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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

م��ن ناحيته أك���د ال��رئ��ي��س األس���د ع��ل��ى أه��م��ي��ة دور
السياسيين والبرلمانيين العقالء في فرنسا وأوروب��ا
عموما ً في تصويب السياسات الغربية تجاه سورية
والمنطقة .وبين أن الوقائع أثبتت أنها سياسات فاشلة،
وأن هذه السياسات ساهمت في توسع اإلرهاب وانتشاره
في المنطقة ووصوله إلى الدول األوروبية.
ميدانياً ،صد الجيش السوري والقوات الرديفة هجوما ً
عنيفا ً للمسلحين على تلة خطاب االستراتيجية في ريف
ادل��ب على طريق أريحا – الالذقية وأوق��ع في صفوف
المسلحين أكثر من  60قتيالً وعدد كبير من الجرحى.
وأسفر الهجوم عن سيطرة المسلحين على تلة خطاب
لساعات ع��دة ،ليعود بعدها الجيش السوري مدعوما ً
بمجموعات من الحزب السوري القومي االجتماعي «نسور
الزوبعة» والدفاع الوطني واللجان الشعبية باستعادة
التلة بالكامل بعد هجوم عنيف أسفر عن تدمير أربع
سيارات للمسلحين محملة برشاشات ثقيلة.
كما صد الجيش هجوما ً للمسلحين على تلتي أعور
وحمكة جنوب شرقي مدينة جسر الشغور ،واستهدفت

مقتل ع�شرات ( ...تتمة �ص)9

مدفعيته تحركاتهم ف��ي خ��ان شيخون ومحيط جبل
شحشبحو ،وق��رى وبلدات المقلع وجنة القرى وبزيت
وسلة الزهور.
وف��ي السياق ،نفذت وح���دات م��ن الجيش السوري
عمليات في مناطق البشيرية والبراغيتي وشمال خشير
وابو الضهور ،جنوب شرقي إدلب بنحو  40كلم ،ما أسفر
عن تدمير مستودع أسلحة وتدمير سيارتين محملتين
برشاشات ثقيلة ومقتل أكثر من  17مسلحاً.
وفي حلب ،انهار جزء من السور الرئيسي للقلعة األثرية
في المدينة القديمة المدرجة على الئحة اليونيسكو للتراث
العالمي جراء تفجير نفق في محيطها.
وذك��رت وكالة األنباء السورية الرسمية «سانا» أن
«التنظيمات اإلرهابية فجرت الليلة الماضية نفقا ً في مدينة
حلب القديمة» تسبب «بانهيار جزء من سور القلعة».
وقال ناشطون سوريون إنه سمع دوي انفجار عنيف
بعد منتصف ليل السبت األحد نجم عن تفجير نفق في
المدينة القديمة بالقرب من قلعة حلب ،ما أدى الى أضرار
مادية كبيرة في منطقة القلعة.

حرب ال�سعودية ( ...تتمة �ص)9
على المعرفة بهذا الشعب ال��ذي عاني المظلومية على
يد المملكة التي تشبه ممارساتها في اليمن ممارسات
ينس القضية
«اسرائيل» في غ��زة ،ورغ��م معاناته لم
َ
الفلسطينة فخرج اب��ن��اء اليمن رغ��م ت��واص��ل ال��ع��دوان
ال��س��ع��ودي وال���غ���ارات المستمرة حتى على صنعاء
بعشرات اآلالف إلحياء يوم القدس وليأكد اليمن التزامه
الجهادي واالخالقي بالقضية الفلسطينية ،فمشاهد األمس
وتصريحات السيد الحوثي في  10تموز من العام الحالي
والتي قال فيها نؤكد موقف الشعب اليمني الثابت والواعي
تجاه القضية الفلسطينية ،هذه المشاهد تجعل «اسرائيل»
تشعر بالقلق من الشعب اليمني الذي هو جزء من محور
المقاومة ويشكل تهديدا ً استراتيجيا ً لها ،فـ»اسرائيل»
تدرك جيدا ً ان أي معركة قادمة تتعلق بفلسطين لن يكون
اليمني خارجها .فحرب السعودية على الشعب اليمني
اكبر خدمة تقدمها السعودية لـ «اسرائيل» وهذا ما اكده
سماحة السيد حسن نصر الله.

