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تتمات  /ت�سلية
القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

وكان الجعفري أكد في  24نيسان الماضي أن
العالقات العراقية  -السعودية تشهد تطورات
ممتازة ،مشيرا ً إلى أن هناك مقترحا ً طرح لتسمية
السفير السعودي في بغداد.
وحققت القوات العراقية البرية أمس ،تقدما ً على
مسلحي «داعش» غرب العراق ،نحو مدينة الرمادي
بعد أسبوع من سقوطها في أيدي «داعش».
وق��ال مسؤول في الشرطة وأح��د المسلحين
من قوات العشائر المساندة للقوات العراقية ،إن
محافظة الحسيبة الشرقية ،التي تقع على بعد
حوالى عشرة كيلومترات شرق مدينة الرمادي،
قد تم تحريرها واستعادتها من مسلحي تنظيم
«داعش».
وأعلن مجلس قضاء الخالدية بمحافظة األنبار،
عن إع��ادة افتتاح مركز شرطة حصيبة الشرقية
شرق الرمادي ،مشيرا ً إلى عودة جميع الضباط
والمنتسبين للعمل في المركز.
وقال رئيس المجلس علي داود ،إن قوات الجيش
والشرطة المحلية أع��ادت افتتاح مركز شرطة
حصيبة الشرقية 7 ،كلم شرق الرمادي ،بعد تحرير
المنطقة من «داعش».
وفي جنوب الرمادي ،وتحديدا ً بمنطقة العنكور،
تمكنت القوات العراقية بمساندة الحشد الشعبي
من تحرير منطقة العنكور ،حسب ما أعلن عنه
علي داود رئيس مجلس قضاء الخالدية بمحافظة
األنبار.

وأفاد علي داود بأن وحدات من الجيش ومسلحي
الحشد الشعبي تمكنوا من تحرير منطقة العنكور،
 20كلم جنوب الرمادي ،بعد مواجهات مع عناصر
«داعش» في المنطقة.
وفي السياق ذاته ،شدد رئيس كتلة «صادقون»
النيابية حسن سالم ،على أن محافظة األنبار
ستكون محرقة لــ«داعش» بعد أن تطهرها القوات
األمنية والحشد الشعبي ،مبينا ً أن موعد بدء عملية
تحرير المحافظة بالكامل سيقرره القائد العام
للقوات المسلحة.
وشهدت محافظة األنبار تطورات أمنية بعد
سيطرة «داعش» على مدينة الرمادي ،فيما أعدم
عشرات األشخاص في المحافظة ،األمر الذي أجبر
آالف األسر على النزوح من المدينة والتوجه نحو
بغداد.
يذكر أن تعزيزات أمنية كبيرة وصوتا ً للمحافظة
مسنودة بالحشد الشعبي من أجل مواجهة عناصر
«داعش».
وأعلنت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس
محافظة االنبار ،أمس ،عن سيطرة «داعش»على
منفذ الوليد الحدودي مع سورية ،محملة الحكومة
العراقية مسؤولية سقوط المنفذ.
وقالت رئيسة لجنة المنافذ الحدودية سعاد
جاسم« ،إن «داع���ش» سيطر على منفذ الوليد
الحدودي مع سورية» ،مشيرا ً إلى أن ذلك حصل
بعد انسحاب القوات األمنية من المنفذ وتوجهها

