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القذائف المدفعية الثقيلة.

وأضافت األحزاب أن العدوان يسعى إلى االنقالب على
بعض مرجعيات العملية السياسية التي جرى االتفاق
عليها.
وفي السياق ،أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام التابع
للرئيس السابق علي عبدالله صالح ترحيبه بعقد مؤتمر
جنيف برعاية االمم المتحدة لحل األزمة اليمنية.
وأكد المتحدث الرسمي للحزب في بيان موقفه المرحب
بعقد مؤتمر جنيف إلج���راء م��ش��اورات بين المكونات
السياسية اليمنية م��ن دون ش��روط مسبقة ألي منها
وبحسن نية.
وأشار الى أن حزبه لم يتلق دعوة رسمية للمشاركة،
ول��م يقرر بعد من سيمثله فيها .وأك��د مواصلة البحث
والتشاور مع المبعوث األممي اسماعيل ولد الشيخ إلنجاح
اللقاء التشاوري.
من جهة أخرى ،أكد الناطق الرسمي لألمين العام لألمم
المتحدة ستافان دوجاريك أن السعودية لم ِ
تف حتى اآلن
بتعهدها تنفيذ كامل النداء الخاص بالوضع اإلنساني في
اليمن.
وك��ان��ت السعودية تعهدت دف��ع  284مليون دوالر
وهي قيمة النداء العاجل لمساعدة اليمن إنسانيا ً في
بداية حملتها العسكرية ،وربطت سرا ً بين الدفع وتعيين
إسماعيل ولد شيخ أحمد مبعوثا ً شخصيا ً لليمن.
ميدانياً ،قالت م��ص��ادر يمنية مطلعة إن الجيش
واللجان الشعبية استهدفا عددا ً من المواقع العسكرية
السعودية في جيزان بأربعين صاروخا ً وبعشرات

الحوثيون يتحدثون
عن توغل بري سعودي

من جانب آخر أعلن «أنصار الله» أن قواتهم تصدت
أول من أمس ألول محاولة تقدّم لقوات برية سعودية ،إلى
داخل األراضي اليمنية.
وجاء في الخبر الذي نشرته وكالة «سبأ» لألنباء ،أن
قوات «أنصار الله» واللجان الشعبية المسلحة ،تصدت
«ألول توغل ب � ّري سعودي في منطقة ح��رض اليمنية،
المقابلة لمنفذ الطوال السعودي» ،معتبرة أن «التوغل»،
ّ
مؤشرا ً على «ض��راوة الحرب الدائرة على الحدود
يعد
والتي تلوح بتدخل بري».
وأف��ادت الوكالة ،أن مقاتالت األباتشي السعودية،
قصفت منطقتي «م��ي��دي» و«ال��م�لاح��ي��ظ» ،التابعتين
لمحافظة «حجة» شمال غربي العاصمة اليمنية صنعاء.
وكانت قد وقعت اشتباكات عنيفة يوم امس بين القوات
السعودية و«أنصار الله» شرق مدينة حرض التابعة
لمحافظة حجة.
م��ن جهة ثانية ،أف��اد مصدر ب��أن ط��ائ��رات ال��ع��دوان
السعودي شنت سلسلة غ��ارات على العاصمة صنعاء
واستهدفت مبنى وزارة الدفاع ،كذلك شنت هذه الطائرات
خمس غ���ارات استهدفت بئر أحمد والعريش والخط
الساحلي في عدن .وطاولت الغارات محافظة صعدة حيث
شنت عشر غارات على منطقة بني بحر بمديرية ساقين.

