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تتمات  /ت�سلية
القبائل اليمنية ( ...تتمة �ص)9
من اللجان الشعبية استكمال تطهير مدينة كريتر
بعدن ،وإحكام سيطرته عليها بالكامل بعد دحر
من تبقى من عناصر «داعش» منها .وفي محافظة
تعز ،ت ّمت السيطرة على نقطة المرخام بجبل
العكش المطل على قرية السويدا والرمدا والنوبة
واألجعود ،وفرار عناصر «داعش» وحزب التجمع
اليمني لإلصالح منها ،بعد مقتل وإصابة عدد منهم
واالستيالء على آليات عسكرية .كما تم إحراز تقدم
في شارع الخمسين ومفرق عون والعدين.
وك��ان ال��ع��دوان السعودي شن أكثر من مئتي
غارة طاولت صعدة والقرى المحيطة بها خالل 48
ساعة ،وقد وصفت األمم المتحدة القصف بالمروع
وأنه انتهاك للقوانين الد ْولية.
وت��ع��د ال��غ��ارات على ص��ع��دة ،أخ��ط��ر مراحل
التصعيد السعودي ،الذي يبدو وكأنه يستنسخ
ما يعرف باستراتيجية الضاحية ،والتي تقوم
على مسح المكان المستهدف بالكامل من الخريطة،
تماما ً كما حاولت «إسرائيل» أن تفعل في ضاحية
بيروت الجنوبية خالل حرب تموز وآب .2006
ووج��دت األم��م المتحدة نفسها مكبلة أم��ام ما
يحدث ،فأصدر منسق الشؤون اإلنسانية فيها
حول اليمن جوناس فا در كالوف ،بيانا ً دان فيه
قتل مئات اليمنيين وجرح اآلالف منهم في نزاع قال
إنهم وجدوا أنفسهم محاصرين فيه.
ووص���ف ب��ي��ان األم���م المتحدة القصف على
صعدة بالخرق للقانون الدولي ،بخاصة مع عدم
قدرة المدنيين على الفرار من المدينة نتيجة أزمة
الوقود.
م���اذا ت��ري��د السعودية م��ن ه��ذا القصف على
صعدة؟ يتساءل كثر ،وإن ك��ان البعض يعرف
نصف اإلجابة ،فالمدينة هي معقل رئيس حركة
أن��ص��ار ال��ل��ه وآل ال��ح��وث��ي ،أم��ا نصف ال��ج��واب

وسيطرت مجموعات قبلية يمنية على جبل
الرديف في جازان جنوب غربي السعودية .فيما
واصل مقاتلو قبائل بكيل المير وهمدان بن زيد في
اليمن السيطرة على جبل تويلق في السعودية
المطل على مدينة الخوبة السعودية والقرى
المجاورة في منطقة جيزان من ناحية صعدة.
وأفاد مصدر باشتباكات عنيفة وقعت بين القبائل
مع الجيش السعودي ،حيث قصفت المدفعية
السعودية المناطق التي تقدم إليها مقاتلو القبائل
داخل األراضي السعودية.
المدفعية السعودية قصفت المناطق التي تقدم
إليها مقاتلو القبائل داخل األراضي السعودية.
وأض��اف المصدر أنّ «مجاميع قبلية ردّت على
استهداف النيران السعودية لمناطقها وسيطرت على
مواقع حدودية سعودية» ،مشيرا ً إلى أن «القبائل
التي سيطرت على المواقع هي بكيل المير وهمدان».
سيطرة مقاتلي بكيل الم ْير وهمدان بن زيد في
اليمن على جبل تويلق في السعودية تأتي على وقع
استمرار االشتباكات في بعض المواقع السعودية
قرب جبل جحفان في الخوبة ومدينة الرديف.
القبائل حذرت من ﺃﻥ اﺳﺘﻤرﺍﺭ قصف طائرات
التحالف السعودي سيجبرهم على ﺿرﺏ ﺃﻋﻤﺎﻕ
وسط أنباء عن سيطرة
المملكة ﺑﺄﺳﻠﺤﺔ ﻧوﻋﻴﺔْ ،
مقاتلي القبائل على منشآت رسمية سعودية.
وفي السياق ذاته ،تواصلت الغارات السعودية
على ص��ع��دة ،فيما ط��اول��ت م��ج��ددا ً أم��س مطار
العاصمة صنعاء ،كذلك استهدفت منطقة جعولة
في لحج والتواهي في عدن.
وكان مصدر قد أفاد أيضا ً بحدوث مواجهات بين
الجيش وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي على
مشارف مدينة الضالع والطريق إلى مدينة سناح.
يأتي هذا في وقت يواصل الجيش اليمني مسنودا ً

