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لي�س نا�صري ًا ( ...تتمة �ص)9

االستعمار فخرج ذليالً من الباب يج ّر ذيله وعاد من الشباك إلى مدننا
وموانئنا في السعوديّة وقطر والبحرين واألردن وليبيا يقيم فيها القواعد
العسكريّة ويتح ّكم بمصائر األم��ة!؟ كيف طردنا المغتصب االنكليزيّ
األميركي!؟ هل نسي بعض
ورحبنا بالخدين
والفرنسي من الوطن الغالي
ّ
ّ
ّ
مدّعي الناصرية مؤامرات ترومان وأيزنهاور وجونسون على أ ّمتنا وعلى
وطننا!؟ وكيف صار الرئيس األميركي عزيز الملوك واألم��راء ومعظم
والوالي والمق ِّر َر والمس ِّي َر
الولي
الرؤساء العرب التابعين!؟ كيف صار
َ
َّ
والمد ِّب َر والمسيطِ َر والمستث ِم َر الواحد األحد الذي كلمته ال تصير كلمتين
في القصور العربيّة!؟ كيف صاروا أقياال ً وأقنانا ً لألنكل سام نيكسون
وف��ورد وب��وش األب واألب��ن! … وت � َّم ال ُّن ُقل بالزعرور كما يقول المثل
الفلسطيني باألنكل أوباما ،كافور أميركا الذي خصوه قبل أن ير ّئسوه
(عذرا ً على التعبير).
ح��ارب األميركيون مصر الثورة بالطائرة وبالدبابة وبالصاروخ
وبالغواصة وبرغيف الخبز وما حنت الرأس وال تراجعت عن مبادئها
وال عن مسيرتها وكان البيت األبيض والبنتاغون وقصر االليزيه ومكتب
ّ
ويعضون راحاتهم
مستر ايدين يرغون ويزبدون ويغضبون ويحقدون
وشفاههم السفلى حينما يسمعون اسم مصر واسم جمال عبد الناصر!
كما يفعلون اآلن حين يذكر اسم بشار األسد وسماحة سيد المقاومة حسن
نصر الله!
ماذا جرى لعروبتنا!!؟ كانت القاهرة أم الدنيا .أم الثورات العالميّة وأم
حركات التحرر الوطني .العاصمة التي تشعّ حر ّي ًة ونورا ً وكفاحا ً ونضاال ً
وثقاف ًة .مركز الدول األفريقيّة ومركز دول عدم االنحياز .رؤساء العالم
يحجون إليها ،جواهر الل نهرو ،تشو أن الي ،تيتو ،سوكارنو،
وقادته
ّ
سيكوتوري ،تشي جيفاران أحمد بن بلة ،وياسر عرفات .ه ّمشها سدنة
كامب ديفيد ،ودول البترودوالر! فكيف تتقاطعون معهم ايها المدّعون!؟
كيف ص��ارت الهند صديقة وحليفة لـ «إسرائيل»!؟ ولماذا ارتبطت
الصين بعالقات تجاريّة وعسكريّة وسياسيّة مع
«تل أبيب»؟ كيف تح ّولت أثيوبيا واريتريا وغانا وغينيا وساحل
العاج وجميع دول القارة السمراء إلى مالعب للسياسة «اإلسرائيليّة»
واستخباراتها!؟ كيف ق ّزم هؤالء األقزام دور مصر ودور القاهرة وكيف
صارت أنقرة و«تل أبيب» القوتين المركزيتين في منطقتنا!!؟ أال تخجلون
ايها المدّعون!!؟؟
تأمرك قادة العرب بعد رحيل ابي خالد وتح ّولوا من الزنا السريّ مع
العلني معها ،فكيف تحترم واشنطن زعماء َت َم ْومَسوا
«إسرائيل» إلى الزنا
ّ
وفتحوا عواصمهم وصحافتهم وفضائيّاتهم وفنادقهم ومتاجرهم
لجنراالت واشنطن و«تل ابيب»… زنا مجاني… يا بالش!!
باعوا عطر البرتقال اليافوي وأشجار الزيتون والمسجد األقصى في
عام  1924ثم في كامب ديفيد وقبضوا الثمن زجاجات كوكا كوال وكالما ً
