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تتمات  /ت�سلية
حقيقة م�شروع ( ...تتمة �ص)9

جاء مشروع القرار األميركي هذا،
في فترة مثل فيها انقالب للموازين
لم يكن متوقعاً ،فإيران التي كانت
ضمن محور ال��ش��ر ،ب��دأت تتحول
شيئا ً فشيئا ً الى دولة محاورة للدول
الغربية ،بخاصة بعد عقد اإلتفاق
النووي مع الدول الكبيرة.
في ال��ع��راق ،الحكومة التي كان
من المتوقع أنها ستنهار والدولة
ال��ع��راق��ي��ة ال��ت��ي ت��أم��ل الكثير من

ال��م��ع��ادي��ن للتجربة السياسية
العراقية الجديدة أنها ستنهار على
يد «داع���ش» ،أثبتت تالحما ً وقوة
بخاصة بعد اإلنتصارات السريعة
التي حققتها قوات الحشد الشعبي،
وف��ص��ائ��ل ال��م��ق��اوم��ة اإلس�لام��ي��ة
المسلحة بمعية الجيش العراقي،
ما رجح كفة القوة لطرف من دون
طرف.
لذا نجد أن قرار التقسيم هذا جاء،

ملوك الأردن ( ...تتمة �ص)9

ف��ي ظ��اه��ره ورق��ة تهديد وتخويف
للحكومة ال��ع��راق��ي��ة م��ن أج���ل ما
س ّموه :ضرورة اشراك الكل بالعملية
السياسية! ولكن باطن األمر يثبت أن
هناك خوفا ً دوليا ً من قوة اإلنتصارات
التي تحققت ضد «داعش».
ان ال��م��ق��اوم��ة الباسلة للحشد
الشعبي وال��ت��ف��وق الكبير ال��ذي
اظهرته على مختلف جبهات القتال
اس��ق��ط ورق���ة ال��ك��ون��غ��رس بتوفير

السالح للس ّنة من خالل إقرار قانون
الحرس الوطني الذي ينتظر «النفير
العام» في مجلس النواب وتوفير
السالح لعناصر المقاومة العشائرية
ال��س��ن��ي��ة ف���ي ال��م��ن��اط��ق ال��غ��رب��ي��ة
ض��د «داع���ش» مثلما اس��ق��ط ورق��ة
الكونغرس واللوبيات «االسرائيلية»
والصهيونية فيه من خالل الحوار
الوطني البناء بين الحكومة العراقية
واإلخوة في اقليم كردستان.

م�شاورات جنيف ( ...تتمة �ص)9

القلمون ...معركة ( ...تتمة �ص)9

سورية تأتي في اطار تنفيذ مخطط رسمته «إسرائيل» بالتعاون مع الدوائر
الغربية وعمالئها في المنطقة العربية.
وأش��ار الدبلوماسي السوري أن الحكومة السورية قدمت ما في وسعها
للتخفيف من معاناة سكان مخيم اليرموك ،وقال« :إن الحكومة السورية قدمت
أماكن اإليواء والمساعدات اإلنسانية للسكان الذين خرجوا من مخيم اليرموك
وقامت بإيصال المساعدات لمن بقي داخله».
وأكد اآلغا عمق العالقات االستراتيجية بين القيادتين الفلسطينية والسورية،
مشيرا ً إلى استمرار التنسيق بين الجانبين من أجل تخفيف المعاناة عن سكان
اليرموك ،ومشددا ً على وجود توافق بينهما حول الوضع في المخيم وطريقة
معالجته.
وأكد المسؤول الفلسطيني احترام القيادة الفلسطينية للسيادة السورية
ودعمها لالجراءات التي تتخذها الحكومة السورية للدفاع عن أرضها وشعبها.