اآلخ��ر ،لعل اإلجابة عليه تأتي من خلف الحدود
اليمنية ،من جيزان ونجران وغيرهما من المناطق
السعودية الحدودية حيث بدأت القبائل اليمنية
ح��رب استنزاف ض��د السعودية ،ال يبدو موعد
نهايتها قريباً.
وأرسلت السعودية ،أمس ،تعزيزات من «القوة
الضاربة» إل��ى ح��دوده��ا مع اليمن بعد ساعات
من تبادل عنيف للقصف المدفعي بين القوات
السعودية والمقاتلين الحوثيين.
وتناولت مواقع التواصل االجتماعي فيديو بثته
«قناة الحدث» ،لرتل دبابات محملة فوق شاحنات
عسكرية وصفتها بأنها «وصول تعزيزات من القوة
الضاربة إل��ى ال��ح��دود» ،في إش��ارة إل��ى الحدود
السعودية ـ اليمنية.
في األثناء ،أعلنت حركة أنصار الله الحوثي،
أمس ،أنها أسقطت مقاتلة مغربية من طراز إف-16
في وادي نشور في محافظة صعدة شمال اليمن
الحدودية مع السعودية.
وكانت القوات المسلحة الملكية المغربية أعلنت
في بيان لها أول من أمس ،أنها فقدت طائرة مقاتلة
تشارك في التحالف الذي تقوده السعودية ضد
المسلحين الحوثيين باليمن.
وأكد البيان أن طيارا ً بطائرة مقاتلة أخرى في
السرب نفسه ،أفاد أنه لم يتمكن من رؤية فيما إذا
استطاع قائد الطائرة المعنية القفز من طائرته أم
ال .وأضافت القوات المسلحة أن تحقيقا ً فتح في
الغرض بشأن الحادث.
على صعيد آخ��ر ،نفى قائد الجيش الماليزي
مشاركة بالده في أي «عمليات عسكرية» ،مؤكدا ً أن
الهدف الوحيد للقوة التي وصلت إلى الرياض هو
اإلشراف على إجالء رعايا كوااللمبور ،ويعتبر هذا
التصريح تك ّذيبا ً للسعودية.

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

درة التاج ( ...تتمة �ص)9
ّ

«بروباغندا» �أوغلو ( ...تتمة �ص)9

ترأس ولي العهد محمد بن نايف حضور القمة الخليجية ـ األميركية ،وهو ما
أكدته شبكة «فوكس نيوز» األميركية ،بنقلها عن مسؤول كبير في اإلدارة
األميركية قوله« :نحن سمعنا عن احتمال تغيير الملك سلمان خططه من
السعوديين ،وقمنا بالتنسيق مع شركائنا السعوديين بصورة وثيقة بشأن
الترتيبات البديلة وتوقيت اإلعالن ونتطلع إلى استقبال ولي العهد السعودي
األمير محمد بن نايف وولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي األمير محمد بن
سلمان».
غياب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن القمة  -وأي�ا ً كانت المبررات التي
أوردها البيان  -إنما هي رسالة تعبّر عن خيبة األمل السعودية تجاه التعامل
األميركي مع العديد من ملفات المنطقة االستراتيجية بخاصة الملف النووي
اإليراني وملف األزمة السورية ودعم المعارضة ،والقضية اليمنية ،وهي ملفات
تنظر إليها السعودية كنقاط تحول في مستقبل المنطقة.
ولي ذراع إيران ،فحصدت
فشلت السعودية بعاصفة حزمها بقهر اليمن ّ
نتاج ما زرعته هزيمة ويأسا ً من تحقيق أمالها ،وحان وقت تسديد فواتير
الخيبة الملكية للسيد األميركي بالتفريط ب��درة التاج السعودي الملك
سلمان.

