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تتمات  /ت�سلية
فعاليات اجتماعية ( ...تتمة �ص)9

الجيش ،وسط قصف متبادل ترافق مع سماع دويّ انفجارين
عنيفين في المنطقة قرب فندق فرات الشام ،يُعتقد أ ّنهما ناجمان
عن تفجير عنصرين من التنظيم نفسيهما ،كما دارت اشتباكات
بين ّ
الطرفين في محيط منطقتي ال ّرصافة وهرابش ومنطقة
جمعية الرواد وحويجة صكر وقرية الجفرة بمحيط مطار دير
الزور العسكري.
بينما أ ّكدت مصادر الجيش سقوط قتلى في صفوف «داعش»،
وتدمير اثنتين من آلياته خالل عمليات للجيش في دير الزور.
كما د ّمرت وحدات من الجيش السبت تج ّمعات ومق ّرات للتنظيم
التكفيري في منطقة الجفرة ومرابض هاون كانوا يستخدمونها
في استهداف المطار العسكري واألحياء السكنيّة على األطراف

الغربية لمدينة دير الزور.
وف��ي السياق األمني الميداني ،شهدت الساعات الماضية
خروقات جديدة من ِقبَل التنظيمات اإلرهابية لوقف األعمال
القتالية الذي بدأ في  27الشهر الماضي تنفيذا ً لالتفاق الروسي
األميركي ،وتب ّناه مجلس األمن الدولي بموجب قراره رقم .2268
وذكر مركز التنسيق الروسي في مطار حميميم في بيان ،أ ّنه
ت ّم «رصد  5خروقات لوقف األعمال القتالية في سورية خالل
الساعات الماضية ،حيث ت ّم رصد خرقين في كل من ريفي حلب
والالذقية وخرق واحد في ريف حماة».
وبيّن المركز في البيان الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية
على موقعها اإللكتروني ،أنّ «مسلحي مجموعة «اللواء السلطان

�ضحايا بغارات ( ...تتمة �ص)9
م��راد» ،المنتشرين في منطقتي األشرفية والحيدرية ،قصفوا
بالمدفعية م ّرتين مواقع وحدات الحماية الكردية في حي الشيخ
مقصود في مدينة حلب ما أسفر عن استشهاد  4أشخاص وإصابة
 7آخرين».
وأشار مركز التنسيق إلى أنّ ما يُس ّمى «الجيش الحر» قصف
بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة بلدتين في ريف الالذقية،
إضاف ًة إلى تع ّرض بلدة في ريف حماة لقصف مدفعي.
وأوضح مركز التنسيق الروسي في بيانه أ ّنه بحث عبر الهاتف
مع مركز التنسيق األميركي في عمان خروقات وقف األعمال
القتالية ،موضحا ً أنّ الجانبين «أعربا عن قلقهما من خروقات
وقف األعمال القتالية في ريفي الالذقية وحماة».

� 120شهيداً وم�صاب ًا ( ...تتمة �ص)9
وأ ّكد العبادي أنّ محاربة الفساد أمر مهم جدا ً لدينا ،والفساد
لديه أوج��ه ع��دي��دة ،وهناك منظمات دولية وخ��ب��رات عالمية
ستساعدنا في مجال محاربة الفساد»ُ ،مبيّنا ً «أنّ عمل لجنة
الخبراء مستمر ،ولديها مواصفات وآليات الختيار الوزارات».
يخص الوضع األمني ،أوضح العبّادي أنّ الخالفات
وفيما
ّ
السياسية «لم تؤ ّثر على المعركة ،والدليل على ذلك االنتصارات
التي ُتح َّقق حالياً» ،مؤ ّكدا ً أهمية توحيد الجبهة الداخلية لتحقيق
النصر النهائي .
وأف��ادت مصادر ّ
مطلعة عن وص��ول دفعة جديدة من مشاة
البحرية األميركية «المارينز» إلى عدد من المواقع.
وقالت المصادر ،إنّ الدفعة األول��ى تتك ّون من  217جنديا ً
من مشاة البحرية األميركية مع آلياتهم ،وأنّ وصول الجنود
األميركيين سبقه وص��ول آليات مدفعية من ط��رازات متعدّدة
استق ّرت شمال غرب األنبار .وأضافت أنّ العدد قابل للزيادة
بالتنسيق مع العراقيين والوجهة بين األنبار وص�لاح الدين
ونينوى.
بدورها ،نقلت «رويترز» عن الجيش األميركي أ ّنه أرسل قوة
من مشاة البحرية األميركية على األرض في العراق لمساندة
العمليات ض ّد «داعش».
من جه ٍة أخرى ،أفادت مصادر طبيّة بارتفاع حصيلة القصف
األميركي على جامعة الموصل ومحيطها إلى  80قتيل ،وإصابة
 120آخرين جميعهم من المدنيين.
مرجحة لالرتفاع بسبب خطورة
وقالت المصادر إنّ الحصيلة ّ
اإلص��اب��ات ووج��ود مدنيين تحت أنقاض المواقع التي جرى
قصفها.
األميركي استهدفت مساء السبت
وكانت طائرات التحالف
ّ
مبنى الجامعة وأحياء سكنية عدّة في المدينة.
وكانت المقاتالت األميركية استهدفت مبنى كليّة الهندسة
السيارات وتصنيع
الذي يستخدمه مسلّحو «داعش « لتفخيخ َ
العبوات الناسفة.