إلى منفذ طريبيل الحدودي مع األردن.
وأب����رزت س��ع��اد ج��اس��م أن ال��ح��ك��وم��ة لم
تستجب ل��ن��داء ف��ي ش��أن إرس���ال تعزيزات
عسكرية إلى المنفذ بسبب عدم وجود قوات
كافية لحمايته.
وكانت جاسم ،أعلنت في  22أي��ار ،عن نقل
موظفي منفذ الوليد الحدودي مع سورية إلى منفذ
طربيل المحاذي لألردن بعد سقوط منفذ التنف
السوري المجاور للوليد ،مطالبة اللجنة الحكومة
المركزية ب��إرس��ال تعزيزات عسكرية لحماية
الموظفين والعاملين بمنفذ الوليد الحدودي مع
سورية.
وأعلنت وزارة ال��دف��اع العراقية ،عن توجيه
ضربة جوية موجعة ألهداف تابعة لــ«داعش» في
محافظة األنبار.
وقالت الوزارة في بيان إن القوة الجوية وجهت
ضربات موجعة ألهداف تابعة لتنظيم «داعش»
في الفلوجة وقاطعي عمليات األنبار والجزيرة
والبادية.
وأفادت الوزارة أن الضربات أسفرت عن تدمير
األهداف بالكامل ،وإيقاع خسائر كبيرة بين عناصر
«داعش».
ونشر سالح الجو العراقي أول من أمس ،مقطع
فيديو يظهر سلسلة من الضربات الجوية ضد
«الدولة اإلسالمية» ،استهدفت أماكن قريبة من
محافظة األنبار ،أمس.

الداخلية ال�سعودية« :داع�ش» ي�سعى
�إلى تق�سيم المملكة �إلى  5مقاطعات
قال العميد بسام عطية المسؤول
في وزارة الداخلية السعودية أن
تنظيم «داعش» يسعى الى تقسيم
المملكة إلى خمس مقاطعات ،مشيرا ً
إلى أن هذا التنظيم اإلرهابي يهدف
الى زرع الفتنة في المملكة على حد
تعبيره.
وأض�����اف ع��ط��ي��ة ،ف���ي م��ؤت��م��ر
صحافي عقدته وزارة الداخلية
السعودية أم��س ،أن ل��دى تنظيم
«داعش» استراتيجية أساسية وهي
استهداف رجال األمن ،موضحا ً أن
أفراد خلية «داعش» خططوا الغتيال
خمسة ضباط بعضهم من أق��ارب
بعض أفراد الخلية ،غير أن األجهزة
األمنية أفشلت مخطط تحديد منازل
رجال األمن الخمسة.
ول��ف��ت إل���ى أن اث��ن��ي��ن م��ن قتلة
الجندي الغامدي ،ذهبا إل��ى حفل
زفاف بعد ارتكاب جريمتهم إلبعاد
الشبهة عنهم ،إال أن رج��ال األم��ن
تمكنوا من القبض عليهم خالل 48
ساعة .وأض��اف أن القتلة ،رأوا أن
قتل الغامدي حالل بينما تصويره
حرام ،مشيرا ً إلى أنهم اختلفوا أثناء
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الإرهاب التكفيري ( ...تتمة �ص)9

