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الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

هل �سيخرج ( ...تتمة �ص)9

عثمانيا ً بقلب رئيس من خالل كسب حزبه ثلثي األصوات
والعمل على تعديل الدستور باءت بالفشل من خالل نتائج
االحصاءات واستطالعات الرأي التي أظهرت تراجعا ً في
شعبية حزب العدالة والتنمية ،فمواجهة الضغوطات
الداخلية التركية والخارجية التي تعصف بالمنطقة
دفعت أردوغان للتخلي عن محاولته تحقيق توازن بين
مواقفه االخالقية التي تزعم فيها الدفاع عن الديمقراطية
وحق الشعوب في العيش بحرية وكرامة انسانية وبين
مصالح تركيا السياسية ،التي تواجه تحديات كبرى
في جوارها الجغرافي في ظل األزمات التي تعصف بكل
من العراق وسورية التي كان الردوغ��ان اليد الكبرى في
تطور األحداث بالداخل السوري من خالل دعم حكومته
للجماعات االرهابية التي تقاتل النظام السوري لبسط
تركيا نفوذها على الدولة السورية ومحاولة جبهة النصرة
تحقيق اهدافها بالتحالف مع النظام التركي للسيطرة على
الحكم .وأكدت صحيفة «جمهورييت» التركية في تقرير
لها دعم حكومة أنقرة لـ«جبهة النصرة» ،وكان الكاتب
الصحافي التركي أورهان كمال جنكيز أكد ان الدعم الذي
تقدمه حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب
أردوغان لـ«جبهة النصرة» االرهابية حول تركيا الى دولة
تدعم التنظيمات االرهابية في نظر العالم.
يؤكد المتابعون ان أردوغان من خالل سياسته الداخلية
والخارجية التي ادت ال��ى تراجع في شعبيته وب��دأت
صورته التي حرص على نقلها تهتز أمام الشعب التركي
بسبب سياسته الداخلية ودعمه المتعاظم للجماعات
المسلحة في سورية وبالذات في الشمال السوري ،حيث
باتت «جبهة النصرة» تسيطر على مساحات كبيرة فيه،
ولكن ما يؤكده المتابعون ان هذه االنتصارات لن تدوم
طويالً ،وما يكسبه المسلحون المدعومون من حكومة
أنقرة في الشمال السوري وتحديدا ً في ريف أدلب الذي

ي��رزح تحت وط��أة «جبهة النصرة» سيخسرونه خالل
األيام المقبلة التي سنشهدها ما بعد النصر الذي سيحققه
الجيش السوري والمقاومة اللبنانية في حرب القلمون،
التي تشهد تقدما ً كبيرا ً لمصلحة الجيش والمقاومة
والحسم والنصر باتا قريبين ،فما تتعرض له «جبهة
النصرة» في القلمون ال يقتصر على الهزيمة العسكرية
التي لحقت بها على يد الجيش السوري والمقاومة فقط بل
على كل االستراتيجيات التي بنتها «جبهة النصرة» ومن
يدعمها قد تفككت وعجزت ،والشعور بالهزيمة بدأ يتملكها
وستزداد تداعيات هذا النصر مستقبالً ،ذلك النصر الذي
سيكون الرد الفعال على مشروع أردوغ��ان الذي يحاول
تعويض خسارة «جبهة النصرة» المتالحق في جبال
القلمون بالتحرش شماالً.
ففي قمة الجدل السياسي والشعبي التركي حول حقيقة
أردوغان تلطخت سمعته وأدت سياسته الى تراجع في
شعبيته ،فبات أردوغان يتخبط يمينا ً ويسارا ً بينما يتقدم
خصومه بهدوء لسلبه المزيد من نقاط قوته التي فقدها
من خ�لال سياسته ،فبات أردوغ���ان يسعى ال��ى ضرب
خصومه واعتقال رموزهم واقفال صحفهم واطالق غرائز
العصبيات لتحقيق هدفه ،فها هي الشرطة التركية تشن
حملة في  22أيار تستهدف خصوم أردوغان .وقد ذكرت
وكالة «دوجان» لالنباء التركية ان الشرطة شنت عملية
العتقال نحو  80رجل اعمال في اطار تحقيق يستهدف
انصار رجل الدين المقيم في الواليات المتحدة فتح الله
غولن ،الذي كان حليفا ً للرئيس أردوغ��ان الذي سيخرج
مهمشا ً من االنتخابات النيابية المرتقبة في  7حزيران
وسيجر الخيبة ،والسلطنة العثمانية التي كان يحلم بها
قد تبخرت.