ميدانياً ،استعاد الجيش العراقي البو عبيد شرق الرمادي
ودائرة األنواء الجويّة ومعمل الغاز في أطراف قضاء هيت غرب
األنبار ،وت ّم إجالء نحو  600عائلة كانت محتجزة لدى «داعش».
وأ ّكد مصدر في العمليات المشتركة أنّ القوات العراقية وصلت
إلى مشارف ناحية كبيسة غرب الرمادي .وأفاد باستعادة منطقتي
المعامل والبو سايح ،التابعتين لقضاء الكرمة شرق الفلوجة.
والحقاً ،وبحسب «السومرية نيوز» ،قال عضو اللجنة راجع
بركات العيفان :إنّ «القوات األمنية ومقاتلي العشائر ح ّرروا
ناحية كبيسة جنوب قضاء هيت ( 70كم غرب الرمادي) ،وفرضوا
كامل سيطرتهم عليها» .وأضاف العيفان ،أنّ «تحرير كبيسة جاء
بعد انهيار وانكسار تنظيم «داعش» ،وهروب عناصره إلى مركز
قضاء هيت».
يُذكر أنّ القوات العراقية بدأت هجوما ً كبيرا ً الستعادة السيطرة
على قضاء هيت غرب مدينة الرمادي في محافظة اإلنبار من
تنظيم «داعش» اإلرهابي.
ويقود جهاز مكافحة اإلره��اب العملية العسكرية بمشاركة
الجيش والشرطة والعشائر التي ترمي إلى تحرير مدينة هيت
وناحية كبيسة ،وبدأت العملية بغارات جويّة وتقدّم ب ّري من
الجهة الغربية من قاعدة عين األسد نحو مدينة هيت وناحية
كبيسة ،وطهّرت القوات األمنية منطقة الحوضة بمحيط قضاء
هيت ،حيث ُقتل العشرات من «داعش».
هذا ،ون ّفذت القوات المشتركة عملية في قضاء الكرمة شرق
الفلوجة ،ما أدّى لتطهير المنطقتين االستراتيجيتين البو سايح
والمعامل ،ومقتل  40عنصرا ً من التنظيم اإلرهابي بينهم قادة في
العملية.
وكان رئيس مجلس ناحية البغدادي بمحافظة األنبار مال
الله العبيدي قد أعلن عن انطالق عملية عسكرية واسعة لتحرير
منطقة جبة شمال الناحية من تنظيم «داع��ش» ،فيما أشار إلى
أ ّنه ّتم تحرير جسر وحيد الذي يربط منطقة جبة بمركز ناحية
البغدادي ،و ُرفع العلم العراقي فوقه.