من اهدافها من خالل الحرب البرية حيث دفعت بكتائب من جيشها لتخوص
حربا ً برية ضد المقاومة وكانت المفاجأة حين وقع جنود «إسرائيليون» في
مكامن المقاومة وخسرت «اسرائيل» عددا ً كبيرا ً من جنودها والعشرات من
آلياتها ،وقبل نهاية المعركة طلبت «اسرائيل» وقفا ً إلطالق النار من طريق
الواليات المتحدة ،ولحقت بالعدو «االسرائيلي» هزيمة أخرى وكانت هذه
الهزيمة من بشائر نصر العالم العربي على الكيان «االسرائيلي» ،حيث ولى
زمن الهزائم وجاء زمن االنتصارات وهذا ما أكده قائد المقاومة سماحة السيد
حسن نصر الله في انتصار تموز عام .2006
قدرة المقاومة وانتصاراتها غيرت معادالت المنطقة ،واثبت حركة المقاومة
اللبنانية في تصديها للعدو «االسرائيلي» ان العدو ال يرضخ سوى للغة القوة.
ما يؤكد عليه المتابعون ان «اسرائيل» وعمالءها ال يستطيعون ان تقفوا في وجه
الجماهير المقاومة ،فبعد الغزو االميركي للعراق في عام  2003حيث استطاع
هذا االحتالل ان يحقق نجاحا ً من ناحية النفوذ السياسي في االقليم والجدارة
العسكرية وكان مشروع الشرق االوسط الكبير نتاجا ً لكل هذه المكاسب ،اال ان
الدور البارز للمقاومة العراقية جعل هذه المكاسب تتراجع .ونجحت المقاومة
العراقية في اختراق الجدار الحصين لالمن االميركي حيث اثبتت واشنطن
فشلها في العراق .وثبات حركات المقاومة من العراق الى لبنان وفلسطين
التي قاومت العدو «االسرائيلي» ال��ذي انسحب من قطاع غزة عام 2005
وسعى الى إبقاء القطاع ساحة لمواجهات مستمرة للمس بقدرات األجنحة
العسكرية المسلحة للقوى والفصائل الفلسطينية ،وتخللت تلك المواجهات
موجات تصعيد كبيرة قادت الى ثالث حروب عسكرية على قطاع غزة االولى
في كانون االول عام  2008والثانية في تشرين الثاني عام  2012والثالثة في
تموز  ،2014حيث تعهدت الحكومة «االسرائيلية» للرأي العام «االسرائيلي»
في تلك الحرب القضاء على األجنحة العسكرية للقوى والفصائل الفلسطينية
في القطاع ،وأطلقت يد الجيش «االسرائيلي» من دون كوابح بتمويل مالي من
السعودية وهذا ما أكده الكاتب ديفيد هيرست في صحيفة «الغارديان» حيث
قال إن العدوان «االسرائيلي» على غزة جاء بتمويل سعودي...
ولكن مجريات المعارك على االرض ألحقت صدمة كبيرة بالمجلس االمني
الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو وقيادة االركان ،فالصمود الفلسطيني على
االرض لم يكن متوقعا ً بهذا المستوى حسب التقديرات «االسرائيلية» قبيل
الحرب والخسائر التي لحقت بجيش العدو «االسرائيلي» جعلت من نتنياهو
يسعى الى ايقاف الحرب تماما ً كما حرب تموز ،2006وبصورة مفاجئة بدأت
وسائل االعالم «االسرائيلية» تنشر منذ اوائل نيسان عام  2015بعض يوميات
من حرب غزة تتحدث فيها عن اخفاقات الجيش «االسرائيلي» امام مقاتلي
حماس ،وكذلك اعتراف ي��وآف غاالنت قائد المنطقة الجنوبية السابق في
الجيش «االسرائيلي» في  7آذار من العام الحالي عن عجز الجيش «االسرائيلي»
بالتعامل مع حماس.
تعاظم محور المقاومة وثقافتها التي انتصرت في المنطقة الذي بدا واضحا ً
وألحق الهزائم بالعدو «االسرائيلي» وعمالئه من السعودية و»القاعدة»
و»االخوان المسلمين» ،هذا التعاظم ادى الى تغيير االستراتيجيات االميركية
في المنطقة وباتت تسعى الى التفاوض مع ايران القوى االقليمة التي فرضت
نفسها بقوة وبدأت تفاوض حول برنامجها النووي من منطلق الند للند .فمع
ثبات محور المقاومة وجاهزية المقاومين ومع الحليف الروسي لهذا الحلف
يؤكد المتابعون على ان المواجهة المقبلة مع «اسرائيل» ستتم على اسس
مختلفة من الموازين لمنع محور االستعمار من تحقيق أهدافه.