تنفيذ ق��رار مجلس االم��ن الداعي الى انسحاب الجيش
و«انصار الله» من المدن اليمنية واالحتكام في الحوار
الى المبادرة الخليجية كمرجيعة وتسليم «انصار الله»
سالحهم ،هي شروط رفضها الحوثيون .ومع إصدار األمم
المتحدة قرار الهدنة االنسانية حيث أعلنت الخميس عن
هدنة انسانية غير مشروطة في اليمن تبدأ يوم الجمعة
وتستمر حتى نهاية شهر رمضان ،وافقت على هذا القرار
اطراف النزاع ومن دون شروط من المملكة او اعتراض
على وقف الحصار إلدخ��ال المساعدات االنسانية ونقل
عهدة الرقابة البحرية والجوية الى االمم المتحدة ،فهذا
دليل بالسير نحو تغيير شروط التسوية الحوثية بمقابل
السعودية ،ويعني بداية السقوط السعودي عن الشجرة
التي طالب السيد حسن نصر الله العالم بمبادرة لمساعدة
المملكة للنزول عنها وذلك من خالل تأييد مسعى الرئيس
بوتين الذي يسعى الى حوار سعودي ايراني وتسوية
منصفة في اليمن.
كالم السيد حسن نصر الله عن اليمن وما يعانيه مبني

ناديا شحادة

ليبيا� :أطراف الحوار توقع مبدئي ًا
على م�شروع الت�سوية الأممي
وقعت بعض الجماعات الليبية،
على ات��ف��اق مبدئي ب��رع��اي��ة األم��م
المتحدة لتشكيل حكومة وح��دة،
وغاب عن التوقيع المؤتمر الوطني
الممثل في برلمان طرابلس .
ووجهت األمم المتحدة في ختام
مفاوضات استمرت شهورا ً الدعوة
ال��ى األط��راف المتحاربة لالجتماع
ف��ي مدينة الصخيرات الساحلية
المغربية للتوقيع على اتفاق مبدئي
لتقاسم السلطة.
وق���ال المبعوث ال��خ��اص لألمم
المتحدة برناردينو ليون في الحفل
ال���ذي ح��ض��ره دبلوماسيون عرب
وغ��رب��ي��ون «ه���ذا االت��ف��اق سيحقق
خطوة مهمة في طريق السالم في
ليبيا« ...دعوني أؤكد رسالة واحدة
وهي أن األبواب ستظل مفتوحة لمن
اختاروا أال يكونوا هنا».
ل��ك��ن رغ���م ت��وق��ي��ع م��ن��دوب��ي��ن من
البرلمان المنتخب ف��إن البرلمان
ال���م���وازي ال����ذي ي��وج��د م��ق��ره في
طرابلس وهو المؤتمر الوطني العام
رفض الحضور.
وق���ال م��وف��ق ح���واس وه��و ممثل
للمؤتمر الوطني العام في المغرب
إن األط��راف ما زال��ت تتحاور ولكنه
أض��اف أن��ه ال يفهم في حقيقة األمر
سبب التعجل في التوقيع قبل موافقة
كل األطراف.
وك���ان ال��م��ش��ارك��ون ف��ي ال��ح��وار
الليبي بمدينة الصخيرات المغربية

المفاو�ضات النووية ( ...تتمة �ص)9

كما أعلنت قيادة عمليات األنبار عن فتح معبر الفالحات غرب الفلوجة إلخراج
األسر النازحة من المدنية تمهيدا ً القتحامها من قبل القوات العراقية المشتركة.
المعارك في منطقة الكرمة شرق الفلوجة ما زالت على حالها بين مد وجزر ،وربما
يكون اقتحام الفلوجة مرهون بالسيطرة على هذه المنطقة المهمة جغرافياً ،ويشن
سالح الجو الغارة تلو األخرى على معاقل «داعش» في الفلوجة ،وتؤكد المصادر
االمنية قرب دخول طائرات «أف  »16لتدعيم جبهات القتال.
وفي جنوب غرب كركوك ،أعلن مسؤول غرفة عمليات بقوات البيشمركة اللواء
وستا رس��ول ،أول من أمس ،عن مقتل  8عناصر من «داع��ش» وتدمير سيارتين
للتنظيم باشتباك مسلح .وقال رسول إن «قوات البيشمركة تصدت لمجموعة من
«داعش» هاجمت قرية الحنانية بناحية الرياض جنوب غربي كركوك ،ما أسفر عن
مقتل  8من التنظيم وإصابة آخرين وتدمير عجلتين له» .وأضاف رسول ،أن «قوات
البيشمركة رفعت حالة التأهب في صفوفها لمنع حصول أي خروقات».