وفي السياقُ ،قتل جندي أميركي في قصف صاروخي ن ّفذه
تنظيم «داع��ش» اإلره��اب��ي ،واستهدف موقعا ً عسكر ّيا ً تابعا ً
للجيش العراقي في قضاء مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل
في الشمال العراقي.
وأ ّكدت وزارة الدفاع األميركية «البنتاغون» مقتل أحد جنودها،
وقالت« :إنّ الحادث وقع إثر قصف صاروخي استهدف مق ّر الفرقة
 15في الجيش العراقي».
من جهتها ،نقلت شبكة «س��ي أن أن» عن مسؤول أميركي
تأكيده إصابة عدد قليل من العسكريين األميركيين بجروح في
الهجوم على قاعدة مخمور.
وفي وقتٍ سابق ،أفاد مصدر في قيادة عمليات نينوى بأنّ
تنظيم «داعش» اإلرهابي قصف مق ّر القوات األميركية في قاطع
مخمور بالصواريخ ،مؤ ّكدا ً إصابة عدد من الجنود.
وك��ان التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة لمحاربة
تنظيم «داع��ش» قال إنّ «جنديا ُقتل نتيجة عمل عدائي ،لكنه
رفض تحديد هويّة القتيل».
وبهذا يرتفع ع��دد قتلى الجنود األميركيين منذ ب��دء حملة
التحالف الدولي ض ّد «داعش» إلى اثنين ،فقد ُقتل أحد عناصر
القوات األميركية الخاصة في تشرين األول  2015خالل هجوم
ش ّنته إضافة إلى قوات البيشمركة الكردية على سجن لتنظيم
«داعش» في الحويجة التابعة لمحافظة كركوك شمال العراق.
وكانت مديرية االستخبارات العسكرية أعلنت السبت مقتل 15
قياد ّيا ً في تنظيم «داعش» خالل ضربات جويّة استهدفت مقا ّرهم
في الحويجة ،جنوب محافظة كركوك.
وذكر بيان للمديرية بحسب وكالة أنباء اإلعالم العراقي «واع»،
وجه صقور الجو ضربات مر ّكزة
أ ّنه «بنا ًء على معلومات دقيقةّ ،
على مق ّرات قيادات داعش اإلرهابية ود ّمرتها بالكامل في مدينة
الحويجة جنوبي كركوك».
وأضاف البيان أنّ  15قيادياً ،بينهم عربُ ،قتلوا خالل الضربات
فضالً عن جرح العشرات وتدمير عدد من المركبات.

تون�س :مواجهات عنيفة بين الجي�ش التون�سي و«�إرهابيين»
اندلعت مواجهات عنيفة بين
الجيش التونسي وإرهابيين في
جبل سمامة في محافظة القصرين
(غ��رب) أُصيب خاللها عسكري،
وفيما أحبطت ق���وات األم���ن ليل
الجمعة محاولة لمهاجمة مركز
أمن حدودي ،تجدّدت االشتباكات
في مدينة بنقردان ،حسبما أعلنت
وزارتا الدفاع والداخلية.
وفي األثناء ،قال الناطق الرسمي
ب��اس��م وزارة ال��دف��اع التونسية
ال��م��ق �دّم بلحسن ال��وس�لات��ي ،إنّ
عسكريا ً أصيب خالل تبادل إلطالق
ال��ن��ار ص��ب��اح أم��س بين وح��دات
م��ن الجيش ومجموعة إرهابية
مسلّحة في جبل سمامة «من والية
القصرين» (وسط غرب) من دون
إعطاء تفاصيل أخرى.
وأض����اف أنّ ع��س��ك��ري �ا ً ث��ان��ي�ا ً
أُص��ي��ب ف��ي س��اق��ه بانفجار لغم
زرع���ه «اإلره��اب��ي��ون» بالمنطقة
نفسها ،مؤ ّكدا أنّ حالة العسكر َّي ْين
المصا َب ْين مستقرة وال تشكل خطرا ً
على حياتهما ،وأنّ وحدات الجيش
تواصل عمليات التمشيط لتعقب
المتحصنين في
«اإلره��اب��ي��ي��ن»
ّ
الجبل.
إلى ذلك ،أعلنت وزارة الداخلية
ف��ي ب��ي��ان ،أنّ ثالثة «إرهابيين»

أطلقوا النار ليل الجمعة  -السبت
على مركز أمن حدودي مع الجزائر
بمنطقة ساقية سيدي يوسف من
والية الكاف «شمال غرب».
وق��ال��ت ال���وزارة إ ّن��ه ت � ّم تبادل
إطالق النار بين هؤالء اإلرهابيين
وأعوان المركز الحدودي المذكور

قبل أن يلوذ اإلرهابيون بالفرار،
وف��ي ال��وق��ت ذات��ه ت��ج �دّدت مساء
أم���س االش��ت��ب��اك��ات ف���ي مدينة
ب��ن��ق��ردان ،وق��ال��ت وس��ائ��ل اع�لام
محليّة إنّ اثنين من اإلرهابيين ُقتال
في تبادل إلطالق النار مع القوات
األمنية.