فارغا ً ال يسمن وال يغني عن ج��وع ...رهنوا الحرمين للبيت األبيض،
ّ
مؤخراتهم المترهّ لة على الكراسي المس ّوسة .ح ّولوا النفط والغاز
ليحمي
من نعمة إلى نقمة واشتروا بثمنه سياطاً ،لجلد أبناء وبنات األمة في
اليمن وسورية وقبلهما فلسطين.
كان الزعيم أيها المدّعون يلج البيوت عليهم في الرياض والرباط
وع ّمان وأنقرة ولندن وباريس وبرلين وواشنطن ،وتغري الحاجب
ّ
مؤخراتهم!! .ما أخذ بالق ّوة ال
والوليد والعامل بشتمهم وصفعهم على
يسترد إال بالق ّوة -هكذا علّمنا  -وليس بالزحف على الركبتين في الرياض
والدوحة ولدى أسيادهم في واشنطن وتل أبيب! ومن يزحف على ركبتيه
يدعُ العد َّو إلى امتطائه! اليس كذلك ايها المدّعون!!؟
منذ أكثر من أربعين سنة خلت ،حملت الرجعية العربية الى جانب
السادات الصريع ثم مبارك المخلوع ممحا ًة وعملوا جاهدين ليل نهار
ليمحوا اسم جمال عبدالناصر وفكره وذك��ره وتراثه ،في هبة النيل.
واجتهدوا واجتهد أتباعهم وموالوهم أال يذكروا اسمه بخير!! لكن هيهات
منا الذلة! سيظل حضور الزعيم ّ
أخاذا ً متج ّذرا ً في كل مدينة وفي كل قرية
حي .الشوارع تحمل اسمه ،يرفع األذان من
عربية وفي كل بيت وفي كل ّ
مآذن مساجد تحمل اسمه ،على جدران صالونات المنازل صوره.
في هافانا نصب تذكاري للزعيم الخالد ،محفورة عليه برقيّة تاريخيّة:
«إلى القائد جمال عبد الناصر ،إنّ صمودكم في بور سعيد علّمنا الصمود
والكفاح في كوبا .التوقيع :فيديل كاسترو وتشي غيفارا» .اذهبوا الى
هافانا ايها المدعّ ون لعلكم تخجلون!! وتساءلوا كيفما تساءل كل ناصري
أصيل :لماذا لم يتعلّم من الزعيم هؤالء المنهزمون
الرجعيون الذين اعتقدوا أنّ تسعا ً وتسعين في المئة من أوراق اللعب
في يد أميركا!؟
وفي حضرة األلم نذ ّكر ،نحن أحفاد وأهل الزعيم في الناصرة ويافا وأم
الفحم والجليل .نحن في القدس وغ ّزة ورفح ونابلس وجنين والخليل...
نحن في مخيّمات بالطة والوحدات واليرموك والشاطئ وجباليا وعسكر
والدهيشة والجلزون ،نجدد العهد ولن ننساه وننساق خلف االتباع
الخائنين .سنظل نردد أقواله ونذكر أفعاله ونرفع صوره وصوته في
التظاهرات والمواجهات الى جانب صورة زعيم المرحلة الرئيس بشار
األسد .ارفع رأسك يا أخي! إرادة الشعب من إرادة الله! لن نخنع ولن نركع
ولن نكون تابعين ،سنظل احرارا ً كراما ً ندافع عن أرضنا وتاريخنا وتراثنا
ولغتنا وبقائنا.
نحن الفلسطينيين ابنا ُء مشروع ناصر .شابات وشبان القدس ويافا
والجليل .شبان ميدان التحرير ،وميادين سورية األسد المقاومة الصامدة
في وجه العدوان الصهيو – رجعي عليها وعلى ثوابتها .نعدك يا أبا خالد
بأننا سنغسل الشوارع والحواري بماء النيل وبماء األردن والفرات وبماء
بردى والحاصباني وبماء الثورة ،بماء القوميّة العربيّة الصافية المن ّزهة
من غاز وكاز ونفط الخائنين.
خالد فكرك وخالد تراثك وخالد دربك وخالد وطنك وخالد شعبك يا
أبانا يا أبا العرب يا أبا خالد ...وليخسأ المدّعون!