خالفات المنطقة ( ...تتمة �ص)9
والخبرة لتحقيق األجندات القطرية التركية التي تخص
السياسة الخارجية ،فتركيا تسعى الى استعادة نفوذها
في المجال العثماني السابق في حين تسعى قطر الى
الحفاظ على وجودها بين العمالقة.
فالعالقات الجيدة بين قطر و«إسرائيل» وكذلك قطر
وتركيا حالت دون تدخل السعودية في قطر ،في حين
تدخلت في سورية والعراق من طريق دعمها الجماعات
المتطرفة ،حيث باتت المعلومات واالخبار التي تتحدث
عن ذلك الدعم أكثر من ان تحصى لدرجة ان ذلك الدعم
تحول الى بديهة من بديهيات مشهد الحرب على سورية،
سواء لجهة تقديم األموال الطائلة او شراء األسلحة لها او
توفير الدعم اللوجستي واالستخباراتي ،وفي هذا السياق
أشار الكاتب لورانس دافيدسون في مجلة «كاونتر باتش»
االميركية ال��ى ان تحالفا ً «إسرائيلياً» سعوديا ً يدعم
الجماعات المتطرفة مثل «جبهة النصرة» وان النظام
السعودي يدعم تلك الجماعات باالموال ألنها تعتنق ذات
العقيدة الوهابية وتساهم في نشرها خصوصا ً في سورية
والعراق.
فمع غ��رور آل سعود ال��ذي جعل السعودية بموقع
تعتبر نفسها وص��ي��ة ع��ل��ى م��ل��ف��ات ال��ش��رق االوس��ط
وتورطها في الملف العراقي والسوري واليمني الذي
تدخلت فيه عسكريا ً في شكل مباشر وعلى رغم فشلها
في حفظ هيبتها من البوابة اليمنية ما زالت مستنفرة،
فهل تهاجم المملكة قطر وبالذات بعد ما أكد الدبلوماسي
«اإلسرائيلي» السابق إيلي افيدار ان السعودية يمكن ان
تدخل قطر بـ  300جندي ،فهل تخطو المملكة تلك الخطوة
باختراعها ذريعة بعد ضعف حليف قطر تركيا بخسارة
حزب «العدالة والتنمية» في االنتخابات البرلمانية
وتراجع دورها؟

وصلت الى حد التهديد بالطرد من مجلس التعاون
الخليجي إذا استمرت في الخروج عن الخط السياسي
الخليجي في احتضان «االخوان».
وفي آذار  2014قررت اإلمارات والبحرين والسعودية
سحب سفرائها من قطر وج��اء في بيان مشترك للدول
الثالث ،ان القرار اتخذ بعد فشل الجهود كافة القناع قطر
بضرورة االلتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في
الشؤون الداخلية ألي من دول المجلس وعدم دعم كل من
يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس.
وما يؤكده المراقبون انه على رغم التطاول القطري الذي
اعتبرته دول مجلس التعاون الخليجي وبالذات المملكة
انها تسبب الضرر لمصالحها وتهدد أمن واستقرار دول
المجلس ،اال ان المملكة لم تتخذ اجراءات سيادية تتعلق
بجارتها الصغيرة قطر ،بسبب تدخالت «إسرائيلية»
حالت دون ذلك ،فالعالقة «اإلسرائيلية»  -القطرية عالقة
قديمة بدايتها كانت عام  1996حيث تم أول لقاء قطري مع
رئيس الحكومة «اإلسرائيلي» شمعون بيريز بعد زيارته
قطر وافتتاحه المكتب التجاري «اإلسرائيلي» في الدوحة
وتوقيع اتفاقات بيع الغاز القطري لـ «إسرائيل» ثم انشاء
بورصة الغاز القطري في تل ابيب ،بالتالي ال يوجد
تناقض إطالقا ً بين دعم قطر «االخوان» وبين مساعداتها
المالية لـ»اسرائيل» ،فالهدف واحد وهو تخريب المنطقة
العربية ،فقطر تتمع بعالقة جيدة مع «إسرائيل» ،إضافة
ال��ى عالقتها الجديدة مع تركيا ،فالتقارب السياسي
والدبلوماسي حول قضايا المنطقة يتمثل بدعم الطرفين
لـ»االخوان المسلمين» والجماعات االرهابية ،حيث كشفت
صحيفة «نيويورك تايمز» االميركية في وقت سابق ان
قطر وتركيا زادتا في شكل كبير من تسليح المجموعات
االرهابية خالل األشهر األخيرة.
فالمال القطري جنبا ً الى جنب مع المصالح التركية

