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مقتل  40من التنظيم في غارة جوية في الأنبار

بغداد :ت�صفيات ج�سدية بين قيادات «داع�ش»
وكان مسؤول أمني عراقي قد أكد السبت مقتل أحد قادة
تنظيم «داع��ش» في الموصل و 10من مرافقيه في غارة
للتحالف الدولي.
وقال قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري لوكالة
األنباء األلمانية إن طائرات التحالف الدولي تمكنت من قتل
عبدالله محمد الحوران «القائد العسكري» في التنظيم،
مشيرا ً إلى أن  10من مرافقيه قتلوا كذلك في القصف.
من جهة أخرى أعلن مصدر أمني السبت مقتل وإصابة
العشرات من عناصر «داع��ش» بقصف لطائرات التحالف
الدولي في بلدتي البغدادي وهيت في محافظة األنبار.
وقال مدير مركز شرطة بلدة البغدادي قاسم العبيدي،
لـ «السومرية نيوز» ،إن «طائرات التحالف الدولي قصفت
اليوم ،مواقع تابعة لتنظيم «داعش» في جزيرة البغدادي
ومنطقة ال��دوالب بمدينة هيت ،ما أسفر عن مقتل وإصابة
العشرات من عناصر التنظيم».
في غضون ذل��ك ،اعتبر رئيس ال���وزراء العراقي حيدر
العبادي أن انسحاب القوات األمنية من الرمادي ،كبرى مدن
محافظة األنبار ،والذي أتاح لتنظيم «داعش» فرض سيطرته
عليها في أيار الماضي ،لم يكن مبرراً.
وأضاف العبادي أن التحقيق في سقوط الرمادي انتهى
وما زال قيد الدراسة ،مؤكدا ً أن أوامر القيادات العسكرية
العليا كانت تلزم بتمسك القوات بمواقعها في المدينة.
وتأتي تصريحات العبادي بعد أيام على إعالن ضابط
بارز في التحالف الدولي بقيادة واشنطن ،أن سقوط الرمادي
ك��ان سببه ق��رار انسحاب غير مبرر اتخذه قائد عمليات
األنبار ،ما أدى الى إخالء سريع لنقاط تمركز القوات العراقية
المدافعة عن المدينة.

كشف قائد عمليات دجلة العراقية ،الفريق الركن عبد األمير
الزيدي ،أمس ،أن تنظيم «داعش» يعاني من خالفات واسعة
بين قياداته ساهمت في رفع وتيرة «التصفيات الجسدية»
واإلعدامات المباشرة ،مشيرا ً ألى أن التنظيم بات يعتمد على
العبوات والتفخيخ في مواجهة تقدم القوات األمنية.
وقال الزيدي في حديث لـ «السومرية نيوز» :إن «شهادات
بعض المعتقلين من تنظيم «داع��ش» ضمن قاطع صالح
الدين تؤكد بأن التنظيم يعاني من خالفات عميقة وواسعة
بين قياداته بخاصة األجنبية».
وأضاف الزيدي« :أن عمليات تصفية جسدية وإعدامات
مباشرة حدثت لبعض قادة تنظيم «داعش» نتيجة اشتداد
الخالفات بينهم» ،مشيرا ً إلى أن «التنظيم بات يعتمد على
العبوات واأللغام والتفخيخ في مواجهة القوات األمنية
المشتركة المدعومة بالحشد الشعبي ،أكثر من المواجهة
المباشرة».
وتابع قائد عمليات دجلة ،أن «داعش» فقد أكثر من 15
قياديا ً ب��ارزا ً في هيكليته ضمن قاطع بيجي ومحيطه في
األسابيع القليلة الماضية ،الفتا ً إلى أن «تقدم القوات األمنية
والحشد يجري بصورة منتظمة ووفق خطط مدروسة».
وتخوض تشكيالت عمليات دجلة معارك ضد تنظيم
«داع��ش» في محافظة صالح الدين منذ أشهر في محاولة
الستعادة مدنها التي تقع تحت سيطرة التنظيم منذ عام
تقريباً.
وفي السياق ،ذك��رت مصادر أمنية عراقية أن أربعين
عنصرا ً من «داع��ش» بينهم قياديون ُقتلوا بغارة لسالح
الجو في القائم بمحافظة األنبار ،وسط تقدم للجيش مدعوما ً
بالحشد الشعبي في بيجي.

