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تتمات  /ت�سلية
العدوان يتوا�صل ( ...تتمة �ص)9

وطالبت المنظمات الدولية بتحرك عربي
عاجل لتقديم الدعم وم ّد يد العون إلى اليمنيين،
مشيرة إلى أن المواطن اليمني في حاجة إلى
ال��غ��ذاء واألدوي���ة على نحو عاجل ،الفتة إلى
أن أكثر من  80في المئة من اليمنيين يعانون
انعدام األمن الغذائي.
ورأت منظمة «هيومن رايتس ووت��ش» أن
مئات اآلالف من أطفال اليمن أصبحوا معرضين
لخطر ال��م��وت ج��وع �اً ،وأك��د الصليب األحمر
الدولي أن الوضع اإلنساني في اليمن كارثي،
وأن التحدي اللوجستي يتمثل في مسألتين،

قلة المساعدات ،وصعوبة توزيعها.
على عكس الوضع اإلنساني في اليمن ،فإن
مشكلة العالقين اليمنيين في الخارج بدأت
ب��االن��ف��راج ،فقد ع��اد إل��ى أرض ال��وط��ن 150
مواطنا ً يمنيا ً من العالقين في السودان على
متن األردنية للطيران من أصل  20ألفاً ،وكان
وصل خالل اليومين الماضيين  130مواطنا ً
كانوا عالقين في األردن والسودان.
الوضع اإلنساني في اليمن يتفاقم يوما ً بعد
ي��وم ،والمشكالت واألزم���ات تتزايد وتتعاظم
ف��ي ظ��ل غياب شبه ت��ام للعمليات اإلغاثية

والمعالجات والحلول الممكنة.
وفي السياق ذات��ه ،أعلنت منظمة الصحة
العالمية الجمعــة الماضي أن عــدد الضحايا
في اليمن منذ تصاعــد النزاع في البــالد في
آذار الماضي ،تجاوز  1700قتيل و 7آالف
جريح.
وأوضحت المنظمة أن هذه االحصاءات تشمل
الفترة قبل  11أيار الجاري ،مضيفة أن أكثر من
 300ألف شخص اضطروا للنزوح منذ آذار
الماضي ،فيما يحتاج  8.6مليون مواطن يمني
إلى خدمات طبية عاجلة.