ناديا شحادة

المناورات الرو�سية ـ الم�صرية ( ...تتمة �ص)9

الوحيد في مجلس األمن إلعادة صياغته في ضوء التوجيهات الدولية الكبرى
وبخاصة الواليات المتحدة االميركية ،فالتراجع األردني ـ الخليجي عن دعم القرار
العسكري هو «الظل» لرفض اتهام مصر قطر لدعم االرهاب والمساند لما دعت إليه
مواقف اميركا بالدعوة الى حل سياسي في ليبيا بدال ً عن الحل العسكري لضمان
مشاركة اإلخ��وان وتعزيز الخذالن العربي بسبب موقف قطر ،وصوال ً للتأنيب
السعودي لمصر على خلفية الخالف مع قطر ،والتراجع المصري عن القطيعة
بعد حرص الرئيس السيسي الستقبال أمير قطر في  29آذار الماضي قبل القمة
العربية ،وهي قطر االداة االميركية المطيعة في المنطقة والمستخدمة من أميركيا
للتضيق على مصر في تلك الفترة ،فكل العرقلة األميركية ضمنيا ً هي لضمان بقاء
وحماية الدور الترك ـ أخواني وضمان زعامة تركيا في المنطقة التي تساندها به
المراضاة السعودية والدعم القطري لتركيا اإلخوان ولو على حساب مصر ،التي
يُدفع بها إلى دور هامشي عربيا ً وإقليما ً إكراما ً لتركيا التي تواصل مستوياتها
السياسية كافة على التحريض ضد مصر وصوال ً الى التطاول عليها بإجتماع
أردوغان مع «القرضاوي» في أنقرة في  15كانون الثاني الماضي وهو ممثل التيار
المتشدد مع أردوغان ضد مصر والداعم لإلخوان لتشكيل تيار يهدف لمنازلة مصر
دوليا ً وإقليميا ً واتهامها بالجريمة المنظمة ضد الشعب المصري ،لكن السياسة
المصرية وبكل مستوياتها وعبر ما تراه بأم العين من األكذوبة الضخمة التي
تروجها اإلدارة االميركية في محاربة اإلرهاب بتحالف دولي باتت على مشهد
زال��ت ضبابيته من ان «داع��ش» صناعة االستخبارات االميركية عبر إحداث
مفبركة مهمتها تقسيم الدول العربية وإثارة الصراعات الطائفية وصوال ً إلى دفع
المنطقة إلى حروب أهلية شاركت بها تركيا باليد القذرة الداعمة لفكر التطرف،
لكن اليوم بعد الخروج التركي بخسارة «العدالة والتنمية» القدرة البرلمانية
الحاكمة المنفردة والداعمة لإلخوان التي أعتمدت على مواقف قطر والسعودية
المدعومة اميركيا ً والتي بدأت بالتغير من النبرة الحادة خصوصا ً في ما يحدث
من ارهاب إخواني في مصر ،التي تحتاج حاليا ً إلى االستقرار والحدود األمنة بعد
ما أصابها من تعب في الجهة الليبية المكشوفة والتي تعبث بها أيادي أميركية
وتركية ،اتهمتها مصر م��رارا ً بعد الرفض األميركي للتفاوض مع «داع��ش» في
سورية والعراق ،وقبولها التفاوض معه في ليبيا وصوال ً إلعطائه دورا ً في مقابل
االستنكار األميركي لدور مصر في حرب «داعش» الليبية ردا ً على مذبحة في 1
شباط الماضي ،فهل سيعيد الجيش المصري النظر إلى الساحة الليبية عسكرياً؟
وه��ي «المصرية» المحتاجة إل��ى اقتصاد ق��وي ونفط ليبي ينقذ ما يخوضه
الجيش المصري من معارك وما تتكلفه مصر من جراء الوعود الخليجية الداعمة
اقتصاديا ً والكاذبة واقعيا ً وفي ظل الدعم األميركي لوالء «المنظمات المتأسلمة»
اإلرهابية التي تقايض بذلك استمرار حكم اإلخوان لدول المنطقة خارج الحدود
الزمنية والجغرافية ،والمستندة للدعم االقليمي والتركي خصوصا ً الذي أثرت به
هزيمة أردوغان امبراطور االمبراطورية االنجلوـ أميركية الذي احتفلت الصحافة
المصرية بهزيمته معتبر ًة أن اردوغان كان يتخذ من االنتخابات الماضية استفتاء
لشخصه ،لكن االنتخابات البرلمانية في  7الجاري كانت نتائجها هب الصفعة
على وجه العدالة والتنمية «األردوغاني» الذي اصطدم بجدار الحقيقة بين ال
نظام رئاسي وال تعديالت دستورية وال انفرادية ،مع خسارة اإلخوان مركزا ً تركيا ً
كان يسعى الى إحياء أمجاد «العثمانية القديمة» وترسيخ عقيدة «داعش» التي
طمست صحيح الدين اإلسالمي وعومت فكره المتطرف.

