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القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9
يُذكر أنّ روسيا والواليات المتحدة قد أوصتا ،في ختام
اجتماع مجموعة دعم سورية الثالثاء الماضي ،بتوسيع
قائمة المناطق المحاصر ،وإدراج حي الوعر وتلبيسة
والرستن وعفرين على هذه القائمة.
ميدانياً ،استعاد الجيش السوري السيطرة على بلدة
دير العصافير عند مشارف الغوطة الشرقية في دمشق.
كما أك� ّد المرصد السوري المعارض استعادة الجيش
السوري وحلفائه بلدة دير العصافير.
وتحدث مصدر أنّ الجيش السوري استعاد أيضا ً بلدة
بياض شبعا في الغوطة الشرقية لدمشق إثر اشتباكات
مع المجموعات المسلحة.
إلى ذل��ك ،أك ّد مصدر أمني استعادة الجيش السوري
وحلفائه السيطرة على بلدتي البزينة وحوش الحمصي قرب
مرج السلطان في الغوطة إث ّر اشتباكات مع المجموعات
المسلحة ،كما استعادوا فيال غنوة في بياض شبعا وعددا ً
من المباني مقابل مبنى الزراعة في المنطقة ذاتها.
وفي ريف درعا ،ص ّد الجيش السوري هجوما ً عنيفا ً لـ
«ألوية الفرقان» التابعة للجيش الحر على تل قرين.
وفي السياق ،استشهد خمسة مدنيين وأصيب أكثر من
عشرة بجروح نتيجة قصف الجماعات المسلحة أحياء
الميدان والحمدانية ،وحلب الجديدة وجمعية الزهراء
غرب مدينة حلب.

وف��ي ال��وق��ت نفسه ،وص��ف دي ميستورا إسقاط
المساعدات ج���واً ،بأنه «ال��م�لاذ األخ��ي��ر» ،موضحا ً أنّ
العمليات البرية ُتعد أكثر فعالية وتسمح بإيصال كميات
أكبر من المساعدات.
من جهته ،أعلن المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب
األحمر أن قافلة مساعدات انسانية مشتركة بين اللجنة
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر السوري واألمم
المتحدة ،دخلت إلى مدينة حرستا السورية في ريف
دمشق ،مشيرا ً إلى أن القافلة تتضمن  29شاحنة تق ّل مواد
غذائية وأدوية ومعدات طبية إليصالها إلى نحو عشرة
آالف شخص.
وأقر المسؤول األممي بأن الجهود اإلنسانية واجهت
صعوبات وكشف أنّ األمم المتحدة كانت تخطط إليصال
المساعدات لـ 900ألف شخص في أيار ،لكنها فشلت في
ذلك .وعلى الرغم من الصعوبات الراهنة ،تنوي المنظمة
الدولية تقديم المساعدات لـ 1.1مليون شخص ،بينهم
سكان جميع المناطق المحاصرة الـ ،18في حزيران
المقبل.
كما أك ّد على ضرورة توسيع قائمة المناطق المحاصرة،
موضحا ً أنّ الوضع في حي الوعر بحمص يتناسب تماما ً
مع المعايير التي تعتمدها األمم المتحدة لتحديد المناطق
المحاصرة.