معادلة «�أ�سد و�سيد» ( ...تتمة �ص)9

وفد اقت�صادي �إيراني ( ...تتمة �ص)9

الحاكمة في المنطقة ،فحسم القلمون يُنهي نصف النصرة ويُغيّر
ميزان السيطرة االستراتيجية في خريطة العمليات العسكرية التي
تؤسس للحسم النهائي في جسر الشغور وإدلب وتدعم أجنحة الجيش
السوري في باقي مناطق النزاع الداخلية والحدودية ،التي تشير
معاركها إلى انسداد األفق أمام التكفيريين بالتقدم والسيطــرة ،وهو ما
ضيع البوصلة للنصرة وداعميها ،األمر الذي لم يم ّكنهم من إيجاد أماكن
تعوض خساراتهم في الميدان .فمحاولة دخول تدمر التي باءت بالفشل،
هي محاولة لخلط األوراق ووصل بادية تدمر ببادية األنبار ،لما تحويه
مدينة تدمر من موقع استراتيجي يتصل بجغرافيات سورية متعددة
ورئيسية ،وما يمكن كسبــه من إفراغ هذه المدينة األثرية من محتوياتها
ُصر مجتمعو «كامب
التاريخية .وفشل ما سمي بـ«جيش الفتح» ـ الذي ي ّ
ديفيد» على وصفه بـ«المعتدل» ـ في إح��داث كسب جغرافي يمكن
استثماره في ميادين السياسة ،يُعد بمثابة فشل سعودي ـ تركي ـ قطري
مضمون ،الدول التي لم تتوقف يوما ً عن دعم واجهات سياسية ،تحاول
تبيضها بشتى الوسائل عبر ما يسمى «االئتالف السوري المعارض»
الذي يدعم بكل الوسائل القوى اإلرهابية المقاتلــة على األرض السورية
والذي أعلن رفضه االعتراف بـ «دي ميستورا» وجهوده الدولية بوصفها
«مشاورات عديمة األهمية» ،وفق ما أعلن قيادي معــارض في االئتالف
االثنين الماضي ،األم��ر ال��ذي أفقد االئتالف نتائج مكسبية مما يمكن
أن تشكله القمة الخليجية ـ األميركية التي احتضنها منتجــع «كامب
ديفيد» نهاية األسبوع الماضي ،كاألهمية االستثنائية للعالقــات بين
الطرف األميركي ورسائل المعارضة التي أرسلت إلى مجتمعي «كامب
ديفيد» ،بتقديم الدعم ألطرافها أو باالنخراط المباشر معها ،مثلما حدث
أخيرا ً على صعيد تشكيل ما يسمى «التحالف العربــي» الستعادة
الشرعية في اليمن ،فهي جهود ما تركت الرياح الدولية لها من أثر،
ليبقى األفق والفراغ الفكري ينتظران القوى الرافضة للسير بتوافقات
الحل السياسي أم��ام كل المتغيرات الساخنة التي تنتظرها ساعة
الرمل الدولية ،التي بدأ جزءها العلوي يفرغ من الوقت أمام انتصارات
الجيش العربي السوري والمقاومة في صنع معادالت الردع والسيطرة
االستراتيجية على المستوى اإلقليمي والدولي ،فهل هذه هي المعادلة
المقبلة؟

وأك��دت المصادر أنه «خالل المواجهات ،تعرضت إحدى المروحيات من طراز
«بالكهوك» التي استخدمتها القوات المهاجمة لطلقات نارية اخترقت هيكلها ،ولكنها
تمكنت مع ذلك من التحليق والعودة بسالم إلى قاعدتها ،وقد رافق أحد المترجمين
العرب القوة المهاجمة التي قامت بمصادرة معدات اتصال استخدمها «أبو سياف»
قبل مقتله ،كما صادرت مجموعة من اآلثار والعمالت التاريخية التي كانت في الموقع
وهي تخضع للفحص اآلن».
هذا وأفاد ناشطون بأن حصيلة قتلى العملية الخاصة التي نفذتها القوات األميركية
في سورية الجمعة إلى  32قتيالً من تنظيم « داعش» بينهم  4قياديين.
ولم يحدد النشطاء بعد أسماء القياديين الذي قتلوا في العملية ،لكنهم تحدثوا
عن أن أحدهم هو مساعد المسؤول العسكري في التنظيم العسكري المعروف بعمر
الشيشاني ،واآلخر مسؤول عن قطاع االتصاالت ،ولم تعرف مسؤولية القيادي الرابع.
وكشفت المصادر ذاتها أن جنسية المسؤول عن قطاع االتصال هي سورية ،بينما
يحمل بقية القياديين جنسيات من دول المغرب.

