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ا�ستئناف مهام ( ...تتمة �ص)9

على أن االتصاالت بين الخبراء الروس واألميركيين عبر
القنوات الثنائية ستتواصل .وأضاف المكتب في بيانه أن
الطرفين توصال إلى اتفاق حول إجراء مؤتمر جديد عبر
جسر فيديو في أواخر حزيران من العام .2016
ميدانياً ،أكد مركز حميميم لمراقبة الهدنة أن عناصر
جبهة النصرة استهدفوا بالقصف محيط مدينة حلب
وحيي الشيخ مقصود والميدان ومطار النيرب العسكري
في المدينة.
ووف��ق المركز فقد استخدم عناصر النصرة راجمات
الصواريخ كما نفذوا عمليات قصف على مخيم حندرات
ٌ
عمليات أدت إلى سقوط
للنازحين بقذائف الهاون ،وهي
قتلى بين العسكريين والمدنيين.
إلى ذلك ارتفع إلى سبعة عدد الجرحى ،الذين سقطوا
في قصف الجماعات المسلحة لبلدة الفوعة في خرق لهدنة
كفريا الفوعة  -الزبداني.
وكانت الجماعات المسلحة قصفت بلدة الفوعة بأكثر من
خمسين قذيفة مدفعية وصاروخية ،إضافة إلى استهداف
المدنيين على يد قناصي جيش الفتح في بنش .كما أفيد
بسقوط عشرة صواريخ على بلدة كفريا أطلقها مسلحون.
من جهة أخرى قطع تنظيم داعش طريق إمداد رئيسية
بين حمص وتدمر ،بعد أسابيع من استعادة الجيش
السوري السيطرة على المدينة األث��ري��ة ،وف��ق المرصد
السوري المعارض.
المرصد قال :إنّ داعش قطع طريق اإلمداد الرئيسية بين
حمص وتدمر قرب مطار التيفور العسكري ،وأنّ اشتباكات
تدور بين الجيش السوري وتنظيم داعش في المنطقة.
وك��ان مصدر مطلع أف��اد أول أمس باستمرار التهدئة
المعلنة في مدينة حلب وسط التزام الجيش السوريّ
وحلفائه ،مشيرا ً إلى أنّ األمر يقتصر على الر ّد على خروق
جيش الفتح في جبهة خان طومان عبر استهداف آلياتهم
وعناصرهم داخل الخان.
وفي السياق ،د ّمرت وحدة من الجيش السوري والقوات
المسلحة  4آليات ومربض هاون لتنظيم «جبهة النصرة»
وقضت على العديد من أف��راده من بينهم أحمد قطيفان
المتزعم الميداني فيما يسمى «لواء توحيد الجنوب» في
حي األربعين بـ «درعا البلد».
ونفذت وحدات من الجيش بتغطية من الطيران الحربي
ضربات مكثفة على تجمعات إلرهابيي «النصرة» في
بعض القرى المتداخلة بين ريفي حماة وإدل��ب .كما نفذ
س�لاح الجو سلسلة طلعات على تجمعات وتحركات
إرهابيي «داعش» بريف حمص.