مو�سكو ترى ( ...تتمة �ص)9
للطيران جميع البيانات والمعلومات المغلوطة التي ت ّم
تداولها عن أسباب اختفاء الطائرة المصرية .ونقل المصدر
عن الجيش المصري نفيه تلقي أي إشارة استغاثة من
الطائرة المصرية المنكوبة.
وكان بيان للرئاسة المصرية ،قد ذكر أن «السيسي
عقد اجتماعً ا لمجلس األمن القومي ،في قصر االتحادية
بمصر الجديدة (شرقي العاصمة) ،لبحث تداعيات
اختفاء الطائرة» .ويتكون مجلس األم��ن القومي ،من
رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع واإلنتاج الحربي،
والمالية ،والخارجية ،والداخلية ،والعدل ،والصحة،
والتعليم ،واالتصاالت ،ورئيس جهاز المخابرات العامة.
ويعقد المجلس ،اجتماعات طارئة فى حالة إعالن الحرب
أو تعرض البالد للكوارث أو األزم��ات ،وتكون مداوالته
س��ر َّي��ة ،وت��ص��در ق��رارات��ه بأغلبية أص���وات األع��ض��اء
الحاضرين.
سياق متصل ،تلقى السيسي ،ات��ص��اال ً هاتفيا ً
وف��ي
ٍ
صباح أمس ،من نظيره الفرنسي فرانسوا هوالند ،بحسب
بيان منفصل للرئاسة المصرية ،ذكر أنّ «الجانبين اتفقا
على استمرار التنسيق والتعاون لكشف مالبسات اختفاء
الطائرة» .ب��دوره قال رئيس ال��وزراء المصري ،شريف
إسماعيل ،إن «ك��ل الفرضيات واالحتماالت مطروحة»
حول سبب فقدان الطائرة ،وذلك في تصريحات ،نقلها عنه
التلفزيون الحكومي ،ردًا على سؤال حول احتمالية وجود
عمل إرهابي وراء الحادث.

ونقلت وكالة «أ ف ب» عن مصدر مالحي يوناني قوله
إنّ الطائرة المصرية تحطمت قبالة جزيرة كارباثوس
اليونانية.
وعقد وزي��ر الطيران المدني المصري شريف فتحي
مؤتمرا ً صحافيا ً ت��ن��اول فيه آخ��ر مستجدات الطائرة
المنكوبة .وقال «سأستخدم عبارة «الطائرة المفقودة»
حتى يتم التأكد من مصير الطائرة» ،لكنه لم ينف في
المقابل فرضية «العمل االرهابي وفرضية العطل التقني».
وأشار إلى أن أعمال البحث عن الطائرة المفقودة تجري من
قبل الجانبين المصري واليوناني.
رجح وزير الطيران المدني المصري احتمال أن
بدوره ّ
يكون هجوم إرهابي وراء اختفاء الطائرة.
وكانت األنباء ال تزال متضاربة حول مصير الطائرة
المفقودة بين المعلومات التي تحدثت عن تحطمها،
والتصريحات الرسمية التي لم تستبعد أي فرضية بما
في ذلك العمل اإلرهابي ،كما جاء على لسان رئيس الوزراء
المصري.
وإلى حين حسم مصير الطائرة فإن المعلومات المتوافرة
حول الحادثة ،تشير إلى أن الطائرة كان على متنها 30
مصريا ً و 15فرنسيا ً وبريطاني وبلجيكي وكندي وعراقي
وسعودي وجزائري وسوداني وتشادي وبرتغالي.
وقال مصدر مسؤول في الشركة في بيان ،إنّ الطائرة
كانت على ارتفاع  37ألف قدم واختفت قبل ثمانين ميالً من
دخولها إلى المجال الجوي المصري .ونفت شركة مصر

عدوان التحالف ( ...تتمة �ص)9
موضوع
�رح
وك��ان وفد الرياض انسحب بمجرد ط� ِ
ِ
الضمانات السياسية التي تشمل السلط َة التنفيذية
بموجب القرار األممي  2216ومخرجات الحوار الوطني
واتفاق السلم والشراكة.
وبحسب مصادر فإنّ مفاوضات الكويت تقف على
حافة الهاوية بعد اعالن وفد الرياض تعليق مشاركته،
لكن الوفد الوطني حال دون وقوعه بسبب حرصه على
انجاح المشاروات لوقف العدوان ورفع الحصار عن
الشعب اليمني.
وقال حمزة الحوثي عضو الوفد الوطني اليمني في
مؤتمر صحفي :نحن نعي جيدا ً معاناة ابناء شعبنا،
ونحن أتينا من هذه المعاناة وأتينا من صنعاء ونحن
نرقب ذلك ،وإذا ما فشلت هذه المفاوضات نحن نعي
جيدا ً أننا سنعود إل��ى صنعاء وسنكون في طليعة
المواجهة لهذا العدوان.
وك��ان فد المؤتمرالشعبي العام اتهم وفد الرياض
بممارسة اع��م��ال ممنهجة ومتعمدة ،لمنع خ��روج
المفاوضات بحل يؤدى إلى وقف العدوان ورفع الحصار
عن الشعب اليمني.
وصرح المتحدث باسم وفد المؤتمر الشعبي العام
بمفاوضات الكويت يحيى دوي��د :من المستحيل أن
نحاور طرف يريد االنفراد بالحكم ،وهذا الطرف كلما
ناقشنا االستحقاقات كلما اعادونا الى المربع االول
وتمترسوا خلف موضوع الشرعية المزعومة.
وفي محاولة لدفع بالمشاورات الى االمام ،كان قد زار
الوفد الوطني برئاسة محمد عبدالسالم وعارف الزوكا