االتفاق النووي مع طهران في  30من حزيران المقبل ،فهي تقع أيضا ً في خانة
الضياع «اإلسرائيلي» أمام معادالت الردع التي كرستها المقاومة بعد عملية
مزارع شبعا وسقوط قواعد االشتباك في  9كانون الثاني الماضي باإلشارة إلى
أمتزاج الدم اإليراني واللبناني على األرض السورية ،وهذا كالم يطرح حاكمات
تقول إن المقاومة قادرة على مواجهة المخططات والعسكرية بخصوص قواعد
«ماذا بعد» ،أما السيناريو الثاني الذي يمكن توضيحه بـ «اإلنسحاب» والذي
تدرسه مجموعات «النصرة» لتخفيف وهج النصر الذي سيضيء في سماء
جرود القلمون ،والذي سيشكل «فضيحة» لتركيا والسعودية ولـ «إسرائيل»،
التي ذكرت مصادر مطلعة بإنها تجري مفاوضات عبر وسطاء لفتح الطريق
إلنسحاب المسلحين نحو مدينة «الرقة» السورية ،مع بقاء بعض الملفات
المتعلقة باإلسلحة التي ستنسحب مع هذه المجموعات إلى الداخل السوري
الشرقي في محاولة لكسب بعض الوقت والشعبية وتسجيل موقف سياسي
لمصلحة هذه المجموعات المرتبطة في شكل وثيق مع تركيا التي سمعت كالم
رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري األحد الماضي عن ان معركة القلمون
«قادمة ال محالة» وهو كالم يُعمم الغطاء السياسي الداخلي اللبناني في شكل
أو آخرُ ،مضافا ً إليه الكالم والرسائل التي أبرزته زيارة وزير الدفاع السوري
إلى طهران في  29نيسان المنصرم والتي تنم عن أن هناك رسائل إيرانية
قاسية اللهجة وواضحة المعاني بخصوص قراءة تركيا ألي معادلة في سورية
خالل الشهرين المقبلين قبل  30حزيران المقبل موعد االتفاق النووي بين
طهران والسداسية الدولية ،وهذا يعني بما يعنيه هو بحث تركي عن تموضع
«جيوسياسي» جديد بعد اتهام سورية لتركيا بالعدوان المباشر في  28نيسان
الماضي في محاولة لقلب المعادلة التوازنية قبل نهاية حزيران ،فقد بات
واضحا ً انحسار الوقت أمام التمهيد للحلقات الختامية لهذا المسلسل الدموي
التكفيري بكل مشتقاته اإلقليمية والدولية على خلفية البحث عن حل للفشل
األميركي الممتد من سورية إلى الشرق األوكراني ،والذي باتت «البراغماتية»
السياسية األميركية مضطرة أمامه إلى التمعن في األخطاء المحتملة والنتائج
المترتبة لكل سيناريو من سيناريوات العبث الدولي واإلقليمي في منصة
الشرق األوسط التي باتت من المسلمات ان «معركة القلمون» المقبلة هي التي
ستخط بمداد أقالمها حدود «الجغرافيا السياسية» لكل خريطة الشرق األوسط
الجديدة التي سيبدأ قولها وفعلها مع ذوبان الثلج وظهور المرج.