الأمم المتحدة ...
(تتمة �ص)9

وتأتي هذه االشتباكات بعد أقل
من أسبوعين من استهداف ثكنات
عسكرية وأمنية في مدينة بنقردان
الحدودية مع ليبيا من ِقبَل مسلحين
تابعين لتنظيم الدولة اإلسالمية،
أسفر عن مقتل  49مسلّحا ً و 12من
القوات الحكومية وسبعة مدنيين.

وأم��ر المغرب األم��م المتحدة في
األسبوع الماضي بسحب  84موظفا ً
مدن ّيا ً دول ّيا ً من بعثتها لحفظ السالم
في الصحراء الغربية ،التي تسمى
اختصارا ً (مينورسو).
وقال إنّ هذا ر ّدا ً على تصريحات
بان «غير المقبولة».
والجدل بشأن تصريحات بان هو
أسوأ خالف للمغرب مع األمم المتحدة
توسطت
منذ العام  ،1991عندما
ّ
المنظمة الدولية في وقف إلطالق النار
إلنهاء الحرب في الصحراء الغربية
وتشكيل البعثة الدولية هناك.
وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر ،زار
بان مخيّمات الالجئين التي يُقيم فيها
الصحراويون في جنوب الجزائر،
والذين يقولون إنّ الصحراء الغربية
أرضهم ،وش ّنوا حربا ً ض ّد المغرب
حتى وق��ف إط�ل�اق ال��ن��ار ف��ي العام
.1991
و ُتريد جبهة البوليساريو إجراء
استفتاء يتض ّمن مسألة االستقالل،
لكن ال��م��غ��رب ي��ق��ول إ ّن���ه ل��ن يمنح
المنطقة سوى حكم ذاتي فقط.
وقال المتحدّث باسم بان ،إنّ األمين
العام يشعر بخيبة أمل لعدم ا ّتخاذ
مجلس األمن موقفا ً قويا ً في الخالف
بينه وبين المغرب بشأن الصحراء
الغربية ،وإ ّنه سيُثير األمر مع الدول
األعضاء بالمجلس قريباً.

وقالت مصادر موثوقة إنّ الحوار بين السعوديين
وح��رك��ة أن��ص��ار ال��ل��ه «ي��ت��ج��اوز ال��خ��ط��وات اإلنسانية
المتبادلة» ،وأ ّكدت أنّ اللقاءات بين حركة «أنصار الله»
اليمنيّة والسعوديين تبحث أساسا ً وقف الحرب وإحياء
العملية السياسية.
وتعتبر «أنصار الله» الحوار المباشر مع السعوديين
خطوة صحيحة باعتبارها المعنيّة باألمر ،وفق مصادر
الميادين .وتعمل اللجان الميدانية على التهدئة ومتابعة
ملف الجثامين.
سياق منفصل ،أ ّكد مكتب الرئيس اليمني السابق
وفي
ٍ
علي عبد الله صالح أ ّنه
«باق في وطنه ،ولن يغادره أليّ
ٍ
سبب كان».
ٍ
ميدانياً ،أُفيد بمقتل جنديّ في هجوم لعناصر القاعدة
على نقطة أمنية في شارع التسعين بمحافظة عدن جنوب
البالد.
وأف��اد مصدر في جنوب تعز باستشهاد أرب��ع نساء
وطفلين في غارة جوية للعدوان السعوديّ على منطقة
الضباب.
جاء ذلك بعد مقتل أكثر من ثمانين عنصرا ً من القوات
الموالية للرئيس المستقيل هادي خالل عملية سيطرة
الجيش واللجان على ستّ تالل في تعز.
الجوف
وأفادت وكالة سبأ اليمنيّة عن إصابة محافظ ّ
المعيّن من ه��ادي ،ومقتل حفيده وأح��د مرافقيه بكمين
للجيش واللجان غرب الحزم.
وأ ّك��د مصدر عسكري ،نقالً عن وكالة األنباء اليمنية
«سبأ» إصابة المدعو حسين العجي العواجي محافظ
الجوف الموالي لعبد ربه منصور هادي ومصرع حفيده
وأحد مرافقيه ،إضاف ًة إلى إصابة أربعة من مرافقيه بينهم
نوعي للجيش اليمني واللجان
قائد الحراسة في كمين
ّ
غربي مدينة الحزم.
الشعبية
ّ
وأشار المصدر إلى مصرع القيادي في المرتزقة المدعو