فاديا مطر

«المراوغة فن �أميركي» ( ...تتمة �ص)9
ُ

حوار الريا�ض ( ...تتمة �ص)9

كما أصدر البيت األبيض بيانا ً مشتركا ً عقب انفضاض أعمال المؤتمر أكد فيه
الجوانب األمنية والعسكرية التي تم تداولها ،معلقا ً آماال ً كبيرة على «الشراكة
االستراتيجية الجديدة (بين الجانبين) لتطوير جهود التعاون األمني» المنبثقة
عن لقاء القمة .وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا االتفاق النووي مع إيران
مؤكدين أنه يخدم «المصالح االستراتيجية ألعضاء مجلس التعاون وكذلك
للواليات المتحدة والمجتمع الدولي».
لم يكن خافيا ً موقف «وطلبات» الطرفين األميركي والخليجي من
بعضهما بعضا ً قبل التئام القمة ،بيد أن النتائج العامة لم تواكب قراءة
الساسة األميركيين وتوقعاتهم فحسب ،بل شكلت خيبة كبيرة «آللية فهم
وإدراك» دول مجلس التعاون الخليجي الذي استولدته ظروف الحرب
الباردة ليتجاوز إطار الجامعة العربية ،على رغم هشاشتها ،وليشكل
بديالً منها ويفرض أجندته عليها .فالحوار الذي أجراه الرئيس األميركي
مع صحيفة «الشرق األوسط» عشية «كامب ديفيد» عكس مساعي اإلدارة
األميركية ،في إزالة التوتر مع دول الخليج ،على خلفية مخاوف األخيرة
من اتفاق النووي اإليراني مع المجموعة السداسية ،وفي وقت تغيّب
الملك سلمان بن عبد العزيز عن القمة  -وهو األمر الذي فسره خبراء
بأنه اعتراض على سياسات أميركا تجاه طهران  -بدا حديث أوباما مع
الصحيفة السعوديةُ ،مراوغا ً ومحاولة السترضاء الخليج بالكلمة من
دون ترجمة حقيقية لتلك الوعود ،مؤتم ٌر حمل بين طياته «حقنة طمأنة»
أميركية لدول الخليج الحليفة ،بأن واشنطن لن تتخلّى عنهم وتميل إلى
إيران فيما رآه آخرون أشبه بـ«معرض لبيع السالح» بكمية أكبر لتلك
الدول الخائفة على أمنها .فكالم أوباما في كامب ديفيد «أوامر» جديدة
على الخليج ال بد من االعتياد عليها وسط خلط أوراق المنطقة وزيادة
تأزمها في الشرق األوسط ،خصوصا ً أن حلفاء الحرب وأدواتهم في دول
الخليج ،أيقنوا بأن فوضى أوباما الخالقة باتت تؤتي ثمارها بارتدادات
عكسية ،في ظل إدراك أوباما أن شرق أوسط جديدا ً بخليج مستقر رهان
ليس بالضرورة أن يكون ناجحا ً ولن يخدم سياستها الساعية إلرسائها
في المنطقة بعد وجود عمالق إقليمي جديد اسمه إيران.