صابرين دياب

الحكم على � 5ضباط �أمن قطريين
بال�سجن في الإمارات

المغرب يفكك
�شبكة تجنيد
�إرهابيين
أع��ل��ن��ت وزارة الداخلية
المغربية أنها فككت شبكة
«إرهابية» في مدينتي الدار
البيضاء وبوجنيبة ،عملت
ع��ل��ى اس��ت��ق��ط��اب وإرس����ال
متطوعين مغاربة للقتال في
صفوف تنظيم «داع��ش» في
سورية والعراق.
وأش��ارت ال��وزارة في بيان
أم��س ،إل��ى أن بعض م��ن تم
إلقاء القبض عليهم يمتلكون
خ���ب���رات ك��اف��ي��ة لتصنيع
ال��م��ت��ف��ج��رات وال���ع���ب���وات
الناسفة ،وأنهم كانوا على
اتصال مع مقاتلين مغاربة
في تنظيم «داعش».
وقالت إنهم كانوا يخططون
ل��ل��ق��ي��ام ب��ه��ج��م��ات إره��اب��ي��ة
تستهدف منشآت حساسة
ف���ي ال��م��غ��رب ب��دع��م م���ادي
ولوجستي من التنظيم.
ول��م تكشف ال����وزارة عن
ع��دد أف���راد الخلية وال نوع
الدعم ال��م��ادي واللوجستي
ال��ذي تلقاه أف��راده��ا للقيام
بالهجمات ،مكتفية باإلشارة
إل����ى أن����ه «س��ي��ت��م ت��ق��دي��م
المشتبه فيهم إلى العدالة فور
انتهاء البحث ال��ذي يجري
تحت إشراف النيابة العامة
المختصة».

حكمت دائ���رة أم��ن ال��دول��ة ف��ي المحكمة االتحادية
اإلماراتية العليا على خمسة ضباط في جهاز أمن الدولة
القطري بالسجن بتهمة «اإلساءة لرموز الدولة».
وحكم على ضابط قطري موقوف منذ حزيران 2014
بالسجن عشر سنوات ودفع غرامة قدرها مليون درهم
( 272ألف دوالر) وباإلبعاد بعد انتهاء العقوبة ،بينما
حكم بالمؤبد ودفع الغرامة نفسها على األربعة اآلخرين
غيابياً.
ودين الضباط القطريون بتهم «نشر معلومات ورسوم

الجي�ش يخلي ( ...تتمة �ص)9

مسيئة ومهينة ج���داً» لكبار المسؤولين اإلماراتيين
خصوصا ً عبر حسابات وهمية على مواقع التواصل
االجتماعي.
ويأتي هذا الحكم والقضية على خلفية التوتر الكبير الذي
شهدته العالقات اإلماراتية  -القطرية لتباين موقفيهما من
«ث��ورات» ما يسمى بـ «الربيع العربي» ،باإلضافة إلى
موقف البلدين من جماعة «اإلخ��وان المسلمين» ،حيث
سحبت اإلم��ارات مع السعودية والبحرين في آذار عام
 2014الماضي سفرائها من الدوحة.

بغداد ت�ؤكد ( ...تتمة �ص)9
اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير التابعة ألقاليم أمس إن
تنظيم «داعش» ال يستطيع الحفاظ على مكاسبه واالحتفاظ بمدينة الرمادي.
وأكد في بيان أن العراقيين يخوضون حربا ً «مشرفة» لتحرير المدن وللدفاع
عن العراق بمشاركة «أبناء الشعب» مع ق��وات الجيش والحشد الشعبي
والبيشمركة والعشائر.
يذكر أن العبادي أمر االثنين فصائل الحشد الشعبي ،بالتوجه نحو األنبار،
واالنتشار في المناطق التي يرجح أن تكون في مرمى هجمات «داعش».
من جهة أخرى ،أعلنت األمم المتحدة أن نحو  25ألف شخص فروا من مدينة
الرمادي بعد هجوم التنظيم ،مشيرة إلى أن غالبيتهم توجهوا إلى العاصمة
العراقية بغداد.
وحذرت األمم المتحدة عبر مكتبها لتنسيق الشؤون اإلنسانية في العراق
من نفاد األم��وال الالزمة لعمليات المساعدة هناك .وأضاف مكتب التنسيق
أن «المنظمة الدولية ووكاالت مساعدات أخرى بدأت توزيع الغذاء والمياه
واإلم��دادات الطبية ونصب مخيمات لهم» .وأكد أن األم��وال الالزمة لعمليات

المساعدات في العراق بدأت تنفد وأن مخزونات المساعدات نضبت تقريباً.
وبهذا الصدد جدد مجلس محافظة األنبار مطالبة الحكومة المركزية في
بغداد بفتح جسر «بزيبز» أمام األسر النازحة والمهجرة من المحافظة ،ودعاها
إلى توفير مياه الشرب والغذاء للنازحين في عامرية الفلوجة .وطالب المجلس
وزارة الصحة بإرسال فرق طبية لمعالجة المرضى من النازحين في جسر
بزيبز.