بتمويل خليجي يتدفق على التجربة الدموية في سورية ،وبما أن اآللية
التأسيسية والعقيدة التكوينية والعمالة الهادفة هي نفسها في ما يُصنع من
قتل مذهبي منظم وارتكاب لمجازر بحق الشعب السوري ،هو دليل يجعل من
هذه المتفرعات اإلرهابية على اختالف جغرافيتها السياسية ،مهمة تهدف إلى
إدخال الصهاينة إلى المنطقة في شكل ُمعمق على عبارات «اإلسالم المشوه»،
لتثبيت وتعزيز الخط االميركي اإلسرائيلي في المنطقة ككل ،فتردي الوضع
األمني في شكل مأسوي يوجه األنظار بقوة إلى تطورات التي تحدث بخصوص
سالل التفاوض ،والتي ال تعدو «النصرة» و»داعش» أوراق تحصيلية عسكرية
سياسية تمألها اليوم ليتم حرقها الحقا ً حتى ال تتضح أدلة نشوئها ودعمها
وتمويلها للسطح ،فهي ُتشكل حاليا ً طريقة تخلط اوراق التفاوض عبر تزاوج
«النصرة» و»داعش» في مختلف طبوغرافيات المنطقة في جهود استخباراتية
معروفة تسعى الى تسيير االتصاالت السياسية بشروط تفاوض معينة تعزز
مكانة خاليا األزمة في المنطقة العربية على المستوى الجيوسياسي الذي
سيحضر حامالً معه تعليمات وملفات يعكسها ضوء االتصاالت السياسية
واالعمال العسكرية الجارية التي ستجلس الى طاوالت التفاوض الكبرى،
والتي ُتنذر ببدء انقشاع للرؤية العامة في المنطقة من شأنه أن يمنع حصول
أي تطورات سلبية كبرى على المستوى األمني بالعموم ،فطاوالت التفاوض
على التسويات الكبرى تمتلك آلية بروتوكول تضع سكة التنفيذ على ضوء
كل المستويات التي يحويها قلب المعادلة الجارية من بوابة العبور لطاوالت
التفاوض التي ال ُتدخل التسرع إلى المشاهد األساسية للمواضيع ،بل تعتمد
المضامين النتائجية لما يحصل على األرض وما يُرسم من مستقبل ألوراق
التفاوض ال ُمنجزة ،التي بدأت هوتها تضيق في شكل دراماتيكي سريع أمام
ما يحققه الجيش العربي السوري والمقاومة في القلمون ،وما يحققه الجيش
السوري من تكبيد لخسائر جمة في صفوف التنظيمات االرهابية التكفيرية
المرتبطة بنظام أردوغان وآل سعود في مجمل بقع الجغرافية السورية من
خالل العمليات المكثفة والدقيقة التي تنفذها وحدات الجيش العربي السوري،
الذي يقود مصير هذه المجموعات اإلرهابية إلى مصير تلك المجموعات نفسه
الذي كتب فجر  25أيار عام  2000بقلمه مصير «جيش لحد» نفسه الذي
يُعاني قائده من مواجهة حكم باإلعدام كما رصدته وكالة «رويترز» في عام
 ،2004إضافة إلى ما يعانيه اعضاء هذه الميليشيات من عزلة اجتماعية وقلة
مساعدة بعد ما تبين أن حوالى  1600طفل من أبناء جيش لحد يعانون حاليا ً
من فقدان لهويتهم االنتمائية ،فالتاريخ سيعيد نفسه من جديد ليترك العميل
َ
وخدَمه يسحبون أذالل الخيبة وراءه��م ،مهما أسدوا من خدمات للمشروع
المعادي لإلنسانية ،فنهايتهم مكب النفايات السياسية بعد انتهاء دورهم في
صناعته ،فهي لعبة الكبار واألقوياء في النهاية.

ناديا شحادة

البحرين :تظاهرات ت�ضامن ًَا
مع �أهالي «القديح»
توزيع المهمات بينهم وقت تنفيذ
الجريمة.
ولفت العميد عطية إلى أنه ال حدود
لنطاق التجنيد في خلية «داعش»،
موضحا ً أن عبدالملك البعادي أخذ
البيعة م��ن أف���راد ق��ام بتجنيدهم

وأرس��ل��ه��م عبر وس��ي��ط إل��ى زعيم
تنظيم «داعش» ،كما أنهم يجندون
األطفال وصغار السن عبر وسائل
التواصل االجتماعي ،العتناق الفكر
التكفيري ،ويحرضونهم على قتل
أقاربهم.

