وأن لجنة
التحقيق ترجح جميع االحتماالت.
يذكر أن هيئة األمن الفدرالية الروسية أعلنت بعد
تحقيقاتها أن تحطم الطائرة الروسية أثناء قيامها
برحلة من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ ،ناتج
عن زرع قنبلة يدوية الصنع على متنها .ويعد هذا
الحادث أكبر كارثة جوية في التاريخ الروسي
والسوفياتي وأسفر عن مقتل  224شخصاً.
وكان الرئيس المصري دعا الشعب المصري الى
المساهمة في نهوض االقتصاد المصري ،الفتا ً إلى
أن صندوق تحيا مصر جمع مبلغ  4.7مليار جنيه،
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وأف���اد ض��اب��ط ع��راق��ي ف��ي قيادة
عمليات األن��ب��ار أم��س ب��أن ال��ق��وات
األميركية ،باإلضافة ال��ى قواعدها
العسكرية في الحبانية وعين األسد،
بدأت بإنشاء قاعدة في منطقة الحمره
ش��م��ال ش��رق��ي ال��ف��ل��وج��ة ،كما ب��دأت
بتشييد ق��اع��دة عسكرية ق��رب حقل
عكاس الغازي الواقع ق��رب الحدود
العراقية السورية.
وأض����اف ال��ض��اب��ط أن المرحلة
المقبلة تؤكد زيادة الوجود العسكري
ف��ي األن��ب��ار التي ب��دأت تنتفض ضد
«داع��ش» والتخلص منه ،وأن القادة
العسكريين األميركيين أك���دوا في
أكثر من لقاء جمع القادة العراقيين
في الفترة األخيرة أن االستراتيجية
العسكرية األميركية تشير الى زيادة
الوجود في األنبار التي ستكون منطقة
تنعم باألمان خالفا ً لما كانت عليه
خالل الـ  13عاما ً الماضية.
وتخوض القوات العراقية ورجال
العشائر معارك ضارية ضد تنظيم
«داع����ش» ف��ي م��ن��اط��ق متفرقة من
محافظة األنبار وخاصة في الفلوجة
وهيت بعد استكمال تحرير مدينة
الرمادي مركز محافظة األنبار.
على الصعيد الميداني ،اتهم النائب
عبدالرحيم الشمري األخ��وة اسامة
النجيفي واثيل النجيفي باثارة فتنة
جديدة في الموصل والعراق من خالل
إدخ��ال القوات التركية الى األراض��ي
العراقية ،فيما حذر من انهيار الوضع
الصحي واإلنساني في الموصل بسبب
شح المواد األسياسية.
وق��ال النائب عن محافظة نينوى

المعسكر».
وفي السياق ،أفاد مصدر محلي في
محافظة نينوى ،بأن جماعة «داعش»
اإلرهابية سحبت أغلب عناصرها من
الجهة اليسرى في مدينة الموصل،
فيما أشار الى أن أكثر من  400عنصر
من الجماعة ف��روا الى جهة مجهولة
بسبب قلة الموارد المالية.
وقال المصدر لـ «السومرية نيوز»،
إن «تنظيم داعش سحب ،مساء اليوم،
غالبية عناصره من الساحل األيسر
في الموصل وباتت ش��وارع الساحل
شبه خالية م��ن أي وج��ود م��ن دون
معرفة األسباب الحقيقية لهذا األمر»،
موضحا ً أن «المعروف أن التنظيم
ينشر مسلحين في أغلب التقاطعات
وينشر الشرطة اإلسالمية على شكل
دوري���ات ج��وال��ة ،لكنها اختفت قبل
غروب الشمس».

في تصريح إلى «وكالة كل العراق» إن
«أهالي نينوى ساخطون على النواب
والسياسيين الكذابين ،والمنافقين
ال��ذي��ن أوص��ل��وا المحافظة إل��ى هذه
الحالة».
وأضاف الشمري أن «السياسيين
الممثلين للمحافظة ب���دأوا ب��إث��ارة
الفتنة ف��ي البلد م��ن خ�لال تسهيل
دخول الجيش التركي إلى المحافظة
والتدخل بقرارات الدولة».
وأوض����ح أن «األخ���وي���ن ،أس��ام��ة
واث��ي��ل ال��ن��ج��ي��ف��ي ،ي��دع��م��ان دخ��ول
ال��ق��وات التركية إل��ى أرض الموصل
لخلق فتنة مع الحكومة المركزية»،
كاشفا ً عن وجود قوة عسكرية تركية
كبيرة في المحافظة ،وأن «تلك القوة
تملك مدرعات ترفع العلم التركي في
معسكر بعشيقة ،إضافة إلى هبوط
وإق�ل�اع ال��ط��ائ��رات التركية ف��ي ذلك

