14

السنة السابعة  /اخلميس  21 /أيار  / 2015العــدد 1786
Seventh year / Thursday / 21 May 2015 / Issue No. 1786

تتمات  /ت�سلية
م�ؤتمر الريا�ض ( ...تتمة �ص)9

«داع�ش» يدخل ( ...تتمة �ص)9
وف��ي السياق ،سيطرت وح���دات حماية الشعب
الكردي أمس على قمة جبل عبدالعزيز االستراتيجي
في ريف الحسكة الشمالي إثر اشتباكات مع «داعش»،
في حين تقدمت وح��دات الجيش السوري في ريفي
الحسكة الغربي والجنوبي الغربي ،وسيطرت على
أجزاء واسعة تزيد على  10كلم من سلسلة السراقة
الجبلية في الجزء الشرقي لجبل عبدالعزيز ،معقل
التنظيم االرهابي في ريف الحسكة ،باإلضافة إلى
مركز معالجة النفايات الصلبة ،وقريتي الشلبي وقبر
شامية ،وذلك بعد أقل من أسبوع من السيطرة على
مفرق صديق.
هذا التقدم يعني أن الجيش تمكن من ربط المنطقة
الممتدة من طريق تل تمر الجنوبي من مفرق صديق
وصوال ً إلى طريق الحسكة  -أبيض في ريف الحسكة
الغربي بامتداد يزيد على  15كلم ،حيث يغلق بذلك
جميع الطرقات التي ك��ان يستخدمها «داع���ش» في
الهجوم على الحسكة التي أحكم الطوق اآلمن في ريفها
الغربي.
وحد الجيش جبهات القتال في المنطقة باتجاه
كما ّ
جبل عبدالعزيز والريف الجنوبي للمدينة ،وأعطى قدرة
إضافية لسالح المدفعية في الوصول إلى طرق إمداد
التنظيم في عمق جبل عبدالعزيز والريف الجنوبي ،مما
يحد من حركته في المنطقة.
وأدى تفجير انتحاري بسيارة مفخخة يقودها
ارهابي سعودي الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى
في أحد مراكز التجنيد التابعة لوحدات الحماية الكردية
في الجوادية ،بريف الحسكة.

الحربي السوري تحركات آليات «داعش» في محيط
الحقول ومدينة تدمر ،وأوقع اصابات محققة.
ورفعت منظمة الـ«اونيسكو» الصوت عاليا ً ودعت
أمس إلى وقف فوري إلطالق النار ،وأبدت قلقها الشديد
إزاء دخول «داعش» الى تدمر ،في حين طالب المدير
العام لآلثار والمتاحف السورية مأمون عبد الكريم
المجتمع الدولي بإنقاذ المدينة األثرية.
وأف��ادت المصادر أن الجيش السوري عمل خالل
اليومين الماضيين على نقل القطع األثرية النفيسة
من متحف المدينة وبعض المواقع األثرية الى مكان
آمن خارج تدمر ،في حين تبقى آثار القلعة التاريخية
العريقة وبعض اآلث��ار االخ��رى عرضة للهدم والدمار
على يد تنظيم «داعش» االرهابي.
بالتوازي مع ذلك ،حقق الجيش السوري والمقاومة
تقدما ً مهما ً في القلمون ،حيث سيطرا على حرف جب
اليابس وقرنة شعاب النصوب وقرنة شميس الحصان
االستراتيجية المشرفة على معظم طرقات ومعابر
المسلحين بين الجراجير وجرود فليطا في القلمون.
كما سيطرا على قرنة المش وقرنة شعبة الحنكل
والحميدية وقرنة النجاصة ،حيث أدى ذلك إلى سقوط
عشرات القتلى والجرحى في صفوف المسلحين في
المنطقة فيما سجل ف��رار من تبقى منهم إل��ى جرود
الجراجير وجرود عرسال.
وكان الجيش والمقاومة قد ش ّنا هجوما ً واسعا ً فجر
أمس على مواقع المسلحين في جرود فليطة والجراجير
في القلمون ،بالتزامن مع قصف مدفعي لمواقعهم في
المنطقة ،ووسط تقدم ملحوظ للجيش في جرود فليطة.