م�س�ؤول «�إ�سرائيلي» يبحث بالقاهرة
ا�ستئناف المفاو�ضات مع الفل�سطينيين
أج���رى م��س��ؤول ل��ل��ع��دو ،م��ح��ادث��ات ف��ي العاصمة
المصرية القاهرة ،مع مسؤول بوزارة الخارجية المصرية
تناولت إع��ادة المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني
و»اإلسرائيلي».
وأوض���ح ب��در عبد العاطي ،المتحدث باسم وزارة
الخارجية المصرية ،في بيان ،أن المدير العام لوزارة
الخارجية «االسرائيلية» الجديد ،دوري جولد ،قام بزيارة
القاهرة أمس بمناسبة توليه مهمات منصبه.
وأش��ار البيان أن المشاورات جرت مع مساعد وزير
الخارجية لشؤون دول الجوار ،أسامة المجدوب ،وتناولت

الجزائر تن�شر � 12ألف ع�سكري على طول الحدود مع تون�س

رفع الجيش الجزائري من درج��ة التأهب على طول
الحدود التونسية الجزائرية على مسافة بطول 1000
كيلومتر ،وص��وال ً إلى مثلث الحدود التونسية الليبية
الجزائرية ،على خلفية االعتداء اإلرهابي الذي استهدف
فندقا ً سياحيا ً بمدينة سوسة التونسية.
وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة «الخبر» الجزائرية،
نشر أم��س ،نقالً عن مصادر مطلعة فإن االستراتيجية
األمنية تشير إلى تواجد ما بين  7آالف و 12ألف عنصر
من مختلف فصائل القوات المشتركة بين واليتي تبسة
ووادي سوف ،وتمتد شماال ً إلى والية سوق أهراس وفي
اتجاه واليتي الطارف وعنابة.
وأوضح المصدر أن الحدود الشرقية للجزائر تعززت

بتفعيل أكثر من  60برج مراقبة مدعمة بكاميرات حرارية
متطورة تغطي كل منها مسافة  3.5كيلومتر لمراقبة
التحركات المشبوهة لمافيا التهريب واإلرهاب ،وأن هذه
القوات وضعت على أهبة االستعداد التام للتصدي ألي
ط��ارئ أو أي محاولة لخرق الحدود من ط��رف عناصر
«القاعدة في المغرب اإلسالمي» أو تنظيم «داعش» الذي
تبنى العملية اإلرهابية األخيرة بمدينة سوسة التونسية.
وتساعد الجزائر القوات التونسية المقدرة بـ 5آالف
جندي ،والمتواجدة بالحدود التونسية الليبية ،على
مواجهة خطر تسلل اإلرهابيين المنتمين إلى التنظيمات
اإلرهابية النشطة بليبيا والتي قد تنتهز فرصة شهر
رمضان للتسلل إلى داخل التراب التونسي.

�أنباء عن توجه ( ...تتمة �ص)9

«سبل إعادة إطالق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني
و»اإلسرائيلي» ،وفقا ً للمرجعيات الدولية المتفق عليها».
ولفت إلى أن «مساعد الوزير أكد خالل اللقاء على مواقف
مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل
إلى حل عادل ودائم وشامل لها ،وفقا لمبادئ الشرعية
الدولية وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة ،وأن تستند أي
تسوية مستقبلية إلى حل الدولتين».
وتوقفت مفاوضات السالم ،بين الطرفين الفلسطيني
و»اإلسرائيلي» أواخ��ر نيسان من العام الماضي ،بعد
استئناف دام  9أشهر برعاية أميركية.