ح�شد للطاقات ( ...تتمة �ص)9
بالعاصمة صنعاء عرضت الوزارة الستهداف العدوان السعودي للمنشآت
والبنى التحتية والمستشفيات وال��م��دارس وأب��رز آث��ار الحصار الكامل
لليمن.
وف��ي صنعاء ن��دد مئات الموظفين بالحصار ال��ذي يفرضه العدوان
السعودي على اليمن وكان سببا ً في تردي الحياة المعيشية واالقتصادية.
كما حملت وزارة النفط اليمنية ال��دول المشاركة في العدوان مسؤولية
الكارثة االقتصادية جراء انعدام المشتقات النفطية.
هذا وخرج أهالي مديرية الزاهر في محافظة الجوف شمال اليمن في
تظاهرة حاشدة تحت شعار «صامدون في وجه العدوان السعودي».
وأك��د المشاركون وقوفهم في مواجهة العدوان المستمر على اليمن،
وطالبوا برفع الحصار الخانق والظالم عن الشعب اليمني.
ودعا المتظاهرون في بيان األطراف والمكونات السياسية واألحزاب في
اليمن إلى العودة لطاولة الحوار بعد وقف العدوان السعودي ،كما رددوا
شعارات رافضة للممارسات واالنتهاكات السعودية في المدن والقرى
اليمنية والمجازر التي ترتكبها طائرات العدوان بحق الشعب اليمني.
وفي المكال كبرى مدن محافظة حضرموت جنوب البالد تظاهر اليمنيون
ضد «القاعدة» والجماعات التكفيرية بعد أن حاول هؤالء االعتداء على إمام
المسجد خالل صالة العشاء أول من أمس.
وردد المحتجون شعارات منددة بالقاعدة كما نددوا بخالد باطرفي الذي
يعتبر زعيم الجماعة في المدينة.
وقال احد المتظاهرين إن اهالي المدينة لن يتوقفوا عن االحتجاجات
للمطالبة بخروج التكفيريين ،وأضاف أن اإلرهابيين بدأوا يتدخلون بكل
صغيرة وكبيرة ،مؤكدا ً أنه ال يمكن السكوت على ذلك.
يذكر أن باطرفي تمكن من الفرار من سجن المكال المركزي مع نحو 300
آخرين عقب اقتحام عناصر القاعدة السجن الشهر الماضي.
من جهة أخ��رى ،ب��دأت اللجنة المركزية للتعبئة العامة اعمالها في
صنعاء وعرضت برامجها الرامية لتعزيز صمود المجتمع اليمني بوجه
العدوان ،في اطار حشد الطاقات الشعبية.
وعقدت اللجنة اجتماعها بمشاركة مختلف ممثلي اللجان التعبوية
الفرعية ،حيث أكد المشرف العام للتعبئة طه أحمد المتوكل أستهداف
العدوان السعودي لكل أبناء اليمن على اختالف فئاتهم وأطيافهم ،مشيرا ً الى
أن اليمن يشهد اليوم حصارا ً بريا ً وجويا ً وبحريا ً ال مثيل له في التاريخ.
في سياق متصل شهدت منطقة بني مطر في العاصمة صنعاء وقفة
نسائية احتجاجية منددة بالعدوان السعودي ،نظمت بدعوة من الحركات
النسائية.
وأكدت المشاركات في هذه الوقفة االحتجاجية ان العدوان السعودي
االميركي يرتكب جرائم حرب كبرى بحق أبناء الشعب اليمني .كما أكدن
وقوفهن وصمودهن بوجه ال��ع��دوان وأن��ه��ن سيبذلن ك��ل م��ا بوسعهن
لمواجهته.
وف��ي صنعاء ن��دد مئات الموظفين بالحصار ال��ذي يفرضه العدوان
السعودي على اليمن وكان سببا ً في تردي الحياة المعيشية واالقتصادية.
وحملت وزارة النفط اليمنية الدول المشاركة في العدوان مسؤولية الكارثة
االقتصادية جراء انعدام المشتقات النفطية.
كما تعاني المستشفيات اليمنية من نقص حاد في االدوية والمستلزمات
الطبية إضافة الى انقطاع التيار الكهربائي بصورة مستمرة بسبب الحصار
الذي يفرضه العدوان السعودي على البالد.
وأكد المسؤولون في مستشفى عمران بمحافظة عمران أن المستشفى
والمراكز الصحية االخرى مهددة باإلغالق بسبب عدم توافر المواد الطبية
ونقص المحروقات ما يهدد بتوقف األجهزة الطبية عن العمل .وحذروا من
انقطاع الخدمات الصحية وبخاصة األساسية منها .مطالبين المنظمات
الدولية بالعمل على رفع الحصار.