ناديا شحادة

بعد ا�ستقالة ( ...تتمة �ص)9
أن بلير بذل «جهودا ً كبيرة» من أجل «السالم» واالستقرار
في المنطقة وأنه دفع مشاريع اقتصادية «إسرائيلية» -
فلسطينية مشتركة على حد قوله.
فاللجنة الرباعية لعملية السالم في الشرق األوسط
أس��س��ت ف��ي م��دري��د ع��ام  2002وك��ان��ت غائبة تماما ً
قبل س��ن��وات م��ع فشل عملية ال��س�لام الفلسطينية -
«اإلسرائيلية» التي يفترض أنها كانت ترعاها وكما أن أحدا ً
لم يفتقد تلك اللجنة التي ولدت ميتة أصالً فالكثيرون في
العالم العربي سيعتبرون استقالته أول تطور إيجابي في
الملف الفلسطيني منذ وقت طويل وبخاصة بعد أن فشلت
مفاوضات السالم بين الفلسطينيين و«اإلسرائيليين» في
نيسان  2014وسعى الفلسطينيون منذ ذلك الوقت إلى
تقديم مشروع قانون ينهي االحتالل «اإلسرائيلي» في
األمم المتحدة.
وتضم اللجنة الرباعية في عضويتها األمم المتحدة
وروسيا واالتحاد االوروبي إلى جانب الواليات المتحدة
إحداث نوع من التوازن الدولي لضمان مقاربة للتوسط
في الصراع «اإلسرائيلي» الفلسطيني إال أن تعيين بلير
المنحاز الى «إسرائيل» تسبب في إفشال مهمة اللجنة
وأسهمت في شكل كبير في تمرير الجرائم «االسرائيلية»
بدال ً من مواجهتها.
فهل يمكن أن يكون ملف ه��ذه التسوية ه��و الملف
المقبل الذي ستعمد إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما
إلى حسمه بعد االنتهاء من التوقيع على الملف االيراني

ال��ن��ووي ،فقد نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن
شخصيات وصفتها بالمطلعة أن بلير الذي يتولى هذا
ال��دور في المجموعة الرباعية منذ نحو  8أع��وام يعتزم
تغيير دوره في المجموعة وأش��ارت الصحيفة إل��ى أن
رئيس الوزراء البريطاني األسبق بحث التغيير المحتمل
في دوره مع وزير الخارجية األميركي جون كيري ومع
فيديريكا موغيريني ،مسؤولة الشؤون الخارجية باالتحاد
األوروبي وأضافت أن مناقشات تجري بشأن دوره الذي
سيكون على األرجح إقليمياً.
وأخيرا ً نجح بلير في توظيف تاريخه الحافل بالكذب
والخداع في الملف الفلسطيني بخاصة في الحفاظ على
منصبه الدولي مع تحقيق مصالحه من دون إح��راز أي
تقدم دبلوماسي طوال السنوات الماضية وربما لم ينته
مع استقالته بالنظر إلى العالقات الحميمة التي تجمعه
ببعض الزعماء ال��ع��رب ،فالثمن ال��ذي دفعه الشعب
الفلسطيني دفعه الشعب العراقي سابقا ً عندما قامت
ق��وات الجيش األميركي والبريطاني باحتالل العراق
بسبب أكاذيب بلير ودمرت الحجر والبشر وسقط نحو
مليون شهيد أغلبهم من المدنيين األبرياء ناهيك عن إدخال
الجماعات االرهابية الى المنطقة ،وهي جريمة مستمرة
آثارها الكارثية الى اليوم ،وسيعاني العالم من عواقبها
لسنوات طويلة مقبلة.