كما أشارت إلى أن «عزم روسيا والواليات المتحدة..
على مضاعفة جهودهما التي تخدم التسوية السياسية
للصراع السوري بموجب قرار مجلس األمن الدولي رقم
 2254يجب أن يشكل رسالة ال لبس فيها إلى من يحاول
تأزيم الحوار السوري السوري .ونشير قبل كل شيء إلى
السلوك المدمر الذي يظهره المعارضون من «مجموعة
ال��ري��اض» ،الذين علقوا مشاركتهم في المفاوضات،
وكذلك الالعبون اإلقليميون الذين يدعمون تلك المجموعة
بنشاط».
وأشارت زاخاروفا إلى أن الجانب األميركي أك ّد التزامه
بمنع تهريب المسلحين نحو الحدود السورية وتمويل
المنظمات اإلرهابية.
كما أعلنت أنّ البيان الروسي األميركي المشترك حول
التسوية السورية يجب أنّ يُصبح أساسا ً إلعداد قرارات
االجتماع الوزاري المرتقب لمجموعة دعم سورية ،في 17
أيار الجاري.
وقالت« :نؤكد على أهمية الدعوة التي يتضمنها(البيان)
لكافة أطراف النزاع في سورية ،وأعضاء المجموعة الدولية
وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي للمساهمة في تفعيل
العملية السياسية في سورية عن طريق التنفيذ الكامل
لقراري مجلس األمن الدولي رقم  2254و 2268وبياني
ميونيخ وفيينا للمجموعة الدولية لدعم سورية ،وبيان
جنيف الصادر في العام .»2012
يُذكر أنّ روسيا والواليات المتحدة أصدرتا في  9أيار،
بيانا مشتركا ً تضمن إج��راءات لزيادة فاعلية نظام وقف
العمليات القتالية في سورية .وأكدت موسكو وواشنطن
فيه تمسكهما بالهدنة في سوريا المستمرة منذ  27شباط
الماضي.
وكان مسؤولون في وزارة الدفاع الروسية أجروا مؤتمرا ً
عبر جسر فيديو مع نظرائهم األميركيين تناول تطبيق
مذكرة التفاهم بين موسكو وواشنطن بشأن ضمان أمن
تحليق طائراتهما الحربية في سورية.
وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع
الروسية أول أمس أن المذكرة ،التي تم توقعيها في 20
تشرين األول من العام  ،2015أظهرت خالل األشهر الـ7
الماضية درجة فعالية عالية.
وأشار البيان إلى أن قنوات االتصال ،التي تمت إقامتها
بموجب الوثيقة المذكورة ،تمكن من التقليل من أخطار
وقوع الحوادث بين طائرات القوات الجوية الفضائية
الروسية من جهة وطائرات سالح الجو للتحالف الدولي
بقيادة واشنطن من جهة أخ��رى إلى أدن��ى حد ،مشددا

وفي مدينة الصدر ،استشهد  65شخصا ً وأصيب 60
آخرين على األقل ،بتفجير سيارة مفخخة في وقت سابق
من أمس تبناه تنظيم «داعش».
وقالت مصادر من الشرطة ومصادر طبية ،إن كثير
من المصابين في حالة خطيرة ،مشيرة إلى أن السيارة
المفخخة انفجرت قرب صالون تجميل في سوق مزدحم.
وأدان المكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي ،تفجير مدينة الصدر ،مؤكدا ً أنّ األجهزة األمنية
تستنفر «أقصى جهودها» لحماية المدن والمواطنين من
اإلرهابّ .
انحسر داخل مدن
وأشار إلى أنّ تنظيم «داعش»
ّ
العراق إلى .14%
فقد سبق وأنّ شهِدت مدينة الصدر التي يُقدر عد ُد
سكانها بمليوني نسمة ،عدة هجمات انتحارية وهجمات
بسيارات مفخخة راح ضحيتها المئات من الضحايا
المدنيين ،وهذه ليست المرة األولى التي يستهدف فيها
تنظيم «داع��ش» مدينة الصدر ،إذ أعلن مسؤوليته عن
تفجيرين انتحاريين في المدينة نفسها في شباط وأسفرت
العملية عن سقوط  70قتيال.
وف��ي السياق الميداني ،استعادت القوات العراقية
السيطرة على منطقتين في قضاء هيت غرب محافظة
األنبار ،بعد القضاء على العشرات من إرهابيي «داعش»
وفق ما أعل ّنت قيادة عمليات األنبار أمس.
وق��ال مصدر في قيادة العمليات لمراسلة سانا في
بغداد إنّ «القوات العراقية المشتركة تمكنت من استعاد ِة
السيطرة على منطقتي الوضاحية والربعي غرب قضا ِء
هيت بمحافظ ِة األن��ب��ار خ�لال معارك تحرير المناطق
الغربية لألنبار ،من سيطرة تنظيم «داعش» اإلرهابي ما
أدى الى مقتل العشرات من اإلرهابيين».
وأض��اف المصدر أن :القوات المشتركة دم��رت ثالث
سيارات مفخخة أثناء اقتحام منطقة الوضاحية ،إضافة
إلى تفجير مخزن كبير لألسلحة والصواريخ في منطقة
الربعي وضبط كميات من األسلحة وقذائف الهاون.

