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تتمات  /ت�سلية
ان لم تكن بيدق ًا ( ...تتمة �ص)9
الذين ا ُتخذت بحقهم أحكام بالسجن بتهمة «تحقير أو
محاولة النيل من جيش اإلسالم ،لم تعد خافية على أحد
سيما أن سجن خليفة المجرمين عادت قضيته إلى الضوء،
بعد أن فجرت مجموعة من النسوة ،تظاهرة داخل بلدة
سقبا ،دعت خاللها إلى التحرك السريع إلنقاذ المعتقلين
داخل سجون «جيش اإلسالم» الذي بات يتحكم في شكل
مطلق بما يصدر من أحكا ٍم شرعية وقضائية داخل غوطة
دمشق المحاصرة ،ولع ّل صحيفة «ال��ش��رق االوس��ط»
السعودية استبقت إقالة علوش بخبر عن انتقاداتٍ له
كتمهيد لتنحيته.
إجبار المدنيين على الخروج في تظاهرات تطالب
بتنحية زه��ران علوش وتنصيب الفاتح ،مشهد يخدم
التعبئة الشعبية لمناهضة رجوع علوش ،ويصب في
مصلحة المنافسين للصعود إلى الضوء بعد أن هيمن
الخليفة على الغوطة ،نتيجة تحكم القطعان الوهابية
ببيع المواد الغذائية وأسعارها الخيالية .بعد كل هذه
التطورات يبقى السؤال بين االستقراء واالستنتاج ماذا
تبقى للسعودية؟ وإن تبقى لها هل سيكون لأليادي
التركية والقطرية تحوالت جوهرية في القضية المحورية
إزاء الحكومة السعودية  ...تبقى اإلجابات رهن القادم من
األيام.

«خليفة ال��غ��وط��ة» سقط ف��ي ف��خ ال يغيب عنه ال��دور
السعودي ،فعلى ما يبدو ثمة تنسق غير مرغوب به من
قبل السعوديين ما بين علوش واالستخبارات التركية،
مما يهدد المصالح والمكتسبات السعودية إذا تح ّول
والء علوش وزمرته إلى الجانب التركوقطري ،خصوصا ً
أن السعودية غير مرتاحة لمجريات األحداث في الشمال
السوري ،على رغم مشاركتها في تمويله ،فالمجموعات
المقاتلة هناك ذات والء يدين بمجمله إلى قطر وتركيا،
بكون هذا المحور الثنائي يملك نفوذا ً واضحا ً في صفوف
كل من «جبهة النصرة» و«اإلخ���وان المسلمين» ،وكل
منهما تنظيم غير مرحب به من قبل آل سعود وه��ذا ما
أكده المغرد السعودي «مجتهد» الذي وصف «علوش»
بعميل االستخبارات السعودية ،مشيرا ً إلى أن انتصارات
ادلب وجسر الشغور لم تكن لتحصل لوال إبعاد الخليفة
اإلره��اب��ي عن غرفة عمليات جيش الفتح ال��ذي «أنجز
المهمة باقتدار» ،وتابع «مجتهد» لم يعد سرا ً أن زهران
ليس صاحب مشروع جهادي ،بل عميل لالستخبارات
السعودية التي تنضوي على محاربة «جبهة النصرة»
وكل فصيل ال يقبل بالخيار السعودي في سورية.
سجون علوش الثالث المسماة بـ(التوبة والباطون
والكهف) تضم آالف المعتقلين من الفصائل االخرى التي
كانت ت��ؤازره في معاركه إضافة إلى عدد من المدنيين