وبعد ان اثبتت المملكة السعودية فشلها في اليمن فالواقع الميداني
اكبر دليل على الفشل الذريع الذي لحق بها ،ومع تفاقم االزمة االنسانية
ازدادت االصوات الدولية واالقليمية للمطالبة باستئناف الحوار والدعوة
لحل االزمة اليمنية سياسياً ،وأكد ذلك وزير الخارجية االميركية جون
كيري في  25من نيسان من العام الحالي ،وان التوصل لحل سياسي
بات ام��را ً ضروريا ً وان االط��راف اليمنية مستعدة للعودة الى طاولة
الحوار.
مع استمرار دعوة الواليات المتحدة الى عودة االطراف اليمنية للجلوس
على طاولة الحوار وبعد اللقاء الذي تم بين الرئيس االميركي باراك أوباما
وقادة دول مجلس التعاون الخليجي في  14من الشهر الجاري في منتجع
كامب ديفيد ،تلك القمة التي شكلت أهمية استثنائية في مسار العالقات
بين الطرفين االميركي والخليجي التي تتسم بأبعاد استراتيجية،
جاء موقف القمة من االزم��ات االقليمية وعلى رأسها اليمن متوافقا ً مع
الطروحات السابقة التي تقوم على أس��اس تفعيل الحل السياسي
القائم وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني السابق ،فقد
انطلق مؤتمر الرياض للقوى السياسية اليمنية أمس بمشاركة االطراف
السياسية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي وحوالى  400مندوب
وبعض االحزاب السياسية اليمنية التي رحبت بهذا العدوان في محاولة
سعودية إليجاد مخرج من تورطها العسكري ولالمساك مجددا ً بالقرار
اليمني ،ولكن هذا المؤتمر يعقد في غياب قوى سياسية يمنية أساسية
في مقدمها حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحركة انصار
الله التي تعد رقما ً صعبا ً في الحسابات السياسية اليمنية ،وقد أكدت
الحركة رفضها إجراء الحوار خارج االراضي اليمنية من خالل العديد من
تصريحات المتحدث باسمها محمد عبد السالم ،معتبرا ً ان الرياض لم
تعد طرفا ً نزيها ً في األزمة اليمنية فهي طرف يدعم التكفيريين و«القاعدة»
والعناصر االجرامية ،إضافة الى تأكيد القيادي محمد البخيتي في  5أيار
رفض الحركة مؤتمر حوار الرياض لحل االزمة اليمنية .وطالبت الحركة
بنقل الحوار الى جنيف.
فبعد جلسات العمل المغلقة في منتجع «كامب ديفيد» الرئاسي في
ميريالند والصورة التذكارية ،حاول أوباما تبديد هواجس وتخوفات
الخليجيين من إيران ،دافعا ً بهم إلى القبول باالتفاق النووي كأمر واقع
قائم إلى جانب ضمان أمنهم ،وأكد اوباما أن الواليات المتحدة والحلفاء
الخليجيين يتفقون على أن إبرام اتفاق نووي مع إيران يخدم مصالحهم
األمنية وأن واشنطن ستضمن تسريع نقل السالح الى دول الخليج وهذا
ما أكده األمير القطري تميم أن جميع دول مجلس التعاون ترحب باالتفاق
مع إيران ،وتأمل دول المجلس في أن يكون عامل استقرار في المنطقة.
فبعدما كسر اليمنيون الخط االحمر الذي لطالما كرسته السعودية التي
تعتبر اليمن والية تابعة لها ،سعت السعودية إلعادة شعبها الى بيت
الطاعة بعد إصابتها بالهستيريا نتيجة تحسسها بأن اليمن اخذ يتحرر
من هيمنتها ،حيث سلكت جميع الطرق إلخضاعه عسكريا ً ولكن النتيجة
كانت الفشل ،فهي اآلن تسعى الى الحل السياسي في مؤتمر الرياض
بغياب اهم مكون سياسي في اليمن .يبقى السؤال هل سيتم سحب اليد
السعودية من اليمن ام ستستمر في حربها وبسياستها الفاشلة ضد
الشعب اليمني؟

لمى خيرالله

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

البابا فرن�سي�س ...
(تتمة �ص)9
ويأتي ذلك بعد أيام من إعالن
الفاتيكان صياغة معاهدة تعترف
رسميا ً بدولة فلسطين ،وكذلك
توقيع اتفاق معها بشأن قضايا
تشمل وضع الكنيسة الكاثوليكية
في فلسطين.
وه���ذه أول م��ع��اه��دة ثنائية
رس��م��ي��ة ب��ي��ن ال��ج��ان��ب��ي��ن ت��ؤك��د
اعتراف الفاتيكان رسميا ً بالدولة
الفلسطينية منذ أن أصبحت دولة
مراقبة غير عضو باألمم المتحدة
في عام .2012

ناديا شحادة وتوفيق المحمود

ت�صعيد �إرهابي ( ...تتمة �ص)9

البحرين :دعوات لإطالق �سراح ال�شيخين النمر و�سلمان
شهد العديد من مدن البحرين
وبلداتها ،مسيرات حاشدة تضامنا ً
مع عالم الدين السعودي الشيخ
نمر باقر النمر ،وذلك تحت شعار
«جمعة الغضب للشيخ النمر»،
وال��ت��ي دع��ا إليها ائ��ت�لاف شباب
ث��ورة  14شباط ،ضمن فعاليّات
«ثورة تأبى االنكسار».
ورف��ع المتظاهرون في بلدات
«ال��س��ن��اب��س ،ال���دّي���ه ،ال�����دراز،