وفد «�أن�صار اهلل» ( ...تتمة �ص)9

وكانت القوات العراقية استعادت السيطرة على منطقة
البحيرات وشمال الروفة ،و 75بالمئة من ناحية عامرية
الفلوجة في الثامن من أيار الجاري ،وقضت على العشرات
من إرهابيي «داعش».
على الصعيد السياسي ،عقد مجلس الوزراء العراقي
برئاسة حيدر العبادي أول جلسة له بعد انقطاع تواصل
السبوعين .إلى ذلك أعلنت رئاسة مجلس النواب استئناف
العمل التشريعي دون تحديد موعد لعقد جلسة نيابية.
من جهة أخ��رى ،ال ت��زال تداعيات اقتحام البرلمان
العراقي تثير المزيد من ردود الفعل ،فقد وصف نائب عن
ائتالف الكتل الكردستانية ،عالقة الكرد مع السلطة في
بغداد بـ»زواج اإلكراه».
وق��ال جمال كوجر في حديث صحفي ،أنّ «حضور
الكرد في بغداد منذ  2003ولحد اآلن هو حضور رمزي
وك��ـ»زواج اك��راه» فال يعني وجود ثالثة او أربعة وزراء
كرد في الحكومة المشاركة ،بل هو أمر هامشي» بحسب
«االتجاه».
وأضاف ،أنّ «النواب الكرد في األحداث األخيرة للبرلمان
واقتحامه كانوا أكثر المتضررين ولألسف لم نجد التقدير
للجانب الكردي» ،مشيرا ً إلى «اعتداء بعض المتظاهرين
على نائب رئيس البرلمان آرام الشيخ محمد (وينتمي
للقومية الكردية) ون��واب كرد آخرين ،ه��ؤالء تعرضوا
لإلهانة والمضايقات ،وال ندري لماذا استهداف الكرد في
مجلس النواب»؟ .
وأوض��ح كوجر إلى أن هذه اإلع��ت��داءات «أث��ارت عدة
أسئلة منها ما هي مبررات تواجدنا ككرد في بغداد؟ وما
هي الضمانات لمنع تكرار ما حدث في اقتحام البرلمان؟»
على حد قوله.
واق��ت��ح��م م��ت��ظ��اه��رون األس���ب���وع ال��م��اض��ي مبنى
البرلمان وهاجموا النواب وطالبوا بإصالحات لنظام
المحاصصة السياسية الذي يقولون إنه السبب في
استشراء الفساد.