ف��ي قرية «آشمــة» ف��ي محافظة حلب على بعد 200م م��ن الحدود
المشتركة للدولتين ،وهو الضريح الذي كان يقع في منطقة يسيطر
عليها تنظيم «داعش» اإلرهابي ،إال أن التنظيم اإلرهابي لم يتعرض له،
على رغم أنه دمر جميع المساجد والكنائس واألضرحة في المناطق التي
اجتاحها ،وهذا ما يؤكد عمق الترابط بين الدولة العثمانيــة وتنظيم
«داعش» اإلرهابي ،فهذا انتهاك لسيادة وحرمة أراضي دولة عضو في
األمم المتحدة ال تتعدى غرائزه جمــع الحظوظ البالية لالنتخابات
البرلمانية التركية في  7حزيران المقبل لينعكس في ظل تطورات تتجه
في مجملها إلى إحراج الحزب الحاكم التركي وقياداتــه في مشهــد مماثل
ألحداث العنف التي شهدهــا ميدان «تقسيم» عام  2013من تظاهــرات
التضامن مع أحداث بلدة عين العرب السوريــة ،وهو استحقاق يسعــى
أوغلو إلى إعطائــه زخما ً خاصا ً في ضوء تصاعد ح��د ّة التجاذبات
الحزبية ال سيما مع أحزاب المعارضة ،بعد صــدور نتائج استطالع
للرأي أجرته شركة «البحوث االجتماعية والسياسية/سونار» على
موقع صحيفــة «سوز جو» اإللكترونية خالل األسبوع الماضي ،والذي
أش��ار إل��ى انخفاض نسبة تقدم ح��زب «العدالة والتنمية» شعبيــا ً
حيال قدرته على تمرير مشــروع قانون تغيير النظام السياســي من
برلماني إلى رئاسي ،عبر القدرة على تشكيل حكومة بحزب منفرد في
وجه صعود أحزاب معارضة مثل حزب الشعب الجمهوري والحركــة
القوميــة ،وهذا ما يعكــس سلطويــة الفكر العثماني وعدم قدرته على
ترتيب أوراقه الداخلية والخارجية التي ُتبقيه بعيدا ً من قدرة التأثيــر
في توجهات الناخبيــن ،الذين يدركون كما العالم أن هذا السيناريو
الضئيــل لن يغير شيئــا ً في المتغيــرات الميدانية ذات المغزى التي
يتلقاها العثماني في إدلب والقلمــون وغيرهما من الخسائر في صفوف
إرهابييها الذين باتت أوضاعهم غيــر ما هو مأمول منها إقليميــا ً
ودوليا ً في إح��داث «ثقب أس��ود» على األرض السوريــة ،يخــرج منه
ضوء أبيــض ُتسلطــه تركيا على موقعـها الجيوسياســي في المنطقــة
كالعب له حيــز مهــم في الملف الســوري الذي ساهمــت في تسعيره
مع الحلف الصهيوـ عربي الساعي إلبراز الـدور األميركي في ميادين
المنطقة اإلقليمية والدولية والتي بدأت مساحاتها تضيــق به ذرعاً،
مع اقتراب نهاية حزيران المقبل ال��ذي سيكشف مشاريع التفتيــت
والتقسيم الصهيــو ـ أميركية في اإلقليم العربي ،والهادفة إلى إخراج
معادلة الصراع «العربي ـ الصهيونــي» إلى حيز الفراغ المحتكر للبشر
والحجر ،فيما يشير خبراء إلى أن األوان قد فات قبل أن يستفيد أوغلو
من أي حشد انتخابي لالستحقاق الذي بات على األبواب .وعليه ،فإن
لزيارة أوغلو االستعراضية دالئل كثيرة ليس أولها تأكيد الدور التركي
في دعم الجماعات اإلرهابية ،وال آخرها المساعي التركية لحجز مقعد
خاص لتركيا مع اقتراب مؤتمر جنيف تؤكد فيه حصتها في تسوية
مقبلة .