لمى خيرالله

الكرملين يرف�ض ا�ستخدام مركل كلمة
«ال�ضم» في ت�صريحها ب�ش�أن القرم
قال ديميتري بيسكوف السكرتير الصحافي للرئيس الروسي ،أمس ،إن
ذكر المستشارة األلمانية أنغيال مركل كلمة «الضم» في حديثها عن عودة
القرم إلى روسيا أمر غير صحيح.
وأض���اف بيسكوف للصحافيين أن م��رك��ل ارت��ك��ب��ت خطأ بكالمها
ف��ي م��ج��ال المصطلحات عندما استخدمت كلمة «ال��ض��م» ب���دال ً من
«االنضمام».
وأوضح أن القرار عن عودة شبه الجزيرة إلى األراضي الروسية من
أوكرانيا في آذار من العام الماضي «تم اتخاذه من خالل االستفتاء العام
وكذلك من قبل الجهاز التشريعي للقرم (البرلمان) ،والذي قد تم تشكيله
في شكل شرعي وعمل في شكل شرعي ،بما في ذلك في إط��ار القانون
األوكراني في ذلك الحين .ولذلك نعتقد أنه ال يمكن استخدام مصطلح
«الضم» هنا بأي شكل من األشكال ،ونعتبره خاطئاً».
وفي سياق متصل ،أشار بيسكوف إلى أن الخطر على النظام في العالم
وفي أوروبا لم تشكله القرم ،وإنما تجلى الخطر عندما «باركت أوروبا
المستنيرة والديمقراطية تغيير السلطة بالقوة في إحدى الدول األوروبية،
وهي أوكرانيا».
مع ذلك أكد بيسكوف أن مثل هذه النبرة لتصريحات مركل ال تقطع األمل
في نجاح المحادثات بين روسيا واالتحاد األوروبي ،وقال« :يوجد هناك
دائما ً حل».

بين ال�صورة االيديولوجية ( ...تتمة �ص)9
الطيران السوري ضد ارتال «داعش» في سورية ومعاقله
وال��م��ع��ارك التي خاضها الجيش ال��س��وري منذ ثالثة
اعوام ،فواشنطن تحاول العمل المستمر على الفصل بين
الساحات العراقية والسورية لتحقيق مزايا جديدة في
سورية عبر «داعش» .فاستثناء واشنطن للجيش السوري
في التنسيق معه العتبارات ايديلوجية يطرح العديد من
التساؤالت حول جديتها في القضاء على التنظيم االرهابي
حيث اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ان عدم
تنسيق الغارات الجوية مع انشطة الجيش السوري كان
خطأ وال يزال.
وما يؤكده المتابعون ان اجتماع باريس كان اجتماعا ً
ل��دول مفلسة ال تمتلك استراتيجية واضحة لمحاربة
التنظيم التي هيأت لها الحاضنة اساسا ً اميركا باحتاللها
للعراق وكذلك دعمه مثلما تدعم مخطط تفتيت سورية
والمنطقة بأسرها وقد أصبحت السيطرة على هذا التنظيم
صعبة ان لم تكن مستحيلة ،فبعد اجتماع وزراء خارجية
ال��دول االع��ض��اء في التحالف ال��دول��ي ال��ذي ب��دا عليهم
االرتياح لما اتت اليه نتائج استراتيجتهم التي اثبتت
فشلها على م��دار الفترة الماضية مع التقدم الميداني
للتنظيم االرهابي في العراق وسورية تحت انظار طائراتهم
وعلى وقع اتهام رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي
التحالف الدولي بالفشل في مواجهة «داعش» ،اكد وزراء
الخارجية المنضوون في التحالف عقب اجتماعهم الذي
عقد لتبادل اآلراء في ش��أن استراتيجية التحالف في
المنطقة اكدوا تقديم المزيد من الدعم للحكومة العراقية