وأش���ار إل��ى أن أه���داف التنظيم
ب��ع��ي��دة ال���م���دى ف��ه��ي ع��س��ك��ري��ة
واقتصادية وأمنية وغيرها ،مضيفا ً
أن «الحادث األمني ،ال��ذي شهدته
القطيف هو أكبر دليل على تنفيذ هذه
االستراتيجية على أرض الواقع».

«�أركان الجيو�ش العربية» يختتمون محادثات
لإن�شاء قوة ع�سكرية م�شتركة
اختتم رؤس���اء أرك���ان ال��ج��ي��وش العربية،
أمس ،اجتماعهم الثاني في مقر األمانة العامة
للجامعة العربية لدراسة مشروع إنشاء قوة
عسكرية عربية مشتركة.
وت��م��ت خ��ل�ال ال��ج��ل��س��ة دراس�����ة م��ش��روع
البروتوكول االختياري إلنشاء القوة العسكرية
العربية المشتركة والذي يتضمن مهمات هذه
القوة والموازنة الخاصة بها وتشكيلها والهيكل
التنظيمي واإلداري لها.
ك��م��ا وق���ع االت���ف���اق ع��ل��ى ع���رض م��ش��روع

البروتوكول االختياري على ال��دول العربية
إلب��داء رؤيتها في شأنه وإرسالها إلى األمانة
العامة لجامعة الدول العربية خالل أسبوعين.
ومن المنتظر أن يقع عقد اجتماع آخر لرؤساء
األركان للنظر في وضع مشروع البروتوكول في
صياغته النهائية تمهيدا ً لعرضه على رئاسة
القمة العربية إلج��راء المشاورات الالزمة مع
القادة العرب.
وشهد اجتماع رؤساء أركان الجيوش العربية
بمقر الجامعة العربية في القاهرة برئاسة
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خرج العشرات من المواطنين في البحرين امس السبت ،في تظاهرات
حاشدة تحت شعار «القديح ...قلوبنا معكم».
وأفاد موقع «منامة بوست» ان التظاهرة دعت إليها القوى الثورية المعا ِرضة ،حيث
عبّر المتظاهرون فيها عن استنكارهم للتفجيرات اإلرهابيّة التي استهدفت المواطنين
في منطقة القطيف ،مؤ ّكدين تضامنهم مع عوائل الشهداء والمصابين الذين اس ُتهدفوا
أثناء أدائهم صالة الجمعة بجامع «األمام علي» في بلدة القديح بالقطيف.
كما رفع المتظاهرون في بلدة ال ُمصلّى ،يافطات ُتندِّد باإلرهاب والتكفير،
ّ
الطائفي في البحرين ،وحملوا الالفتات المكتوب
بالكف عن التحريض
مطالبين
ّ
عليها «القديح ...قلوبنا معكم»« ،تو ّقفوا عن المساس بالمقدّسات والشعائر
وازدراء عقيدة مك ّون أساس في البحرين».
من جانبها ،قامت عناصر المرتزقة والميليشات المدنيّة ومد ّرعات مكافحة
الشغب بمهاجمة المتظاهريين السلميين ،حيث أطلقوا القنابل الغازيّة
والمسيلة للدموع بكثافة عليهم ،ما أسفر عن إصابة العديد من المتظاهرين.

حجازي ارتفاعا ً في مستوى التمثيل العسكري.
وق��د ش���ارك رؤس���اء أرك���ان ج��ي��وش ال��دول
العربية والمسؤولون العسكريون من  21دولة
عدا الجزائر والتي مثلها في االجتماع مندوبها
في الجامعة العربية.
ويأتي االجتماع بهدف تشكيل قوة مشتركة
تقوم بعمليات التدخل السريع ،ومنع نشوب
ال��ن��زاع��ات ،وإي��ج��اد ال��ت��س��وي��ات ال�لازم��ة لها
بما يحفظ استقرار ال���دول العربية وسالمة
أراضيها.