قطار المعجزات ( ...تتمة �ص)9
إلى استشهاد  27مصليا ً في  26حزيران المنصرم وال��ذي كان رسالة إلى
«الخليجين» تقول أن النار بدأت تلتهم طرف الثوب الخليجي الذي تلتهمه
النار اإلرهابية في األرض السورية والعراقية المتاخمة لحاضنة الوهابية
التكفيرية باعتراف الداخل السعودي الذي يدعم االره��اب والذي بدأ يأخذ
طريقه نحو التهديد الجدي بعد الفشل السعودي في التأثير الميداني
السوري ،على رغم كثرة المحاوالت والوصول الى طريق مسدود بكل الوسائل
في الحرب على سورية ،واستطاعت الدولة السورية بالتعاون مع المقاومة
اللبنانية كبح جماحه في اربع جهات النزاع بخطوطها الطولية والعرضية
من حلب وأدلب إلى درعا والقنيطرة وصوال ُ إلى تدمر والقلمون لما تمثله هذه
الجبهات من خطورة واهمية ،وهو ما يعكس حجم العمليات االستخباراتية
والقيادة الميدانية للجيش السوري والذي م ّثل ابعادا ً مهمة للضربة المؤلمة
والمصيرية لما سمي «جيش الجنوب» وعاصفته ،بعد خسارة العدد الكبير من
القادة الميدانيين والمحضرين في «موك» األردن من اجل عملية برية جنوبية
كانت تستهدف إرب��اك وضع السويداء وتحضير هجوم ُ
«خلّبي» من بلدة
«حضر» لينام باطن األمر على وسادة إجتزاء درعا في  26حزيران الماضي،
والذي كان سببا ً بعد فشله في تشرذمات وخالفات ضربت ضربتها القاضية
في صفوف المسلحين ،ما أنعكس تراجعا ً ميدانيا ً في استحالة القتال على كل
الجبهات طالما الفشل مستمر على كل الجبهات مما سكب ماءه في طاحونة
الجيش السوري والمقاومة ،فحلب ودرعا ليستا باألهمية القليلة عن القلمون
والزبداني ومستجدات الجبهات االرب��ع التي فشلت تركيا والسعودية في
احكامها عبر االرهاب ،بل هي مستجد عسكري يتزامن مع ما استطاعت إيران
تحقيقه من فصل بين ملفها النووي والملفات اإلقليمة الساخنة خصوصا ً بعد
حشد القوات االميركية على خلفية الملف الكيماوي السوري في  29آب 2013
وعلى ما يدل على نصر إيراني ورضى أميركي يكشف تنازل الواليات المتحدة
عن دمج الملفات ببعضها في شكل يجعل إيران قادرة على قيادة ملفها النووي
نحو نصر ال يمس بمكانتها في الملفات االقليمية التي تترسخ فيها القدم
االيرانية يومياً ،وهكذا كانت دالالت معركة درعا ومطار «الثعلة العسكري»
ومجريات المعركة التي رسمت معالمها االختراقات االستخباراتية السورية
بالصوت والصورة بعد إعداد خطط سعودية ـ اردنية ـ «إسرائيلية» للعبث
بالجغرافيا والهوية الوطنية السورية ونمط مقارب لما جرى من مجزرة «قلب
لوزة» ومعبر نصيب إلسقاط درعا من بوابة السويداء ،فهو ما ارتمى فشله
في «موك» النصرة ومتفرعاتها ،وهي ما تكلم عنها الوزير «المعلم» في لقائه
الصحافي على قناة «روسيا اليوم» في  29حزيران الماضي من استراحة
«م��ا بين الشوطين» التي تستأنف لعبا ً وملعبا ً سيقلب النتائج ويبدل
الوقائع إقليميا ً ودوليا ً ويترافق مع معجزة الرئيس بوتين التي ستضيء
الضوء األخضر للجيش السوري والمقاومة لبدء الشوط الثاني من سكة قطار
المعجزات إلى محطته األخيرة!...