توفيق المحمود

اال�ستراتيجية الأميركية ( ...تتمة �ص)9
فهي زيارة أعقبتها زيارة رسمية عراقية إلى روسيا في 20
أيار الجاري تلبية لدعوة من قبل الرئيس الروسي فالديمير
بوتين عنونتها الحكومة العراقية بعنوان «مواجهة
التقاعس االميركي في تسليح العراق» بعد التأكيد الروسي
على دعم جهود العراق في مكافحة األرهاب ،فروسيا التي
لها دور متميز في دعم ومساندة الدول المتصدية لخطر
التنظيمات اإلرهابية وضعت المعادالت االستراتيجية
االميركية «التحالفية» تحت المجهر في كشف ما يستتر
منها خلف ذريعة مكافحة االرهاب وخصوصا ً بعد سيطرة
«داع��ش» اإلرهابي على مدينة الرمادي العراقية مركز
محافظة األنبار ،لتترك االسترايجية األميركية المفترضة
في تعويض فشل التحالف دوليا ً واقليميا ً تحت أمرين إما
وضع جدول زمني ينهي تركيبة التحالف في مقابل ما
يتداعى من فشل عسكري وعمالة بين السطور وإما اعتماد
طريقة تكثيف الضربات ُ
«الخلبية» على األهداف المفترضة
«جهادياً» لتكون هي االستراتيجية التي ترغبها أميركا
ومن خلفها ما يسمى بـ«المجتمع الدولي».

طلعة بحسب التقرير ال��ذي نشرته صحيفة «نيويورك
تايمز» في  27الجاري بالمقارنة مع ما كان يحدث أيام
الغزو األميركي للعراق في عام  2003والمقدر بـ 3000
طلعة في اليوم ،وبحسب ما أك��د سابقا ً نائب الرئيس
األميركي جو بايدن بأن  75في المئة من الطلعات تعود
من دون أن تقصف أهدافها ،وهذا بمجمله يبُرز عدم الجديّة
في محاربة األرهاب ،فقد سلطت الضوء صحيفة «واشنطن
تايمز» األميركية إلى نيّة الواليات المتحدة األميركية تسليم
القوات العراقية  1000قطعة سالح مضادة للدبابات
بحلول حزيران للتصدي لتفجيرات «داعش» االنتحارية،
َ
تتخط عتبة الكسب المالي في تصريف
فهذه المساعدة لم
ما يكتظ في مخازن األسلحة االميركية التي زودت سابقا ً
تنظيم األرهابي بمعدات عسكرية لوجستية ساعدته في
االستيالء على مدينة الرمادي في غرب البالد ،لتكون زيارة
رئيس الحكومة العراقية إلى الواليات المتحدة في  14من
نيسان الماضي بدعوة من الرئيس األميركي أوباما لوضع
النقاط على الحروف في مواجهة الوضع األمني المتدهور ال
تتعدى مستوى الصور التذكارية أمام الكاميرات واإلعالم،

فاديا مطر

االجتماعي مثل «فايسبوك» و «تويتر» من
نشر وت��روي��ج تلك المعلومات .كما وجهت
ات��ه��ام��ات إل��ى المدعين العامين بمحاولة
إسقاط الحكومة وتعطيل عملها ،وقد يواجه
هؤالء السجن المؤبد في حال إدانتهم ،وفق ما
نقلت وسائل إعالم تركية.
ميدانياً ،ثبتت وح��دات الجيش السوري
نقاط اسناد ودفاع جديدة لها في محيط مدينة
أريحا ،التي انسحبت منها قوات الجيش أول
من أمس نتيجة الهجوم العنيف الذي تعرضت
له من قبل تنظيم «جيش الفتح» االرهابي.
وف��ي ري��ف الحسكة ،اس��ت��ع��ادت وح��دات

الحماية الكردية السيطرة على خمس قرى
ج��دي��دة غ��رب مدينة ت��ل تمر ،بعد أن كانت
ال��وح��دات قد سيطرت في وق��ت سابق على
بلدتي الدهمان والمبروكة شمال شرقي البالد
بعد طردها مسلّحي «داعش» منها.
وف��ي ال��س��ي��اق ،ذك��ر التلفزيون ال��س��وري
الرسمي نقالً عن مصدر عسكري أن وحدة
من ق��وات الجيش بالتعاون مع مجموعات
الدفاع الشعبية دم��رت في عملية عسكرية
مواقع تابعة لتنظيم «داعش» شرق تل بثينة
في ريف السويداء ،إذ أكد المصدر أن العملية
أس��ف��رت ع��ن مقتل ال��ع��دي��د م��ن المسلحين