فاديا مطر

تجدد الأزمة ( ...تتمة �ص)9
في األزمة األوكرانية من خالل دعمه لالنقالب في أوكرانيا ما هو إال محاول ٌة لخرق
الخطوط الحمر لألمن القومي لروسيا ،لكن في كانون الثاني الماضي تم عقد اتفاق
مينسك الذي تم توقيعه في بيالروسيا بين روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا ما
خفف حدة هذه التوترات ،ومن ضمن بنود االتفاق وقف إطالق النار في مقاطعات
شرق أوكرانيا ،وضرورة التقيد به في شكل صارم وسحب الجانبين جميع األسلحة
الثقيلة مسافة متساوية بهدف إنشاء منطقة أمنية عازلة من خط الفصل الحالي
بالنسبة إلى القوات األوكرانية ومن خط الفصل الذي حدد في أيلول بالنسبة
لقوات دونباس ،لكن سرعان ما بدأت كييف بالتراجع عن هذا البند فقد أعلن إدوارد
باسورين ،نائب رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك في 6
حزيران أن القوات األوكرانية مستمرة في نقل األسلحة الممنوعة حسب اتفاقات
مينسك إلى خط التماس في ظل التطبيق الدقيق للقوات الشعبية لالتفاق،
وباعتراف الجميع هذا التراجع واكبه أيضا ً تراجع كييف عن الحل السياسي
بإعالن رفضها اإلصالح الدستوري واحترام حقوق سكان دونباس الروس ،فينص
أحد بنود االتفاقية على إجراء االنتخابات المحلية وفق الدستور األوكراني وقانون
نظام الحكم الذاتي الموقت في مناطق محددة من مقاطعتي دونيستك ولوغانسك،
لكن تدهور وضع قادة االنقالب في اوكرانيا وخشيتهم من الخسارة السياسية اذا
وافقوا على الحل السياسي جعلهم يماطلون في شكل كبير في تطبيق هذه البنود
ويرافقها أيضا ً معاناة أوكرانيا من انهيار قياسي القتصادها ،والبالد على حافة
اإلفالس ساهم ذلك في تنامي المتطرفين الكاثوليك في السلطة.
وردا ً على تصعيد حكومة كييف دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
في مؤتمر صحافي االثنين الغربيين إلى منع انتكاسات تؤدي للعودة إلى
القرارات العسكرية ،فال يمكن التوصل إلى تسوية لألزمة بالوسائل السلمية إال
بجهود مشتركة يبذلها جميع األطراف ذات التأثير على طرفي النزاع من أجل
تطبيق اتفاقات مينسك ،وذلك ألن البديل الوحيد هو السيناريو العسكري الذي
تذكره كييف من وقت آلخر .وأشار الفروف إلى أن التصعيد األخير في دونباس
جاء قبيل انعقاد قمة الدول السبع وأن تصعيد الوضع ألقصى درجة قبل انعقاد
هذه القمة إلبقاء العقوبات على روسيا .واعتبر الشركاء الغربيون أنهم أصبحوا
رهائن لتصرفات كييف ،بسبب ربطهم بين العقوبات وتنفيذ اتفاقات مينسك.
األزمة االوكرانية اليوم والتي وجدت من أجل تحجيم روسيا التي تقطع
الطريق على مصالح اميركا والغرب وتشكل ندا ً لمصالحهم أمام تفرد التكتل
األخير في السياسة الدولية هو السبيل الوحيد المتبقي للضغط على روسيا،
فوسط كل المساعي لحصارها باءت بالفشل فالدب الروسي يعتبر المسألة
االوكرانية تهديدا ً واستهدافا ً لمصالح وأمن روسيا مباشرة ،وسط اجواء تشوب
المنطقة تشتبك فيها المصالح االميركية والروسية في شكل محتدم.