المعامير ،الجفير ،كرزكان ،والبالد
ال��ق��دي��م» وغ��ي��ره��ا ،ص��ور الشيخ
النمر ،مؤ ّكدين تضامنهم الكامل
معه وم��ع أهالي منطقة القطيف
التي تواجه أسلوب القمع من قبل
ال��ق � ّوات ال��س��ع��ود ّي��ة ،لمطالبتهم
ب��ال��دي��م��ق��راط� ّي��ة وال��ح��ريّ��ة ،مثل
�ي ف��ض�لاً عن
ال��ش��ع��ب ال��ب��ح��ري��ن� ّ
التنديد باستمرار اعتقال زعيم
المعارضة األمين العام لجمعية

الوفاق الشيخ علي سلمان.
وفي ال��دراز ،رفع المتظاهرون
ص����ورا ً ل�لأم��ي��ن ال��ع��ام ل��ل��وف��اق
وش�����ع�����ارات ت���ؤك���د اس���ت���م���رار
االحتجاجات ،وردد المحتجون
ه��ت��اف��ات تطالب بالتحول نحو
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة وإط��ل��اق س���راح
المعتقلين السياسيين ووق��ف
التعذيب.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل ،ق��ام��ت
عناصر المرتزقة تدعمها المركبات
وال��م��د ّرع��ات العسكريّة التابعة
ل�����وزارة ال��داخ��ل��يّ��ة ،بمهاجمة
المتظاهرين السلميّين ،وسط
بلدة المعامير ،حيث استخدمت
القنابل والغازات السا ّمة ،ما أدّى
إلى حدوث حاالت اختناق وضيق
تن ّفس بين األهالي والمتظاهرين.
يذكر أنّ ق ّوات األمن السعوديّة
اعتقلت الشيخ النمر في  8ت ّموز
 ،2012بعد أن ط��ال��ب بإطالق
سراح المحتجين والسجناء ،فيما
أص���درت عليه محكمة سعوديّة
الح��ق �ا ً حكما ً ب���اإلع���دام ،بعد أن
أسندت له تهم «االمتناع عن طاعة
ولي األمر ،وقيادة احتجاجات ض ّد
ِّ
الحكومة ،وحمل أسلحة».

وفي سياق متصل ،أطلق تنظيم «داع��ش» صواريخ
كاتيوشا باتجاه منطقة عامرية الفلوجة جنوب شرقي
الفلوجة ،ول��م تتسنّ معرفة وق��وع ضحايا أم ال جراء
الهجوم.
وفي وقت سابق ،أعلن قائم مقام الرمادي انسحاب
مسلحي تنظيم «داعش» من المجمع الحكومي الرئيسي
بمدينة الرمادي بعد يوم من إعالن التنظيم سيطرته على
المجمع.
وقال المسؤول إن ضربات جوية شنها التحالف الدولي
بقيادة الواليات المتحدة أجبرت عناصر التنظيم على

االنسحاب من الموقع ،تاركين المباني إما ملغومة أو
تشتعل بها النيران.
من جهة أخرى ،صوت مجلس محافظة األنبار على قرار
يقضي بدخول مقاتلي الحشد الشعبي إلى المحافظة،
للمشاركة في عمليات تحرير مناطقها الواقعة تحت
سيطرة تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وترى جهات أخرى في األنبار أن عشائر المحافظة أولى
بتحرير مناطقها من غيرهم ،مطالبة بتسليح تلك العشائر،
وإن اقتضت الضرورة فال بأس من بعض الفصائل من
الحشد في المعارك.