المطلوب منها ضد الصمود ال��س��وري ولمصلحة «إس��رائ��ي��ل» بامتياز،
وبمشاركة فعلية من قبل «اإلسرائيليين» ...وقد يكون «ط��رد» اللواء د.
بهجت سليمان* «فورا ً وخالل أربع وعشرين ساعة» ،في شهر أيار من العام
الماضي ،نتيجة مواقفه الوطنية ،وقيامه بواجبه تجاه بلده ووطنه اشارة
على دور األردن المتآمر على سورية.
بهجت سليمان ،المقاتل والدبلوماسي المتميّز الشجاع ،الذي يرتكز على
خلفية رؤيوية ووطنية وثقافية ذات أبعاد قومية ح ّرة تقض مضجع النظام
االردن��ي وتعكر صفوه الملوث أص�لاً ...النظام االردن��ي وسيده ال يحتمالن
مقاتالً وفيا ً شجاعا ً يتمتع بقدرات استثنائية ،ليس فقط في مواجهة واشنطن
و«تل أبيب» ومشاريعهما أنما ايضا ً في مواجهة عتاة الرجعية العربية في
االردن ،باب الرجعية العربية الواسع ،المطل على دول الملح التابعة ،وال
يخشى قولة الحق ،يقف صلبا ً في وجه أي سلوك يمس سيادة وطنه ،وألنه
يحمل كل هذه المزايا الوطنية اإليجابية ،من الطبيعي أن يعتبره العمالء
والخونة خطراً ،وأن مجرد وجوده على رأس السفارة السورية في ع ّمان
إحراجا ً ضاغطاً ،وهي بطبيعة الحال أوام��ر واجبة التنفيذ فرضت على
الحكومة األردنية ،وعلى عبد الله بن الميت شخصيا ً وما عليه وعلى نظامه
سوى الطاعة صاغراً ،بل واإلخالص المطلق في تنفيذ األوامر من أسياده
الصهاينة ومن في حكمهم ،في سابقة خطيرة يمارسها النظام االردني من
دون خجل ،وشهادة خيانة وعمالة تضاف الى شهادات تاريخية فاضحة.
طبقا ً لواقع الحال ،ال غرابة في أي سلوك نذل للحكومة األردنية مم ّثلة
بنظامها الملكي الرجعي منذ تأسيس المملكة ،والدور الخياني الذي مارسه
ملوك األردن تباعاً ،والمثبّتة في سجل التاريخ ،وتلك الوثيقة المحفوظة التي
وقعّ عليها (عبدالله األول) قبل أن ينصبوه أميرا ً ثم ملكا ً على شرق األردن،
نصها الواضح تعهد عبدالله األول بأن ال تقوم دولة تسمى
والتي جاء في ّ
فلسطين بين إمارة شرق األردن« ،والتي أصبحت بعد هذا التعهد المخلص
مملكة» ،وبين دولة «إسرائيل» في ذلك الوقت إبان تقسيمات سايكس بيكو،
وقبل نكبة  1948بعقود ،وكان «عبد الله األول» أمينا ً على العهد الذي قطعه
لحكومة االمبراطورية البريطانية حينها ،الراعية للصهيونية إبان احتاللها
لدول في المنطقة ،إلى جانب االستعمار الفرنسي المحتل لمناطق أخرى في
المنطقة نفسها ،والذي أفرز اتفاقية «سايكس بيكو» ،وتقسيم المنطقة ،ثم
وعد بلفور المشؤوم ،وكان المتخاذل في حرب  48والمتعاون مع العصابات

*تحية إلى السفير السوري في األردن اللواء بهجت سليمان
بمناسبة مرور سنة على مغادرته ع ّمان قسراً.

صابرين دياب

جندي «�إ�سرائيلي» ( ...تتمة �ص)9

الأردن :انطالق ( ...تتمة �ص)9

سكنية عالية وسط غزة ،وطلب القائد منا أن نختار هدفا ً عشوائيا ً لكل
واحد منا ونطلق النار عليه ،لم نشاهد وقتها أي من مقاتلي حماس،
لم يطلق علينا أحد حينها النار ،لكن القائد قال لنا مازحا ً علينا أن
نرسل للبريج تحية الصباح من الجيش اإلسرائيلي».
وتابع آرييه« :أتذكر أنه في أحد األي��ام ،قتل جندي من وحدتنا
وطلب منا القائد أن ننتقم ،فوجهت الدبابة بشكل عشوائي الى مبني
سكني على بعد  4كيلومترات كان لونه أبيض وضخم وأطلقت قذيفة
على الطابق الـ ،11من المؤكد أنني قتلت مدنيين لم يكن لهم أي
ذنب».

وتجري فعاليات التمرين في ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة األردنية وفي
عدد من مدارس ومراكز تدريب صنوف األسلحة البرية والجوية والبحرية.
ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين في التدريبات  10آالف جندي ،إضافة إلى
مشاركة واسعة من الوزارات واألجهزة األمنية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية
المعنية بإدارة األزمات.
ويشارك في التمرين كل من الكويت ،البحرين ،قطر ،السعودية ،مصر ،العراق،
اإلم��ارات العربية المتحدة ،لبنان ،بريطانيا ،فرنسا ،إيطاليا ،باكستان ،الواليات
المتحدة ،كندا ،بلجيكا ،بولندا ،أستراليا ،قيادة حلف الناتو ،باإلضافة الى المملكة
األردنية الهاشمية.