خالفات داخل ( ...تتمة �ص)9
الدين االسالمي بدوره أنه «يمكن االستفادة من هذا
النزاع» ،معتبرا ً أن «قانون الحرب هو هكذا تستطيع
أن تتمكن من شق صف األعداء ،والعدو مشترك واآلن
يمكن استغالل هذه النقطة».
وك��ان��ت أح��ي��اء التحرير وع��دن وال��ك��رام��ة وقبلها
الزهور وتلعفر… شاهدا ً على عنف تلك المواجهات
بين األجانب من «داعش» وآقرانهم من المحليين ،ولم
تنفع إغراءات التنظيم في توطين األجانب من مقاتليه
داخل الموصل ،هم ب��دأوا بمغادرة المدينة منذ آذار
الماضي واالنتقال إلى الرقة في سورية.
فالصمود أم��ام قصف ج��وي عنيف ،وط��وق أمني
محكم في شمال العراق ،أمر غير ممكن ،قناعة دفعت
بعناصر «داع���ش» للبحث عن مكاسب مادية قبل
الرحيل ،وفق مراقبين.

قال القيادي في الجماعة اإلسالمية الكردستانية
سليم عثمان إن «األجانب ج��اؤوا إلى العراق باسم
أهل السنة ،وباسم رفع الظلم» ،معتبرا ً أنهم «هم
الظالمون على أهل العراق وأهل الس ّنة» ،مشيرا ً إلى
«أنهم استولوا على محافظات صالح الدين والموصل
الموجودة ،وهم عرفوا على نياتهم».
ان اتهامات بين الطرفين بتجاوزات ارتكبها تنظيم
«داع��ش» بحق بقية المسلحين ،وشعور المحليين
منهم بالتهميش ،وأن التنظيم ال يوليهم أي أهمية
في توزيع المناصب داخله ،فيما المسلحون األجانب
يتمتعون باهتمام ق��ادة التنظيم ويحظون بجميع
المناصب« ،أمور ال بد أن تستثمر» -كما تقول أطراف
إسالمية…
ورأى مال جالل خيالني نائب رئيس اتحاد علماء

مجزرة في �صعدة( ...تتمة �ص)9
وق��ال مكتب االم��م المتحدة لتنسيق ح��االت الطوارئ
(اوش���ا) :إن ال��ع��دوان خلف  7آالف و 394مصابا ً حتى
منتصف ايار الجاري استنادا ً الى المراكز الصحي ِة اليمنية.
وأش��ارت األم��م المتحدة ال��ى أن العديد من الضحايا
ال يتلقون العالج في المرافق الصحية ،وهو ما قد يرفع
الحصيلة الى أكثر مما هو معلن.
دور االمم المتحدة المقتصر على احصاء ضحايا العدوان
السعودي جعل دعوات مسؤوليها اليجاد حل سياسي في
اليمن عاجزة حتى عن تمديد الهدنة ،التي اعترف الموفد
االممي اسماعيل ول��د شيخ احمد بأنها لم تتح ايصال
المساعدات االنسانية في شكل ٍ
كاف لليمنيين .فيما أعرب
المتحدث باسم المنظمة عن األسف من انهائها ومواصلة
الغارات.

وفي محافظة عدن تدور اشتباكات متقطعة بين الجيش
واللجان الشعبية من جهة ،والقوات الموالية لهادي من
جهة ثانية في مناطق التماس الواقعة إلى الشمال من
عدن التي تمتد من طريق ساحل أبين حتى منطقة صالح
الدين غرب المدينة .كذلك تدور مواجهات مماثلة على
المساحة الواقعة شمال مطار عدن الدولي باتجاه معسكر
الصولبان.
يأتي ذل��ك ب��م��وازاة قصف ط��ائ��رات التحالف الجهة
الشمالية الواقعة تحت سيطرة الجيش والممتدة إلى مدينة
الحوطة عاصمة محافظة لحج شمال عدن.
من جانبها ،أعلنت األمم المتحدة أن العدوان السعودي
على اليمن أودى بحياة  1850شخصاً ،وتسبب بنزوح
 545الف شخص منذ نهاية آذار.

�سفينة الم�ساعدات الإيرانية
تتجه �إلى جيبوتي للتفتي�ش
قال قبطان سفينة المساعدات اإليرانية «شاهد» أمس
إنه يتوقع دخولها مضيق باب المندب إلى البحر األحمر
قادمة من خليج عدن صباح اليوم.
وأض���اف القبطان ف��ي تصريح نقلته وك��ال��ة أنباء
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية «إرنا» أن ذلك يعتمد على
األحوال الجوية الجيدة واستمرارها على ذلك ،باإلضافة

إلى األوضاع الفنية للسفينة.
وكانت وزارة الدفاع األميركية البنتاغون أعلنت الثالثاء
أن سفينتين حربيتين إيرانيتين انضمتا إلى السفينة،
وأنها تتابع هذه السفن «في كل خطوة بالطريق» .وتقول
إي��ران إن السفينتين تقومان في تلك المنطقة بعمليات
لمكافحة القرصنة.