ي��ذك��ر أن����ه ع��ل��ى م����دار ج���والت
المفاوضات السابقة ،ل��م تجتمع
أطراف الحوار السياسي الليبي على
طاولة واحدة ،إذ كان المبعوث األممي
يجتمع مع كل طرف على حده.
وك���ان س��ف��راء ومبعوثو أوروب���ا
والواليات المتحدة والمغرب وتركيا
واإلم����ارات دع���وا األط���راف الليبية
إلى توقيع اتفاق سياسي في األيام
المقبلة ،معربين عن قلقهم من انتشار
اإلرهاب داخل ليبيا وخارجها.

وك���ان ال���وف���دان ال��ل��ذان يمثالن
البرلمانين الليبيين المتنازعين
(حكومة طرابلس ،حكومة طبرق)
استأنفا الجمعة ال��م��اض��ي جولة
مفاوضات جديدة بالصخيرات.
ويتنازع السلطة في ليبيا برلمانان
وح��ك��وم��ت��ان ،األول ف��ي طرابلس
وال��ث��ان��ي ف��ي ط��ب��رق ش��رق ال��ب�لاد،
ويحظى األخير باعتراف المجتمع
الدولي.
وسلمت األمم المتحدة في الجولة

األخ���ي���رة م��ن ال��م��ف��اوض��ات وف��دي
البرلمانين مشروع اتفاق هو الرابع
في شأن تشكيل حكومة وحدة وطنية
لعام مع تعيين رئيس للوزراء.
ووافق البرلمان الليبي المنتخب،
األرب��ع��اء الماضي ،على االستمرار
في محادثات السالم التي تعقدها
األمم المتحدة وذلك بعد طلبه إجراء
تعديالت في اتفاق تقاسم السلطة
ال��ذي يهدف إلى إنهاء الصراع بين
الحكومتين المتنافستين في البالد.

«داع�ش» يتمدد ( ...تتمة �ص)9
ويؤكد المتابعون على ان وصول «اإلخوان المسلمين» للحكم الذي أدى الى
انتشار ظاهرة اإلرهاب وتعزيز نشاطاتها ضمن خاليا نائمة في تونس ،تلك
الظاهر لم تقتصر على تونس فقط بل ظهرت في شكل كبير وواضح في ليبيا،
فمنذ سقوط نظام القذافي والدولة الليبية تعاني من أزمات جوهرية فالسياق
ال��ذي أفضت اليه الثورة الليبية تجاوز بنسبة كبيرة فكرة اسقاط النظام
ليستعيض عنها بفكرة إسقاط الدولة الليبية لتكون مدخل لخراب كل من مصر
وتونس وصوال ً للجزائر بعد وصول تنظيم «داعش» اإلرهابي اليها واستيالئه
على عدد من المدن والمناطق ،فمع تزايد تعقيدات االزم��ة في ليبيا تنامت
التخوفات داخل تونس ،حيث ان صانع القرار التونسي وجد ان تداعيات ما
يحدث في ليبيا لن يقتصر على الداخل بل سيمتد الى دول الجوار بصورة
حتمية ومنها تونس التي تشترك في حدود يبلغ امتدادها نحو  459كيلومترا ً
وهذه التخوفات تجلت في تصريحاته في  18نيسان من العام الحالي حيث
قال ان  5آالف تونسي انضموا الى تنظيم داعش في ليبيا ،مضيفا ً ان الوضع في
ليبيا يؤثر على االوضاع في تونس سلباً.
فموقع تونس الجغرافي ال يجعلها في مأمن من األخطار التي تتهدد المنطقة
ككل وبالذات ليبيا التي تعيش تحوالت كثيرة على المستويين السياسي
واالمني ،ومع إصرار الغرب على إدخال اإلخوان المسلمين الحكم في ليبيا
من خالل تشكيل حكومة وح��دة وطنية تضم الطرفيين المتنازعين على
السلطة عبر مفاوضات ترعاها االمم المتحدة ،ومع رفض الحسم مع داعش
يزداد تمدده في االراضي الليبية ،فاستراتيجية تمدد التنظيم المتجهة نحو
الغرب الليبي حسب خريطة توسعه يصنفها المراقبون في السعي للوصول
الى العاصمة طرابلس ليسهل له فيما بعد االقتراب من حدود دول الجوار
مصر والجزائر وتونس التي بات خطر انتشار داعش في ليبيا يظهر على
االخيرة وتجلى ذلك من خالل متابعة االحداث االرهابية التي شهدتها البالد
التونسية والتي كان اخطرها عملية متحف باردو التي حدثت في  18آذار من
العام الحالي وراح ضحيتها  23قتيالً في صفوف السياح وشهيد من قوات
مكافحة االرهاب ،والتي تبناها تنظيم «داعش» االرهابي من خالل بث شريط
مسجل على حسابه بالـ»يوتيوب» ،باالضافة الى تبنيه الهجوم االرهابي
الذي استهدف منتجعا ً سياحيا ً بمدينة سوسة وخلف  40قتيالً وحوالى 40
جريحا ً وفق االحصاءات الرسمية.
يؤكد المتابعون ان اإلره��اب سيبقى مصدر القلق االمني الرئيسي لدول
شمال افريقيا طالما «داع��ش» يتمدد في ليبيا بدعم مالي قطري وتسليح
تركي والرفض الغربي لمحاربة التنظيم ،حيث قوبلت مقترحات السيسي في
محاربته في ليبيا بالفتور من الدبلوماسيين الغربيين الذين قالوا ان تدخله
في ليبيا وتعميق األزمة الحالية يهدد بتقويض جهود الوساطة لالمم المتحدة
الضعيفة فعليا ً في ليبيا ،إضافة الى رفض ادارة الرئيس االميركي باراك اوباما
طلبا ً مصريا ً للحصول على معلومات حول تنظيم داعش في ليبيا وهذا ما
أكده اوليفرنورث القائد السابق لوحدة التدريب التابعة لقوات مشاة البحرية
االميركية المارينز.
فإصرار الغرب على ادخال «االخوان المسلمين» في الحكم بليبيا ورفضه
الحسم مع «داعش» اديا الى ازدياد القلق االقليمي من حصول التنظيم على
موطئ قدم له في دول الجوار وبأن ذلك جلي من خالل تصريحات وزير الدفاع
التونسي فرحات الحرشاني خالل القمة االستثنائية لوزراء دفاع مجموعة
( )5+5لدول غرب المتوسط حيث قال ان تنظيم داعش في ليبيا يمثل خطرا ً
حقيقا ً على امن المنطقة المغاربية والعربية.
فمع ما تشهده منطقة شمال افريقيا يؤكد المتابعون ان الوضع الراهن في
ليبيا بات يتطلب وضع استراتيجية من قبل حلف يضم كالً من مصر والجزائر
وتونس والدول االوروبية لمكافحة االرهاب والقضاء على «داعش» ومن ثم
التوجه للحل السياسي.