لمى خيرالله

الهدنة الإن�سانية ( ...تتمة �ص)9
مكانها ،فمن المنتظر أن تركز القمة على الوضع السياسي في اليمن وجمع
الفرقاء اليمنيين على مائدة واحدة ،وجاء إعالن تاريخ بدء الهدنة اإلنسانية
وشروطها وإمكان تمديدها تمهيدا ً للحل السياسي ،الذي باتت السعودية تبحث
عنه ،بعد المستجدات األخيرة التي طاولت المملكة.
فالسعودية التي تواجه تحوالت داخلية خطيرة وقد تكون هي األخطر منذ
تأسيس المملكة عام  ،1932بالتوازي مع التحوالت الخارجية والتهديدات
الناجمة عن تغيير األطر الدولية واإلقليمية ،والتطورات الميدانية في اليمن التي
انعكست سلبا ً على المملكة حيث أصبحت األخيرة تحتاج إلى التهدئة ،لذلك
جاء طلبها الهدنة التي تتزامن مع قمة كامب ديفيد المزمع عقدها في  14أيار
بين الدول الخليجية والواليات المتحدة التي تعول عليها السعودية إليجاد
مخرج يحفظ ماء وجهها.
فالواقع الميداني على األرض اليمنية يؤكد فشل السعودية التي بدأت تغير
لهجتها التصعيدية ،فها هي الدبلوماسية السعودية تطالب بهدنة إنسانية
قابلة للتمديد وتتراجع عن شرطها بإجراء الحوار اليمني في الرياض ،إذ كان
الديوان الملكي السعودي أعلن موافقة دول مجلس التعاون الخليجي على
إجراء الحوار اليمني في الرياض في  9آذار من العام الحالي ،وبحسب مصارد
فإن وزير الخارجية السعودي قال إن بالده ترحب بالحوار في الرياض ولكنها
ال تمانع حصوله في أي مكان يختاره اليمنيون ،وكذلك وزير الخارجية جون
كيري أكد لنظيره أن جنيف تبدو المكان األنسب ،وأن األمم المتحدة سوف تكون
الجهة الراعية للحوار .جاءت تلك التصريحات بعد إعالن نائب المتحدث باسم
األمين العام لألمم المتحدة فرحان حق في  6أيار أن من المحتمل أن تستضيف
جنيف المفاوضات المزمعة بين أطراف األزمة اليمنية.
ففي وقت تتجه األنظار إلى الساحة اليمنية ومع المستجدات السياسية
والميدانية التي تتعلق باألزمة اليمنية ،يبقى السؤال :هل سنشهد تمديدا ً
للهدنة اإلنسانية التي أعلنتها السعودية لتصبح هدنة دائمة؟ ويتم السماح
لها باالستمرار وتقديم العون الحقيقي للشعب اليمني الذي يعد الخاسر األكبر
في تلك الحرب بخاصة أن موعد الهدنة يرتبط بالحوار واستئناف المفاوضات
برعاية أممية في جنيف ،وتتزامن مع قمة كامب ديفيد ،تلك القمة التي ربما
تكون هي الطريق الوحيدة إلخراج السعودية من مأزقها.

ناديا شحادة

انتقادات «�إ�سرائيلية» ( ...تتمة �ص)9

واس��ت��ع��اد ال��ج��ي��ش ال��س��وري
والمقاومة األح��د السيطرة على
قرنة المعيصرة الشمالية وسهل
ال��م��ع��ي��ص��رة وع��ق��ب��ة أم ال��رك��ب
وتلة ال���دورات في ج��رود الجبة
بالقلمون.
وحصلت سيطرة مماثلة على
معبر وادي الكنيسة بين جرود
الجبة وجرود عسال الورد.
وأكد مراسل «الميادين» تدمير
مصنع لتفخيخ ال��س��ي��ارات في
ج��رود الجبة ،إض��اف��ة إل��ى عدة
س��ي��ارات مفخخة ك��ان��ت معدة
للعبور إلى لبنان.
وش��� ّك���ل ه���ذا ال��م��ع��ب��ر ق��اع��دة
لوجستية للمسلحين وم��ن��ف��ذا ً
أساسيا ً لشن هجمات على القرى
اللبنانية ك��ون��ه يتصل ببلدة
الطيبة البقاعية .وق��ام الجيش
ال��س��وري والمقاومة باستهداف
مصنع لتفخيخ ال��س��ي��ارات في
ق��رن��ة وادي ال���دار ال��ت��ي تقع في