وكان المبعوث األممي الخاص إلى اليمن ،إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،أعلن أن
أطراف النزاع في اليمن اتفقت على مناقشة مسألة تبادل األسرى لكنها لم تتوصل
إلى االتفاق النهائي بعد.
وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للمبعوث األممي أول أمس»،توصلت
(أطراف النزاع) إلى اتفاق مبدئي بشأن دراسة تفصيلية القتراح بإطالق سراح
نصف األسرى من كل جانب قبل حلول شهر رمضان المبارك ،على أن يتم اطالق
الباقين بعد ذلك».
وبحث ممثلون عن الحكومة والحوثيين في المشاورات التي انطلقت في 21
نيسان الماضي بالكويت ،ضرورة وضع معايير يتم بموجبها تحديد األسرى الذي
سيتم اإلفراج عنهم أوالً.
وقال الشيخ أحمد إنّ «الخالفات بين الفرقاء في المجال السياسي ،ال تزال قائمة،
لكن العمل الصعب لتقريب مواقف األطراف مستمر».
على صعيد آخر ،ال تزال تداعيات طرد الشماليين العنصري ،يثير العديد من
التساؤالت في االوساط الحقوقية ،حيث قامت السلطات اليمنية في محافظة عدن
بطرد المئات من مواطني المحافظات الشمالية من المدينة ،بذريعة عدم امتالكهم
أورا ًقا ثبوتية .ولكن السؤال الذي يستدعي هذا السلوك هو هل يملك «المرتزقة» من
شركة «بالك ووتر» الذين يقاتلون على أرض اليمن بطاقات شخصية يمنية ،وهل
حملوا تأشيرات دخول قانونية عندما انتهكوا السيادة اليمنية؟ والشيء نفسه
يقال عن القوات األخرى المنضوية تحت راية «التحالف العربي» ،الذي يقاتل
اليمنيين على ارض اليمن.
إنها بداية مخطط للتقسيم العرقي والمناطقي الطائفي في اليمن ،وبذر حرب
اهلية بين الشمال والجنوب ،وبما يعزز المناطقية والعصبوية ،ويعمق الشرخ
الحالي في النسيج االجتماعي اليمني ،وإطالة أمد الحرب الحالية ،األمر الذي
يتعارض مع كل قيم التعايش والمباديء االنسانية.
ميدانياً ،نجا قائد المنطقة العسكرية األولى ،اللواء عبدالرحمن الحليلي ،من
محاولة اغتيال بكمين استهدف موكبه في حضرموت ،بينما قتل  3جنود وأصيب
 13جنديا كانوا برفقته.
وقالت مصادر محلية إن «اللواء الحليلي» أصيب بجروح مختلفة أثناء محاولة
اغتياله بسيارة مفخخة غرب مدينة القطن بمحافظة حضرموت ،مما أدى إلى مقتل
 3من مرافقيه.
إلى ذلك ،تحدث مصدر عن سماع أصوات اشتباكات وإطالق نار كثيف في الجهة
الشرقية من مدينة تعز جنوبي اليمن.
في غضون ذلك تستمر لجنة التهدئة في تعز بالضغط على أطراف الصراع لفتح
المنافذ وإيقاف اإلشتباكات في المدينة.
يأتي ذلك بعد فشل وساطة قامت بها لجنة التهدئة لفتح مناف ِذ الجهة الشرقية
من المدينة والسماح بإدخال المواد الغذائية واإلنسانية.
مصدر عسكري تحدث للميادين ،عن قصف صاروخي ومدفعي من قبل قوات
هادي على مواقع الجيش واللجان الشعبية ،بمديرية ذوباب الساحلية إلى الغرب
من مدينة تعز .ويستمر التحليق المكثف لطائرات التحالف السعودي فوق المدينة.
وإلى مأرب شمال شرق اليمن تحدث مصدر عسكري عن قصف قوات هادي
المسنودة بالتحالف ،مواقع الجيش واللجان الشعبية في وادي مخدرة بمديرية
الجدعان إلى الغرب من مأرب ،مع تبادل إطالق النار بين الطرفين في منطقة هيالن
بمديرية صرواح غرب مأرب.
وتشهد محافظات حجة وعمران وذم��ار وشبوة وصعدة تحليقا ً متواصالً
لطائرات التحالف السعودي.

�أميركا :توريد «�أ�س »300
ال ينتهك االتفاق النووي

تقرير �إخباري

ليبيا :حكومة الوفاق
تعلن ت�شكيل «الحر�س الرئا�سي»