أمير الكويت صباح الجابر الصباح.
أمير الكويت دعّ ا إلى تجاوز الصعوبات التي تواجه
المفاوضات حرصا ً على تحقيق السالم في اليمن مجددا ً
التأكيد على أنّ دولة الكويت ستبذل كل ما بوسعها لدعم
المشاورات لكي تكلل بالنجاح.
ميدانياً ،واص��ل طيران التحالف السعودي خرقه
لوقف اطالق النار في اليمن ونفذ عدة غارات على عدد
من المحافظات اليمنية ما أدى إلى مقتل يمني وإصابة
أربعة أشخاص.
وذكر مصدر عسكري لوكالة سبأ اليمنية «أنّ مواطنا
يمنيا قتل وأصيب ثالثة آخ��رون ،في غ��ارات لطيران
العدوان السعودي على موقع الشقراء في حرف سفيان
بمحافظة عمران ،كما أصيبت ام��رأة ج��راء استهداف
مرتزقة العدوان لألحياء السكنية في مديرية قعطبة
بمحافظة الضالع».
وأشار المصدر إلى أن قوات هادي استهدفت مدينة
ذب��اب ومناطق الحمراء والشبكة وغ���راب بمديرية
الوازعية بمحافظة تعز بالقصف المدفعي ،كما استهدفت
مواقع للجيش اليمني واللجان الشعبية في مديرية
ص��رواح في م��أرب ،وقصفوا بالمدفعية والصواريخ
مناطق مبدعة وبني ب��ارق وملح ومواقع متفرقة في
مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
م��ن جهة اخ���رى ،تمكن الجيش اليمني واللجان
الشعبية من التصدي لمحاولة تقدم فاشلة لقوات
هادي ،باتجاه منطقة العقيدة في مديرية الوازعية في
تعز.

وأض��اف المصدر ال��ذي طلب ع��دم الكشف عن اسمه :أن
«الخطة تتضمن محاصرة العديد من المناطق التي تعد
حواضن لشبكات وخاليا داعشية ،ونشر قوات إضافية في
محيط العاصمة ،وتكثيف عمليات التفتيش بالمناطق» ،مشيرا ً
إلى أن «قيادة عمليات بغداد عززت من الدوريات الجوالة،
للتعامل مع المعلومات االستخبارية بفترة أسرع».
وأوض��ح المصدر أنّ «ال��ق��وات األمنية أحبطت في اآلون��ة
الماضية نحو  % 30من مجمل الهجمات التي شهدتها بغداد»،
متوقعا ً أن «تحبط الخطة الجديدة معظم العمليات اإلرهابية».
وتابع أنّ «المعلومات ُتشير إلى وجود تحضيرات جديدة
لدى خاليا داع��ش اإلرهابية لتنفيذ المزيد من الهجمات في
بغداد ،لصرف األنظار عن عملية تحرير الفلوجة المرتقبة».
وشهدت العاصمة بغداد خ�لال األي��ام القليلة الماضية
تفجيرات إجرامية بسيارات مفخخة في ع��دد من األس��واق

