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التهديدات اإلقليمية الحقيقية التي تزعزع الشرق األوسط بأكمله أي داعش
وجبهة النصرة».
وتساءل ميار« :لماذا تسكت فرنسا عن الرهان المزدوج ألغلب دول
المنطقة التي تسلح اإلرهابيين وتمول داعش عبر شراء النفط منه وتدعمه
على الصعيد اللوجستي وهل صحيح كما تؤكد بعض المصادر التي يبدو
أنها واسعة االطالع أن باريس تواصل إرسال األسلحة إلى الجيش الحر
الوهمي والتي أصبحت موجودة بين أيدي جبهة النصرة التابع لتنظيم
القاعدة».
واستغرب ميار استمرار فرنسا بموقفها تجاه الرئيس بشار األسد في
الوقت الذي يواجه فيه تنظيم «داعش» اإلرهابي ويحمي مسيحيي الشرق،
كما تساءل« :لماذا التباهي باختيار معسكر السعودية التي تمثل بالتأكيد
زبونا ً لصناعة السالح الفرنسي لكنها تمارس عودة األصولية السلفية
وترشح نفسها في الوقت نفسه إلى رئاسة لجنة حقوق اإلنسان في األمم
المتحدة» وقال« :إنها معادلة مستحيلة ومضحكة بالنسبة الى حكومة
اشتراكية».
وقال ميار« :ال يكفي اليوم تحديد العدو داعش لكن يجب أيضا ً معرفة
التحرك من أجل مواجهته والقضاء عليه» مؤكدا ً «وجوب التحرك مع دمشق
بشكل منسجم إلعادة االستقرار إلى المنطقة بدال ً من تسليح أعداء سورية
وممارسة سياسة النعامة تجاه أنقرة وقطر».
وختم بيانه بالقول« :إن السوريين وحدهم يقع على عاتقهم اختيار
حكومتهم بعد ع��ودة السالم وعندها من الممكن أن يفاجأ أولئك الذين
يعطون الدروس األخالقية».
الى ذلك ،أعرب وزير خارجية كازاخستان يرالن إدريسوف عن أمله في
تحقيق تقدم لتسوية األزمة السورية أثناء المشاورات السورية الجارية في
العاصمة أستانا.
وقال إدريسوف في ندوة دولية لوسائل اإلع�لام حول قضايا السالم
في الشرق األوسط أمس إنه أجرى قبل عقد هذه المشاورات اتصاالت مع
نظرائه من الدول المعنية وهي تركيا وإيران والسعودية وغيرها.
وأك��د أن اليوم األول من ال��م��ش��اورات أظهر وج��ود نهج بناء لجميع
المشاركين ،موضحا ً أن نحو  30شخصا ً يمثلون مختلف الجماعات
يشاركون في المشاورات التي ستستمر حتى (اليوم) األربعاء ،وأضاف:
«مهمتنا تتمثل في المساهمة وتهيئة الظروف المالئمة».
تجدر اإلشارة إلى أن دمشق انتقدت إجراء المشاورات في كازاخستان،
وق��ال المندوب السوري لدى األم��م المتحدة بشار الجعفري إن أح��دا ً لم
يتشاور مع الحكومة السورية بشأن هذه المبادرة.
وكان ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي إلى دول الشرق
األوس��ط وأفريقيا أعلن في  21أي��ار أنه ال يتوقع تحقيق نتائج كبيرة
في مشاورات أستانا ،مشيرا ً إلى أن هذه المشاورات ستجري بحضور
عدد محدود من جماعات المعارضة ومن دون مشاركة ممثلي الحكومة
السورية.
ميدانياً ،أعلن الجيش السوري أمس أن سالح الجو قتل أكثر من 140
مسلحا ً من تنظيم «داعش» االرهابي خالل استهداف مواقع ومراكز تدريب
للتنظيم في محيط الرقة وفي قاعدة الطبقة الجوية ،اضافة الى تنفيذه
غارات في منطقة الهول في ريف دير الزور.
كما نفذ الطيران الحربي السوري أكثر من  45غارة جوية مستهدفا ً
تحركات المسلحين وتحصيناتهم ف��ي ق��رى وب��ل��دات رس��م نياص
والراعفية وطلب والبويطية والدبشية وابو الظهور وام جرين والحميدية
والبياعية والبويدر وتل سلمو ،بمحيط مطار ابو الضهور العسكري في
ريف ادلب.