ناديا شحادة
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كما أكدت ال��وزارة في بيان أن
صاحب المنزل ،حيث اختبأ سعود،
كويتي الجنسية من منطقة الرقة،
وأن التحقيقات األول��ي��ة أف��ادت
بأنه من مؤيدي الفكر المتطرف،
مشيرة إلى أن أجهزة األمن تواصل
جهودها للتوصل لمعرفة الشركاء
والمعاونين في تنفيذ العملية.
وكانت الوكالة نقلت السبت عن
ال��وزارة إن أجهزتها األمنية ألقت
القبض على مالك السيارة التي
أقلت اإلرهابي إلى موقع التفجير.
ف��ي المقابل رف��ض��ت ال���وزارة
قطعيا ً أول م��ن أم��س م��ا ورد في
بعض الصحف المحلية بأنها تلقت قبل أيام معلومات عن استهداف وشيك لدور
العبادة في البالد وأنها لم تعرها االهتمام الالزم ،مؤكدة أنه ال يمكن لها تجاهل
أي معلومة تمس بأمن الوطن والمواطنين ،مشددة على أن رجال األمن يقومون
بدورهم على أكمل وجه لحماية الوطن ومواجهة أي خطر أو تهديد بحزم شديد.
وكان تفجير انتحاري تبناه تنظيم «داعش» استهدف جامع اإلمام الصادق
بمنطقة الصوابر في العاصمة أثناء صالة الجمعة ما أسفر حسب آخر حصيلة
لوزارة الصحة الكويتية أول من أمس عن مقتل  27شخصا ً وإصابة .227
وش��ارك آالف الكويتيين السبت في تشييع ضحايا التفجير اإلرهابي إلى
المقبرة الجعفرية بمنطقة الصليبيخات وسط إج��راءات أمنية مكثفة شملت
تحليق طائرات هليكوبتر في المكان.
وانضم إلى المشييعن كبار المسؤولين في الدولة على رأسهم رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم وعدد من نواب المجلس.
كما أقلت طائرة خاصة جثامين  8قتلى إلى مدينة النجف العراقية لدفنهم هناك.