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

التي تقاتل التنظيم االرهابي على االرض حسب ما اعلن
وزير الخارجية الفرنسي قبيل االجتماع ودعمهم لخطة
الحكومة العراقية في مواجهة «داع���ش» التي قدمها
العبادي لتحرير مدينة الرمادي ومحافظة االنبار ،إضافة
الى الدعوة لالسراع في المصالحة الوطنية في العراق
ومشاركة جيمع االطياف في الحرب ضد «داعش».
ق��ادة التحالف برئاسة أميركا الذين دفعوا االط��راف
المحسوبة عليها لتفريغ بيان جنيف م��ن مضمونه
وعرقلة تنفيذه وسعوا الستمرار الحرب في سورية وإقامة
المعسكرات التدريبية باتوا اليوم يؤكدون ان االستقرار
في العراق لن يتحقق اال من خالل عملية انتقال سياسي
في سورية على اس��اس بيان جنيف ،هذا البيان الذي
صدر في حزيران  2012بعد اجتماع لممثلين عن الدول
الخمس الكبرى في مجلس األمن والمانيا وجامعة الدولة
العربية ونص على تشكيل حكومة من ممثلين للحكومة
والمعارضة بصالحيات كاملة لتشرف على المرحلة
االنتقالية.
فمع تمدد «داعش» الذي يسعى الى توحيد الساحات
في قلب المشرق الذي بات يمثل تهديدا ً اقليميا ً ودوليا ً
واحتار اع��داءه في القضاء عليه هل سنشهد مواجهة
عالمية ودعوة اليقاف الحواضن والتمويل والتسليح الذي
تضطلع به دول اقليمية التي تغذي النعرات الطائفية
وتمنع المصالحة منها دول الخليج والواليات المتحدة
االميركية.

ناديا شحادة وفاديا مطر

ت�أميم بنك ( ...تتمة �ص)9
وتدعم ذلك الكيان من خاللها ،وشدد على مواصلة مالحقة
«الكيان الموازي» واستثماراته في تركيا وكان آخرها منذ
أيام ،وأفادت صحيفة «زمان» أن وكالة تنسيق ومراقبة
العمل المصرفي بتركيا ،قررت االستحواذ على بنك آسيا،
أكبر بنك غير ربوي وثالث أقوى بنوك القطاع الخاص في
البالد ،وذلك في شكل غير قانوني بحجة دعمه لجماعة
فتح الله غولن ولطالما استهدف أردوغان مرارا ً بنك آسيا
في خطاباته منذ الكشف عن فضائح الفساد والرشوة
الكبرى في  17من كانون األول عام  ،2013وبحث عن طرق
لمصادرته الرتباطه بجماعة فتح الله غولن ،الذي أطلقت
عليه الحكومة التركية «الكيان الموازي» وتزامن مع هذه
العملية غير القانونية نشر مقاطع فيديو كشفت عن وجود
أسلحة في شاحنات االستخبارات الوطنية التي كانت
تتجه إلى الجماعات اإلرهابية المقاتلة في سورية فحارب
أردوغ��ان في سورية كما لم يفعل أي عدو حاقد فأرسل
األسلحة والمخربين واإلرهابيين والقتلة والمجرمين
لتخريب البنية التحتية والمنشآت والمصانع السورية
وقتل السوريين وأرسل كل أنواع القتل والتدمير إليهم ،وال
يزال يمارس اإلجرام منذ أكثر من أربع سنوات وأمام أعين
األمم المتحدة والدول الكبرى واالتحاد األوروبي.
اخيرا ً هل ستكون عملية االستحواذ على بنك آسيا
الهجوم االن��ت��ح��اري األخ��ي��ر وإط�ل�اق رص��اص��ة الرحمة
على حزب «العدالة والتنمية» قبل أيام من االنتخابات
البرلمانية.