مسلحي تنظيم «داعش» من المدينة.
وقال الناطق باسم العمليات المشتركة والداخلية
العراقية العميد سعد معن ،إن «أبطال لواء العقرب
ال��ت��اب��ع للشرطة االت��ح��ادي��ة دخ��ل إل��ى ال��رم��ادي
استعدادا ً لتطهيرها من جماعات اإلرهاب والتكفير».
وف��ي وق��ت سابق تحدثت م��ص��ادر أمنية عن
تصفية مسلحي «داع���ش» وتدمير آلياتهم في
منطقتي جويبة وحصيبة شرق الرمادي ،في عملية
مشتركة شنتها الشرطة االتحادية والجيش وسالح
الجو وقوات العمليات الخاصة.
وقال القائد العام للقوات المسلحة في بيان صدر
عن المكتب اإلعالمي« ،إن األنبار ستحرر بتكاتف
جهود الجميع ،وإن بشائر النصر ستزف ألهلها
وللعراقيين جميعا ً بالتخلص من هذه العصابات
اإلجرامية».
وسبق لرئيس مجلس ال���وزراء أن ص��رح بأن
«داعش» لم ولن يحقق نصرا ً استراتيجيا ً وكل ما
حققه هو ثغرة حصلت في الرمادي ألسباب يجري
التحقيق بها لمحاسبة المقصرين ،الفتا ً الى أن ما
حصل كان «انسحابا ً من غير أوامر».
وكانت وزارة الداخلية أعفت اللواء الركن كاظم
محمد فارس ،قائد شرطة األنبار من منصبه ،في
ضوء األحداث األخيرة في األنبار ،وتعيين اللواء

البحرين 653 :حالة اعتقال
بينهم  16امر�أة و 119طف ًال
كشفت دائرة الحريات وحقوق اإلنسان في جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية
عن تعرض أكثر من  1600محكوم في سجن جو المركزي إل��ى التعذيب
والمعاملة الحاطة بالكرامة والمهينة ،والحرمان من الحقوق األساسية.
وأفاد موقع (المركز الدولي للدراسات األمنية والجيوسياسية) ان الدائرة
أوضحت في مؤتمر صحافي دشنت فيه التقرير الحقوقي للربع األول من عام
 ،2015أنها تمكنت من تسجيل  653حالة اعتقال لمواطنين من كانون الثاني
حتى آذار  ،2015بينهم  16امرأة و 119طفالً.
وأشار التقرير إلى تقديم المعارضة  90إخطارا ً لم تقبل الجهات المعنية
استالمها وقالت الجهات المعنية بأن هناك منعا ً لتسيير المسيرات ،مشيرا ً إلى
أن عدد المحكومين خالل الثالثة أشهر األولى من عام  2015بلغ  337مواطنا ً
اتهموا على خلفية الواقع السياسي ،وبلغت مجموع السنوات التي حكم بها
ضدهم  2845عاما ً بينها  32حكما ً بالمؤبد ،إضافة إلى  3أحكام باإلعدام.
ولفت الموسوي إلى اسقاط الجنسية عن  72مواطن بينهم  49ناشطا ً
سياسيا ً وحقوقيا ً واعالميا ً في الخارج .وأش��ار إلى أن اعتقال األمين العام
للوفاق الشيخ علي سلمان تفاعل خالل الربع األول  2015واحتجازه تعسفي
وقضيته الموجودة بأروقة المحاكم يجب أن تتوقف ألنه ليس هناك موضوع
في القضية ،إلى جانب اعتقال رئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم ،وكذلك
اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب في شكل صادم ومفاجئ.
وأكد الموسوي على أن المشهد السياسي األمني غير مستقر وله تبعات
اجتماعية وحقوقية وانسانية ونفسية على المواطنين ،موضحا ً أن الجميع
يعرف طبيعة المشكلة وربما تختلف وجهات النظر في طرق الحل لكن ال توجد
ارادة سياسية لهذا الحل.
وأش��ار إلى أن تقرير «حريات الوفاق» السنوي سيدشن بعد أيام حول
االنتهاكات ،مؤكدا ً أن الجهات المعنية عليها أن تضع على رأس أولوياتها ما
يحدث في سجن جو.