القاهرة ت�ست�ضيف ملتقى للقبائل الليبية
ومجل�س النواب يقبل م�سودة ليون
أعلنت مصر أنها ستستضيف ملتقى
موسعا ً للقبائل الليبية ف��ي شهر أي��ار
ال��ج��اري ،مشيرة إل��ى أن تحديد الموعد
سيتم بالتنسيق مع القبائل الليبية واألمم
المتحدة.
وق��ال بيان للمتحدث الرسمي باسم
وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي
إن هذه المبادرة تأتي بهدف «إعطاء الدفعة
الالزمة لمسار الحوار السياسي الليبي
وإع�لاء شأن المصالحة الوطنية الليبية
بهدف تشكيل حكومة وفاق وطني والمضي
في بناء دول��ة ليبية مستقرة ق��ادرة على

الصهيونية ،تلك الحرب الفاجرة التي أدت إلى نكبة الشعب الفلسطيني ،لكن
عقاب الشعب الوطني القومي الحر لم يمهله ،عندما خرج من بين الصفوف
شاب بطل يدعى مصطفى عشو ،قضى عليه برصاصات مباشرة وهو يهم
دخول المسجد األقصى المغتصب ...ثم اتى من بعده ابنه طالل الذي تع ّرض
لمؤامرة من االسرة المالكة القصائه عن الحكم ،ثم تتويج «حسين» ملكاً،
كان الملك الميّت «حسين» ذكيا ً وخبيثا ً في آن ،لكنه لم يخرج عن إطار ما
بدأه جده عبدالله ،ومارس دوره الخياني بامتياز ،والتعاون المطلق مع
العدو الصهيوني ،وقام بدور الحارس المخلص للكيان على أطول حدود مع
الكيان ،مانعا ً الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في النضال الستعادة
فلسطين ،وعودة من ش ّرد منها الى أرضهم ومدنهم وقراهم ودورهم ،وقام
بعقد وتوقيع اتفاقات مهينة مع محتلهم ،ليست «وادي عربة» آخرها،
ليخفق العلم «اإلسرائيلي» في ع ّمان العربية ،كذلك دوره العميل المجرم
إبان أيلول األسود ،وممارسة القتل والتدمير على المدنيين الفلسطينيين
وبيوتهم ودورهم في المخيمات.
نحى شقيقه من والي��ة العهد ،وبايع أبنه
وم��ات الملك التابع ،بعد أن ّ
الملك التابع الحالي من زوجته البريطانية «انطوانيت غاردينر» ابنة
ضابط بريطاني متقاعد ...هذا النسب واألصل الموغل في الخيانة والتبعية
واالنبطاح خدمة للمشروع الصهيوني ،وللحكومة األميركية ،وممارسة
التآمر على األ ّمة العربية ،وعلى القضية الفلسطينية على وجه الخصوص،
نجده اليوم يمارس أقذر دور يمكن أن يسلكه إنسان أو مؤسسة أو حكومة،
مشاركا ً باإليغال وسفك دماء السوريين ،والتآمر لتدمير سورية وتقسيمها
إلى دويالت ضعيفة ومسلوبة السيادة والقرار.
الشعب االردني شعب عروبي عريق وأصيل ،أخرج «مصطفى ّ
عشو» من
بين صفوفه ،واقتص من عبدالله األول ،وسيخرج عشرات من الشرفاء أمثاله
ليعود األردن إلى حضن الوطن العربي منتصرا ً إلخوته العرب الشرفاء،
وسندا ً للشعب الفلسطيني والسوري الماضي قدما ً وحثيثا ً إلى تحقيق
انتصاره.