محور المقاومة( ...تتمة �ص)9

األزمة في اليمن وأطلق أيضا ً على هذا المؤتمر اسم «مؤتمر الـ  500ريال» في
اشارة الى ان جميع الحاضرين جاءوا مستلمين أمواال ً من «اللجنة الخاصة»
السعودية لتبرير عدوان األخيرة على الشعب اليمني.
وتوالت ردود األفعال السياسية اليمنية ،وأكد تكتل األحزاب والتنظيمات
السياسية اليمنية الرافضة للعدوان السعودي رفضه لمؤتمر الرياض ،وشدد
على أن مؤتمر الرياض الذي يضم مرتزقة وعمالء ال يمت بأي صلة للشعب
اليمني ،مؤكدا ً رفضه أي حوار يكون بإشراف الدول المشاركة في العدوان
على اليمن ،داعيا ً الى وحدة الصف الوطني إلطالق حوار يرتكز على مخرجات
الحوار الوطني الشامل وعلى وثيقة السلم والشراكة والبدء بالحوار في اليمن
أو في جنيف.
هذا المؤتمر الذي قامت السعودية بصناعة قراراته وجعلت المجتمعين الذين
شرتهم بالمال بتبني هكذا قرارات جاء بعدما دخلت نفقا ً مظلما ً يصعب الخروج
منه وهو ما أفقد الرياض توازنها ،وعلى إثر كل ما سبق أخذت السعودية تبحث
عن مخرج من أزمتها ،أو على األقل عن تغطية وترقيع هذا الفشل ،وهو ما جعلها
تصطنع أزم��ات أخرى حتى تكسب السعودية بعض الوقت في البحث عن
مخرج لألزمة وهو ما جعل الرياض تحاول التعتيم على هذا السخط والغضب
الشعبي الواسع بالتضليل اإلعالمي وتزييف الحقائق من طريق طرح أن ما
يسمى «عاصفة الحزم» قد حققت أهدافها كاملة ولكن الحقيقة أن هذا العدوان
ساهم في قتل وتشريد الشعب اليمني وليس إنقاذه كما تدعي.
ولم تكد األيام الخمسة للهدنة في اليمن تنتهي حتى أعاد العدوان السعودي
األوضاع األمنية إلى نقطة الصفر مع شن غارات مكثفة على مواقع في عدن
وتزامنا ً مع هذه الغارات أكد مسعود غازي ميرسعيد قائد سفينة الشحن
اإليرانية «شاهد» المتجهة إلى اليمن إن سفينتين حربيتين إيرانيتين بدأتا في
مرافقة السفينة في خليج عدن.
كما أكد المدير العام للشؤون السياسية واألمن الدولي في وزارة الخارجية
اإليرانية ،حميد بعيدي نجاد ،أن إرسال المساعدات اإلنسانية اإليرانية تم
بالتنسيق مع األم��م المتحدة وعلى أن ترسو السفينة في اليمن وأن قوات
التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ليس لديها تفويض دولي يجيز لها
إيقاف أو تفتيش السفن المتجهة إلى اليمن.
أخيرا ً هل الرفض االيراني والحوثي لهذا المؤتمر ينقل الحوار الى جنيف
وبخاصة مع اقتراب وصول سفينة المساعدات والدعم العسكري في مرافقتها
وبخاصة بعدما أكدت مصادر إعالمية أن األمين العام لألمم المتحدة بان كي
مون يتجه الى دعوة األط��راف اليمنيين الى مؤتمر في جنيف على أن يعقد
المؤتمر في  28من الشهر الجاري.