ميدانياً ،أعلنت قيادة العمليات المشتركة في
العراق أمس عن بدء عملية تحرير محافظة األنبار
التي بسط تنظيم «داعش» سيطرته على مساحات
شاسعة من أراضيها.
وجاء في بيان صادر عن المكتب اإلعالمي لرئيس
ال��وزراء أن «القيادة المشتركة للقوات العراقية
تعلن بدء عمليات تحرير األنبار» ،موضحا ً «أن ذلك
يأتي مع استمرار عمليات تطهير المناطق المحيطة
بمدينة بيجي في محافظة صالح الدين».
وك���ان عضو مجلس محافظة األن��ب��ار ع��ذال
الفهداوي قد أعلن أن القوات األمنية نجحت في
قطع جميع خطوط إمداد تنظيم «داع��ش» جنوب
الرمادي ،موضحا ً «أن الوحدات األمنية ما زالت
تحتشد في منطقة حصيبة الشرقية استعدادا ً
لتحرير الرمادي».
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي تعهد في تصريح
له أول من أمس بتحرير مدينة الرمادي من قبضة
«داعش» خالل أيام.

التطورات األمنية حول الرمادي

وكانت ق��وات الشرطة االتحادية في العراق
أعلنت الجمعة الماضي إنها شرعت في عملية
تحرير مدينة الرمادي مركز محافظة األنبار ،وطرد

ت�أجيل م�ؤتمر جنيف ( ...تتمة �ص)9

هادي رزيج كساء بدال ً منه ،وطالبته بأن يختار
مقرا ً بديالً لقيادة الشرطة ويبدأ بتنظيم شرطة
األنبار والرمادي.
وك���ان تنظيم «داع���ش» بسط سيطرته على
مدينة الرمادي منتصف الشهر الجاري بعد معارك
طاحنة استمرت منذ شنه الهجوم على المدينة في
 10نيسان الماضي.
وفي  17أيار انسحبت قوات «سوات» والفرقة
الذهبية من مقر عمليات األنبار بمنطقة الملعب،
إلى شرق مدينة الرمادي ،كما أخلت قوات الفرقة
الثامنة للجيش مقرها بالرمادي من دون أوامر
من القيادة العليا ،مما سهل سقوط معظم أنحاء
المدينة بيد «داعش» الذي نشر قناصة على أسطح
مبانيها.
وف��ي السياق ،ذك��ر مصدر أمني في محافظة
صالح الدين أن القوات األمنية بدأت بعملية تحرير
مناطق غرب محافظة صالح الدين ،وحققت تقدما ً
في عدد من االتجاهات.
وتحدث المصدر عن إحراز القوات تقدما ً بحدود
 7كيلومترات في مناطق النباعي والكسارات
والرفيعات ،مضيفا ً أن قوات الهندسة فككت شاحنة
مفخخة وعشرات العبوات الناسفة في المناطق
المذكورة.

�أ�ستراليا ت�سعى الى �إ�سقاط جن�سيتها
عن «المت�شددين» حاملي الجن�سية المزدوجة
قال رئيس الوزراء األسترالي توني
أب��وت أم��س إن ب�لاده ستسعى إلى
سحب الجنسية ممن يحملون جنسية
مزدوجة ويقاتلون مع «المتشددين»
في الخارج أو يشنون هجمات داخل
أستراليا.
وق��ال أب��وت للصحافيين إن نحو
مئة أسترالي يقاتلون في العراق
وسورية ويساندهم نحو  150شخصا ً
يعيشون ف��ي أس��ت��رال��ي��ا لتسهيل
انتقالهم ،وقال أبوت «واليوم أعلن...
أننا سنسن قانونا ً في غضون أسابيع
قليلة لسحب الجنسية من مزدوجي
الجنسية الضالعين في اإلرهاب».
ه���ذا واس��ت��ب��ع��د أب���وت األس��ب��وع
ال��م��اض��ي ال��ع��ف��و ع��ن األستراليين
الذين يسعون ال��ى ت��رك الجماعات
«المتشددة» األجنبية والعودة إلى
البالد ،مشيرا ً أن قرار سحب الجنسية
سيعرض للمراجعة التشريعية وإنه
ل��ن يطبق على األستراليين الذين
ال يحملون جنسية م��زدوج��ة ،بعد
تقارير إعالمية أف��ادت بأن حكومته
تتفاوض مع منشقين محتملين عن