فمع ارتفاع حدة حملة أردوغان التي بلغت ح ّد ظهوره
حامالً مصحفاً ،ومتهما ً أح��زاب المعارضة بالخيانة
وموجها ً
ودعم اإلرهاب والكذب واإللحاد والعمالة للغرب
ّ
اتهامات وتهديدات إلى وسائل إعالم معارضة ،وإعالميين
باالسم في خطب شعبية متكررة ،في شكل يومي هاجم
أردوغ��ان الكثير من وسائل اإلعالم وعلى رأسها وسائل
إعالم إسالمية تابعة لجماعة الداعية المعارض فتح الله
غولن ،مثل «زمان» و «بوغون».
وب��دأت الحكومة بالعمل إلغ�لاق هذه الوسائل ،بعد
تسجيل جماعة غولن بوصفها «تهديداً» وذلك في محضر
اجتماع مجلس األمن القومي في أيار الماضي واعتبارها
«جماعة إرهابية» يجب استئصالها من جذورها.
ويخشى أردوغ��ان من تنامي نفوذ خصمه غولن في
مؤسسات الدولة وتشكيل «كيان م��وا ٍز» لها ،في وقت
تسعى الحكومة للضغط باتجاه منع الجماعة من التأثير
في سير االنتخابات ،بالتحالف مع أح��زاب المعارضة
المعروفة وكانت قد كشفت مصادر رسمية تركية أن النيابة
العامة في أنقرة ،أرسلت طلبا ً إلى إدارة شركة «تركسات»
المشغلة لألقمار االصطناعية التركية تطلب فيها وقف بث
وسائل اإلعالم التي تقوم بالدعاية لـ«الكيان الموازي».
وك��ان اردوغ���ان اتهم في  23أي��ار الماضي الواليات
المتحدة االميركية بدعم فتح الله غولن إلسقاط حكومته،
وق��ال إن «الكيان ال��م��وازي» له ما بين  160إل��ى 170
مدرسة في مناطق مختلفة في اميركا وتدعم واشنطن
هذه المدارس في شكل خاص ،وتتكفل بمصاريفها كاملة،