لداعش بأربعة صواريخ وقتلت القائد العسكري للتنظيم ،في
منطقة العياضية غرب الموصل المدعو سفيان أحمد يوسف.
من جهته ،أعلن المتحدث باسم التحالف األميركي ستيف وارن
مقتل قياديين بارزين في تنظيم داعش في غارة جوية أميركية في
العراق .وأك ّد أنّ دخول القوات العراقية بلدة الرطبة قرب الطريق
الرئيسية بين بغداد واألردن ت ّم من دون صعوبات كبرى.
وقال وارن إنّ داعش يريد ر ّد هذه الضربات والهزائم وهو عاد
إلى جذوره اإلرهابية ،مشيرا ً إلى أن عملياته لم تؤثر على سير
العمليات في المعركة .وأضاف أنّ الهجمات العشوائية لداعش
بشعة ،لكنه أشار إلى أنّ هذه الهجمات لن تردع التحالف.
ه��ذا وتواصل القوات العراقية تقدمها في منطقة بروثة
شمال غرب البغدادي بعدما استعادت السيطرة على القرى
القائمة على ضفاف نهر الفرات الممتدة من البغدادي إلى منطقة
الحقالنية.

الشعبية ومناطق سكنية ،أدى إل��ى سقوط العشرات من
المدنيين بين شهيد وجريح ،فيما تبنى تنظيم «داعش» تلك
التفجيرات.
وكانت كل من «سرايا الجهاد» و«لواء المرجعية» ،قد أعلنتا
األربعاء ،عن استكمال استعداداتهم الخاصة للمشاركة في
معركة تحرير الفلوجة من جماعة «داعش» االرهابية.
وقالت «سرايا الجهاد» في بيان بحسب «السومرية نيوز»،
إنّ «قواتنا الخاصة من فوج فجر وقوتنا الصاروخية قد اكملت
استعداداتها للمشاركة في عمليات تحرير الفلوجة من عصابات
داعش اإلرهابية».
ومن جهة آخرى ،أعلنت قيادة عمليات تحرير نينوى ،مقتل
والي جنوب الموصل الجديد المدعو أيوب في غارة للتحالف
األميركي.
وأضافت القيادة أن طائرات التحالف أجهزت على رتل

الجي�ش الليبي ( ...تتمة �ص)9
وقد تبنى فرع تنظيم داعش «والية طرابلس» العملية وذكر في
بيان له على موقعه االلكتروني ،أنّ انتحاريا ً يدعى أبو اسحاق
السوداني نفذ عملية انتحارية بسيارة مفخخة ،استهدفت قوات
ليبية على طريق النهر الرابط بين بني الوليد ومدينة سرت .كما
نفذ االنتحاري المدعو أبو عبد الغفار المهاجر عملية انتحارية
أخرى استهدفت تجمعا ً للقوات الليبية غرب بويرات الحسون.
إلى ذلك أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير لها
صدر يوم االربعاء أن تنظيم داعش أعدم ما ال يقل عن  49ليبيا
بمدينة سرت بقطع رؤوسهم أو رميا بالرصاص طبقا «إلجراءات

سرية ومحاكمات غير قانونية وغير عادلة».
وذكرت المنظمة نقالً عن شهادات لسكان من المدينة غادروها
إلى مناطق ليبية أخ��رى ،أنه تم إع��دام أغلبية الضحايا من
معارضين سياسيين ومحاربين معتقلين بتهمة ارتكاب جرائم
تتعلق «بالجوسسة والسحر».
وأضافت المنظمة أنّ التنظيم االرهابي ،يقوم بجلد المدخنين
والذين يستمعون إلى الموسيقى والنساء الالتي ال يرتدين
العباءة السوداء.
وفي نفس السياق ذكر تقرير لشبكة «سي ان ان» أن قوات