هذه الجماعات.
وأضاف رئيس الوزراء االسترالي
في بيان صحافي «ستطبق السلطات
الجديدة على من يحملون الجنسية
المزدوجة أو يدعمون جماعات مثل
الدولة اإلسالمية وكذلك من يشنون
الهجمات الفردية س��واء كانت في
أستراليا أو في الخارج».
وعين أب��وت هذا األسبوع منسقا ً
ج��دي��دا ً لمكافحة اإلره���اب ف��ي إط��ار
قوانين أمنية جديدة تهدف إلى وقف
ما وصفه بأنه «أكبر خطر على األمن
القومي سنواجهه في حياتنا».
وبموجب سلطات أمنية صارمة
ج��دي��دة ح��ص��ل��ت عليها حكومته
المحافظة ف��ي تشرين األول يمكن
الحكم على األستراليين بالسجن
لمدة تصل إلى عشر سنوات لسفرهم
إلى الخارج لمناطق ممنوع دخولها.
وسيعدل القانون الجديد الذي
من المتوقع الكشف عنه في غضون
أسابيع قانون المواطنة في البالد
ليستهدف المقاتلين األجانب وكذلك
من يستلهمونهم ويشنون هجمات

فردية في أستراليا.
وذكر وزير العدل االسترالي جورج
برانديس أن من المعتقد أن ما بين 40
و 50في المئة من «المتشددين» الذين
يقاتلون في الخارج يحملون جنسية
مزدوجة ،في حين قدر محللون أمنيون
أن آالف المقاتلين األجانب يحاربون
في العراق وسورية وجذبهم صعود
تنظيم «داعش» االرهابي.
ورفعت أستراليا درج��ة التأهب

فيها خشية تعرضها لهجمات ارهابية
عائدين من القتال في الشرق األوسط،
فرفعت درج��ة التأهب إل��ى مرتفعة
ونفذت مداهمات في مدن رئيسية.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أف����ادت صحيفة
«سيدني ديلي تيلغراف» االسترالية
أمس بأن ربة منزل أسترالية تركت
طفليها وراءه��ا في سيدني واتجهت
إل��ى س��وري��ة لالنضمام ال��ى تنظيم
«داعش».

م�صر تعيد ( ...تتمة �ص)9
وكانت األمم المتحدة قد أعربت عن قلقها من منع آالف الفلسطينيين من
العودة إلى ديارهم منذ إغالق المعبر في  25تشرين األول عام  ،2014غداة
هجوم انتحاري أسفر عن مقتل  30جنديا ً مصريا ً في شمال سيناء.
وفي االتجاه المعاكس ُمنع أيضا ً آالف الفلسطينيين بينهم مرضى أو طالب
من مغادرة قطاع للتوجه إلى الخارج.
وق��د تجاوز ع��دد المسجلين من الحاالت األكثر حاجة للسفر  15ألف
شخص ،منهم  3آالف مريض نصفهم مرضى سرطان ،وأكثر من  2500طالب
سيفقدون مستقبلهم التعليمي ،وعدد من الزوجات العالقات تقطعت بهن
السبل مما أدى لتشتت عائالتهن ،إضافة إلى من فقد مستقبله بانتهاء إقامته
في الخارج.