سلطان أحمد السنتيل والمدعو علي صالح القح ،فيما
عشرات المرتزقة من القتلى والمصابين لم يت ّم التعرف
عليهم.
وقال المصدر إ ّنه ت ّم التع ّرف على عدد من أسماء القتلى
والجرحى في صفوف المرتزقة كحصيلة أولية ،مبيّنا ً
أنّ من بين القتلى ناصر علي حسين العواضي حفيد
المحافظ وحسين سعيد العواضي وسلطان أحمد الستيل
وعلي صالح القح.
كما بيّن أنّ من بين المصابين أيضاً ،أحمد اسماعيل
العجي العواضي وذي��اب غنام ناجي العواضي قائد
ح��راس��ة المحافظ وطالبان مهدي ناجي العواضي،
وحسين محمد العابسي العواضي.
وأش��اد مصدر عسكري بهذه العملية النوعيّة التي
أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من المرتزقة بينهم
قيادات من المطلوبين للجيش واللجان الشعبية ،مشيرا ً
إلى أنّ الجيش واللجان الشعبية عازمون على تع ّقب كل
القيادات العميلة الموالية لقوات الغزو واالحتالل حتى يت ّم
تطهير اليمن من شرورهم.
وف��ي مثلث األح��ي��وق ،استهدفت القوة الصاروخية
اليمنيّة آليات المرتزقة وح ّققت إصابات مباشرة.
الهزائم الحقت المرتزقة إلى مأرب ،حيث د ّمرت القوات
اليمنية المشتركة مد ّرعتين تابعة للمرتزقة في منطقة
كوفل.
وشوهدت آلية عسكرية تهرع للمكان لسحب القتلى،
كما ُقتل قيادي للمرتزقة يُدعى أحمد الزهر اليافعي خالل
عمليات عسكرية أسفل جبل هيالن.
وف��ي شبوة ،أفشلت ال��ق��وات اليمنية محاولة تقدّم
للمرتزقة باتجاه منطقة عسيالن ،ما أدّى إلى مقتل وإصابة
عشرات المرتزقة وإعطاب مد ّرعتين.
كما ُقتل ع��دد من المرتزقة وعناصر للقاعدة خالل
تمشيط أطراف مديرية الزاهر بالبيضاء.

مقتل � 18شرطي ًا ( ...تتمة �ص)9
وأش���ارت المصادر إل��ى وق��وع ت��ب��ادل عنيف إلط�لاق
النار بين المسلحين وقوات األمن ،فيما استنفرت القوات
عناصرها ،ورفعت حالة الطوارئ في مختلف النقاط
والحواجز األمنية.
من جه ٍة أخرى ،تحدّث شهود عيان في الشيخ زويد عن
سماع أصوات انفجارات جنوب المدينة في وقت حلّقت
طائرة حربية في تلك األجواء ،مشيرين إلى أنّ االنفجارات
كانت عنيفة أدّت الهتزاز البيوت.
وتب ّنى تنظيم «والية سيناء» التابع لتنظيم «داعش»
الهجوم.
وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير في بيان
على صفحته الرسمية ،إنّ «عددا ً من العناصر اإلرهابية