البنتاغون :سيطرة «داعش» انتكاسة

وكانت وزارة الدفاع األميركية اعتبرت في بيان صحافي أول من أمس،
سيطرة تنظيم «داع��ش» على مدينة الرمادي انتكاسة ،وقالت إنها تتوقع
دورا ً لميليشيات الحشد الشعبي في عملية استعادة المدينة «ما دامت هذه
الميليشيات تابعة لبغداد».
وكان تنظيم «داعش» أعلن األحد سيطرته على كامل مدينة الرمادي ،فيما
تعهدت واشنطن بالتعاون مع الحكومة العراقية الستردادها.

ائتالف نتنياهو ( ...تتمة �ص)9
هذه التصريحات يراها المتابع للشأن الفلسطيني أنها ستكون
لها تداعيات كبيرة داخل االراضي الفلسطينية المحتلة ،وقد تمهد
النتفاضة فلسطينية ثالثة ،فهناك احتقان خطير في صدور الشباب
الفلسطيني الذي ضاق ذرع�ا ً بممارسات «إسرائيل» العدوانية
والمهينة لهم ،وقد أكد وزير الخارجية االسبق للعدو أوري سافير
ان انتفاضة ثالثة ستندلع في الضفة الغربية بسبب ما تقوم به
«إسرائيل» في القدس.
فالكثير مما يحدث داخل األراض��ي الفلسطينية يشير على ان
ما يجري هو شكل من أشكال االنتفاضة ولكن مع غياب القيادة
والتنظيم ،ورفض بعض الفصائل الفلسطينية القيام بانتفاضة
ثالثه.
فبعد اتفاق أوسلو الذي تم التوقيع عليه في واشنطن في 13
أيلول  1993بين «إسرائيل» ومنظمة التحرير الفلسطينية ،نشأت
طبقة سياسية واسعة داخل السلطة الفلسطينية لها مصلحة ببقاء
الوضع على حاله وتعارض اندالع انتفاضة خوفا ً من خروجها من
السلطة أو أن تستخدم تلك االنتفاضة ضدها وما يؤكد ذلك تعهد
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالحيلولة دون ذلك في
 2كانون الثاني عام .2012
سياسة العدو «اإلسرائيلية» التي تتبعها حكومة نتنياهو
متجاهلة تعاظم األصوات األوروبية المنادية بحق دولة فلسطينية
مستقلة حيث ت��وال��ت االع��ت��راف��ات ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة م��ن قبل