على الشعب اليمني ،ومحاولة منها ومن حلفائها االميركيين تحقيق أي تغير
في موازين القوى على االراضي في المناطق المشتعلة منها الجبهة السورية،
التي تسعى السعودية من خالل دورها باألحداث الجارية بسورية لتغيير النظام
فيها ،حيث تعتقد المملكة ان تغيير النظام بسورية سيكون نقطة البداية في قلب
موازين القوى في المنطقة ،فالسعودية تشعر انه بسبب األحداث التي جرت
في منطقة الشرق االوسط أضرت موازين القوى بموقعها وبخاصة مع توسع
وتعاظم الحركات الشعبية المقاومة في الشرق االوسط وتعاظم الدور االيراني،
فالسعودية التي تسير على خطى النظام الصهيوني في العالم االسالمي وهذا
ما أكده الجنرال محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري االيراني ،وحلفاؤها
يستخدمون كل االوراق واالمكانات المتاحة لقلب موازين القوى في المنطقة لربما
تستطيع التفاوض من خالل من يمثلها من منطلق القوة.
يؤكد المتابعون انه في ظل التصعيد العسكري واستمرار الجدل السياسي في
األزمة اليمنية التي تعتبر واحدة من اهم الملفات الحيوية التي تمس أمن الخليج
في شكل مباشر ،وباتت الشغل الشاغل لدول الخليج تحاول سلطنة عمان التي
امتنعت عن المشاركة في عملية «عاصفة الحزم» مما يؤهلها للعب دور الوسيط
وبحكم موقعها الذي جعلها واحدة من الفاعلين االساسيين في األزمة اليمنية
حاولت مؤخرا ً الظهور من خالل حديثها عن ادوار دبلوماسية لحلحلة األزمة
وسعت لبحث المشكلة اليمنية قبل المشاركة بجنيف فاستقبلت قياديين
حوثيين للوصول الى مخرج النقاذ اليمن ،فمع الفشل السعودي في ملفات
المنطقة وباألخص الملف اليمني ومع مساعي سلطنة عمان لحل األزمة اليمنية
وايجاد مخرج لها يبقى السؤال ما هو الدور الذي تستطيع سلطنة عمان القيام
به خصوصا ً ان عالقتها جيدة بجميع االطراف المتداخلة باألزمة اليمنية أي بين
السعوديين واالميركيين وبين ايران حيث امتازت العالقة المتبادلة بين ايران
وعمان بدرجة من العمق التاريخي اذ كان هناك عدد من المبادارت المشتركة
بينها ،وسعت بحسب مراقبين الى لعب دور بارز في استضافة محادثات بين
مسؤولين اميركيين وايرانيين في االشهر التي سبقت مفاوضات جنيف والتي
نتج منها اتفاق موقت حول البرنامج النووي االيراني في تشرين الثاني عام
 ،2013وكانت سلطنة عمان الدولة الخليجية التي باركت اتفاق اإلطار بين
ايران والدول الست حول برنامج طهران النووي واعتبرته اتفاقا ً تاريخيا ً جاء
ذلك من خالل بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية في  3ايار من العام
الحالي ،فهل تستطيع السلطنة تكرار دورها كوسيط قوي في جنيف اليمن؟

ناديا شحادة

«�سيكولوجية» الإعالم ( ...تتمة �ص)9
عن التقارير الصحافية التي بدأت بالحديث عن أن تنظيم «داعش» اإلرهابي
بات يسيطر على نصفي مساحة سورية والعراق ضمن حملة ممنهجة تقودها
الصحافة الغربية كما جاء في مجلة business insiderاألميركية في  24أيار
الجاري وبعض الصحافة العربية المواكبة لها ليبدأ تحديد النسب بما يصل
إلى  50في المئة من مساحة العراق وسورية كجرعة دعم للتقدم الذي يحققه
هذا التنظيم اإلرهابي في بعض المساحات والمواقع بعد إشاعة الكالم عن انه
يقترب من العاصمة العراقية والسورية ،فمشروع «البغدادي» اإلرهابي ليس
حلما ً بالنظر إلى ما تذكره الصحافة المسمومة ،وقد أصبح مدروكا ً جيدا ً اسباب
انفالت تنظيم «داع��ش» ومتفرعاته اإلرهابية من براثن الحرب «التحالفية
الدولية» المزعومة التي أعلنتها واشنطن ،بعد ان كشفت مجموعة «جود يشيال
واتش» الحقوقية اليمينية األميركية في  22الجاري من تقارير ووثائق سرية
حصلت عليها من أرشيف وزارتي الخارجية والدفاع االميركية تفيد بأن مشاريع
«داعش» في المنطقة العربية كانت على األقل بعلم اإلدارة األميركية وحلفائها،
وهذا ما يفسر الدعم اإلعالمي المواكب لتنظيم «داع��ش» اإلرهابي وتسويق
نجاحاته المحدودة في بعض المناطق السورية والعراقية والتي تدحضها
التقارير الميدانية المقبلة من أرض المعارك ،والتي تشير إلى تقدم الجيش
العراقي وقوات الحشد الشعبي في محيط الرمادي وشرق صالح الدين ،وما
يسطره الجيش العربي السوري والمقاومة في القلمون وريف دمشق واإلرياف
الشمالية والجنوبية ،فالخريطة العسكرية لمناطق سيطرة «داعش» اإلرهابي
تشير اليوم إلى سيطرته على بعض األراضي الصحراوية ذات القلة البشرية
التي تقع بين سورية والعراق باإلضافة إلى معقله في مدينة الرقة السورية،
فال سيطرة له على المدن االستراتيجية والصناعية والعواصم وال حتى المدن
الساحلية النافذة اقتصاديا ً وبشرياً ،فهذا ال يعد مكسبا ً عسكريا ً استراتيجيا ً
للتنظيم اإلرهابي وال يقع موقع األهمية ما تنشره الصحافة الصفراء المسمومة
المواكبة في نهجها وسيكيولوجيتها لفكر هذه التنظيمات المتطرفة االرهابية
التي تبرز من خالل كل أنواع الدعم الغربي واإلقليمي عبر قوى دولية وأنظمة
اقليمية أصبحت معروفة الجهة والتوجه.