قاموا بإطالق النار با ّتجاه قوات الجيش الثاني الميداني
أثناء تنفيذ عناصر القوات لكمين بمنطقة السبخة في
إط��ار إحكام القوات المسلّحة السيطرة األمنية وت ّتبع
فلول العناصر اإلرهابية ».وأضاف العميد ،أ ّنه «نتيجة
لتبادل إطالق النار ت ّم القضاء على  5عناصر إرهابية ،عُ ثر
بحوزتهم على بندقيّتين آليّتين وذخيرة وجهاز السلكي.
من جه ٍة أخرى ،أعلنت مصادر طبيّة في شمال سيناء،
مقتل شرطيين وإصابة ضابط و 4جنود ،ج� ّراء تفجير
عبوة ناسفة بمنطقة «زارع الخير» غرب العريش.
وقالت المصادر األمنية ،إنّ «عبوة ناسفة انفجرت
بمركبة مد ّرعة في مدينة العريش شمال سيناء ،التي
ينشط فيها إرهابيّون مناهضون للحكومة».

الجي�ش الجزائري يق�ضي على  4م�س ّلحين جنوبي البالد

بوتفليقة لل�سب�سي :لتوحيد الجهود
في مواجهة الإرهاب
جدّد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ،إصرار
بالده على مواجهة خطر اإلرهاب من خالل توحيد جهود
الجزائر مع جهود جارتها تونس.
َ
بعث بها أمس إلى نظيره
ون� ّوه بوتفليقة ،في برقية
التونسي الباجي قايد السبسي بمناسبة الذكرى الستين
الستقالل تونس ،بثبات موقفه إزاء ضرورة «توحيد جهود
تونس والجزائر من أجل مواجهة خطر اإلرهاب ال ُمحدق
بالدولتين ،والذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة».
وأع��رب بوتفليقة عن «ارتياحه العميق للمستوى
المتميّز الذي بلغته عالقة األخ��وة ،والتضامن والتآزر
القائمة بين الجزائر وتونس في مختلف المجاالت،
وللمستوى الرفيع الذي وصال إليه في العمل المشترك
القائم على التشاور السياسي حول مختلف القضايا ذات
االهتمام المشترك ،وفي جميع المجاالت».
أمنياًُ ،قتل أربعة مسلّحين خالل مواجهات مع الجيش
الجزائري أمس قرب منشأة للغاز في الخريشبة بين
منطقتي المنيعة وعين صالح جنوبي الجزائر.
وذكرت مصادر عسكرية محليّة ،أنّ وحدات من الجيش
نجحت في قتل  4مسلحين في منطقة قريبة من منشأة
الغاز التي كان «اإلرهابيون» استهدفوها بقذائف يدويّة
الجمعة الماضية.

ويرجح أن يكون المسلّحون األربعة يم ّثلون المجموعة
ّ
ذاتها التي هاجمت منشأة الغاز ،واسترجعت القوات
كميّة من األسلحة كانت بحوزة المسلحين.
وك��ان إرهابيان اثنان هاجما ،فجر الجمعة منشأة
الغاز ،وأطلقا قذائف محليّة الصنع ،لك ّنها سقطت قرب
برج المراقبة الخاص بالمنشأة ،من دون أن ُتحدث أيّ
خسائر بشريّة أو ماديّة.
وأعلن تنظيم القاعدة في بالد المغرب مسؤوليته عن
العديد من الهجمات في شمال وغرب أفريقيا في الفترة
األخ��ي��رة ،منها هجوم على منتجع في ساحل العاج
األسبوع الماضي ،أسفر عن مقتل  18شخصاً.
وقال التنظيم« :الهجوم انتقام من حملة فرنسا على
مسلمين في منطقة الساحل» ،بحسب تعبيره.
سياق آخر ،أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ،ضبط
وفي
ٍ
مدفع رشاش مضا ّد للطائرات من صنع روسي في منطقة
«وادي سوف» ،إضاف ًة إلى كميّة من الذخيرة.
ُرجح أن يكون هذا الرشاش ضمن األسلحة الثقيلة
وي ّ
التي كانت في حوزة المسلّحين الثالثة الذين قتلتهم
القوات الجزائرية قبل أسبوع في منطقة واد سوف،
وك��ان بحوزتهم ترسانة أسلحة أب��رزه��ا 6 ،صواريخ
«ستينغر».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1قرية لبنانية ،للنداء
2 .2موضع في غرب دمشق جرت فيه معركة شهيرة بين
الجيشين الفرنسي والسوري ،صغار اللؤلؤ
3 .3أعلى قمة في األردن ،مدينة سعودية ،مثيل
4 .4لجأن إلى (هن) ،من أنواع القرود
5 .5خاصتنا ،جسد ،أضاءا
6 .6تخت ،آلة طرب
7 .7بيوت ليست من حجارة أو ما يقوم مقامها ،شهر ميالدي،
مملكة عربية قديمة
8 .8موافقة الرأي ،يخفيا األمر
9 .9من الطيور ،يرفض االمر
1010سرب ،كاتب ،حرف أبجدي مخفف
1111الصادق ،أحالم
1212وبخنا ،أدعم