الرمادي و�أهميتها ( ...تتمة �ص)9
3ـ تع ّد مركز أكبر المحافظات
العراقية التي تشكل ثلث مساحة
العراق.
4ـ األهمية الكبيرة لسكانها
ال��ذي��ن ي��ع��دون ح��وال��ى مليوني
نسمة وغالبيتهم من العشائر ،التي
أسس الصحوات ضد
كانت أول من ّ
المتشددين والمتطرفين في العراق
إبان االحتالل األميركي.
وهذا ما يقودنا إلى الجدال الدائر
حول أهمية تسليح العشائر في
هذه المنطقة التي تطالب بالسالح

ل��ل��وق��وف إل���ى ج��ان��ب ال��ق��وات
ال��ح��ك��وم��ي��ة ف���ي م��ع��رك��ة ط��رد
المتشددين ،ال سيما أن بعض
عشائرها كان ضحية مجازر منظمة
ارتكبت على أيدي «داعش».
الموقف األميركي ال يزال عائما ً
بين ال��ق��ول وال��ف��ع��ل .فعلى رغم
غارات التحالف الموجهة بحراب
واش��ن��ط��ن ض��د «داع�����ش» ،لكنه
وب��ح��س��ب م��راق��ب��ي��ن ،ال يملك إال
أن يعرقل تقدم التنظيم ،ولذلك
نادى بقوات برية قادرة على دحر

المتشددين.
وصرح جو بايدن نائب الرئيس
األم��ي��رك��ي أن واش��ن��ط��ن ستسرع
في إرس��ال األسلحة إلى العراق،
وأك���د خ�ل�ال ات��ص��ال ه��ات��ف��ي مع
رئيس الوزراء العراقي دعم بالده
المستمر وت��س��ري��ع المساعدات
العسكرية ،والتي ستشمل أسلحة
ثقيلة ك��ال��ص��واري��خ المحمولة
على الكتف لمواجهة السيارات
المفخخة وال��ت��ي أج���اد التنظيم
تصفيحها.

لمحاكمة مرسي ورموز نظامه في قضية التخابر مع جهات أجنبية ،وأن
القرار اتخذ باستهداف رجال القضاء وتتبع تحركاتهم وخط سيرهم
وتنفيذ عملية إرهابية غ��ادرة بحقهم فى ظل األوض��اع األمنية غير
المستقرة التي تشهدها محافظة شمال سيناء خالل الوقت الراهن.
وكشفت المصادر المصرية توقعا ً بأن تدعم جماعة اإلخوان مخططات
التنظيمات المسلحة على جبهات مختلفة خالل الفترة المقبلة ،من دون
التوقف على سيناء فقط ،إلنهاك أجهزة الدولة ،وإشاعة الفوضى في
أجزاء مختلفة من البالد ،وإفشال خطة التنمية الطموحة التي تنفذها
الدولة المصرية ،على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.
أما على الصعيد الدبلوماسي ،فقد استنكرت الخارجية المصرية
بشدة االنتقــادات التي ص��درت عن بعض ال��دول كتركيا والواليات
المتحدة وألمانيا ومن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون على قرار
المحكمة المصرية ،فأصدرت ال��وزارة بيانا ً شديد اللهجــة دان «قيام
بعض الدول والمنظمات بالدفاع عن أشخاص متهمين بارتكــاب أعمال
قاض طبيعي ،ووفقا ً للقوانيــن العادية
إرهابية وتتم محاكمتهم أمام
ٍ
وتتوافر لهم كل إج��راءات التقاضــي ،وق��ت تتغافل أو تتراخى هذه
الدول عن عمد عن إصدار بيانات تدين الحادث اإلرهابي البشــع الذي
وقع السبت في مدينة العريش ،وأدى إلى استشهاد ثالثة من القضاة
األبرياء والذين قتلوا لمجرد دفاعهم عن العدالة وحرصهم على تطبيق
القانون».
وذكرت الوزارة من وصفتهم بالمتشدقين بالدفاع عن حقوق اإلنسان
وم��ن يرفضون ق���رارات وأح��ك��ام القضاء المصري ب��أن األح���رى بهم
االهتمام بشؤونهم بدال ً من التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى،
بخاصة أن بعضها تشهد انتهاكات صارخة ألبسط قواعد الديمقراطية
وحقوق اإلنسان بما في ذلك التقييد على الصحافيين والقضاة ووسائل
التواصل االجتماعى ،وبعضها يعاني من أشكال مختلفة من العنصرية
ّ
الحض على كراهية
ضد مواطنيها ،والبعض اآلخر يشهد حاالت من
األج��ان��ب ،فضالً عما تتسم به ممارسات بعض المنظمات الدولية
الحكومية وغير الحكومية من ازدواجية المعايير وافتقار كامل ألبسط
قواعد الموضوعية.