فاديا مطر

ديمقراطية وا�شنطن ( ...تتمة �ص)9
مشيرا ً الى ض��رورة اتخاذ تدابير عاجلة «من أجل رؤية المأساة وسماع
الصرخات ووقف شالل الدم المتدفق في المنطقة» متناسيا ً دعمه الالمتناهي
لتلك المجموعات.
ولتتسع رقعة االقتتال أكثر كان لدول الجوار دور أكيد ففي الـ 8من الشهر
الجاري أعلن مسؤول أميركي ،أن جيش بالده بدأ بتدريب ما يسمونه مقاتلي
المعارضة السورية «المعتدلة» في األردن استعدادا ً لمحاربة تنظيم «داعش»،
فيما كشفت عمان على لسان وزير اإلعالم األردني ،محمد المومني ،أن تدريب
داعش في األردن قد بدأ فعالً.
مشروع تمدد «داعش» الممتد من أقصى الخليج العربي للمحيط األطلسي
بات ساحة مفتوحة للصراع عبر خلق فسيفساء جديدة متناحرة ومتقاتلة
بين شعوب الدولة الواحدة ومع الجوار تحقيقا ً للفوضى الخالقة التي رسمتها
واشنطن بثوب الربيع العربي الذي عاث في الوطن العربي الفساد.

لمى خيرالله

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1جزيرة إنكليزية في جنوب األطلسي غرب أنغوال
2 .2إله النور والفنون والجمال عند اليونان ،ص ّورنا
3 .3غير مطبوخ ،مدينة تونسية ،ألف
ّ 4 .4
تلطخ بالعار ،مرفأ في الهند
5 .5ذئب ،وشى ،مؤسسة مدينة قرطاجة
6 .6مرفأ في الجزائر ،طالء
7 .7من األطراف ،أحصل على (مجزومة) ،إسم موصول
8 .8قامر على ،مرفأ في جنوب أوستراليا
9 .9بحر ،مدينة سورية ،استفسر
1010إمبراطورة بيزنطية دافعت عن األيقونات ،سبيل
1111حب ،المنصف
1212والية أميركية ،للنفي

1 .1مدينة إيطالية
2 .2مدينة قديمة في آسيا الصغرى على الدردنيل ،بلدة
لبنانية
3 .3عاصفة بحرية ،نخفيه (لألمر) ،ك ّرر االمر وأعاده
تمس ،فيلسوف هندي راحل
ّ 4 .4
5 .5طرف من الجنون وخفة العقل ،بشر ،وبّخا
6 .6يجالسن على الشراب ،عبرا
7 .7حرف أبجدي مخفف ،دولة أفريقية ،متشابهان
8 .8يرتال ،نأخذ مثل ما نعطي
9 .9يبس الخبز ،من األبراج ،يرافق البرق
1010أحالمه ،سقطا باالمتحان
1111متشابهان ،ضجرنا ،ارشد
1212يسجنانا ،بلدة لبنانية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،462375198 ،987146235
،538297416 ،315982764
،721564983 ،694813527
،143728659 ،256439871
879651342

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سوث كارولينا  ) 2اجاريا،
ار ،م��ا  ) 3ن��د ،ي��ر ،لمسناه ) 4
مارتينيك ،بند  ) 5وني ،ناممها 6
) جمانا ،بلل  ) 7يغار ،بسيط ،اب

 ) 8يدنسا ،واترلو  ) 9زر ،البلد،
سأل  ) 10نالوت ،انم  ) 11يافا،
رينوار  ) 12سهل ،مان ،مهند.
عموديا:
 ) 1س��ان م��وري��ت��ز ،ي��س ) 2
وج��دان ،غدرناه  ) 3ثا ،ريحان،

اف����ل  ) 4ك���ري���ت ،م���رس���اال ) 5
ايرينا ،الو  ) 6را ،نانب ،بترا ) 7
ليماسول ،ين  ) 8المكم ،يادان 9
) يرس ،هبطت ،نوم  ) 10نبال،
رسماه  ) 11ام��ان ،الال ،رن ) 12
اهدر ،بوال.

 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).