تون�س :الغنو�شي يعلن انتهاء �صالحية
الإ�سالم ال�سيا�سي
ق��ال زعيم حركة النهضة راشد
الغنوشي إن��ه ل��م يعد هناك مبرر
لإلسالم السياسي في تونس قائالً
إنّ ثورة  2011وضعت حدا ً لكل من
الديكتاتورية والعلمانية المتطرفة
على حد قوله.
وفي مقابلة مع صحيفة «لوموند»
الفرنسية قبل أي���ام م��ن المؤتمر
العام للنهضة المقرر بين  20و22
أيار الجاري ،قال الغنوشي «نحن
نعتقد أن اإلس�ل�ام السياسي رغم
تحفظنا على المصطلح ال��ذي هو
غربي ،كان ردة فعل على مسألتين:
الديكتاتورية في البداية ثم العلمانية
المتطرفة .لكن ثورة  2011وضعت
حدا ً لكالهما .وتونس تعيش اليوم
في ديمقراطية» مضيفا ً أن «دستور
 2014وض���ع ح�����دودا ً للتطرف
العلماني والديني في الوقت نفسه
وبالتالي لم يعد هناك مبرر لإلسالم
السياسي في تونس».
ولفت الغنوشي إلى أنه إضافة
إل��ى ذل��ك فإنه «ت��م تشويه مفهوم
اإلسالم السياسي من خالل التطرف،
الذي تقوده القاعدة وداعش من هنا
كانت الحاجة إلظهار ال��ف��رق ،بين

الديمقراطية اإلسالمية التي نتبناها
واإلس�لام الجهادي المتطرف الذي
نريد االبتعاد عنه أكثر».
وردا ً على س��ؤال عما إذا كانت
النهضة بذلك تعلن خروجها من
اإلس�ل�ام السياسي ق��ال الغنوشي
«نخرج من اإلسالم السياسي لندخل
في الديمقراطية اإلسالمية .نحن
مسلمون ديمقراطيون ال يدعون بعد
اآلن االسالم السياسي».
زعيم حركة النهضة وصف العالقة

تقرير �إخباري
الجامعة العربية ترحب بدعوة ال�سي�سي
منح «الأمان» لـ «�إ�سرائيل»!
أعلنت جامعة ال��دول العربية عن ترحيبها بمبادرة الرئيس عبد
الفتاح السيسي ،لتحقيق عملية السالم بين الجانبين الفلسطيني
والصهيوني.
وأك� ّد نائب األمين العام لجامعة ال��دول العربية السفير أحمد بن
حلى فى تصريحات للصحفيين« ،نحن نرحب بهذه المبادرة ونعتقد
أ ّنه جاء الوقت لعودة الزخم للموقف العربى وتحريكه لدعم القضية
الفلسطينية».
ً
وق��ال بن حلى إن «مصر تترأس حاليا القمة العربية ،وم��ن حق
رئيس القمة أن يبادر ويتحرك ويطرح المبادرات فى هذا الشأن»،
معربا ً عن اعتقاده بأنّ هذه المبادرة ُتشكل فرصة إلعادة دور مصر
من أجل رأب الصدع بين الفلسطينيين وتحقيق المصالحة الوطنية،
منوها ً في هذا اإلط��ار بالجهد الكبير الذي قامت به مصر وعدد من
الدول العربية إلنهاء االنقسام الفلسطينى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص في خطاب له بأسيوط
الثالثاء الماضي ،أغلب حديثه ع��ن الصهاينة ،وض ��رورة قيامهم
بمنح األم��ل (دول��ة) للفلسطينيين ،مقابل األم��ن لهم ،على أن تكون
بضمانات .واعتبر السيسي أن الصهاينة ق��وم يبحثون عن األمن
والطمأنينة ،بحسب تعبيره .وطالبهم بالتوافق من أجل االتفاق على
حل للقضية الفلسطينية ،مدعيا ً أنّ الحالة بين مصر و«إسرائيل» هي
األمن والسالم.
وقال بن حلي« :إننا نريد لهذا الزخم أن يتواصل وخاصة من قبل
مصر» ،مؤكدا ً أهمية ترتيب البيت وإعادة الوحدة الفلسطينية ،وكسر
هذا الجمود والدائرة التى يحاول الكيان الصهيوني من خاللها تفريغ
كل شيء يتعلق بفلسطين وقضيتها ،وإجهاض كل المبادرات التى
تتعلق بفلسطين.
وش ��دد ب��ن ح�ل��ى ع�ل��ى أه�م�ي��ة اس �ت �م��رار ال��دع��م ال�ع��رب��ي للقضية
الفلسطينية ،مؤكدا ً في الوقت ذاته أنّ ال��دول العربية لها دور داعم
للقضية الفلسطينية وال خالف على ذلك.
وردا ً على س��ؤال ح��ول م��ا إذا كانت م�ب��ادرة الرئيس عبد الفتاح
السيسى ستُطرح أم��ام االجتماع الطارئ ل��وزراء الخارجية العرب
المقرر يوم  28أي��ار الجاري ،قال بن حلى «إنّ االجتماع سيناقش
ثالثة موضوعات ،أولها القضية الفلسطينية بكافة جوانبها بما فيها
المبادرة الفرنسية» ،مشيرا ً إلى أن كل الدول المشاركة في االجتماع
بما فيها مصر من حقها طرح أية مبادرات فى هذا اإلطار.