توفيق المحمود

كندا :توقيف � 10شبان
ي�شتبه ب�سعيهم �إلى االن�ضمام لـ«داع�ش»
أوقفت الشرطة الكندية أواخر األسبوع الماضي  10شبان في مطار مونتريال
يشتبه في سعيهم الى االنضمام إلى صفوف تنظيم «داعش» االرهابي.
وأفادت قوة الدرك الملكي الكندي ،بأن الشرطة الفيديرالية قامت بـ»سلسلة
توقيفات أواخر األسبوع الماضي» واعتقلت  10شبان من مونتريال في مطار
بيار اليوت ترودو بالمدينة «يشتبه بأنهم كانوا ينوون مغادرة البالد لاللتحاق
بمجموعات جهادية».
وتابع البيان أن التحقيق متواصل ولم توجه في الوقت الحاضر أية تهمة
إلى الشبان العشرة الذين سحبت منهم جوازات سفرهم ،مضيفا ً أن الشرطة
قامت باستجواب «عائالت الشبان وأقربائهم» في سياق التحقيق.
وهنأ وزير األمن العام ستيفن بالني قوات األمن على يقظتها من أجل «حماية
شوارعنا ومجتمعاتنا من الخطر اإلرهابي المتواصل».
وجرت التوقيفات بعد بضعة أشهر على رحيل  7شبان من منطقة مونتريال
إلى تركيا هم خمسة فتيان وفتاتان معظمهم كانوا تالميذ في المدرسة ذاتها،
وقد أفادت عائالتهم بأنهم انتقلوا من تركيا إلى سورية لالنضمام إلى التنظيم
االرهابي.
كما أوقفت الشرطة في نيسان شابا ً وشابة ( 18سنة) بسبب «جرم على
عالقة باإلرهاب» من دون كشف المزيد من التفاصيل ،فيما أوقف شابان آخران
من مونتريال ( 22و 26سنة) مطلع الربيع لالشتباه بأنهما يشكالن خطرا ً على
األمن الوطني ،ووضعا الحقا ً تحت المراقبة القضائية الصارمة.

قد أنجز بالكامل وفق ما رشح عن اللقاء ،وبعد اللقاءات
التي أجراها الدكتور علي أكبر واليتي المستشار األعلى
لقائد الثورة اإلسالمية في إيران والوفد المرافق له من
خ�لال استقبال الرئيس األس��د لهم ،حيث شهد اللقاء
تطابقا ً في وجهات النظر في ما يتعلق بالموقف من قضايا
المنطقة والتأكيد على أهمية العالقة االستراتيجية بين
البلدين والتي تشكل أحد األركان األساسية في مواجهة
المشاريع الغربية وأوه��ام إحياء االمبراطوريات لدى
بعض الدول اإلقليمية وقوى التطرف واإلرهاب الوهابي
ال��ذي اعتدى على شعوب المنطقة وسعى الى تقسيم
دولها وإضعافها .فيما اعتبر واليتي أن حكمة الرئيس
األس��د وم��ن خ�لال دع��م الشعب ال��س��وري ل��ه استطاع
المقاومة ألكثر من أرب��ع سنوات وأن كل ما ح��دث في
السنوات السابقة أدى إل��ى تقوية القاعدة الشعبية
الداعمة له ،وأشار واليتي إلى أن الجمهورية االسالمية
االيرانية بتوجيهات قائد الثورة اإلسالمية في إيران
تدعم سورية حكومة وشعبا ً وهي واثقة من مستقبل
سورية والمحافظة على وح��دة أراضيها والنجاح في

محاربة اإلرهابيين على أراضيها.
فكالم واليتي عن أن الرئيس بشار األسد كان رئيسا ً
لسورية وسيبقى ،وستبقى إيران معه بك ّل قوة ،هو دعم
ال محدود في السياسة ،يتوازى مع تنسيق عميق على
ُخطى استراتيجية وخطوات تفصيلية تنفيذية بدأت
تتضح مؤشراتها بعد خ��روج المقاومة اللبنانية في
مكافحة اإلرهاب إلى خارج الحدود اللبنانية وتكريس
معادلة إلغاء خطوط االشتباك لتتحد في قوة تكتيكية
عسكرية بين المقاومة والجيش السوري وهو ما يُنبئ
عن خطة دعم وتنسيق يقودها األسد ونصر الله ك ّرستها
االن��ت��ص��ارات القلمونية وستكشف فصولها الدقيقة
االن��ت��ص��ارات المقبلة بعد إع�لان األس��د ع��ن أن محور
المقاومة أصبح حقيقة دولية ال يمكن تجاهلها ،كالم
يتحد في معناه مع ما رسخه السيد نصر الله في ذاكرة
كل شخص بأن المعركة تتكلم عن نفسها ،إذا ً هو محور
الحلفاء الصادقين الذي ال يمكن فصله عن وجدان محور
المقاومة بكل مساحته الجغرافية وساحته السياسية.