توفيق المحمود

الى ذلك ،قال جون ألين مبعوث الرئيس األميركي المكلف بتنسيق عمليات
التحالف ضد «داعش» أمس ،إن نمو التنظيم محفوف بتبعات عالمية وإذا
لم يتم تحجيمه فقد «يفسد تقدم البشرية».
وقال ألين خالل مؤتمر صحافي في قطر إن تنظيم «داعش» ليس مشكلة
عراقية أو سورية فحسب ولكنه مشكلة إقليمية قد تحدث تداعيات عالمية،
مشيرا ً الى أن مهمة التصدي لتدفق المقاتلين األجانب ليست مهمة تركيا
وحدها ،وقال إن حدود تركيا مع سورية والعراق هي «خط الدفاع األخير».
وفي ما يتعلق باألزمة السورية ،ذكر ألين أن «مناقشة نشيطة جدا ً تدور
بين عدد من الدول بشأن كيفية تحقيق انتقال سياسي في دمشق لكن مثل
هذا الحل لن يشمل األسد».
هذا وكانت المتحدثة باسم الخارجية األميركية ماري هارف قالت في
وقت سابق ،أن واشنطن تستبعد احتمال أي تعاون مع حكومة الرئيس
السوري بشار األسد.
وقالت هارف ردا ً على سؤال عن إمكانية التعاون بين واشنطن ودمشق
في محاربة اإلره��اب ،إن ذلك األمر يعد «اقتراحا ً عبثيا ً محضاً ،وإن ذلك
لن يحدث ،بالطبع» ،وأضافت أن الرئيس األس��د «ليس له مستقبل في
سورية».
ميدانياً ،ارتفعت حدة المواجهات على جبهات ريف حلب الشمالي وريف
الحسكة الجنوبي ومناطق متفرقة من محافظة درعا السورية حيث سقط
العشرات من المسلحين بين قتلى وجرحى.
وأفاد نشطاء إن الطائرات الحربية السورية قصفت مناطق في بلدة تل
رفعت بريف حلب الشمالي ،ما خلف  16قتيالً على األقل من المسلحين،
مشيرين إلى أن عدد القتلى قابل لالرتفاع.
في المقابل قالت مصادر رسمية سورية إن الجيش تمكن من تدمير خطوط
إمداد وتصفية عدد من المسلحين شرق بلدة تيارة ،شمال شرقي النيرب في
الريف الشمالي للمحافظة ،كما دمر مستودعا ً للذخيرة واألسلحة ،في محيط
مطار النيرب بقرية الوضيحي بريف حلب الجنوبي.
كما قصف الجيش بالمدفعية مناطق في محيط الكلية الجوية الواقعة
على بعد نحو  40كلم شرق مدينة حلب على الطريق الدولي الواصل إلى
الرقة ،وأشارت مصادر عسكرية إلى أن تنظيم «داعش» تكبد خسائر فادحة
باألفراد والمعدات.
وفي ريف الحسكة الجنوبي ،دارت اشتباكات عنيفة بين وح��دات من
الجيش السوري ومجموعات الدفاع الشعبية من جهة ومسلحين من
تنظيم «داعش» في محيط سجن األحداث ومحطة الكهرباء الرئيسية وقرية
صخر.
وأوضح مصدر في المحافظة بأن عناصر من التنظيم حاولت اقتحام
سجن األحداث ،وهو بناء قيد اإلنشاء ،بواسطة  5سيارات مفخخة لتفجيره،
ويقع السجن جنوب مدينة الحسكة بحوالى  10كلم.
ويحاول التنظيم االرهابي السيطرة على السجن إليجاد موطئ قدم في
الخاصرة الجنوبية للمدينة ،ولكسر خطوط دفاعها األول��ى ،ما قد يهدد
باقتحامها إذا نجح التنظيم في التقدم.
س�لاح الجو ال��س��وري استهدف مناطق ك��م البلغار وال��ك��م الصيني
بالشدادي ،وقرى الداوودية وورد شقرا ونهاب غربي وقبر شامية بريف
الحسكة الجنوبية ،ما أسفر عن مقتل عشرات المسلحين.
وف��ي ش��أن متصل ،قتل أكثر من  20مسلحا ً من الجماعات المسلحة
في مدينة تل رفعت غرب مارع ،خالل االشتباكات المتواصلة مع تنظيم
«داعش» في ريف حلب الشمالي.
االشتباكات العنيفة دارت بين تنظيمات «نور الدين الزنكي» و «الجبهة
الشامية» و «لواء الفتح» ،فيما انضمت حركة «أحرار الشام» إلى القتال إلى
جانب الجماعات المسلحة ضد «داعش».
تطور استدعى توجه أرتال من مسلحي «أحرار الشام» من ريف إدلب
إلى ريف حلب الشمالي في محاولة الستعادة ما فقدته الفصائل لمصلحة
«داعش» الذي سيطر على بلدة صوران التي تبعد  12كيلومترا ً عن معبر
السالمة الحدودي مع تركيا ،تخللها ذبح التنظيم  35مسلحاً ،فيما أظهر
تسجيل مصور بثه «داعش» كما قال إنه سيطر على قرية «أم القرى» في
ريف حلب الشمالي بعد معارك بينه وبين الفصائل المسلحة.

م�ؤتمر في بريطانيا

«المرتزقة» ...الأدوات الرئي�سة للقمع في البحرين

ّ
ّ
منظمة حملة البحرين
نظمت
ً
ً
الديمقراطيّة ،مؤتمرا صحاف ّيا تحت
عنوان «المرتزقة :األدوات الرئيسيّة
للقمع في البحرين» ،وذلك في مبنى
البريطاني ،تحت رعاية
البرلمان
ّ
نائب رئيس لجنة حقوق اإلنسان
في البرلمان اللورد أفبري ،وبحضور
عدد كبير من اإلعالميّين والناشطين
الحقوقيّين.
وتحدّث المشاركون في المؤتمر،
ع��ن أن «ال��ش��ع��ب البحريني ع��ام
 ،2011قام بتظاهرات احتجاجيّة
للمطالبة بح ّقه في تقرير المصير
وال��دي��م��ق��راط � ّي��ة ،ل��ك��ن السلطات