الم�أزق الأردوغاني ( ...تتمة �ص)9

ال�سعودية وورقتها ( ...تتمة �ص)9

األخيرة» ،كما كان قد حذر حلف الناتو تركيا من عدم االعتماد عليه
في دعم مالي في حال حدوث مواجهة تركية ـ روسية بشأن الوضع
السوري ،فهو إفراغ للجعبة التركية والسعودية معا ً في معادالت الب ّر
في الشمال السوري حتى ولو كانت تحت ستار «محاربة داعش» .وهي
تعبير عن ضغوط أميركية حازمة اتجاه أنقرة ،وبداية طريق الخروج
التركي من سورية ،فهل ُرسمت مالمحه بمتعرجاته ،أم أن قوس آخره
قد ظهر؟
لم يكن يوما ً التقدم التركي في الملف اإلرهابي على الصعيد السوري
أضعف من هذا التوقيت ،بعد انعكاس معادالت متعددة على األرض
السورية أفرغت اليد التركية من قبضة اإلمساك بأحالم األردوغانية
والمراوحة عكساً ،فما الحلول المتاحة أردوغانياً؟ وهو غير القادر على
رفض أو اللعب بوقف إطالق النار بعد إعالن وزارة الدفاع الروسية عن
إنشاء مركز تنسيق ومراقبة لوقف إطالق النار في سورية في قاعدة
حميميم ،وهو غير قادر على القبول بهذا الوضع بعد التنسيق الروسي
ـ السوري في الميدان العسكري والسياسي وتشديد كلتا الدولتين على
مواصلة القتال ضد «داعش» ،كما أنه غير قادر على التصعيد العسكري
أو السياسي بزعامة مجموعاته اإلرهابية التي أدرجها مجلس األمن
التابع لألمم المتحدة على قائمة التنظيمات اإلرهابية ،خصوصا ً أن
مجموعات الوسط السوري والغوطة يمكن لها أن تستفيد بعد عمليات
إع��ادة تدوير من اتفاق وق��ف العمليات العسكرية ،ف��أي م��أزق أوقع
أردوغ��ان نفسه فيه؟ وأي معادلة قسرية كتبها بحبر يده؟ فميونيخ
المنعقد في  12شباط الحالي كان على وقع المنعطف االستراتيجي
للجيش السوري وحلفائه في األري��اف الشمالية ودف��ع المجموعات
المسلحة إلى البطن التركي ،وهو ما تقف تركية أمامه بحيرة وتعب بعد
تحذير وزير الخارجية الروسية سيرغي الفروف «أن التشكيك في االتفاق
الروسي ـ األميركي حول الوضع في سورية يُعَ ّد دعوة للحرب وليس
للسالم» فعنق الزجاجة ضيق والمساحات والطرق وعرة للخروج من
تحت مظلة المأزق التركي ـ السعودي أمام ما يستجد من قوة.