فاديا مطر

و�ضوح ا�ستراتيجي ( ...تتمة �ص)9
دعمه اللوجستي والمادي من جهة وادعائه محاربة «داعش» واإلره��اب من
جهة أخرى فوصول «داعش» الى تدمر تحت أنظار أميركا ودعوة (اليونسكو)
إليقاف فوري للقتال في مدينة تدمر األثرية ،والتي ناشدت على لسان المديرة
العامة لليونسكو «إيرينا بوكوفا» في بيان لها قائلة« :من الضروري أن تراعي
كل األطراف االلتزامات الدولية بحماية التراث الثقافي وقت الحرب بتفادي
االستهداف المباشر وكذلك استخدامه ألغراض عسكرية» ما هو إال ٌ
فخ أعدته
قيادة سورية ماهرة الستنزاف «داعش» ومباغتة «النصرة» في جسر الشغور
ولكشف أوراق المطبخ الدولي الذي باتت خططه أوهن من بيت العنكبوت بعد
أن انقشع الضوء عن أالعيبه التي بدأت بإنشاء تحالف لقطع أواصل «داعش»
في المنطقة ومحاربة اإلرهاب في كل من سورية والعراق ،فما كان إال أن تمدد
التنظيم وعاث فسادا ً ودمارا ً وقتالً وإرهاباً.
وتركت الحكومة السورية بكل دهاء الباب مواربا ً أمام طائرات التحالف
األميركي لتكشف زيف قناعها أمام الساحة الدولية مع وضعها خطوطا ً حمرا ً
عنوانها ممنوع االقتراب ،فالالفت أن الطيران السوري سبق وأسقط طائرة
استطالع أميركية من دون طيار حلّقت فوق سماء مدينة الالذقية الخالية من
وجود تنظيم «داع��ش» االرهابي ليسقط معه زيف واشنطن عزمها محاربة
االرهاب.
المناوشات واالشتباكات بين ما يسمى بتنظيم الدولة والفصائل المسلحة
ال تزال قائمة ضمن إطار محاولة إقصاء «األول» عن منطقتي القلمون الشرقي
والغوطة الشرقية فتم ّكن «داعش» من الوصول الى القلمون الشرقي يتيح له
ّ
شق خط إمداد لمسلحيه يبدأ من المنطقة الشرقية «الممتدة أياديه فيها» ويصل
حتى القلمون الشرقي مرورا ً بمدينة تدمر ،ليتجلى هنا الذكاء بفعل استراتيجي
بعدم الوقوع في االنفعال واعتبار الشجاعة تكتيكية والتمسك بها كشرط
عملياتي في اتخاذ القرار .
تحرير الجنود المحاصرين رسالة متعددة االتجاهات محورها (جيش ال
يتعب – جيش ال يتخلى عن جنوده – جيش مستعد لكل المخاطر  -فما بعد
تحرير المحاصرين تبرز إمكانية تحرير الشمال) سيما أن عملية فك الطوق
عن حامية مستشفى جسر الشغور جاءت في يوم الذكرى السنوية األولى لفك
الطوق عن سجن حلب المركزي العام الماضي ،والذي كان محاصرا ً من قبل ما
يمسى «جبهة النصرة».
من تدمر ،يحضر السؤال ما السبب الذي يمنع مجلس األمن من اتخاذه
إجراءات حقيقية بحق وسائل اإلعالم المروجة للتنظيم وقوته ،بخاصة
الخليجية منها والتي تهلل لـ «انتصار داعش» في تدمر ،على اعتبار أن
الدعم اإلعالمي واح��د من أساسيات دعم اإلره��اب؟ وم��اذا وراء مغادرة
القوات السورية خطوط القتال في لؤلؤة الصحراء؟ وهل انتهت المعركة
هناك؟
إجابات تحضر في مشاورات جنيف القائمة منذ مطلع الشهر الحالي ،على
صفيح ساخن خصوصا ً أن النقاش بين الحكومتين الروسية واألميركية
لم يحسم بعد ،وعلى ذلك يمكن القول أن لهيب ح��رارة الميدان يحسم كل
الرهانات.