وانسحاب الباقين باتجاه عمق البادية.
وقال التلفزيون إن عمليات قوات الجيش
تهدف ال��ى قطع اإلم����دادات ع��ن التنظيمات
المسلحة ومنعها م��ن استغالل مساحات
البادية الشاسعة لنقل األسلحة والذخيرة.
وفي درعا وريفها قتل الجيش السوري عددا ً
من عناصر «جبهة النصرة» و«حركة المثنى
اإلسالمية» في حيي العباسيين والحمادين
ومنطقة المسبح على طريق درعا طفس وبلدة
النعيمة شرق درعا ،وأحبط هجوما ً ألفراد من
«جبهة النصرة» على قرية جدية بريف درعا
قال إن بعضهم من جنسيات أجنبية تسللوا

عبر الحدود.
م��ن جانب آخ��ر ،ق��ال نشطاء إن طائرات
تابعة للجيش ال��س��وري نفذت غ��ارات على
مناطق في بلدة صيدا بريف درع��ا ،وغارات
أخ��رى على مناطق في مدينة بصرى الشام
بريف درعا ومخيم درعا.
وفي حلب قال نشطاء إن اشتباكات اندلعت
بين مقاتلي تنظيم «داعش» وكتائب مسلحة
في محيط قرية الطوقلي بالقرب من بلدة
صوران إعزاز بريف حلب الشمالي الشرقي،
حيث أكدت المصادر أن التنظيم حقق تقدما ً
وسيطر على القرية.

تقدم في الأنبار ومحا�صرة لـ «داع�ش» في �صالح الدين ...والبرلمان يقيل النجيفي

لماذا طلب الأميركيون من �ضباط عراقيين تحديد مواقع حزب اهلل العراقي؟
تتواصل المعارك في األنبار ،وتعمل إدارة عمليات بغداد
والحشد الشعبي في صالح الدين على قطع خطوط إمداد عناصر
التنظيم المحاصرين في الرمادي من االتجاه الشرقي.
وأعلنت قيادة عمليات بغداد أمس أن قواتها تستعد للسيطرة
على المنطقة الواقعة بين جسر الشيحة (شمال الكرمة) وناظم
التقسيم في شرق محافظة األنبار.
وق��ال العميد سعد معن المتحدث باسم القيادة في بيان
صحافي «بعد قيام العدو بمحاولة تعرض وتقرب من مقاطعاتنا
في ذراع دجلة وشمال الكرمة قبل يومين وتمكنه من الحصول
على موطئ قدم في المنطقة المحصورة بين جسر الشيحة وناظم
التقسيم ،تمكنت رجالنا على األرض ومن خالل هجوم شجاع
وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف
الدولي من تكبيد العدو خسائر كبيرة واستعادة المنطقة بالكامل
والتقدم إلى مناطق أخرى».
وأضاف معن أنه تم قتل العشرات من اإلرهابيين وتدمير 13
عربة وعدد من األوك��ار ،فضالً عن تفكيك  155عبوة ناسفة في
المنطقة التي تم تحريرها من قبضة عناصر «داعش».
من جانب آخر أعلن الحشد الشعبي عن تنفيذ «أكبر عملية
محاصرة» لعناصر تنظيم «داعش» لمسافة تتجاوز  40كلم من
منطقة النباعي بجنوب محافظة صالح الدين إلى منشأة المثنى
حتى سدة الثرثار ،وتحدث البيان عن «محاصرة العدو في شكل
محكم في غرب الدجيل وغرب بلد مما أدى إلى انهيارات دفاعات
داعش في هذه المنطقة».
فيما أكد رئيس لجنة األمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي عن
تحرير جزيرة سامراء شرق صالح الدين وخط الالين وسيد
غريب والرميالت والوصول إلى ناظم الثرثار ،مبينا ً أن لواء الـ17
من الجيش العراقي و«سرايا السالم» التابعة للحشد الشعبي
تمكنا من تصفية  63من عناصر التنظيم وإلقاء القبض على 4
منهم متنكرين في زي نساء.
وك��ان المكتب اإلع�لام��ي للعبادي قد أعلن صباح الثالثاء
الماضي عن بدء عملية تحرير محافظة األنبار ،بالتزامن مع
استمرار عمليات تطهير المناطق المحيطة بقضاء بيجي ،فيما
بدأت قوات أمنية مشتركة عملية تحرير مناطق غرب محافظة
صالح الدين.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية األربعاء أنها تمكنت من تحرير
 65كلم من مناطق الرمادي» ،مؤكدة أن القوات األمنية تحاصر
المدينة من االتجاهين الجنوبي والغربي.
وسبق لرئيس مجلس الوزراء أن صرح بأن «داعش» لم ولن
يحقق نصرا ً استراتيجياً ،وكل ما حققه هو ثغرة حصلت في
الرمادي ألسباب يجري التحقيق فيها لمحاسبة المقصرين ،الفتا ً
الى أن ما حصل كان «انسحابا ً من غير أوامر».
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 «س��وات» 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.
ميدانيا ً أيضا ً أعلنت قيادة عمليات بغداد استعادة السيطرة
على المنطقة الواقعة بين جسر الشيحة وناظم التقسيم في
محافظة األن��ب��ار .وأش���ارت إل��ى مقتل العشرات م��ن مسلحي
«داعش» وتفكيك أكثر من مئة وخمسين عبوة ناسفة.
ب��دوره أعلن الحشد الشعبي عن تنفيذ أكبر عملية حصار
لمسلحي داعش لمسافة تصل إلى أكثر من اربعين كيلومترا ً في
محافظة صالح الدين ،كما أكد بدء الصفحة الثانية من المرحلة
األولى من عمليات تحرير مناطق شمالي المحافظة .وأشار بيان
الحشد الشعبي ايضا ً الى محاصرة «داعش» غرب الدجيل وغرب
بلد ما أدى الى انهيار دفاعات التنظيم في المنطقة.
سياسياً ،أكد مصدر حكومي عراقي أنّ رئيس ال��وزراء حيدر
العبادي واف��ق على ق��رار البرلمان إقالة محافظ نينوى أثيل