فاديا مطر

المغرب� :سجن  12بتهم تتعلق بالإرهاب
قد أصدروا ،الخميس الماضي ،بيانا ً
مشتركا ً أك��دوا فيه قبولهم مسودة
االتفاق األممي إلنهاء األزمة الليبية.
ودعا البيان القائمين على المؤتمر
ال��وط��ن��ي الليبي ال��ع��ام لاللتحاق
ب��االج��ت��م��اع وت��ول��ي دور م��ه��م في
العملية السياسية قبل الشروع في
التوقيع باألحرف األولى على االتفاق
في األيام القليلة المقبلة.
وتعتبر محادثات األمم المتحدة،
حسب بعض المسؤولين الغربيين،
األم���ل ال��وح��ي��د ل��وق��ف ال��ق��ت��ال بين
الجماعات المتحالفة مع الحكومتين
والبرلمانين اللذين يتنافسان على
السلطة بعد  4سنوات من اإلطاحة
بمعمر القذافي.
وت��ن��ص م��س��ودة تسوية األزم��ة
الليبية الجديدة على تشكيل حكومة
وح���دة وطنية توافقية ،وتعترف

بمجلس ال��ن��واب هيئة تشريعية
وتسند إليها منح الثقة للحكومة
وح��ج��ب��ه��ا ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى تكوين
مجلس أعلى للدولة كهيئة استشارية
تتكون من  120عضوا ً نصفهم من
المؤتمر الوطني ال��ع��ام المنتهية
والي��ت��ه ،ويتولى إب���داء آراء ملزمة
بشأن مشاريع القوانين والقرارات
التي تحيلها الحكومة إل��ى مجلس
النواب.
ي��ذك��ر أن ف��ي ليبيا حكومتين
متنافستين ،األول���ى منبثقة عن
مجلس النواب ومقرها مدينة طبرق
شرق البالد وتحظى باعتراف دولي،
والثانية شكلها المؤتمر الوطني
العام المنتهية واليته في طرابلس
بعد سيطرة قوات «فجر ليبيا» على
العاصمة طرابلس صيف العام
الماضي.

أصدرت المحكمة المكلفة بقضايا اإلرهاب في مدينة سال المغربية أحكاما ً
بالسجن تراوحت بين سنتين وعشر سنوات بحق  12متهما ً دينوا في قضايا
تتعلق باإلرهاب.
وذكرت وكالة األنباء الرسمية المغربية الجمعة الماضي أن المحكمة قضت
بـ  10سنوات سجنا ً نافذا ً في حق المتهم الرئيسي ،وبـ  7سنوات سجنا ً نافذا ً
في حق متهم ثانٍ  ،وقضت بـ  4سنوات سجنا ً نافذا ً بحق  5متهمين ،وبسنتين
حبسا ً نافذا ً في حق  5متهمين آخرين.
ودانت المحكمة المتهمين ،من مدينة طنجة شمال المغرب ،بتهمة تكوين
عصابة إلعداد وارتكاب أفعال إرهابية ،واالعتداء عمدا ً على سالمة األشخاص
والمشاركة في ذلك ،والسرقة وذلك في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس
الخطير بالنظام العام.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد طلبت البراءة النعدام إثبات التهم
المنسوبة إليهم.
من جهة أخرى ،أعلنت السلطات المغربية منذ بداية حزيران تفكيك  3خاليا
على عالقة بتنظيم «داعش» ،إضافة إلى اعتقال  4آخرين لالشتباه بتورطهم
في قضايا تتعلق باإلرهاب.
يذكر أن وزير الداخلية محمد حصاد صرح في  21حزيران أن المغرب تمكن
من تفكيك  27خلية جهادية منذ  ،2013و 8خاليا بين كانون الثاني وأيار
 ،2015بينما تم تفكيك  14خلية عام .2014
ويعتبر المغرب مهددا ً بصورة مباشرة من تنظيم «القاعدة» في بالد المغرب
اإلسالمي ،كما ال تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين من قبل تنظيم
«داعش» في العراق وسورية وليبيا إلى بلدهم.