توفيق المحمود

وحسب خطة ال��م��ن��اورات ،ستعمل سفن روسية
ومصرية بدعم س�لاح الجو على تنفيذ أه��داف عدة
مرتبطة بحماية الطرق البحرية الدولية من مختلف
األخ��ط��ار .وسيتم نشر القوة البحرية لتظيم شبكة
االتصاالت وإج��راء عمليات تموين في عرض البحر،
إضافة إلى التدريب على التنسيق لدى تفتيش سفن
مشبوهة.
ويشارك في المناورات من الجانب الروسي الطراد
الصاروخي «موسكفا» وسفينة اإلنزال الصاروخية ذات
الوسادة الهوائية «ساموم» والناقلة «إيفان بوبنوف»

والقاطرة «إم بي.»-31
أما من الجانب المصري فتشارك الفرقاطتان «طابا»
و«دمياط» ،والناقلة «شالتين» ،والزورقان الصاروخيان
« 25نيسان» و« 18حزيران» ،إضافة إلى طائرتين من
طراز «إف  ،»16 -ومروحية.
وك��ان��ت ال��ق��وة البحرية الروسية التي ترسو في
ميناء االسكندرية قد أجرت تدريبات ترمي إلى إطالع
البحارة على الميزات المالحية للمنطقة التي ستجري
فيها المناورات ،فيما تعمل القيادة على تنسيق الخطة
العملية للمناورات.

ا�ست�شهاد و�إ�صابة ( ...تتمة �ص)9
هذا وكانت دمشق قد وافقت على ائتالف مخزونها من
السالح الكيماوي وفق مبادرة روسية  -أميركية أفضت
إلى تدمير ونقل مخزونها من هذا السالح.
ميدانياً ،تواصل المقاومة اللبنانية والجيش السوري
مالحقة الجماعات االرهابية في السلسلة الشرقية بين
لبنان وسورية.
وخاضت المقاومة معارك طاحنة مع مسلحي داعش
في جرود بلدة رأس بعلبك الذين حاولوا الوصول الى
جرود عرسال ،ما أدى الى مقتل العشرات بينهم وليد عبد
المحسن العمر السعودي أحد قادة «داعش» في القلمون.
كما انفجرت عبوات ناسفة بمسلحي «داعش» كانت
المقاومة اللبنانية قد زرعتها في وقت سابق شرق جرود
رأس بعلبك.
إلى ذلك ،انسحب الجيش السوري من اللواء  52مدفعية
أكبر المواقع العسكرية بريف درعا الشمالي ،والمسلحون
يدخلونه بعد معارك عنيفة ُقتل وجرح خاللها العشرات
من المجموعات المسلحة بمحيط بلدة الحراك في ريف
درعا الشمالي الشرقي.
كما ُقتل مسؤول لواء «شباب الهدى» التابع أللوية
العمري في الجيش الحر المدعو صايل الشرعه خالل