المغرب محور اهتمام «داع�ش»
دَعا تنظيم «داعش» اإلرهابي ُمسلحيه إلى
ٍ
ٍ
أهداف عديدة،
هجمات في المغرب ضد
ش ِن
ُ
ب��ي��ن��ه��ا ب��ع��ث��ة األم����م ال��م��ت��ح��دة ف��ي الصحراء
الغربية.
وت���وع���د ال��ت��ن��ظ��ي��م ف���ي ت��س��ج��ي��ل صوتي
باستهداف المجمعات السياحية ومقار األمن
والشركات األجنبية في المغرب.
وت���ع��� ُّد ه���ذه  -ال���م���رة األول�����ى ال��ت��ي يدعو
فيها «داع���ش» مسلحيه بشكل ص��ري��ح إلى
اس��ت��ه��داف ال��م��م��ل��ك��ة ال��م��غ��رب��ي��ة ،ف��ي خطوة
تعكس تحول استراتيجية التنظيم ،كما يقول
الباحث في مركز «كارنيغي للشرق األوسط»
محمد مصباح ،في مقابلة مع صحيفة «اليوم
 »24المغربية.
ويرى مصباح أن المغرب كان دائما ضمن
الئحة البلدان المستهدفة من قبل «داعش»؛
لكنه ظ��ل ف��ي أس��ف��ل ال�لائ��ح��ة .وي��رت��ب��ط هذا
التحول بتن ُّفذ مغاربة في التنظيم اإلرهابي،
ون��ج��اح��ه��م ف���ي ت��ش��ك��ي��ل ش��ب��ك��ة ق��وي��ة أدت
بالتنظيم إلى إعادة النظر في أولوياته.
وج����اءت ت��ه��دي��دات «داع����ش» ف��ي تسجيل
صوتي منسوب إلى أبي الوليد الصحراوي
«أمير جماعة المرابطون» ،التي بايعت تنظيم
«داع������ش» ع����ام  .2013وك����ان ال��م��ث��ي��ر في

التسجيل ه��و دع��وة التنظيم إل��ى استهداف
ب��ع��ث��ة األم���م ال��م��ت��ح��دة لتنظيم اس��ت��ف��ت��اء في
الصحراء الغربية «مينورسو» ،التي غادرت
ال��ص��ح��راء الغربية إث��ر خ�لاف بين المغرب
و»األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون».
وتضاعف خالل السنوات القليلة الماضية،
ع��دد ال��خ�لاي��ا النائمة وال��ش��ب��ك��ات اإلرهابية
المرتبطة ب��ـ»داع��ش» ،التي تمكنت السلطات
المغربية من تفكيكها في مختلف مدن البالد؛
حيث وصلت وف��ق بعض اإلح��ص��اءات ،إلى
أكثر من  31خلية منذ عام .2013
فقبل أس��اب��ي��ع قليلة تمكن ال��م��غ��رب ،من
تفكيك مجموعة كانت تخطط لشن هجمات
إرهابية في مدينة الناظور في شمال شرق
ال��ب�لاد ،واك��ت��ت��اب مقاتلين اس��ت��ع��دادا ً إلقامة
والية تابعة للتنظيم.
كما أعلنت السلطات ف��ي ال��ث��ان��ي م��ن أيار
ال��ج��اري ع��ن اع��ت��ق��ال أح��د ق���ادة التنظيم في
م��دي��ن��ة ال��س��ع��ي��دي��ة ال��م��ح��اذي��ة ل��ل��ح��دود مع
ال��ج��زائ��ر ،بينما ك��ان ف��ي ط��ري��ق ال��ع��ودة من
معاقل «داع��ش» في ليبيا ،وق��ادت التحريات
معه إل��ى اعتقال شخص آخ��ر ك��ان ع��ائ��دا ً من
معسكرات التنظيم في ليبيا في الثالث من
أيار أيضا.