الى اتفاق مع القوى الغربية في شأن برنامج بالده
ال��ن��ووي اصبح قريبا ً وسيفتح ال��ب��اب ام��ام العمل
المشترك ضد اإلرهاب وأن ايران مستعدة للتوصل الى
اتفاق عادل ومتوازن ،ومستعدة لفتح اآلفاق لمعالجة
تحديات مشتركة ذات اهمية اكبر بكثير ،وأض��اف
أن من بين التهديدات المشتركة التطرف الوحشي
المتزايد الذي يلف قلب الشرق األوسط ويمتد حتى
الى اوروبا.
إذا ً إيران تدخل في شكل شرعي نادي الكبار في المنطقة،
قوة معترفا ً بها من الستة الكبار في العالم ،فإنها جرعة
انتعاش بالنسبة إلى حلفاء إيران في المنطقة من سورية
إلى العراق ،وبعض القوى في اليمن ولبنان وغيرهما لكنه
الكابوس بالنسبة إلى دول أخرى ،فالسعودية لن تقف
مكتوفة األيدي فقد حاولت رشوة الفرنسيين إلبطال هذا
االتفاق لكنها لم تستطيع.
أما «إسرائيل» فهي الجهة التي قاومت المفاوضات
بشراسة منذ البداية وحاولت بشتى السبل إلغاء هذا
االتفاق ولم تقتنع بالتطمينات األميركية بأن أمنها لن
يهدد بإتمام االتفاق.
اعترفت أميركا في نيسان الماضي انها تناقش مع
إيران في المفاوضات النووية األزمات التي تمر بالمنطقة

وذلك على لسان وزارة الخارجية األميركية إنها تتحدث
مع إيران في شأن تعزيز االستقرار اإلقليمي ،وأشارت إلى
أنها كانت منفتحة على مشاركة إيران في الجهود السابقة
لتحقيق اتفاق سالم في سورية إذا غيرت طهران سياستها
وأنها ال تغلق الباب تماما ً أمام الحوار مع إيران وال تؤدي
في الوقت ذاته إلى نفور حلفائها العرب في الخليج مثل
السعودية.
إن التفاهم النووي يفرج إليران عن أرصدتها واقتصادها
في مقابل البعد النووي ،فهو يسلم بأن التفاوض مع ايران
في القضايا االقليمية هو وحلفاؤه وهي أقوى ألنه بعد
التفاهم ايران تكون أقوى وبالتالي من لديه امل بالمواجهة
لن يؤجل الملف النووي.
اخيرا ً هذا التفاهم هو بداية تغيير في وضع المنطقة
لمصلحة اي��ران وحلفائها الذين يخرجون منتصرين
بانتزاع تفاهم لحساب اي��ران وملفها النووي وأموالها
وفك العقوبات عنها من دون أي تنازل في شأن سورية
والتمسك بالمقاومة ودعم حركات التحرر في المنطقة
في اليمن والبحرين وهذا يعني أن المنطقة ذاهبة الى
تفاهمات وسيكون االميركي هو من يقدم تنازالت وحلفاؤه
هم من سيكونون على ضفة الخاسرين.

توفيق المحمود

حراك دي مي�ستورا ( ...تتمة �ص)9
وفي جبهة تدمر وبعد أن أعلن الجيش السوري عن
إطالقه عملية السيطرة على المدينة ،يواصل الجيش تقدمه
وباتت تفصله عن مدخل المدينة الغربي كيلومترات قليلة
وسط انسحابات مسلحي «داع��ش» نحو عمق المدينة
وشرقها .
أما في الحسكة فقد استعاد الجيش السوري بالتعاون
مع القوى المساندة له السيطرة على حي الليلية وحي
النشوة الشرقية جنوب المدينة .ما سيعبّد له الطريق
نحو التقدم باتجاه حيي الفيالت والنشوة الغربية إلجبار
المسلحين على التراجع نحو حي الزهور والريف الغربي
والجنوبي أي نقل المعارك خارج المدينة.
توازيا ً مع التقدم الميداني تتجه األنظار الى أروقة
السياسة حيث يظهر دي ميستورا مجدداً ،ليتحدث عن حل
سياسي ،والسؤال هنا هل نضجت ظروف هذا الحل أم أن
الغرب سيغير توجهاته تكتيكيا ً نحو الحرب على اإلرهاب،
ولكن اإلرهاب الذي يحدده هو والمتمثل برأيه بـ»داعش»
مغفالً عينه عن «النصرة» وم��ن يسميهم «المعارضة
المعتدلة».
والواضح هنا أن ال��دول الغربية وأميركا وحلفاءها
االقليميين تمول «داع��ش» بيد وتدعي محاربته باليد
األخرى ،فيما تنفرد تركيا وحيدة بالمطالبة بتدخل عسكرى