ال�سي�سي :انت�شار التطرف خطر يتهدد العالم
ح��ذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من مغبة
انتشار التطرف واإلره��اب ليس في المنطقة فقط بل وكل
مناطق العالم ،فيما شدد وزير الدفاع األميركي األسبق ليون
بانيتا على أن «السيسي يقود مصر في توقيت بالغ الصعوبة
ونجح في تجنيبها مخاطر كثيرة».
واستعرض السيسي مجمل تطورات األوضاع في مصر
خ�لال السنوات األرب��ع الماضية ،منوها ً إل��ى أن «اإلرادة
الشعبية انتصرت في النهاية وتمكن الشعب من الحفاظ
على هويته وصون مقدراته».
وعلى صعيد مكافحة اإلره��اب ،حذر السيسي من مغبة
انتشار الجماعات المتطرفة واإلرهابية في العديد من مناطق

النجيفي.
وكان البرلمان العراقي ص ّوت بغالبية الحاضرين على إقالة
النجيفي في جلسة شهدت مشادّة كالمية بين عدد من النواب.
ٌ
مسؤول عسكريٌ في كتائب حزب الله
من جهة أخرى كشف
العراق أن االميركيين طلبوا من ضباط عراقيين تحديد مواقع
انتشار كتائب حزب الله في الجبهات المواجهة لـ «داعش».
وكانت مصادر أمنية كشفت أن فرقة من كتائب حزب الله
العراق كانت تنوي أسر جنود أميركيين دخلوا إلى قاعدة الحبانية
جنوب الرمادي يوم األربعاء ،وقد غادرت القوة األميركية القاعدة
إلى بغداد قبيل وصول الفرقة التابعة لكتائب حزب الله العراق
الى قاعدة الحبانية.
وأعلن وزي��ر الخارجية القطري خالد بن محمد العطية في
مؤتمر صحافي أمس مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في
بغداد ،رغبة بالده في إعادة فتح سفارتها لدى العراق.
من جهته ،قال الجعفري إنه جرى االتفاق على فتح سفارة
قطر واستئناف العمل الدبلوماسي ورفع االزدواج الضريبي بين
البلدين.

«داع�ش» يتبنى ( ...تتمة �ص)9

العالم وليس فقط في المنطقة ،إذ إن تلك الجماعات انتشرت
في أفريقيا وبعض دول آسيا بل ووصلت إلى بعض الدول
الغربية ،وهو األم��ر ال��ذي يتطلب تكاتف جهود المجتمع
الدولي للحيلولة دون امتداد خطر اإلره��اب إل��ى مناطق
حيوية في العالم ربما تهدد حركة المالحة الدولية كمضيق
باب المندب والبحر األحمر.
وكان بانيتا استهل اللقاء باإلعراب عن سعادته بزيارة
القاهرة ،منوها ً بأن «السيسي يقود مصر في وقت بالغ
الصعوبة ونجح في تجنيبها مخاطر كثيرة» .وأكد بانيتا أن
«مصر تعد شريكا ً رئيسيا ً ألميركا في المنطقة ويتعين العمل
معها في شكل وثيق وتقديم كل الدعم الالزم لتحقيق أمنها».