1 .1زعيم ليبي مجاهد إشتهر بمقاومته اإلستعمار اإليطالي
2 .2من الحمضيات ،يأنسان
3 .3لمس ،من الزهور العطرة ،قلب
4 .4في الوقت الحالي ،من األنبياء
5 .5خالف آخر ،حقول القمح ،إسم موصول
6 .6مرفأ في إيرلندا الشمالية ،ال أبوح به
7 .7متقدم بالسن ،للتفسير ،ضمير منفصل
8 .8عاصمة عربية ،فتى يوناني أسطوري عشق صورته
المنعكسة في الماء
9 .9مصيف لبناني ،تضجران
1010دولة أوروبية ،بسط
1111مدينة صينية ،من أنواع الدببة
1212والية أميركية ،عارف باألمر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،574268193 ،239741568
،845317926 ،681593742
،913426875 ،762859431
،428675319 ،157932684
396184257

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1فينيومال ،درر  ) 2ياقوت
الحموي  ) 3لف ،نرمي ،رينو ) 4
مايا ،وم��أت ،وا  ) 5ان��ار ،نبأ ) 6
نار ،مهند ،بلي  ) 7يلي ،سباتها 8

) برنس ادوارد  ) 9ود ،البا ،دالق
 ) 10قيان،غنجت ،بر  ) 11يهي،
يمران  ) 12سام ،يأمر ،ين.
عموديا:
 ) 1ف��ي��ل��م��ون وب��وق��ي��س ) 2
يافا ،ردي  ) 3نق ،يارين ،ايم 4

) يونان ،لسانه  ) 5وتر ،اميال،
ي ي  ) 6ماموره ،دبغنا  ) 7اليم،
نسوان  ) 8ل��ح ،اندبا ،جير ) 9
مرتب ،اردت��م  ) 10دوي ،ابتدأ،
ري  ) 11ري��ن��و ،ل��ه ،لبان ) 12
وادي القرن.

 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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Triple 9
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة كايت
وي��ن��س��ل��ت م� ��ن اخ� � � ��راج ج ��ون
ه �ي �ل �ك��وت .م ��دة ال��ع��رض 115
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س �ي �ن �م��ال ،سينما
سيتي ،فوكس).
The Other Side of the
Door
فيلم رعب بطولة سارا واين
ك��ال �ي��س م� �ن ��اخ ��راج جوهانس
روب� ��رت� ��س .م� ��دة ال� �ع ��رض 96
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
Cash Flow 2
فيلم درام��ا بطولة كارلوس
ع�� � � ��ازار م � ��ن اخ�� � � ��راج س ��ام ��ي
ك���وج���ان .م� ��دة ال� �ع ��رض 100
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
فوكس ،سينما سيتي).
Trumbo
ف �ي �ل��م درام � ��ا ب �ط��ول��ة ب��راي��ن
ك��ران �س �ت��ون م ��ن إخ � ��راج ج��اي
روش .م�� ��دة ال � �ع� ��رض 124
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
فوكس).
London Has Fallen
فيلم تشويق بطولة جيرارد
بوتلر من اخراج باباك ناجافي.
مدة العرض  99دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،ديونز ،فوكس).
Zootopia
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
ج�ن�ي�ف�ي��ر غ ��ودوي ��ن م��ن اخ ��راج
ب��اي��رون ه� ��وارد .م��دة العرض
 108دقيقة( .الس ساليناس،
 ،ABCسينما سيتي ،فوكس).