في سورية ،وتسير السعودية في سيناريو عدوانها على
اليمن ،وفي الوقت نفسه يتحدث الغرب عن توافق على ان
حل األزمة السورية حيث صرح وزير الخارجية الروسي
سيرغي الف��روف ،في أيار الماضي ،في ختام محادثاته
مع نظيره األميركي جون كيري في «سوتشي» عن تقارب
المواقف بين موسكو وواشنطن حول سبل تسوية األزمة
السورية.
وأعرب الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،والمستشارة
األلمانية أنغيال مركل ،من برلين عن تأييدهما لـ«حل
سياسي» في سورية.
وشدد بوتين على أن «هناك الكثير من األطراف الضالعة
في هذا النزاع مع مصالح متعددة ،مؤكدا ً انه «سنتباحث
بالتأكيد مع شركائنا ،وأ ّولهم في مجلس األمن الدولي ومع
ألمانيا والدول األخرى الراغبة في تسوية هذا النزاع».
وبانتظار معجزة بوتين واالتفاق النووي االيراني يبقى
األف��ق مفتوحا ً على كل االحتماالت ،وتقودنا التأويالت
الى أن اإلدارة األميركية ربما سترحل ملفاتها الى ما بعد
االنتخابات االميركية ،ولكن ما يبقى يقينا ً هو الخطى
الثابتة للجيش السوري ،وصمود الشعب السوري وراء
هذا الجيش.

نيبال هنيدي

تون�س :اعتقال � 127شخ�ص ًا ي�شتبه
بانتمائهم لجماعات متطرفة
تمكنت السلطات التونسية من
اعتقال  127شخصا ً يشتبه بانتمائهم
إلى جماعات متطرفة ،وذلك منذ الهجوم
الذي وقع في مدينة سوسة الساحلية
شرق تونس.
وص����رح ك��م��ال ال��ج��ن��دوب��ي وزي���ر
ال��ع�لاق��ات م��ع الهيئات الدستورية
والمجتمع المدني التونسي أول من
أم��س ،بأن ق��وات األم��ن نفذت أكثر من
 700عملية أمنية منذ وقوع الهجوم
وتمكنت من إيقاف  127شخصا ً يشتبه
بانتمائهم لعصابات إرهابية من دون
أن يحدد عدد المتورطين في الهجوم.
يذكر أن كمال الجندوبي أعلن في
وق��ت سابق اعتقال ثمانية أشخاص
على عالقة مباشرة بالهجوم الدامي
ال��ذي استهدف منتجعا ً سياحيا ً على
ال��ش��اط��ئ ف��ي مدينة س��وس��ة ف��ي 26
حزيران الماضي وقتل فيه  38سائحا ً
أجنبيا ً بينهم  30بريطانياً.
وأشار الجندوبي أن وزارة الداخلية
ن��ش��رت أك��ث��ر م��ن مئة أل��ف م��ن ق��وات
الشرطة وال��ح��رس الوطني وضباط
الحماية المدنية باإلضافة الى قوات
الجيش ال��وط��ن��ي ،م��ش��ددا ً على عزم

بالده ضمان حماية البالد والمواطنين
والسياح.
كما أكد الوزير أن الداخلية التونسية
كلفت ق��راب��ة  3000أم��ن��ي لحماية
الشواطئ والفنادق والمواقع األثرية.
ومن جهة أخرى ،عبر كمال الجندوبي
عن أسفه لقرار السلطات البريطانية
الطلب من رعاياها مغادرة األراض��ي
التونسية ،مشيرا ً إلى أنه ال وجود ألدلة
تشير إلى قرب حدوث هجوم جديد.
ون���ص���ح���ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
البريطانية رعاياها الخميس بمغادرة

تونس وأوص��ت بعدم السفر إل��ى هذا
البلد لغير الضرورة ،معتبرة أن التدابير
التونسية الحالية غير كافية إزاء
التهديدات اإلرهابية القوية.
واع��ت��ب��رت لندن التي خسرت 30
من مواطنيها في هجوم سوسة ،أن
حصول «هجوم إرهابي جديد مرجح
بدرجة عالية».
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة
ال��ت��ون��س��ي��ة ال��ح��ب��ي��ب ال��ص��ي��د أج��رى
محادثات مع نظيره البريطاني ديفيد
كاميرون الجمعة الماضي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6