أعربّت أميركا عن معارضتها توريد روسيا منظومات
أس  300للدفاع الجوي إلى إيران ،مؤكدة في الوقت ذاته
أن هذا البيع ال يشكل انتهاكا ً لالتفاق النووي اإليراني..
ويأتي هذا التصريح عقب إعالن «وزير الدفاع اإليراني
حسين دهقان» تسلم ق��وات الدفاع الجوي المنظومة
الروسية ودخولها الخدمة.
ه��ذا وقوبل توريد روسيا منظومة أس  300للدفاع
الجوي إل��ى إي��ران باالعتراض األميركي ..حيث أك�دّت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية إليزابيث
ت���رودو ،اع��ت��راض واشنطن على أي مبيعات م��ن هذه
المنظومات ،رغم إقرارها بأن هذا البيع ال يشكل انتهاكا ً
لالتفاق النووي اإليراني.
وأش��ارت ت��رودو إل��ى أن واشنطن ستواصل متابعة
الوضع حول بيع منظومة أس  300إلى طهران بدقة.
وتأتي ه��ذه التصريحات بعد إع�لان «وزي��ر الدفاع
اإليراني العميد حسين دهقان» تسلم قوات الدفاع الجوي
منظومة أس  300الصاروخية الدفاعية حيث أصبحت
بحوزتها ودخلت الخدمة فعلياً.
وكان وزير الدفاع العميد حسين دهقان قد صرح أول
أمس قائالً :نعلن إلى شعبنا العزيز تسليم منظومة الدفاع
االستراتيجي «اس  »300لقيادة الدفاع ،باالضافة إلى
أننا قمنا بتصميم نظام يتمتع بخصائص وطريقة عمل

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية تشكيل قوة عسكرية نظامية جديدة،
أطلق عليها إسم «الحرس الرئاسي» ،وتتركز مهماتها على حماية المقرات الرسمية
وتأمين الحدود وحراسة الوفود.
وأصد ّر المجلس الرئاسي ،الذي يقود هذه الحكومة ،والمؤلف من رئيس مجلس
الوزراء ونوابه ،القرار بصفته «القائد األعلى للجيش الليبي» ،حسبما جاء في القرار
الذي ُنشر على صفحة الحكومة في موقع فيسبوك.
وتنص المادة األولى من القرار ،على تشكيل «قوة عسكرية نظامية تسمى الحرس
الرئاسي تتبع القائد األعلى مباشر ًة وتتمتع بالذم ِة المالية واإلدارية المستقلة».
وتتولى هذه القوة المكونة من «وحدات الجيش والشرطة فقط» ،وفقا للقرار
تأمين «المقرات الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة في الدولة» ،وحراسة
أعضاء المجلس الرئاسي و«كبار زوار الدولة».
كما ستقوم هذه القوة ،التي لم يحدد القرار عددها ،بتأمين وحماية «األهداف
الحيوية بما في ذلك منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية ومصادر وخطوط
المياه ومحطات الطاقة الكهربائية».
ويمثل هذا القرار أول محاولة من الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي إلعادة
تنظيم القوات المسلحة التابعة للدولة والتي تفككت على مدى العامين الماضيين،
بعدما انقسمت بين سلطتين متنازعتين على الحكم في الغرب والشرق.

منظومة الدفاع االستراتيجي تلك ،ونعمل على إدخالها
مرحلة اإلنتاج.
ولم يكن وصول منظومة أس  300الروسية إلى إيران
سهالً ..فقد مر بمراحل طويلة ،فبعد توقيع عقد خاص
بتوريد خمس كتائب من هذه المنظومة بقيمة أكثر من
 800مليون دوالر عام  ،2007أعلن الرئيس الروسي
السابق دميتري ميدفيدف عام  2010فرض حظر على
توريد هذه المنظومات إلى إيران.
وبسبب عدم تنفيذ روسيا للعقد رفعت إي��ران دعوى
قضائية ف��ي هيئة التحكيم ال��دول��ي بجنيف مطالبة
تعويضا ً من روسيا يبلغ حوالى أربعة مليارات دوالر..
ليأمر الرئيس الروسي فالديمير بوتين العام الماضي،
رفع الحظر على توريد أس  300إلى إيران.
منظومات الدفاع الصاروخي الروسي هي جزء صغير
من ق��درات إي��ران الدفاعية ،التي تعتمد في بناءها على
قدرات وخبرات أبنائها ،حيث أكد وزير الدفاع اإليراني أن
منظومة باور  373للدفاع الجوي التي تتمتع بقدرة على
معالجة الصواريخ الباليستية سينتهي انتاجها العام
الجاري وستدخل خط االنتاج الواسع.
وأش���ار إل��ى بلوغ إي���ران مرحلة االكتفاء ال��ذات��ي في
إنتاج المعدات الدفاعية ،بما فيها أجهزة الرادار واألنظمة
الصاورخية والمضادات.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مصور فالمنكي راحل من أشهر لوحاته «الحمل السري»،
تتردد في لعبة الطاولة
2 .2ضمير ،عملة عربية
3 .3م ّرنتهم
4 .4أمين عام األمم المتحدة ،ر ّتل
5 .5حب ،بشر ،الوقت
6 .6قمر (باالجنبية) ،حرف تنبيه ،أسرع
7 .7يحفرانه (للبئر) ،من األشجار
8 .8حرف أبجدي مخفف ،السالم
9 .9يصاهره ،من الطيور
1010قائد السفينة ،حاجز
1111ف ّوضته ،عاصمة غينيا اإلستوائية
1212إكتمل العمل ،يسجننا ،من أنواع السمك