إعادة النظر بقرارها قائالً تلقينا بكثير من األسف قرار المملكة المفاجئ القاضي
بإيقاف المساعدات المخصصة لتسليح وتجهيز الجيش وقوى األمن الداخلي،
وما كنا نريد أن تصل األم��ور إلى ما يخالف طبيعة العالقات التاريخية بين
البلدين ،وكذلك حمل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس تيار
المستقبل سعد الحريري حزب الله مسؤولية وقف المساعدات ،داعين الحكومة
إلى ردع الحزب عن استمرار التهجم على الرياض ،فتلك التصريحات التي جاءت
في محاولة إلرضاء المملكة لم تنفع ،وبقيت األخيرة متمسكة بموقفها بل وصعدت
أكثر ،حين طالبت وزارة الخارجية السعودية في  24شباط من مواطنيها مغادرة
لبنان وعدم السفر إليه ،وفي خطوة تالها إعالن اإلمارات منع مواطنيها من السفر
إلى لبنان وخفض بعثتها الدبلوماسية فيه ،لتجدّد بعد ذلك وزارة خارجية
البحرين طلبها من جميع مواطنيها عدم السفر نهائيا ً إلى الجمهورية اللبنانية،
ليؤكد بذلك الخبراء على أن موجة التصعيد السعودية ليست احتجاجا ً على
موقف بل هي عقاب جماعي متصاعد لوقف مصادر التمويل على لبنان هدفها
األول خنق لبنان اقتصاديا ً وتحميل حزب الله المسؤولية بذلك.
فمن خ�لال اإلج���راءات التي اتخذتها المملكة خ�لال األي��ام الماضية بحق
الجمهورية اللبنانية يدرك المتابع أن الرياض أعلنت حربها االقتصادية على
لبنان وتخلّت عن حليفها األول تيار المستقبل الذي يعاني أصالً من أزمة مالية
خانقة من دون اهتمام سعودي ،ليكون بذلك سعد الحريري في وضع ال يُحسد
عليه ماليا ً وسياسياً.
وبذلك يكون السقف السعودي من خلف هذا التصعيد هو محاربة لبنان
اقتصاديا ً والتصويب على حزب الله تطبيقا ً لسياسة تفاهم اوباما ونتنياهو
بحصر حروبهم في المنطقة بحزب الله ،التي تمت في لقاء اوباما ونتنياهو في
 10تشرين الثاني  ،2015حيث أكد اوباما في بداية لقائه بنتنياهو ان البيئة
األمنية في الشرق االوسط قد تدهورت في الكثير من المجاالت ،مؤكدا انه سيناقش
الوضع في سورية وكيفية مكافحة داعش وحزب الله.
فواشنطن وتل ابيب والرياض تخوض مغامرة جديدة ،وباتت تسعى وراء
هدف واحد هو استهداف حزب الله في محاولة لتغيير المشهد العام في المنطقة
بعد فشلها جميعا ً في سورية وفشلها في تحجيم الدورين الروسي واإليراني.

ناديا شحادة

فاديا مطر

منها مليار جنيه من الجيش.
وأض��اف الرئيس المصري« :لو أن  10مليون
مصري ممن يمتلكون موبيالت صبح على مصر
بجنيه واحد ،يعني في الشهر  300مليون جنيه
وفي السنة  4مليار جنيه. ..احنا بنتكلم كتير».
وشهد مسرح الجالء في العاصمة المصرية
أمس احتفالية إعالن استراتيجية مصر للتنمية
المستدامة «رؤية مصر .»2030
وتعتبر استراتيجية  2030بمثابة عملية
تبادل للفكر واآلراء بما ينعكس على األداء واإلنتاج
المستقبلي ،حيث يشارك مجموعة من المستثمرين
في تنفيذ هذه الرؤية.

وأض��اف المصدر ال��ذي طلب عدم
الكشف عن اسمه ،أن «أكثر من 400
عنصر ف��روا من مواقع التنظيم ولم
ي��ع��رف م��ص��ي��ره��م» ،م��ش��ي��را ً ال��ى أن
«التنظيم يعيش حالة من االنهيارات
وه��روب عناصره بسبب قلة موارده
المالية بعد تدمير خمسة مصارف
مهمة له في الجانبين األيمن واأليسر
في الموصل».
يذكر أن مدينة الموصل تخضع
لسيطرة «داعش» ،منذ ( 10حزيران
 ،)2014إذ تعاني من أزم��ة أمنية
وإنسانية كبيرة نتيجة سعي التنظيم
إلى فرض رؤيته «المتطرفة» على
جميع نواحي الحياة في المدينة،
فيما تتواصل الضربات الجوية على
مواقع الجماعة في المحافظة وغالبا ً
ما تسفر عن مقتل وإصابة عدد من
عناصره.