البحرينيّة استعانت بعناصر من
المرتزقة ،معظمهم م��ن باكستان
واألردن ،لقمع هذه التظاهرات ،حيث
ّ
بحق الشعب
ارتكبت هذه العناصر
العديد من الجرائم واالنتهاكات ،بما
المنهجي،
في ذلك القتل والتعذيب
ّ
الجماعي
ومداهمة المنازل ،والعقاب
ّ
واستخدام القنابل الغازيّة والمسيلة
ل��ل��دم��وع ،ه���ذا ف��ض�لاً ع���ن وج���ود
س ّتة جيوش كانت تدعم النظام
البحريني».
ّ
البريطاني جيريمي
النائب
وانتقد
ّ
كوربن من جانبه ،صمت السلطات
ّ
بحق
البريطانيّة عن القمع المستم ّر

البحريني ،حيث يتم إهمال
الشعب
ّ
الحقوقي في البحرين نظرا ً
الوضع
ّ
الى العالقات السياسيّة واالقتصاديّة
والعسكريّة بين البلدين.
وق��ال األمين لعام لحركة أح��رار
البحرين سعيد الشهابي ،أنّ النظام
يستخدم ال��م��رت��زق��ة ك����أداة لقمع
البحريني ،كما يستخدم
الشعب
ّ
أداة سحب الجنسيّة ،منتقدا ً الموقف
البريطاني المؤيّد للنظام بالرغم من
ّ
االنتهاكات المستمرة التي يقوم بها
ّ
البحريني المطالب
بحق الشعب
ّ
بحقوقه ال��م��ش��روع��ة ف��ي الحريّة
والديمقراط ّية.

ال�شرطة الأميركية تقتل �شاب ًا
خا�ضع ًا للمراقبة ب�شبهة الإرهاب
قامت الشرطة األميركية وعناصر من مكتب التحقيقات
الفيديرالي «أف بي آي» في بوسطن ،بتصفية شاب في
عقده الثاني يخضع للمراقبة بشبهة اإلرهاب.
وأقدم عنصر من مكتب التحقيقات الفيديرالي وآخر من
شرطة بوسطن بإطالق النار على شاب مسلح 26 ،سنة،
بعدما طلبا منه لمرات عديدة إلقاء سالحه على األرض،
حسبما ذكر رئيس شرطة بوسطن ويليام إيفانس.
وأوضح ويليام إيفانس أن الشاب كان يخضع للمراقبة
من قبل وحدة مكافحة اإلرهاب التابعة لمكتب التحقيقات
الفيديرالي ،مشيرا ً إلى أنه كان يحمل سكينا ً كبيراً.
وأكد رئيس شرطة بوسطن أن عناصر الشرطة كانت
تراقب المشتبه به وأرادت التحدث إليه ،طالبة منه إلقاء

سالحه ،لكنه رفض وتقدم باتجاهها فما كان على الشرطيين
إال إطالق النار ،مبينا ً أنهما حاوال إقناع الشاب ،لكنه لم يترك
لهم خياراً ،حسب قوله.
وقالت وسائل اإلعالم المحلية إن الشاب في العشرينات
من عمره ،فيما أكدت «أي بي سي نيوز» أنه يدعى أسامة
رحيم.
وحسب صحيفة «بوسطن غلوب» ،فإن السلطات تقوم
بتفتيش مبنى سكني مجاور لمسرح األح��داث في إطار
التحقيقات.
وتعقيبا ً على الحادث ،قال شقيق الضحية إبراهيم رحيم،
إن أخاه قتل بثالث رصاصات في ظهره عندما كان ينتظر
قدوم الحافلة في إحدى المحطات ليلتحق بمكان عمله.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1بحار برتغالي إكتشف البرازيل نحو 1500
2 .2نعم (باألجنبية) ،سبيل ،مذاهب
3 .3أرخبيل فرنسي في أوقيانيا ،مدينة ليبية
4 .4مدينة أوكرانية ،مدينة تاريخة شمال إمارة الفجيرة،
قلب
5 .5نشي ،عاصمة ألبانيا
6 .6أليفات ،مذهب
7 .7ن ّمقتاه ،ع ّزت
8 .8ينثرا الماء ،كاتب ،حفر البئر
9 .9متشابهان ،عاصمة بوهيميا ،ه ّزت
1010خافت من ،مدينة فيتنامية
1111د ّرس مشافهة ،مدينة فرنسية ،عاصفة بحرية
1212إعتنتا ،مدينة تركية