لمى خيرالله

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1والية أميركية
2 .2مقاطعة على البحر األس���ود ،مقياس مساحة ،إسم
موصول
3 .3مثيل ،أول يراع ،مسيّناه
4 .4جزيرة فرنسية من جزر أنتيل الصغرى ،فقرة
5 .5در ،نجعلها ملكا ً للدولة
6 .6مصيف لبنانيّ ،
رطب بالماء
7 .7يحسد اآلخ��ري��ن على نعمتهم ،خ�لاف م��ع� ّق��د ،أحد
الوالدين
8 .8تلطخا بالعار ،مدينة بلجيكية
9 .9في القميص ،الوطن ،إستفسر من
1010مدينة ليبية ،أشي
1111مرفأ في فلسطين ،عائلة رسام فرنسي راحل
1212أرض ممتدة سطحها مستقيم ،جزيرة بريطانية ،سيف

1 .1من أشهر مراكز التزلج في سويسرا ،نعم (باألجنبية)
2 .2ضمير ،خنا عهده
3 .3حرف ابجدي مخفف ،كل نبات طيب الرائحة ،غاب
النجم
4 .4جزيرة يونانية في المتوسط ،مرفأ إيطالي
5 .5إمبراطورة بيزنطية دافعت عن االيقونات ،تقال على
الهاتف
6 .6حرف أبجدي مخفف ،نوبّخ ،قطعا
7 .7مرفأ في قبرص ،عملة آسيوية
8 .8عتب عليكم ،يدفنان البنت وهي حية
9 .9يحفر البئر ،نزلت عن شيء مرتفع ،رقاد
1010سهام ،ص ّوراه
1111سالم ،بلدة لبنانية ،قرع الجرس
1212أسفك الدم ،مرفأ كرواتي في استريا على االدرياتيك

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،843275169 ،912643785
،635412978
،576981234
،198357642
،724869513
،461598327
،289736451
357124896

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1س��م��ار ج��ب��ي��ل ،ن��ب��أ ) 2
اوديسا ،دنس  ) 3نتأ ،يدبغا ،اس
 ) 4فرمنا ،سألت  ) 5ورعي ،براكين
 ) 6رم ،نجادل ،ابا  ) 7يسد ،بد،

قمران  ) 8يمرن ،ما ،لت  ) 9زينون،
مريض  ) 10اترابي ،ندما  ) 11ام،
وهن ،بت ،هم  ) 12فنان ،دروسها.
عموديا:
 ) 1سان موريتز ،اف  ) 2موت،
رم��س ،يأمن  ) 3اداف���ع ،دينت 4

) ري ،ري��ن ،م���ورون  ) 5جسيم،
جبرناه  ) 6ب��ادن ب��ادن ،بند ) 7
ب��ارد ،مي  ) 8ل��دغ ،القمر ،بو ) 9
ناسك ،ماينتس  ) 10ن��س ،اي��ار،
ضد  ) 11النبال ،مها  ) 12الست،
انتقام.

 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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Tomorrowland
فيلمتشويق ب�ط��ول��ة ج��ورج
كلوني من اخراج براد بيرد .مدة
ال�ع��رض  130دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب��راج ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Dany Collins
فيلم كوميدي بطولة ميليسا
ب �ي �ن��وي �س��ت م� ��ن ارخ�� � ��اج دان
فوغيلمان .م��دة ال �ع��رض 106
دق��ائ��ق ،ABC( .سينماسيتي،
سينمال ،فوكس ،اسباس).
Poltergeist
ف� �ي� �ل ��م رع� � ��ب ب� �ط ��ول ��ة س ��ام
روكويل من اخراج غيل كينان.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سينماسيتي،
سينمال ،فوكس).
Survivor
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ميال
جوفوفيش من اخ��راج جايمس
م���اك ت �ي �غ��و .م���دة ال� �ع ��رض 96
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
اب� ��راج ،ك��ون �ك��ورد ،غاالكسي،
فوكس).
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( .ف�� ��وك�� ��س،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 س ��ال� �ي� �ن ��اس،
اب��راج ،سينماسيتي ،سينمال،
فوكس).