مع حزب نداء تونس ،بأنها جزء من
المشاركة في الحكومة التي يمكن أن
تتطور إلى تحالف استراتيجي لكن
«ل��م نصل ال��ى تلك المرحلة بعد».
وق��ال إن هذه المشاركة الحكومية
لمصلحة البلد ،مضيفا ً «نتعلم من
خاللها إدارة المصالح المتباينة
خصوصا ً في بلد كبلدنا عانى لفترة
طويلة من احتكار القرار السياسي.
لذلك نحن بحاجة لتعلم التعايش
والعيش مع االختالف».

ال�سب�سي� :أولوياتنا مقاومة الإرهاب ودفع االقت�صاد
ق��ال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ،إن
أولوية ب�لاده في الفترة الحالية هي مقاومة اإلره��اب
الذي أصبح ظاهرة إقليمية وربما عالمية ،ودفع عجلة
االقتصاد لتوفير الظروف المالئمة لتكريس التجربة
الديمقراطية
وأض��اف السبسي في لقاء مع الصحفيين في إطار
زيارته إل��ى قطر ،أن الديمقراطية ال يمكن أن تصبح
ممارسة فعلية في بلد ما إال إذا توفرت لها جملة عوامل،
من أهمها االستقرار األمني والنمو االقتصادي ،وفي غياب
هذه العوامل ال يمكن الحديث عن الديمقراطية.
وأش��ار الرئيس التونسي إل��ى أن��ه ال وج��ود لربيع

خاصة أمريكية تعمل على األراض��ي الليبية ،باإلضافة إلى
عمليات جوية ،إلى جانب قوات غربية أخرى لتعزيز العمليات
القتالية ضد تنظيم داعش.
وأشار التقرير إلى أن عمليات المراقبة الجوية تنطلق من
جزيرة بانتيليريا بصقلية جنوب إيطاليا وتمتد على 1240
ميال ( 2000كيومتر) أي على طول الساحل الليبي جنوب
البحر األبيض المتوسط ،دون توضيح طبيعة العمليات التي
تقوم بها القوات الخاصة المتواجدة على األرض.

عربي ،بل هناك بداية لربيع عربي يمكن أن ينجح
ويكتمل خاصة في تونس إذا توفرت له الظروف المالئمة
ونجحت البالد في التغلب على ظاهرة اإلرهاب وإطالق
التنمية االقتصادية على أسس سليمة ،بحسب تعبيره.
وق��ال ردا ً على س��ؤال خالل اللقاء الصحفي ،إن كل
جهود الحكومة انصبت منذ انتخابات  2014على
مقاومة اإلره���اب ،وه��و ما قلص من ف��رص المشاريع
التنموية وتنفيذ خطط اإلنعاش االقتصادية ،التي وعد
بها حزب نداء تونس خالل الحملة االنتخابية .وأشار في
هذا اإلطار إلى أن أجهزة األمن حققت تحسنا ً ملحوظا ً في
تصديها لهذه الظاهرة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1زعيم ومؤسس حزب عريق
2 .2وضع الشراب في فمه على دفعات ،منازل ،تقال قبل
األغاني الشعبية
3 .3قلم ،من أصنام العرب في الجاهلية ،يصلح البناء
4 .4عتبت عليهم ،أبي
ّ 5 .5
لطخ بالعار ،جمهورية على البلطيق
6 .6كامل ،يشتد عطشه ،متشابهان
نمسك
7 .7من مشاهير المغنين في العهد العباسيّ ،
8 .8مدينة في شمال نيجيريا ،ينتسب
9 .9عملة عربية ،وجع
1010أطلب منه فعل األمر ،رتلت
1111عملة آسيوية ،يطلبه في أمر ما ،من الحبوب
1212مدينة يمنية ،من األطراف ،قبيلة عربية بطن من هالل