وأشارت وزارة الخارجية البريطانية على موقعها إلى أن الهجمات األخيرة
ربما نفذها «أفراد غير معروفين لدى السلطات استلهموا أفعالهم من جماعات
إرهابية عبر وسائل التواصل االجتماعي».
وأثار الهجوم اإلرهابي في سوسة هلعا ً في أوساط السياح األجانب الذي
سارع كثيرون منهم لحزم حقائبه ومغادرة البالد قبل موعد انتهاء إجازاتهم.
وب��دأت لندن عملية إجالء للسياح البريطانيين السبت من تونس ،حيث
غادرت الدفعة األولى.
وكانت شركات سياحية قد رحلت آالف السياح األج��ان��ب من تونس،
فيما كشفت مندوبة السياحة في سوسة ،سلوى قدري عن مغادرة أكثر من
 3000سائح أجنبي البالد وسط مخاوف من ركود سيشهده قطاع السياحة
التونسي.
يذكر أن السلطات التونسية أعلنت فور الهجوم استدعاء قوات االحتياط
لحماية المناطق الحيوية في البالد.
وزاد هجوم سوسة االنتقادات للمؤسسة األمنية التونسية في شأن تعاملها
مع التهديدات الجهادية ،إذ لم تطو بعد صفحة الهجوم الدامي على متحف
باردو في العاصمة التونسية حتى صعقت تونس بهجوم أعنف رغم تشديد
اإلجراءات األمنية ،مما يزيد التساؤالت حول مدى قدرة السلطات على التعامل
مع التهديدات الجديدة.
يذكر أن متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس تعرض في  18آذار
الماضي لهجوم تنباه تنظيم «الدولة اإلسالمية» وأسفر عن مقل  22شخصا ً
غالبيتهم من السياح.
وتعترف تونس على لسان كبار المسؤولين فيها أنها أصبحت عاجزة
بمفردها عن محاربة مثل هذه التهديدات األمنية.
وفي هذا السياق قال الرئيس التونسي ،الباجي قائد السبسي إن بالده ال
تستطيع بمفردها مواجهة هذه الموجة اإلرهابية ،وشدد على أن تونس تواجه
حركة جهادية عالمية ،موضحا ً الحاجة إلى بناء استراتيجية دولية موحدة
بهذا الصدد.