عمق جرد الجبة في القلمون ،في
وق��ت فج ّرت وح��دة الهندسة في
المقاومة ع �دّة س��ي��ارات مفخخة
كانت معدّة للعبور إلى األراضي
اللبنانية.
وفي جسر الشغور تقدم الجيش
ال��س��وري ن��ح��و م��دخ��ل المدينة
ال��ش��رق��ي ف��ي ري��ف إدل���ب ،حيث
دارت م��ع��ارك عنيفة ف��ي محيط
معمل السكر ومفرق بشالمون.
وق�����ال «ال���م���رص���د ال���س���وري
لحقوق اإلن��س��ان» المعارض إن
ق���وات ال��ج��ي��ش ال��س��وري باتت
على بعد كيلومترين تقريبا ً من
المستشفى الوطني الواقع عند
األطراف الجنوبية الغربية لجسر
الشغور والمحاصر من الجماعات
المسلحة.
وأش���ار الجيش ال��س��وري إلى
أن قواته تقدمت نحو المستشفى
الوطني في مدينة جسر الشغور
ش���م���ال غ���رب���ي س���وري���ة ح��ي��ث

يتحصن ال��ع��ش��رات م��ن الجنود
السوريين منذ أسبوعين.
وأك�����د م���ص���در ب��ال��ج��ي��ش أن
قواته المسلحة باتت على بعد
ع��دة كيلومترات من المستشفى
المحاصر .وقال إن «وح��دات من
الجيش طوقت جماعات إرهابية
قرب جسر الشغور».
وك��ان��ت م��ح��اوالت المسلحين
للسيطرة على المستشفى باءت
ب��ال��ف��ش��ل ع��ل��ى رغ���م ال��ه��ج��م��ات
المتتالية.
من جانب آخ��ر ،قالت الوكالة
ال��س��وري��ة الرسمية «س��ان��ا» إن
وح����دات م��ن ال��ج��ي��ش وال��ق��وات
المسلحة أحكمت سيطرتها على
جميع المحاور المؤدية إلى مدينة
جسر الشغور ومحيط المستشفى
الوطني.
وأكد مصدر لـ «سانا» أن الجيش
تمكن من قتل عشرات المسلحين
ف��ي م��ح��ي��ط ال��م��س��ت��ش��ف��ى وع��ن��د

المدخلين الجنوبي والشرقي
للمدينة .وأض���اف ال��م��ص��در أن
س�لاح ال��ج��و ال��س��وري ن��ف��ذ ع��دة
غ���ارات على محيط المستشفى
وعند المدخل الجنوبي لجسر
الشغور بريف إدلب.
ويقع المجمع الطبي على قمة
ت��ل ي��ش��رف ع��ل��ى ط��ري��ق سريع
رئيسي ،ويتكون من عدة طوابق
تحت األرض احتمت بها القوات
من قصف المسلحين.
وي��ص��م��م ال��ج��ي��ش ال���س���وري
ع��ل��ى ت��ح��ق��ي��ق ان���ت���ص���ار ل��رف��ع
المعنويات واستعادة قوة الدفع
ضد المسلحين بعدما فقد جسر
الشغور ومدينة إدل��ب ومناطق
شاسعة م��ن المحافظة ف��ي آذار
الماضي.
ويحاول الجيش السوري صد
المهاجمين لمنعهم من االقتراب
إل���ى أط�����راف م��دي��ن��ة ال�لاذق��ي��ة
الساحلية االستراتيجية.

يقول يئير البيد رئيس حزب «هناك مستقبل»« ،حكومة «إسرائيل» اتخذت
ق��رارا ً مهيناً ،بتوسيع الحكومة وإع��ادة وزراء من دون حقائب وأخ��ذ أموال
مخصصة لألمن والرفاه وغيرها وتبذيرها على تسويات سياسية ووظائف
لألصدقاء ،كل ذلك طريقة يائسة تبدأ بها الحكومة عملها».
وانتقدت رئيسة حزب «الحركة» ،تسيبي ليفني ،نتنياهو بشدة ووصفته
بالحرباء التي تغير لونها وفقا ً لشركائها.
إلى جانب انتقاد خطوة نتنياهو ،قامت بعض األحزاب بتقديم التماس إلى
محكمة العدل العليا لرفض إجراء التصويت في الكنيست على تعديل القانون،
وهو ما رفضته المحكمة العليا.
تجاوز نتنياهو العقبة القانونية أمام توسيع حكومته يبقي أمامه مواجهة
صعبة مع مستوزري حزبه قبيل نيل حكومته ثقة الكنيست ،مواجهة ال يتوقع
له تخطيها من دون أضرار قد تكلفه الحقا ً مستقبل حكومته التي يتعلق مصيرها
بصوت واحد فقط.