فارس رياض الجيرود

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1جمهورية أميركية ،متشابهان
2 .2نعم (باألجنبية) ،يأسف ،يلي
3 .3رتلنا ،من األحجار الكريمة
4 .4مدينة تركية ،سهام ،مذهب
5 .5عائش ،بللنا بالماء
6 .6مدينة بلجيكية ،مدينة فرنسية
7 .7عائلة ،إختراع ،من حركات الموج
8 .8يدركن بحاسة السمع ،وبّخنا
9 .9ضعف ،طلب فعل األمر ،ضعفي الشديد
1010ضمير متصل ،والية أميركية
1111مدينة أردنية ،ولد ،إحسانه
1212يبسطا الشيء ،أد ّون

1 .1جمهورية أميركية ،جحيم
2 .2نهر في سيبيريا ،حلية تلبس في اليد
3 .3وهبت ،حرف جر ،والد (بالعامية)
4 .4طري الملمس ،قلم ،أبو البشرية
5 .5صاحب عمل مبدع ،دولة عربية
6 .6امر عظيم ،نهر من روافد الدانوب ،حبر
7 .7مدينة مصرية ،سد وبحيرة إصطناعية على زامبير
8 .8اإلصبع ،حرف نصب
9 .9لعاب ،مدينة فرنسية
1010تحبان ،نخاف منك
1111إضربي برفق على الكتف ،من الطيور ،سيد القوم
1212من كبار اآللهة عند المصريين ،نرغب في األمر ،يسرق
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،741658932 ،896423571
،382761495 ،253179684
،975234168 ،164895327
،629517843 ،417386259
538942716

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الهة االرض ،نا  ) 2مين،
ليل ،هالل  ) 3يمازح ،ناربون ) 4
نو ،ريجينا ،لس  ) 5انستوا ،الب
 ) 6االربعاء  ) 7ريحان ،بتينا ) 8

يدلل ،اي ،دامس  ) 9حا ،الماهر،
رو  ) 10افرما ،ند ،نهر  ) 11نعم،
يرسمان  ) 12سرنا ،تامال.
عموديا:
 ) 1امين الريحاني  ) 2ليمون،
يدافع  ) 3هنأ ،ساحل ،رمس ) 4

زرت ،االم  ) 5الحيوان ،الين ) 6
لي ،جال ،ام ،را  ) 7الني ،ابيانس
 ) 8ان����ارت ،ه��دم��ت  ) 9ضهر
البيدر ،اا  ) 10ل��ب ،بعنا ،ننم
 ) 11ناول ،اامره  ) 12النساء،
سوريا.

 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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The Age of Adaline
فيلم درام��ا بطولة هاريسون
ف � ��ورد م ��ن اخ� � ��راج ل ��ي ت��والن��د
كريغر .مدة العرض  110دقائق.
(فوكس ،ABC ،سينماسيتي).
Mad Max: Fury Road
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة ت��وم
ه � � � ��اردي م� ��ن اخ � � � ��راج ج� ��ورج
ميللر .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سينماسيتي ،سينمال ،فوكس).
Pitch Perfect 2
فيلم كوميدي بطولة بريتني
سنو من اخراج اليزابت بانكس.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،غاالكسي).
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).