التدريب السعودية ـ األردنية والتي يشرف عليها «الموساد» ووكالة
االستخبارات االميركية « »CIAمن أجل االستثمار السياسي الحقاً ،لكن
هذه الجولة كانت لمصلحة الجيش السوري المدعوم من الدفاع الشعبي
الذي نفذ كمينا ً في حاجز «السرو» أوقع  350قتيالً من تنظيم «داعش»
اإلرهابي مع عدد من قياداته في غارات استهدفت ما أنجزته غرفة «الموك»
األردنية تحت مسمى «عاصفة الجنوب» وتدمير مقرها الموجود جنوب
شرقي درعا ،ليقع خسران إحداث أي خرق أو انجاز ميداني على أي من
محاور الهجوم الخمسة تحت الضوء الساطع ،وهو ما يدحض القذائف
االعالمية التي واكبت الهجوم على حاجز «السرو» قرب قرية عتمان وثكنة
«البانوراما» داخل عدرا البلد ،لتتكشف كواليس الشق العسكري المعادي
في ما يحويه من مراهنات ووصاية ميدانية حملت بطابعها البريدي
مغلفات ورسائل واضحة لتعاضد «القاعدة» بأجنتها الهجينة مع تحالفات
إقليمية تحاول الظهور في شكل أو آخر على طاوالت الحوار الدولية تحت
قاعدة أن الحرب هي الوجه اآلخر للسياسة ،والتي عملت عليها دول إقليمية
وغربية في اصطفافات تنعش حظوظ تراجع العزلة اإلقليمية والدولية
لكل من السعودية وتركيا على مدى ما تمدد نفوذهما على نغمات «الربيع
العربي» المتحالف مع «األخ��وان المسلمين» «المتصهينين» على مدى
خمس سنوات مرت بكامل أجنحتها الوهابية والمسيسة دينياً ،كمؤسس
لمشروع تراجع الرقم العربي المقاوم لـ «إسرائيل» وإلحاقه بالمعادلة
الشرق أوسطية المتضائلة والممتطية طموح العثمانية والصهيونية في
كسر معادالت توازنات القوة مع محور المقاومة الذي أفشل المحاوالت
وأصاب المعسكر المعادي في الصميم ،ليتعاظم هذا الرقم المقاوم في رسم
توزنات المنطقة التي اختلفت أقطاب قوتها وتركت ما تم تصنيعه من إرهاب
استخباراتي «مسبق الصنع» تحت رحمة سقوف التوزنات الجديدة التي
أجهضت تحالفات صهيو ـ أميركية ـ عربية «مسبقة الصنع»  ...فالسحر
يتوعد الساحر قريبا ً !!..

بإنشاء األحزاب السياسية لكن آل صباح يحاولون بدعم هذا التيار التصدي
لوهم بروز نهوض سياسي للجماعات الشيعية والسعي الى تطويقها بحجة
أنها مدعومة إيرانياً.
و ُتعد السلفية جزءا ً من تيار اإلسالم السياسي السلفي في الكويت ،وهو
تيار يتسم باالتساع لذلك تعتبر مركز تصدير هذا الفكر الوهابي اإلرهابي إلى
باقي دول الوطن العربي ،حيث يتزايد نفوذ السلفية منذ بدء ما يسمى «الربيع
العربي» عام  2011وأقامت الجماعات والشبكات السلفية الكويتية المتن ّوعة
عالقات وثيقة مع السلفيين في الدول األخرى بيد أن المنافسة بين التيارات
السلفية الكويتية أسفرت عن حدوث تصدّعات مشابهة في الجماعات السلفية
المحلية في لبنان وسورية والعراق ما تسبّب في عواقب بعيدة المدى لكل بلد.
تنظيم «داعش» اإلرهابي يمتلك أكثر من مئة ألف مقاتل أجنبي وقال تقرير
لألمم المتحدة في  30أيار الماضي ان حوالى  25الف مقاتل أجنبي من مئة دولة
انضموا إليه من منتصف عام  2014إلى آذار  2015وما تمخضت عنه انتخابات
السابع من حزيران التركية وخسارة حزب أردوغان وبوادر تغير السياسة
الخارجية التركية التي لم تعد في يد «اإلخوان المسلمين» ومشروع السلطنة
وخصوصا ً مصير التدخل في سورية ،فقادة المعارضة يتشاركون برفض
المشروع األردوغاني لسورية ويدعون إلى وقف الباب المفتوح لـ«القاعدة»
بجناحيها «داعش» و«النصرة» نحو سورية والعراق.
ومع اقتراب توقيع االتفاق النووي اإليراني في  30حزيران الجاري ك ُثر
الحديث عن احتمال حصول تعاون إيراني  -أميركي ضد «داعش» في سورية
والعراق مما استدعى من تنظيم «داعش» التحسب واالستعداد لهذا التعاون
وهجوم التنظيم على مدينة الحسكة منذ أيام خير دليل على هذا التخوف.
أخيرا ً إن خطة «داعش» أن تكون الكويت بديالً للحضن التركي بعد خسارة
أردوغان االنتخابات إن كان كمورد للمال وكمدخل لإلتصال بالعالم الخارجي
في حال تعرض «داعش» للهزيمة في العراق وسورية ولكي يكون خطوط
اتصال بالعراق وإيران والسعودية ومياه الخليج.