خالفات كردية ( ...تتمة �ص)9
تعتبر مالحظات حزبية وليست قومية ومن حق أهالي كركوك والمحافظ
أن يدافعوا عن حقوق كركوك إلى آخر نقطة».
وينسجم مشروع إقليم كركوك المستقل مع المكون التركماني،
فضالً عن جهات سياسية كردية أخرى ،فيما تعارضه الكتل العربية
التي تنظر إلى مدينتها على أنها جزء ال يتجزأ من العراق ،فيما يذهب
دستور البالد إلى أن حق تقرير مصير كركوك رهن استفتاء تشرف عليه
الحكومة المركزية.

فاديا مطر

«كامب ديفيد» ( ...تتمة �ص)9
وأعلنت مصادر رسمية أن ملك
البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
لن يحضر القمة وسيمثله ولي
العهد سلمان بن حمد آل خليفة.
كما سيمثل سلطان عمان قابوس
بن سعيد نائب رئيس الوزراء فهد
بن محمود آل سعيد .أما اإلمارات
فسينوب عن الشيخ خليفة ولي
عهد أبوظبي محمد ب��ن زاي��د آل
نهيان.
وأش��ار دبلوماسي من الخليج
إل��ى أن ه��ذه القمة «مرتقبة منذ
زمن» .كما قــال مسؤول أميركي
إن أح��د أه��م أهــداف ه��ذه القمة
س��ي��ك��ون «ت��ش��ك��ي��ل ب��ن��ي��ة دف���اع
م��ش��ت��رك��ة ف���ي ال��خ��ل��ي��ج تشمل
مكافحة اإلره��اب واألمن البحري

واألم���ن االلكتروني ومنظومات
ال���دف���اع ال��ب��ال��س��ت��ي��ة ال��م��ض��ادة
للصواريخ».
كما من المفترض أن يتم البحث
خ�لال القمة ف��ي األوض���اع التي
تشهدها سورية وليبيا والعراق
واليمن.
وب��ات الوضع اإلنساني مقلقا ً
في اليمن في ظل الحصار الجوي
والبحري الذي يفرضه التحالف
السعودي.
وقالت األمم المتحدة إن القتال
والحصار أديا إلى تدهور سريع
ف��ي م��خ��زون ال��وق��ود م��ا يعرقل
ت��وزي��ع ال��م��واد ال��ض��روري��ة على
ال��م��واط��ن��ي��ن العالقين ف��ي ه��ذه
الحرب.

عمان :انت�شار خبراء ( ...تتمة �ص)9
والشعب السوري لمواجهة تنظيم
«داعش» اإلرهابي.
وك��ش��ف��ت صحيفة «واش��ن��ط��ن
بوست» األميركية الشهر الماضي
أن عمليات تدريب إرهابيي من
تطلق عليهم ال��والي��ات المتحدة
تسمية «المعارضة المعتدلة»
س��ت��ب��دأ ف��ي ت��رك��ي��ا خ�لال الشهر
ال���ج���اري ف���ي وق����ت ج����دد فيه
وزي��ر الخارجية التركي مولود
جاويش أوغلو تأكيد عزم بالده
تدريب وتسليح ألفين من هؤالء
اإلره��اب��ي��ي��ن ع��ل��ى م���دى ال��ع��ام
الحالي.