االشتباكات مع الجيش السوري في محيط اللواء .52
وقال المرصد السوري ،إن ما يسمى بـ «الجيش األول»
و«جيش اإلسالم» بالتعاون مع «جبهة النصرة» سيطروا
على مقر ال��ل��واء  52بعد معارك نشبت منذ الصباح،
وانسحب على إثرها الجيش من هذا المقر.
وجنوب غربي البالد ،ذكرت وكالة «سانا» أن وحدات
من الجيش السوري شنت عمليات على مواقع «جبهة
النصرة» والتنظيمات الموالية لها هناك.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن وحدات الجيش
وجهت ضربات ضد التنظيم في قرية مسحرة  12كلم
شرق مدينة القنيطرة وعلى السفح الشمالي الغربي
لتل مسحرة الذي يعد نقطة إمداد بين محافظتي درعا
والقنيطرة.
وأوضح المصدر أن العمليات أسفرت عن تدمير عربة
م��زودة برشاش ومقتل وإصابة العديد من المسحلين
وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر.
من جهة أخ��رى ،أدى تفجير انتحاري استهدف مقرا ً
لوحدات الحماية الكردية في بلدة القحطانية بمحافظة
الحسكة شمال شرقي سورية إلى استشهاد واصابة عدد
من السوريين.

�سقوط ال�سلطان ( ...تتمة �ص)9
ال��ذي يستطيع تغيير اسماء المجموعات االرهابية
حسب متطلبات االدارة االميركية« ،فالقاعدة» تصبح
«جبهة النصرة» وعندما تدرج على الئحة االرهاب يبدل
اسمها لتصبح «جيش الفتح».
ام��ا ارت��ب��اط اردوغ����ان الوثيق ب��ـ «داع���ش» ودولته
االرهابية ليس بحاجة الى أدلة ،ولكن للتأكيد ،فكل مقاتلي
«داع��ش» االرهابيين عبروا الحدود التركية الى سورية
والعراق ،الموارد المالية الضخمة لدولة «داعش» التي
تحصل عليها من خالل بيع النفط بأرخص األثمان للدولة
التركية وتحت مراقبة طائرات االستطالع لدول التحالف
ال��ذي تتزعمه الواليات المتحدة االميركية ،وال ينقص
العالقات بين الدولة التركية والدولة الداعشية سوى
تبادل السفراء علنا ً واالعتراف بالحدود الجديدة التي
يسيطر عليها «داعش» ،أو قد ينتظر الى اي حدود ستصل
اليها الدولة الداعشية االرهابية لالعتراف بها.
مشروع أردوغان «اإلخونجي» المدمر لسورية كان وما
زال يريد منه إسقاط النظام السوري وتقديمه هدية في
المحفل الماسوني العالمي بيد الكيان الصهيوني ،لكن
الصمود االسطوري للجيش العربي السوري وقيادته
المتمثلة بالرئيس الدكتور بشار االسد والشعب السوري
الوفي ،والمؤازرة اإللهية من رجال المقاومة االسالمية
«حزب الله» ،والتحالف االيراني  -الروسي  -الصيني -
السوري مكنت سورية من الصمود بوجه  88دولة عالمية

شاركت بالعدوان واإلرهاب.
نتائج االن��ت��خ��اب��ات األخ��ي��رة قضت على طموحات
أردوغ��ان واحالمه السلطوية ،ولعلها ت��ردع عدوانيته
الشيطانية االرهابية ،ويقضي ما تبقى من ايامه السياسية
مهتما ً بالحفاظ على كرسيه المهزوزة خوفا ً من السقوط
على االرض كليا ً كما حصل معه حين محاولته الفاشلة
ركوب الجواد العربي الذي قذفه من على ظهره ورماه
بعيدا ً وركله في بطنه لشدة انزعاجه من نتانة رائحة بدنة
الداعشي االرهابي.
لقد خسرت دولة «داع��ش» حليفا ً استراتجيا ً بعد ان
مكنها من السيطرة على جزء كبير من االراضي السورية
واالراض��ي العراقية وفقدت الوسيط االكبر بينها وبين
اميركا ،وكانت تأمل بحصوله على األكثرية ليستمر في
دعمها بنفس الحماسة والوتيرة ،وقد كان ذلك واضحا ً من
خالل التمنيات والدعوات التي اطلقها عدد من االعالميين
في قناة «الجزيرة» الداعشية وعلى رأسهم اإلعالمي
الداعشي احمد زي��دان الذي توسل الى الله بأن يحصل
أردوغان على الغالبية في االنتخابات البرلمانية ،ولكن
خابت آماله كما خابت آمال زميله الداعشي اآلخر احمد
منصور وكما خابت آمال سيدهم الحاخام األكبر سلطان
باشا أردوغان.