وتبنت جماعة «داعش» أمس االعتداء اإلرهابي أمام مسجد في مدينة الدمام
السعودية ،وهو الثاني في المملكة خالل اسبوع.
وفي التفاصيل فإن منفذ التفجير هو انتحاريٌ كان يرتدي زيّ امرأة وحاول
دخول المسجد قبل أن يمنعه الحراس ،وال سيما أن إمام المسجد كان أصدر
فجر نفسه قرب
تعليمات سابقة بعدم توجه النساء الى صالة الجمعة .ولكنه ّ
المدخل المخصص للرجال عندما افتضح أمره.
وقال البيان الذي نشره تكفيريون على «تويتر» ان انفجار السيارة نفذه
«جندي الخالفة (أب��و جندل ال��ج��زراوي) ،وق��د أوق��ع االنفجار ثالثة قتلى
واالنتحاري» .وأضاف« :ان االنتحاري تمكن من الوصول للهدف رغم تشديد
الحماية ،امام جامع العنود في مدينة الدمام السعودية».
ونشر ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي فيديو يظهر أشالء إحدى
الجثث وقد سقطت في أحد المنازل المجاورة للمسجد.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1منسك شهير في الحبشة معناه دير جبل لبنان
2 .2بلدة لبنانية ،لعابهما
3 .3حرف أبجدي مخفف ،بلدة لبنانية ،من أنواع األتربة
4 .4من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقةّ ،
نظمنا
5 .5دولة أفريقية ،وبّخا
6 .6قضى ليلته ،اللقب الديني لآللهة أثينا ،عمر
7 .7يخبران القصة ،هدما البناء
8 .8للتفسير ،جامعة أميركية شهيرة ،أداة جزم
9 .9عظام في الفم ،دولة عربية
1010إله الشر في ديانة زاردشت ،يد ّقق في األمر
1111جوهر ،عاصمة موريتانيا
1212دولة إسالمية ،وعاء كبير ،سياج

1 .1بلدة في الجزائر ،حرف أبجدي مخفف
2 .2بلدة لبنانية ،مدينة إيرانية
3 .3قرع الجرس ،يقطعانه
4 .4مطار في باريس ،منازلنا
5 .5خاصتنا ،من المحرمات ،غاز نادر يستعمل في اإلنارة
6 .6عرقي النابض ،إسم موصول
7 .7بلدة لبنانية ،قلة العطاء
وجه الحملة من كل صوب
8 .8عودة ،مدينة سوريةّ ،
9 .9صات الضفدع ،زاهد متعبد ،جديد (باألجنبية)
1010مرفأ في الجزائر ،من كان قصبة أنفه منخفضة
1111وضع السم ،سنور ،وهب
1212دولة أوروبية ،تجلّد على األمر

7

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،231864579 ،574329186
،315246798
،68951723
،827935641
،496781325
،962178453
،153492867
748653912

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سان فرنسيسكو  ) 2ال ،ردي،
س��ورات  ) 3معاد ،وادي ،سم ) 4
ورزازات ،سرير  ) 5تا ،نيو ،يرون 6
) رقص ،نربدا ،اس  ) 7اجالسه ،نهل

 ) 8قافل ،يمنحا  ) 9يريدنا ،والي 10
) اج ،تأنسان ،ال  ) 11الي ،زي ،وريد
 ) 12انبها ،نرتب.
عموديا:
 ) 1ساموتراقيا  ) 2ال��ع��راق،
ارج����ان  ) 3از ،ص��اف��ي ،ل��ب ) 4

ف��ردان ،جلدتيه  ) 5رد ،زينا ،نا ) 6
نيو اورليانز  ) 7ات ،بسم ،سين ) 8
يسد ،يدهنوا  ) 9سويسرا ،حانوت
 ) 10كر ،رو ،نال ،رب  ) 11واسيناه،
يلي  ) 12تمر ،سلب ،ادم.

 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).