فاديا مطر

من كامب ديفيد ( ...تتمة �ص)9
في سورية على أس��اس اتفاقات جنيف ال��ص��ادر في
 30حزيران  2012الى جانب استمرار التعاون مع ما
تسميهم بالمعارضة السورية المعتدلة ،تحركات تحمل
ٍ
ضغط روسي إللغاء برنامج التدريب الذي
إشاراتَ ظهو ِر
أطلقته واشنطن لمن تصفهم بـ «المسلحين المعتدلين»،
في عدد من دول المنطقة.
من ناحيته ،أك��د ميخائيل بوغدانوف نائب وزير
الخارجية ال��روس��ي أن��ه ل��م تتم مناقشة محادثات
«جنيف »-3المرتقبة« ،ألن��ه م��ن ال��ض��روري إع��داد
صيغة لهذا االجتماع» ،مضيفا ً أن االستعدادات لمثل
هذه المحادثات يجب أن تشمل أيضا ً «دول المنطقة»
ووصف بوغدانوف المحادثات بأنها «مناقشات صادقة
ومفصلة» في شأن تنفيذ بيان جنيف األول لحل األزمة
السورية.
ومن المقرر أن يتوجه روبنشتاين إلى جنيف لمناقشة
التحضير لـ«جنيف »-3مع ستيفان دي ميستورا الذي
يرافقه إلى تركيا ،حيث يعقد روبنشتاين محادثات مع
المسؤولين األتراك في إسطنبول ،ثم إلى المملكة العربية
السعودية ،إلطالع المسؤولين السعوديين على نتائج
المحادثات والجهود التي تقودها األمم المتحدة لتحقيق

انتقال سياسي في سورية.
في غضون ذلك طلب المبعوث األممي إلى سورية
ممن يسمى باالئتالف المعارض االجتماع به في مدينة
إسطنبول التركية ،والذي تل ّقى ردا ً إيجابيا ً على الطلب
من قِبل األمين العام لالئتالف «يحيى مكتبي» مؤكدا ً أن
موعد اللقاء سيتم خالل األيام القليلة المقبلة ،مصادر
مطلعة أشارت إلى أن طلب ديمستورا «يعني الكثير»
للمعارضة السورية ،التي وضعته ،في موقف محرج
بعد مقاطعة القوى الفاعلة فيها لـ»مشاورات جنيف»
على خلفية دعوته إيران لحضور المشاورات.
ت��ح��رك��ات سياسية متسارعة تدفعها إيقاعات
التطورات الميدانية السورية للسير قدما ً صوب الحلول
الدبلوماسية إث��ر ت��ط��ورات معركة القلمون وتراجع
الرهانات على قدرة «جبهة النصرة» بتغيير المعادالت
في سورية ،سيما في ظل إدراك تركيا أن جسر الشغور
وإدل��ب آخ��ر أوراق��ه��ا الخارجية للجلوس ال��ى طاولة
جنيف ،فالحديث عن عودة مشاورات موسكو يحسم
الدور التركي من بوابة جسر الشغور ويقصي الورقة
األخيرة للحكومة التركية.

لمى خيرالله

البحرين� :إرجاء محاكمة ال�شيخ �سلمان
ارجأت المحكمة الجنائة في البحرين جسلة محاكمة
األمين العام لجمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان التي
بدأت عند الساعة العاشرة من صباح أمس الى الـ 16من
حزيران للنطق بالحكم من دون تمكين هيئة الدفاع من
تقديم دفاعاتها؟!
ونشب جدل بين الشيخ سلمان وهيئة الدفاع عنه
من جانب وقاضي المحكمة من جانب آخ��ر وذل��ك اثر
مطالبة هيئة الدفاع بالسماح للشيخ علي سلمان بتقديم
مرافعته خالل الجلسة لكن القاضي رفض ذلك وأمر برفع
الجلسة.

وق��ال المحامي عبد الله الشمالوي عبر حسابه في
مواقع التواصل االجتماعي «تويتر» انه انتهت جلسة
مرافعة الدفاع عن األمين العام لـ«الوفاق» الشيخ علي
سلمان وتأجل الحكم لجلسة  16حزيران المقبل من دون
تمكيننا من تقديم دفاعاتنا.
وكانت مدن عديدة في البحرين وبلداتها شهدت ،عشية
محاكمة األمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان
تظاهرات جماهيرية ،مطالبة باإلفراج الفوري عنه وعن
جميع معتقلي الرأي والسجناء المطالبين بالديمقراطية
والحرية وحق الشعب في تقرير مصيره.