أفقياً:

عمودياً:

1 .1جزيرة كندية على خليج سان لوران ،للنداء
2 .2كاهن عشتروت وملك صور ،يرجو
3 .3صف (باالجنبية) ،مدينة أميركية
4 .4قرية في خراسان ،نوبّخهم
5 .5در ،يسرق ،والدتي
6 .6للنفي ،ردّ ،حرف نصب
7 .7عائلة سياسي روسي راحل من رجال الثورة ،من
القديسات
8 .8يشترع ،مدينة في جنوب فرنسا ،أرغب في األمر
9 .9تحال محل ،من الفاكهة الصيفية
1010من األطراف ،ألقينا
1111ه ّد البناء ،خالف كفري
1212طلبا منكم فعل االمر ،من انواع السمك ،غير مطبوخ

1 .1مدينة أميركية عاصمة نفادا
2 .2قصر ،تدعمهم
3 .3قطع ،مدينة إيطالية ،جوهر
4 .4مرفأ في زائير على مصب الكونغو ،عائلة ،فتال
الحبل
5 .5أنشأني ،يرقد
6 .6هدّد ،نجمع الثمر ،يقصد المكان
7 .7تجعلها طرية الملمس ،مؤسس مذهب المانوية
8 .8اسم شابور الفارسي ،عتبت على
9 .9غاز نادر يستعمل في االنارة ،مدينة أميركية ،حرف
نصب
1010أبلغ الخبر ،تصلحان البناء
1111بحر ،أعلى قمم العالم وأضخمها ،عملة آسيوية
1212الصادقّ ،
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،291684537 ،675139248
،982361754 ،248752691
،154927863 ،736548912
،529813476 ،817496325
463275189

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سعيد بن العاص  ) 2ايمان،
لوريان  ) 3ن ن ،كدسنا ،ربع ) 4
معان ،بدلنا  ) 5انزالي ،انسان ) 6
روم ،اعرب ،وجد  ) 7يبيعه ،واو،

به  ) 8روابي ،يسر  ) 9ون ،ديانا،
وتر  ) 10بين ،ساتير  ) 11باناما،
يسيرا  ) 12الم ،اهدت ،امن.
عموديا:
 ) 1سام مارينو ،با  ) 2عين
عنوب ،نبال  ) 3يم ،ازمير ،ينم ) 4

داكنا ،عودنا  ) 5بند ،الهاي ،ما 6
) سبيع ،باساه  ) 7الند ،روينا 8
) لواالبا ،اتيت  ) 9عر ،ن ن ،وي،
يس  ) 10اي��راس��و ،سوريا ) 11
صاب ،اجبرت ،رم  ) 12نعانده،
رمان.

 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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SPY
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة روز
بايرن من اخ��راج بول فيغ .مدة
ال �ع��رض  120دق�ي�ق��ة،ABC( .
اب� ��راج ،سينما س�ي�ت��ي ،ديونز،
اسباس ،غاالكسي).
Jurassic World
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة كريس
ب � � � ��رات م�� ��ن اخ � � � � ��راج ك ��ول� �ي ��ن
ت��ري �ف��ورو .م ��دة ال �ع��رض 123
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،اب���راج ،فوكس،
سينمال).
Minions
فيلم تصويري بطولة ساندرا
ب��ول��وك م��ن اخ� ��راج ك��اي��ل بالدا
وبيار كوفين .م��دة العرض 91
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
اب��راج ،سينما سيتي ،سينمال،
فوكس).
The Gallows
فيلم رع��ب ب�ط��ول��ة كاسيدي
غيفورد من اخراج ترافيس كلف
وك��ري��س لوفينغ .م��دة العرض
 150دق��ي��ق��ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينمال ،فوكس).
كابت مصر
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة محمد
امام من اخراج معتز التوني .مدة
العرض  91دقيقة( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
ديونز ،فوكس ،غاالكسي).
Home
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب��ط��ول��ة
ج�ي��م ب��ارس��ون م��ن اخ� ��راج تيم
ج��ون �س��ون .م��دة ال �ع��رض 100
دقيقة( .فوكس ،سينما سيتي).