فاديا مطر

توفيق المحمود

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1إبن شارل مارتل ووالد شارلمان
2 .2للندبة ،جزيرة أندونيسية ،جزيرة تنزانية
3 .3أراسل ،مدينة تركية
4 .4نهر في المغرب ،أودية
5 .5شالالت على مجرى الكونغو األعلى ،عودته
6 .6للتفسير ،مدينة أميركية ،حرف أبجدي مخفف
7 .7مدينة ألمانية ،مدينة بلجيكية
8 .8أفارق بين أمرين ،يسجن
9 .9ارتفع عن وجه األرض ،شهر ميالدي ،نعم (باألجنبية)
1010غابة شهيرة في شمال لبنان ،رقد
1111بحر ،حرف جر ،أول الصباح
1212االصابع ،نكشا الصوف

1 .1عاصمة االرجنتين ،للنداء
2 .2إحدى جمهوريات روسيا ،أحالم
3 .3ضمير منفصل ،نرجو
4 .4رفضت االمر ،نخاف من ،سالم
5 .5مدينة إيطالية ،أضأنا
6 .6عائلة ،فتاة فرنسية إشتهرت بحبها للفلسفة وغرامها
بأستاذها ابيالد
7 .7عاصمة أميركية ،يألف ،للتعريف
8 .8إتهمت ،أزل
9 .9تجلّد على االمر ،بلدة لبنانية ،عملة آسيوية
1010يثنيا على ،للنفي ،حيوان بحجم القط
1111إلهي ،أهم الواليات االلمانية قديما ً
1212وبّخها ،ص ّورنا
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،536284971 ،274591386
،382917465 ،918673254
،197465832 ،645832197
،763128549 ،429356718
851749623

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ابواب الحديد  ) 2ليمون،
امانوس  ) 3برازيليا ،مال  ) 4حو،
بني ،نبال  ) 5رتبك ،وهاد ،ين ) 6
رسمنا ،البا  ) 7المته ،دير ،هد ) 8

ام ،ان اربور  ) 9انتفاخ ،يني ) 10
مان ،ها ،ليما  ) 11ربان ،خي ،سن
 ) 12البرح العربي.
عموديا:
 ) 1البحر االحمر  ) 2بيروت،
ام ،اب���ا  ) 3وم���أ ،ب���رم ،ان���ال 4

) اوزب��ك��س��ت��ان ،ن��ب  ) 5بنين،
مهنتـه  ) 6ليون ،افاخر  ) 7الي،
ه��ادرا ،يا  ) 8حمانا ،يبخل ) 9
دا ،ب��دارو ،ي��دع  ) 10ينما ،ريم
 ) 11دواليبه ،ناسب  ) 12سل،
نادمي ،ني.

 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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Entourage
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة مارك
وال �ب��رغ م��ن اخ ��راج دوغ الين.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  105دق �ي �ق��ة.
 ،0ABCامبير ،فوكس ،سينما
سيتي).

Love and Mercy
فيلم درام ��ا ب�ط��ول��ة اليزابت
ب��ان �ك��س وج���ون ك��وس��اك .مدة
العرض  120دقيقةز (،ABC
سينما سيتي ،امبيرن سينمال،
سينما سيتي).
Cut Bank
ف� �ي� �ل ��م رع� � ��ب ب� �ط ��ول ��ة الي ��م
ه �ي �م �س��ورث م ��ن اخ�� ��راج م��ات
شاكمان .مدة العرض  93دقيقة
( ،ABCغاالكسي).

Spy
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال �ع��رض  120دق�ي�ق��ة( .اب ��راج،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
ديونز ،امبير).

The Unbeatables
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
غ� �ب ��ري ��ال ال� �م� �ي ��رن م ��ن اخ� ��راج
جان ج��وس .مدة العرض 106
دقائق( .سينما سيتي ،ديونز،
ابراج ،فوكس ،سينمال).

Son of a Gun
فيلم تشويق بطولة اليسيا
ف�ي�ك��ان��در م��ن اخ� ��راج خولياس
اف � �ي� ��ري .م � ��دة ال � �ع� ��رض 108
دقائق( .سينما سيتي ،سينمال،
فوكس ،اسباس).