وتؤكد التقارير والمعلومات
االس���ت���خ���ب���ارات���ي���ة وال���وق���ائ���ع
أن األردن ي��ق��ي��م م��ـ��ـ��ع ت��رك��ي��ا
والسعودية معسكرات لتدريب
اإلرهابييــن بتمويل من النظام
السعودي وإشراف من المخابرات
المركزيــة األميركية «س��ي آي
إي��ه» ومساعدتهــم في التنقــل
والعبــور إل��ى داخ���ل األراض���ي
ال��س��وري��ة ،ك��م��ا ي��ق��وم بتسهيل
ت��م��ري��ر األس��ل��ح��ة واألم�����وال إل��ى
التنظيمات اإلرهابية في سورية
لدفعها إلى االستمرار بجرائمها
بحق السوريين.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1دولة أفريقية ،سقي
2 .2للتفسير ،أص ّر على األمر ،دولة عربية
3 .3منطقة في شمال إيطاليا بسفح األلب ،مرض صدري
4 .4تألفا ،جبابرة
5 .5خاصتنا ،خبثاء دهاة
6 .6أخبرت بما في فؤادها ،طالء
7 .7ربحت ،عاصمة أوروبية ،للنفي
8 .8سيدة ،بقرة برية ،نوتة موسيقية
9 .9عاصمة كامرون ،فاقد العقل
1010من األلعاب الرياضية ،جامعة اميركية شهيرة ،صاح
التيس
1111يجمعان عن األرض ،سحرناه وفتناه
1212يتعاون ،يسر

1 .1عاصمة والية يوتاه األميركية
2 .2قصر ،شالالت على مجرى الكونغو األعلى
3 .3مالئم ،جعلت للشخص عالمة يعرف بها
4 .4مرتدي ،أنثى الحمار ،ركيزة
5 .5من أشهر أطباء اإلسالم وفالسفتهم ،عندنا
6 .6كفر ،نهدمها (لألبنية)
7 .7يلومه ،أقام بالمكان
8 .8األزل ،حرف ابجدي
9 .9بئر عميقة ،وافقن الرأي (هن) ،يسكن بالقرب مني
1010نغليه على النار حتى ينضج ،حرف جر ،وشى
1111سباق سيارات (باألجنبية) ،دولة أوروبية
1212عملة آسيوية ،بلدة لبنانية ،ح ّذر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،768521493 ،149387652
،591274386 ،352496718
،486913527 ،273658941
،624835179 ،915762834
837149265

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ساو باولو ،بلي  ) 2طارق
بن زياد  ) 3يرد ،بادن  ) 4حمد،
عاتبه ،يس  ) 5ار ،ستر ،اامر ) 6
ليما ،قمر ،ناس  ) 7كونفوشيوس،

لن  ) 8اطالب ،القد  ) 9دا ،نزعلهم
 ) 10نعيتها ،اهمره  ) 11دل،
البنان  ) 12كل ،يل ،د د ،ابد.
عموديا:
 ) 1سطيح ال��ك��اه��ن  ) 2اا،
م��ري��وط ،ع��دل  ) 3وري��د ،مناديل

 ) 4بقر ،سافالت  ) 5ابدعت ،وب،
هال  ) 6ون ،ارقش ،نال  ) 7لزقت،
ميتز ،بد  ) 8وي ،بارو ،عاند ) 9
ابها ،سألها  ) 10ب��دأ ،من ،لهمنا
 ) 11دير القمر  ) 12يانس ،سند،
هدد.

 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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Avengers: Age of
Ultron
فيلم تشويق بطولة روبرت
دوني من اخراج جوس ويدون.
م� � ��دة ال�� �ع� ��رض  150دق� �ي� �ق ��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
ساليناس ،ابراج ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).
Hot Pursuit
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة صوفا
فيرغارا من اخ��راج ان فليتشر.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،ابراج،
سينمال ،فوكس).
Shes Funny That Way
فيلم كوميدي بطولة جنيفر
أن� �ي� �س� �ت ��ون م� ��ن اخ� � � ��راج بيتر
ب ��وغ ��دان ��وف .م ��دة ال��ع��رض 93
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
سينمال ،غاالكسي).
زنقة ستات
فيلم ك��وم�ي��دي ب�ط��ول��ة 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 درام��ا بطولة هاريسون
ف � ��ورد م ��ن اخ� � ��راج ل ��ي ت��والن��د
كريغر .مدة العرض  110دقائق.
( ،ABCسينمال ،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 .م��دة العرض
 95دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس س���ال� �ي� �ن���اس ،س��ي��ن��م��ال،
فوكس ،غاالكسي).