1 .1إحدى مجموعات جزر أوقيانيا ،للنفي
2 .2كتاب الشعر ،يواكبه
3 .3بحر في أوروب��ا الغربية متفرع من االطلسي ،قامت
باالعمال الفاحشة
4 .4حبّيت ،نواكب
5 .5جمهورية على االدرياتيك ،ر ّنمت
6 .6رفضت االمر ،يقضيا الليل من غير نوم ،للندبة
7 .7سفكا الدم ،احسد اآلخرين على النعمة
8 .8حرف أبجدي مخفف ،بحيرة شاطئية على االطلسي في
البرازيل ،مدينة فرنسية
9 .9تع ّود على ،أنغامي
1010عملة أوروبية ،أضع خلسة ،أعلى قمة في االردن
1111أسقط ،يهمل ،ضمير متصل
1212يبحثان عن الشيء في االرض ،ستشاهدون
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،817365492 ،396427185
،974632851
،245198367
،638541279
،521789634
،752813946
،489256713
163974528

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1المرتين ،ادم  ) 2اي ،نام تسو
 ) 3سورينام ،غالي  ) 4بان ،املدان
 ) 5انغوال ،اردما  ) 6وي ،نير ،هلم 7
) مانوس ،نما  ) 8ار ،مانيال ،زم ) 9

ستانلي ،ابتكر  ) 10الغربال ،هر 11
) سبب ،نا ،اعاتب  ) 12الولد ،نب.
عموديا:
 ) 1الي بالماس ،سن  ) 2ايوان،
ارت���اب  ) 3رن��غ��ون ،البا  ) 4اري،
ويومنغ  ) 5نال ،سالرنو  ) 6تنامان،

نيبال  ) 7يامل ،يلي  ) 8نم ،دار ،الال
 ) 9تغار ،ناب ،عن  ) 10اسامدهم،
تهاب  ) 11دول ،مالزكرت  ) 12يمام،
مر ،بر.

 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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San Andreas
فيلم تشويق بطولة الكسندرا
داداريو اخراج براد بايتون .مدة
ال �ع��رض  114دق �ي �ق��ة،ABC( .
الس س��ال�ي�ن��اس ،اب� ��راج ،سينما
س� �ي� �ت ��ي ،اس� � �ب � ��اس ،س �ي �ن �م��ال،
غاالكسي).
Maggie
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب��ط��ول��ة ارن ��ول ��د
ش� ��وازي � �ن � �غ� ��ر اخ� � � � ��راج ه� �ن ��ري
ه ��وب� �س ��ون .م � ��دة ال � �ع� ��رض 95
دق�ي�ق��ة ،ABC ( .اب� ��راج ،سيتي
ك��وم��ب��ل��ك��س ،ف� ��وك� ��س ،سينما
سيتي).
Tomorrowland
ف�ي�ل�م�ت�ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ج ��ورج
كلوني من اخراج براد بيرد .مدة
ال �ع��رض  130دق �ي �ق��ة،ABC( .
الس س��ال�ي�ن��اس ،اب� ��راج ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Dany Collins
فيلم كوميدي بطولة ميليسا
ب� �ي� �ن ��وي� �س ��ت م � ��ن ارخ � � � ��اج دان
ف��وغ �ي �ل �م��ان .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
روك��وي��ل م��ن اخ��راج غيل كينان.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
الس س��ال �ي �ن��اس ،سينماسيتي،
سينمال ،فوكس).
Survivor
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة ميال
ج��وف��وف�ي��ش م��ن اخ ��راج جايمس
ماك تيغو .مدة العرض  96دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
كونكورد ،غاالكسي ،فوكس).