1 .1عالم إجتماعي فرنسي راحل قال إن المجتمع هو مصدر
األحداث األدبية والدينية
2 .2مدينة سعودية ،حرف أبجدي مخفف ،ضمير منفصل
3 .3عاصمة هولندا
4 .4خالف إستقبلت ،إله الخصب عند األكديين والسومريين،
شك
5 .5غير مطبوخ ،هيا ،نضع شيئا ً مقابل المال
6 .6شاركت ،آلة طرب ،للتفسير
7 .7خالف عجم ،مصيبة ،أدل
8 .8جزيرة أميركية بين خليج نيويورك ومصب الهدسن
9 .9نجيع ،بحيرة في شمال غرب روسيا ،إبن الفرس
1010بركان في كولومبيا ،سيدات
1111أجاوب ،أتم العمل ،حرف أبجدي مخفف
1212مدينة لبنانية ،يداعب
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،679243581 ،542178369
،964732158 ،138965472
،821456937 ،753891246
،217384695 ،386529714
495617823

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ادوار دورم ،رار  ) 2ليمون،
اسكندر  ) 3بنات ،ب��دأ ،وان ) 4
را ،االيمان  ) 5ترموا ،اام ،دت ) 6
ناتال ،يغار  ) 7سبأ ،يمن ،مي ) 8

امان ،طالقان  ) 9لن ،سافرت ،انا
 ) 10يترك ،روبنس  ) 11يندمن،
اتم  ) 12غدر ،بت ،رس ،نس.
عموديا:
 ) 1ال���ب���رت ك��س��رل��ي��ن��غ ) 2
دينار ،بانت  ) 3ومأ ،منام ،رير

 ) 4اوتاوا ،اسكن  ) 5رن ،التينا،
دب  ) 6ب��ا ،ام ،فرمت  ) 7وادي
النطرون  ) 8رساما ،اتب  ) 9مك،
ام��ي��ال ،ن��اس  ) 10ن��ون ،قاست
 ) 11ردا ،دامان ،من  ) 12ارنست
رينان.

 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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Bastille Day
فيلم تشويق بطولة ادري��س
البا من اخراج جايمس واتكينس.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،اسباس ،سينمال).
Robinson Crusoe
فيلم ت�ص��وي��ري ب�ط��ول��ة رون
آل ��ن م ��ن اخ � ��راج ب �ي��ن ستاسن.
مدة العرض  90دقيقة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينمال ،سينما سيتي).
Love at First Child
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة ازابيل
كار باتريك برويل من اخراج ان
جيافري .مدة العرض  91دقيقة.
(سينما سيتي ،امبير.)ABC ،
Green Room
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة باتريك
س �ت �ي��وارت م��ن اخ� ��راج جيرمي
ساولنير .مدة العرض  94دقيقة.
(س �ي �ن �م��ا س �ي �ت��ي ،ABC ،الس
ساليناس ،فوكس ،سينمال).
The Huntsman
ف�ي�ل��م ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة كريس
هيمسورث من اخ��راج سيدريك
نيكوالس ت��روي��ان .م��دة العرض
 114دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سيتي كومبلكس ،سيما سيتي،
سينمال ،فوكس).
The Jungle Book
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة نيل
سيتهي من اخراج جون فافريو.
مدة العرض  105دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس ،سينمال).