استئصال اإلرهاب الذي يهددها واإلسهام
في استقرار محيطها اإلقليمي والدولي».
وش���دد ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ال��خ��ارج��ي��ة
المصرية على «األه��م��ي��ة البالغة ل��دور
القبائل الليبية والمجتمع األهلي وتأثيرهما
الواسع في جهود إعادة الوئام واالستقرار
إل���ى ال��س��اح��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ،وف���ي م��س��ان��دة
المؤسسات الشرعية للدولة الليبية متمثلة
في مجلس النواب والحكومة الشرعية،
ودع��م التوصل الى توافق وطني يساهم
في نجاح مسار الحوار الذي تقوده األمم
المتحدة في ليبيا».

قمة خليجية بح�ضور هوالند في �سابقة هي الأولى من نوعها

قطر :ناق�شت �أزمات منطقة ال�شرق الأو�سط

وح��ذر البيان م��ن تداعيات األوض��اع
في ليبيا ،الفتا ً إلى أن «استمرار الوضع
الحالي سيفاقم التحديات التي تواجهها
ليبيا والتي باتت هاجسا ً إقليميا ً ودوليا ً
كبيرا ً بما في ذلك ما يتعلق بتهريب السالح
والمخدرات والهجرة غير الشرعية».
من جهة أخرى ،أعلن مجلس النواب في
ليبيا المعترف به دوليا ً أول من أمس قبوله
من حيث المبدأ مسودة حل األزمة الليبية
التي أعدها رئيس بعثة األمم المتحدة لدعم
جهود السلم في ليبيا برناردينو ليون مع
إبداء بعض المالحظات في شأنها.
وأك���د مجلس ال��ن��واب دع��م��ه للحوار
«كخيار وح��ي��د لحل األزم���ة ف��ي ليبيا»،
بهدف «رفع المعاناة عن الليبيين ووقف
آلة الحرب والدمار التي قتلت أبناء الوطن
ودمرت مقدرات البالد».
وكان المؤتمر الوطني العام المنتهية
واليته أعلن نهاية نيسان الماضي رفضه
ال��ت��ام ل��م��س��ودة ح��ل األزم���ة ال��ت��ي قدمها
المبعوث األممي الخاص بليبيا برناردينو
ليون إل��ى جميع األط���راف المشاركة في
ج��ل��س��ات ال���ح���وار ب��م��دي��ن��ة ال��ص��خ��ي��رات
المغربية.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني
العام عمر حميدان إن المؤتمر قرر رفض
المسودة جملة وتفصيالً.

قال وزير الخارجية القطري ،خالد العطية،
امس ،إن مشاورات القادة في «القمة الخليجية
التشاورية  »15في الرياض ،ناقشت ما تشهده
منطقة الشرق األوسط من أزمات في العديد من
أجزائها.
تصريحات العطية ج���اءت خ�لال مؤتمر
صحافي عقده مع األمين العام لمجلس التعاون
ل��دول الخليج العربية ،عبد اللطيف بن راشد
الزياني في اختتام أعمال القمة.
وأشار إلى أنه تم بحث قضايا األمن والسلم
الدوليين وموضوعات االجتماع المزمع عقده
لقادة دول مجلس التعاون مع الرئيس األميركي
ب���اراك أوب��ام��ا ف��ي ك��ام��ب ديفيد ف��ي  13أي��ار
الجاري.

وقال العطية إنه تم استعراض مستجدات
األوض��اع على الساحة اليمنية وتطوراتها في
ضوء نتائج عاصفة الحزم.
وأكد العطية على تعزيز الشرعية في اليمن
واستئناف العملية السياسية ه��ن��اك وفق
مخرجات ال��ح��وار الوطني الشامل وق���رارات
مجلس األمن ذات الصلة ومواصلة الجهود لدعم
التنمية في اليمن.
يذكر أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند
شارك في القمة التشاورية الخليجية ،في سابقة
هي األول��ى من نوعها .وق��ال وزي��ر الخارجية
القطري إن وجود هوالند دليل على وقوف فرنسا
إل��ى جانب أصدقائها ف��ي المنطقة ،ووص��ف
العالقات الفرنسية الخليجية باإلستراتيجية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1دولة أوروبية ،خالف حر
2 .2فيلسوف عربي ،قريب
3 .3متشابهان ،يفسران ،حرف نصب
4 .4مدينة تركية ،نقرضه المال
5 .5در ،مدينة إيطالية
6 .6إسحقيها وإجعليها قطعا ً صغيرة ،أخاف من
7 .7فاقدة األب واألم ،مدينة هولندية
8 .8تقطن في المكان ،روح ،تضجر
9 .9قصدتنا للزيارة ،أداة إستثناء
1010م��ن مشاهير ال��ش��ع��راء الفرنسيين وزع��ي��م الحركة
الرومنطيقية ،أحد الوالدين
1111للتفسير ،للتأفف ،يرجعان
1212جسد ،كثر شحمه ،نجيء