مقتل  22م�سلح ًا
في عملية ع�سكرية �شمال الجزائر
قالت وزارة الدفاع الجزائرية إنها قتلت ما ال يقل عن  22متشددا ً في عملية
كبرى لمكافحة اإلرهاب في البويرة شرق العاصمة الجزائرية.
وأشارت ال��وزارة في بيان نشرته وكالة األنباء الجزائرية إلى أن البويرة
حيث جرت العملية كانت جزءا ً من منطقة اعتبرت معقالً للمتشددين في فترة
حرب طويلة راح ضحيتها  200ألف قتيل.
وأكد مصدر أمني أول من أمس أن «هذه عملية كبرى لمكافحة اإلرهاب وهي
األكبر من حيث عدد المتشددين الذين قتلوا منذ سنوات ...كانوا يعقدون
اجتماعا ً حينها ».وأضاف بيان الجيش أن قواته ما زالت تتعقب أعضاء آخرين
من المجموعة ،من دون أن يكشف تفاصيل انتماء المقاتلين.
لكن مصادر أمنية قالت إن المتشددين ينتمون إلى أفراد من جنود الخالفة
المنشقين عن «القاعدة» والمعلنين مبايعتهم لتنظيم «داعش».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1ج��راح فرنسي دعا إلى إستعمال المقصلة في تنفيذ
أحكام اإلعدام
2 .2مدينة سويسرية ،صوت حزين ،وطن
3 .3جمهورية على البلطيق ،من شعوب أميركا الوسطى
4 .4أبو الشعوب اآلرامية ،منازل ،نوتة موسيقية
5 .5متشابهان ،ص ّورت ،متشابهان
6 .6كتبوا ،مدينة إيطالية
7 .7عاصمة أوروبية ،خاف من
8 .8إنتفاخ لمرض ،بطلة فرنسية قديسة ماتت حرقا ً في
روان
9 .9لباس ،رف ،سيد القوم ،حرف أبجدي مخفف
1010بلدة سورية ،يسجنون
1111جزيرة بريطانية ،رجاء ،ع ّزت
1212من المخلوقات ،يخسر كل أمواله

1 .1منطقة بركانية في جنوب سورية بمحافظة السويداء،
إسم موصول
2 .2مدينة بلجيكية ،كل نبات طيب الرائحة
3 .3سقطوا ،رقد ،ألف
4 .4أول جبار على األرض ،ال يباح به
5 .5مادة تستعمل للصق األشياء بعضها ببعض ،مدينة في
غرب باريس
6 .6يجالس على الشراب ،مدخل
7 .7نعم (باألجنبية) ،يتدرب ،يتبع
8 .8تشيا ،يسفكا الدم
9 .9فاقد الزوجة ،أشحذ
1010عالم بالغيب ،بارع ،من األطراف
1111حرف أبجدي ،أكبر جزر سيكالد اليونانية
1212أمر عظيم ،يح ّل محل ،ضمير منفصل
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،829346157 ،174952863
،296834571
،365178924
،781625349
،453719682
،918467235
،642593718
537281496

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1مارتن فروبيشر  ) 2لندن،
ان��ا ،سبب  ) 3اد ،ان��ت ،ليبيا ) 4
نورمانديا ،ن ن  ) 5يرم ،سام ،مدا
 ) 6البترون ،ال  ) 7يدنسه ،تسألكم

 ) 8اا ،امس ،ان ،ول  ) 9كان ،يجد،
يمد  ) 10دول ،المتين  ) 11يتسول،
دي موان  ) 12ناميبيا ،ربح.
عموديا:
 ) 1مالنيزيا ،دي��ن  ) 2ان��دور،
داك��وت��ا  ) 3رد ،رم����ان ،ال��س��م 4

) ت��ن��ام ،ل��س��ان ،وي  ) 5ناسبهم،
ال��ب  ) 6ف��ات��ن��ات ،سيل  ) 7رن،
دمرت ،جمدا  ) 8والي ،وسادتي 9
) يامنان ،يمر  ) 10يسب ،ينوب
 ) 11شبين الكوم ،اح  ) 12ربان،
املدان.

 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).