وقال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي ،إن المشاورات
التي شارك فيها المبعوث األميركي للشؤون السورية دانييل روبنشتاين،
استمرت ساعات عدة وجرى فيها «في شكل مفصل وصريح بحث الوضع في
سورية وحولها وما يجب القيام به من أجل تطبيق بيان جنيف».
وتابع بوغدانوف أن الجانب األميركي أبدى اهتماما ً باستئناف المشاورات
الروسية  -األميركية الدورية على مستوى الخبراء لتسوية األزمة السورية.
وتابع أن موسكو منفتحة على مثل هذا العمل دائماً ،مشيرا ً إلى وجود قاعدة
مبدئية مشتركة لذلك تتمثل في بيان جنيف الصادر في  30حزيران عام
 .2012وأضاف« :نحن مستعدون للعمل بصورة نشطة وبناءة اعتمادا ً على
هذا األساس من أجل إيجاد تسوية سياسية لألزمة السورية في أقرب وقت».
وأوض��ح الدبلوماسي الروسي أن ب�لاده ترى ض��رورة استئناف عملية
جنيف لتسوية األزمة السورية ،علما ً أن هذه العملية تتطلب إجراء مفاوضات
بين الحكومة السورية وأطياف المعارضة ،وذلك برعاية األمم المتحدة ودعم
المجتمع الدولي .وتابع أن روسيا والواليات المتحدة تلعبان دورا ً مميزا ً في
ذلك ،إضافة إلى عدد من الدول اإلقليمية ،بما فيها السعودية وإيران وتركيا
وإي��ران ،وق��ال« :لم نبحث بعد (خ�لال المشاورات الروسية  -األميركية)
«جنيف ،»-3ألنه يجب إعداد الصيغة لمثل هذا المؤتمر أوالً».
وأردف أن جولة المشاورات التي استضافتها موسكو ،ركزت على سبل
حمل السوريين أنفسهم على إج��راء مشاورات تحضيرا ً الستئناف عملية
جنيف ،كما أنها تناولت ضرورة العمل مع الدول اإلقليمية لكي تلعب األخيرة
دورا ً بناء وتستخدم تأثيرها على األطراف السورية في هذا السياق.
ول��م يستبعد ب��وغ��دان��وف إج���راء م��ش��اورات إضافية بمشاركة ال��دول
اإلقليمية ،لدراسة الخطوات المحتملة في سياق التسوية السورية ،وذلك
نظرا ً الى الوضع في هذا البلد ،وفي العراق أيضاً ،على خلفية انفالت اإلرهاب
في المنطقة.
وتابع أن تفشي اإلرهاب يمثل خطرا ً شامالً يهدد المجتمع الدولي برمته
بما في ذلك روسيا والواليات المتحدة .وقال« :يزداد قلقنا المشترك ،وفي هذا
السياق من الضروري استئناف العملية السياسية لتسوية النزاع السوري
لكي تكون لنا أسس واضحة وأكثر متانة لمكافحة اإلرهاب بصورة فعالة».
وأضاف «كانت المشاورات بناءة ،إذ تم اإلقرار خاللها بوجود العزم المشترك
على بناء تعاون وثيق بقدر أكبر بين روسيا والواليات المتحدة من أجل إيجاد
رد مناسب على التحديات التي نواجهها في الشرق األوسط».
ميدانياً ،تمكنت المجموعات المسلحة من السيطرة على معسكر المسطومة
في ريف ادلب الجنوبي بعد انسحاب وحدات الجيش السوري لتعزيز المواقع
الدفاعية في محيط مدينة اريحا وجبل األربعين.
وتأتي سيطرة المسلحين على المعسكر بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش،
أسفرت عن مقتل العشرات منهم وتدمير عدد كبير من آلياتهم.
وفي السياق ،سيطر الجيش السوري على السفوح الشرقية لجبل عبد
العزيز ومركز معالجة النفايات الصلبة في ريف الحسكة الشمالي الغربي
وعلى قرية الشولة بريف المحافظة ،في حين نفذ سالح الجو السوري غارات
عدة على تجمعات تابعة لتنظيم «داعش» االرهابي في محيط حقل ارك بريف
تدمر.
كما تمكن الجيش من صد مسلحي تنظيم «داع��ش» الذين هاجموا قرية
الحقف بالريف الشمالي الشرقي لمحافظة السويداء ،وقتل العشرات منهم.
وأكد مصدر عسكري سوري «بأن قوات الجيش تمكنت من قتل العديد من
المسلحين في مختلف المناطق المذكورة .وكان مصدر في محافظة السويداء
ذكر في وقت أن مسلحين من تنظيم «داعش» حاولوا قطع الطريق بين قريتي
الحقف والبثينة وهاجموا األهالي ما أسفر عن مقتل  6مواطنين».
وفي ريف الالذقية الشمالي ،سيطر الجيش السوري على ثالث قرى جديدة،
هي المزرعة وبيت عيوش والريانة القريبة من ناحية ربيعة الحدودية مع
تركيا هي قرى تم تثبيت النقاط فيها.
كما طاولت السيطرة عددا ً من التالل المهمة والمطلة على منطقة التفاحية
في ربيعة اكبر تجمعات المسلحين في ريف الالذقية وأوسعها جغرافيا ً والتي
تمتد لتصل الى جسر الشغور في ادل��ب ،في خطوة مهمة اتخذتها القوات
السوري في ريف الالذقية الشمالي في سبيل تعزيز مواقع الجيش ،وتمكين
الجبهة التي باتت في مواجهة جديدة مع جبهة ممتدة من جسر الشغور في
ريف ادلب حتى الشريط الحدودي التركي.