1 .1م��ن أشهر م��راك��ز التزلج ف��ي سويسرا ق��رب الحدود
اإليطالية ،شهر ميالدي
2 .2دولة عربية ،عادات متوارثة
3 .3ضعف ،شريط ساحلي في إيطاليا يمتد في خليج
جنوى من سان ريمو حتى السبتسيا
4 .4نادر ،أكملتما العمل
5 .5مدينة في جنوب غرب اسبانيا ،فاخر
6 .6خالف صفيناه (للعيش) ،جحيم
7 .7تأنس ،فاكهة صيفية
8 .8الذي يحب نفسه ،أخبر بما في فؤادي
9 .9دعمناه ،عاصمة أوروبية
1010والد (بالعامية) ،مدينة يابانية ،متشابهان
1111قائد السفينة ،ذكر األفعى ،ضمير منفصل
1212نف ّر ،حرف ابجدي

7

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،459387216 ،217956834
،136742589
،863214957
،798531642
،524869371
،982175463
،675423198
341698725

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1كانساس سيتي  ) 2فرنكفورت،
نيس  ) 3رن ،يغر ،احارب  ) 4اوينا،
يهمال  ) 5لنا ،ناسبا ،فن  ) 6راسلت،
نرقد  ) 7طلي ،تمرنان  ) 8يمنحا ،اا،

مر  ) 9خس ،انب ،دمياط  ) 10نون،
روما ،سي  ) 11نابولي ،تلوين ) 12
اه ،تسحره ،دن.
عموديا:
 ) 1كفر البطيخ ،نا  ) 2ارنون،
لمسناه  ) 3ن ن ،ي��اري��ن ،وب ) 4

سكين ،حانوت  ) 5افغانستان ،لس
 ) 6سور ،الم ،بريح  ) 7سر ،يسترا 8
) يتاهب ،نادمته  ) 9حمانا ،مال 10
) ينال ،رنمي ،ود  ) 11يرافق ،راسين
 ) 12رسب ،ندم ،طين.

 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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زنقة ستات
فيلم كوميدي بطولة حسن
رعد من اخراج هشام مجد .مدة
ال �ع��رض  100دق�ي�ق��ة( .أب ��راج،
س �ي �ت��ي ك��وم �ب �ل �ك��س ،ف��وك��س،
كونكورد ،غاالكسي).
The Age of Adaline
فيلم دراما بطولة هاريسون
ف� ��ورد م ��ن اخ � ��راج ل ��ي ت��والن��د
ك ��ري� �غ ��ر .م � ��دة ال� �ع���رض 110
دق� ��ائ� ��ق ،ABC( .س �ي �ن �م��ال،
فوكس).
Beyond the Reach
ف �ي �ل��م رع���ب ب �ط��ول��ة ميشال
دوغ � �ل ��اس م� ��ن اخ� � � ��راج ج ��ان
بابتسيت ليونتي .مدة العرض
 95دقيقة.
( ،ABCك ��ون� �ك ��ورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س�ي�ن�م��ال ،فوكس،
غاالكسي).
to 7 5
فيلم كوميدي بطولة انطون
ي��ات �ش �ي��ن م ��ن اخ�� ��راج فيكتور
ليفين .مدة العرض  95دقيقة.
(س�ي�ن�م��ال ،ABC ،غاالكسي،
الس ساليناس).
Home
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
واخ � ��راج ج �ي��م ب ��ارس ��ون .مدة
العرض  100دقيقة( .كونكورد،
فوكس ،غاالكسي).
Last Knights
فيلم تشويق بطولة كليف أون
من اخراج كازواكي كيريا .مدة
ال�ع��رض  115دقيقة،ABC( .
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