1 .1لقب ساخر يرمز إلى صفات الرجل اإلنكليزي وعناده
وبالدته ،عاصمة عربية
2 .2إضطرم ،أمر عظيم ،يصوت من األلم ،جميع
3 .3نتهم ،طعم الحنظل ،رجاء
4 .4ن��وت��ة موسيقية ،م��دي��ن��ة أث��ري��ة ف��ي ك��ري��ت ،ش��اي
(باألجنبية)
5 .5والية أميركية ،إحسانها
6 .6مدينة فرنسية ،سارق
7 .7ولد الناقة ،عائلة ،طلب فعل األمر
8 .8ترقد ،عظام في الفم
9 .9مقت ،ضربن بقبضة اليد (هن) ،للنفي
1010يفرح ،يبكيا
1111للنداء ،غ��از ن��ادر يستعمل ل�لإن��ارة ،ع��دّدت محاسن
الميت
1212كتلة بركانية في تنزانيا ،ضعف
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،715462398 ،693587124
،957134286 ،248913765
،184629537 ،362875941
،879241653 ،536798412
421356879

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سيغمند فرويد  ) 2ون،
امي ،عدلون  ) 3ربان ،البا ،نب
 ) 4يعايدنا ،هدتا  ) 5مل ،اهرما
 ) 6ال���راي ،اد ،م��اي  ) 7م��ده،

اليونان  ) 8ياقوت ،نبأ  ) 9من،
ايواني ،ال  ) 10عاتب ،نسانده
 ) 11اسفين ،المد  ) 12درب ،يا،
امل.
عموديا:
 ) 1سورينام ،معاد  ) 2ينبع،

لدينا  ) 3اامرها ،تاب  ) 4مانيال،
ق��اب��س  ) 5ن��م ،ي���اوي ،ف��ي ) 6
ديانا ،لتونيا  ) 7الهاي ،اسن 8
) رعب ،ردودنا  ) 9وداهم ،ينام
 ) 10يل ،دامان ،دلل  ) 11دونت،
انباهم  ) 12نبالي ،ال ،دن.

 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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Robinson Crusoe

فيلم تصويري بطولة رون
آلن من اخراج بين ستاسن.
مدة العرض  90دقيقة.
( ،ABCكونكورد ،الس
ساليناس ،سينمال ،سينما
سيتي).
فيلم كوميدي بطولة ازابيل
كار باتريك برويل من
اخراج ان جيافري .مدة
العرض  91دقيقة( .سينما
سيتي ،امبير.)ABC ،

Green Room
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فيلم تشويق بطولة ادريس
البا من اخراج جايمس
واتكينس .مدة العرض 93
دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما
سيتي ،اسباس ،سينمال).

Love at First Child

4

5

Bastille Day

7
8

فيلم رعب بطولة باتريك
ستيوارت من اخراج
جيرمي ساولنير .مدة
العرض  94دقيقة( .سينما
سيتي ،ABC ،الس
ساليناس ،فوكس ،سينمال).