�سقوط الرمادي ( ...تتمة �ص)9

البرلمانات االوروبية بالدولة الفلسطينية ،وكانت السويد أول دولة
أوروبية تعترف بدولة فلسطين في أواخر تشرين األول من العام
الماضي كما اتخذت برلمانات بريطانيا واسبانيا وإرالند قرارات
مماثلة غير ملزمة تحث حكوماتها على اعتراف مماثل ،األمر الذي
لقي ترحيبا ً من المراقبين وبعض القيادات الفلسطينية واعتبروها
خطوة ايجابية تندرج في اطار التضامن المعنوي واالنسجام التام
مع عدالة القضية الفلسطيينة وحقوق الشعب الفلسطيني اضافة
الى عزلة الكيان «اإلسرائيلي».
وعلى رغم تعالي وزيادة أصوات البرلمانات األوروبية باالعتراف
بحق دولة فلسطينية مستقلة ،فإن العدو «اإلسرائيلي» غير آبه
لنتائجها ،التي ربما ستنعكس سلبا ً على داخل الكيان الصهيوني،
فإعالن االئتالف الحكومي «اإلسرائيلي» الجديد الذي يعيد انتاج
سياسة االستيطان والتطرف والعنصرية ،وتعيين رئيس الحكومة
بنيامين نتياهو نائبه المتطرف ووزير داخليته الجديد سيلفان
شالوم المعروف بأنه أبرز المعارضين إلقامة دولة فلسطينية حيث
يعتبرها تهديدا ً وجوديا ً لكيانه ،مسؤوال ً عن ملف المفاوضات مع
السلطة الفلسطينية ،ما يشير إلى أن هذه الحكومة هي حكومة حرب
وضد استقرار المنطقة كما أكد ذلك كبير المفاوضين الفلسطينيين
صائب عريقات في السابع من أيار الجاري.

العراق وسورية ووصفت سقوط الرمادي بأنه أسوأ كارثة عسكرية تمنى بها الحكومة العراقية منذ أكثر من
عام.
وتعتبر سيطرة تنظيم «داعش» على الرمادي خسارة كبيرة للحكومة العراقية وأسوأ من خسارتها مدينة
الموصل التي سيطر عليها التنظيم في هجوم مفاجئ العام الماضي.
ففي الوقت الذي أُعلن عن سقوط الرمادي أعتبر رئيس هيئة األركان األميركية المشتركة الجنرال مارتن
ديمبسي أن سقوط مدينة الرمادي العراقية في يد تنظيم «داع��ش» انتكاسة لقوات األمن العراقية ،وأن
استعادتها ستتطلب جهدا ً إضافياً .وأضاف إن بالده ستستمر في دعم قوات األمن العراقية بالضربات الجوية
والتدريب والمعدات ،فالموقف األميركي ال يزال عائما ً بين القول والفعل فعلى رغم غارات التحالف الموجهة
بحرب واشنطن ضد «داعش» لكنها ال تستطيع عرقلة زحف تقدم التنظيم او منعه من االستيالء على المدينة
على رغم تصريحات نائب الرئيس األميركي جو بايدن عن أن واشنطن ستسرع في إرسال األسلحة إلى
العراق.
فهل هناك مؤامرة أميركية سمحت لتنظيم «داعش» بدخول محافظة األنبار واالنتشار في أرجائها على رغم
أن هناك وجودا ً عسكريا ً أميركيا ً كثيفا ً باألنبار في ظل ضعف تسليح عشائر المحافظة ،وربما تكون حيلة
أميركية جديدة لتبرير تسليح العشائر السنية بعدما ُقدم طلب إلى الكونغرس األميركي طالب بإمكانية تسليح
قوات البيشمركة وقوات سنية في شكل مباشر من دون العودة إلى حكومة بغداد المركزية ،فهل هذا هو الهدف
الذي تسعى إليه الواليات المتحدة األميركية؟
أخيرا ً انطلقت عملية كبرى لتحرير محافظة األنبار من سيطرة تنظيم «داعش» أعلن عنها حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي وأكد أن تنظيم «داعش» ال يستطيع الحفاظ على مكاسبه وأن هذه الحرب التي يخوضها
الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة ويشارك فيها أبناء الشعب لتحرير المدن والدفاع عن العراق.
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أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1شبين القناطر  ) 2احيرام،
بالما  ) 3رم ،يمسحا ،بسم  ) 4لدود،
توليه  ) 5يودها ،اهمال  ) 6شني،
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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).