حسين الديراني

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1معركة بحرية وقعت بين العرب والبيزنطيين على
ساحل ليقية
2 .2ضمير ،مصورين
3 .3يثني عليكم ،سبيل
4 .4يصنع من الحليب ،متشابهان ،حرف ابجدي مخفف
5 .5جمهورية من جزر األنتيل الكبرى
6 .6قرع الجرس ،أطيل النظر إلى ،مدينة إيرانية
7 .7مدينة فرنسية ،طري الملمس والحركة ،ركيزة
8 .8ينوح ،بحيرة في شمال فنلندا
9 .9عاصفة بحرية ،ف ّوضيه ،وضع السم
1010عاصمة أميركية ،من مشاهير المغنيين في العهد
العباسي
1111وافق الرأي ،إسم موصول ،مرفأ في البرازيل
1212يغنجنا ،شهر مصري

1 .1لقب اإلسكندر الكبير ،للتفسير
2 .2إضطرم ،مدينة إيطالية
3 .3تقرضا المال ،شدّد على الغريم ،من أطرافي
4 .4أقصد المكان ،منطقة في وس��ط إيطاليا على البحر
التيراني
5 .5مرفأ في إيرلندا الشمالية ،تام
6 .6بحار قرطاجي أول من ط��اف ح��ول أفريقية ،عائلة،
للتعريف
7 .7ما فوق الفخذ ،كاتب هزلي فرنسي راحل
8 .8أدركي بحاسة السمع ،يسرقنا
9 .9حرف ابجدي مخفف ،وبّخنا ،حرف أبجدي مخفف
1010يبسط ،لإلستفهام عن الكمية ،سقطتم باالمتحان
1111يصلحا البناء ،ذكر األفعى ،متشابهان
1212ناحية ،مدينة فرنسية ،دولة أفريقية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،256834791 ،198675234
،784593162 ،473912658
،619287345 ،325146879
،542761983 ،937428516
861359427

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اتيان كاترمير  ) 2ليمون،
ل ل ،ينب  ) 3ر ر ،فالوغا ،اا 4
) ب��ات��رس��ون ،ل��ي��ون  ) 5عنب،
بريستول  ) 6ينهي ،وي�ل�ات 7

) الع��ب ،اهيني  ) 8خ��م ،الناس،
هين  ) 9الملك ،يرممه  ) 10لدي،
مدتاه ،ما  ) 11ياتي ،لي ،نسلت
 ) 12نانسي ،اديان.
عموديا:
 ) 1الربع الخالي  ) 2تيران،

ام��ل��دان  ) 3ي��م ،تبيع ،ميتا ) 4
اوفر ،نبال ،ين  ) 5نناسبه ،لكم 6
) لوريان ،دلي  ) 7الوني ،هايتي
 ) 8تلغ ،سويسرا  ) 9التين ،مهند
 ) 10مي ،يوليهم ،سي  ) 11يناوال،
يهمال  ) 12ربان ،تحن ،ابن.

 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
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Insidious: Chapter 3
فيلم رع��ب ب�ط��ول��ة ديرموت
مولروني من اخراج ليغ وانيل.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك ��ون� �ك ��ورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Spy
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة روز
بيرن من اخ��راج بول فيغ .مدة
ال�ع��رض  120دقيقة،ABC( .
اب��راج ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Woman In Gold
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب��ط��ول��ة راي���ن
ري �ن��ول��دز م��ن اخ� ��راج سيمون
ك��وري �ت��س .م ��دة ال �ع��رض 100
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
ابراج).
San Andreas
فيلم تشويق بطولة الكسندرا
داداريو اخراج براد بايتون .مدة
ال�ع��رض  114دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،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
دقيقة ،ABC ( .اب��راج ،سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،ف ��وك ��س ،سينما
سيتي).
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).