البحرين :ال�سجن �سنة بحق المعار�ض �إبراهيم �شريف
حكمت محكمة بحرينية بالسجن لمدة سنة بحق
المعارض ،الناشط السياسي إبراهيم شريف ،بتهمة
«التحريض على كراهية النظام» ،وبرأته من محاولة
تغيير نظام الحكم «بالقوة».
وق��ال مصدر قضائي أم��س ،إن المحكمة الكبرى
الجنائية البحرينية قضت بحبس األمين العام
السابق لجمعية «وع���د» إبراهيم شريف بتهمة

التحريض على كراهية النظام.
وكانت السلطات أعادت في تموز الماضي توقيف
شريف بعد اإلفراج عنه لفترة ،وقرر القضاء محاكمته
بتهمة «الترويج لتغيير نظام الحكم بالقوة».
وذكرت النيابة العامة وقتها أن التهمة تستند إلى
إلقاء شريف خطابا ً في مكان عام دعا فيه الى «الخروج
في ثورة على نظام الحكم» ومواجهة السلطات .وجاء

خطابه خالل إحياء ذكرى أحد ضحايا االحتجاجات
التي اندلعت في عام  ،2011بالتزامن مع األحداث
التي سميت بـ «الربيع العربي».
ودفع شريف ببراءته من التهمة مع بدء محاكمته
في  24آب ،ليرفع قضيته في ما بعد إلى المحكمة
الكبرى بدافع أن التهمة تستند فقط إلى «تخمينات»
النيابة العامة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1سلسلة جبلية في لبنان تمتد من جبال نيحا بالشوف
إلى ضهر البيدر
2 .2فتى يوناني أسطوري عشق صورته المنعكسة في
الماء ،من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة
3 .3طلى باأللوان ،والية أميركية
4 .4بحر ،مدينة مصرية ،ذكر األفعى
5 .5دعم ،إله الجمال والخصب واإلنبعاث عند الفينيقيين
6 .6وافقك الرأي ،مدينة نيبالية
7 .7حرف أبجدي مخفف ،الوميض ،جهد وتعب
8 .8عثرنا على ،يقفالن الباب
9 .9من المحرمات ،خاصتنا ،أحد الوالدين
1010وضع شيئا ً مقابل المال ،نام ،يحترم
1111رأس إصبعي ،دولة عربية
1212للنداء ،يثنيان على ،حرف تمني

1 .1مدينة إيرانية ،للتفسير
2 .2إله هندي ،ألزمنا
3 .3أشترع ،ضمير متصل ،دخل فجأة
4 .4خاصتي ،مذاهب ،نتبع
5 .5ركيزة ،غنج ،إكتمل األمر
6 .6يرافق ،نرغب في األمر
7 .7عاصمة عربية ،بلدة لبنانية
8 .8من آلهة الفراعنة ،أرشدا
9 .9جوابه ،بارزا ً عيوب ومحاسن الميت ،من الحبوب
1010من األلوان (باألجنبية) ،صادق
1111حرف تعليل ،يسكن برفقة ،طاف بالمكان
1212عتب على ،مثيل ،العاصفة البحرية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،956381472 ،832475691
،698753214 ،741629835
،124968357 ،375214986
،569847123 ،413592768
287136549

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1كمال خير بك ،ري  ) 2ليما،
اساندك  ) 3يلمسان ،بسمنا ) 4
دا ،كسبنا ،رتل  ) 5ان��دور ،الست
 ) 6ل��وم ،اسلمه ،ها  ) 7يربي،

نرسيس  ) 8حامت ،رعد  ) 9رن،
بر ،ابريل  ) 10التنين ،دربت ) 11
امن ،يلدان ،اب  ) 12ابني ،يأمان.
عموديا:
 ) 1كليد البحر ،اد  ) 2ميالنو،
أنام  ) 3أمم ،دميم ،لنا  ) 4السكو،

رتبت  ) 5أسراب ،رنين  ) 6يأنب،
سير ،يلي  ) 7رس ،نال ،عاند ) 8
باب المندب ،اي  ) 9كنس ،سهر،
ردن���ا  ) 10دم���رت ،س��ري��ر ) 11
ركنت ،ه��ي ،لبان  ) 12الباسل،
تبا.

 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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Deadpool
فيلم تشويق بطولة مورينا
بلكارين م��ن اخ ��راج تيم ميلر.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  106دق ��ائ ��ق.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س ��ال� �ي� �ن ��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
فوكس).
!Snowtime
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
انجيال غالوبي من اخ��راج جين
فرانويس بايلوت .مدة العرض
 80دق �ي �ق��ة ،ABC( .سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
فوكس).
The Idol
فيلم كوميدي بطولة توفيق
ب��ره�م��وم م��ن اخ ��راج ه��ان��ي ابو
اسعد .مدة العرض  100دقيقة.
(سينما سيتي ،ديونز ،فوكس،
سينما سيتي).
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)

