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تتمات  /ت�سلية

«داع�ش» ...ال�سحر ( ...تتمة �ص)9

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

صحيفة «التليغراف» البريطانية أنّ هذا التنظيم يزداد قو ًة واتساعا ً في
مناطق نفوذه حتى أنه بات معتمدا ً على ذاته ماد ّيا ً من طريق عائدات النفط
وتجارة السالح بما يقدر بمليون دوالر يوميا ً فقط من عائدات النفط الذي
يشتريه سماسرة أتراك بعلم الحكومة التركية.
ومن جانب آخر ،ربما بدأ تنظيم «داع��ش» اإلرهابي يعد العدة لتوجيه
ضربات الى الحكومة التركية عبر استهداف أمنها بتفجيرات بسيارات
مفخخة ،ومن ثم شن عمليات على الجيش التركي ،لذلك تخشى السلطات
التركية أن تمت ّد قوة التنظيم الى تركيا ،لذلك تريد الضغط عليه إلضعافه
ومنع ادخ��ال س�لاح ومسلحين ومساعدات ل��ه ،ألن تركيا ب��دأت تخشى
أن يحصل فيها كما حصل في العراق وسورية واليمن ،ويتعشش فيها
االرهابيون ،وهي حتى اآلن لم تنت ِه من قوات حزب العمال الكردستاني الذي
أذاقها الويالت ،فكيف اذا دخل تنظيم ارهابي متشدّد ال يعرف الرحمة ،وال
يم ّيز بين صديق وعدو ،والمهم عنده إرضاء مصالحه ،فبذلك سيتم ضرب
استقرار تركيا وامنها ،وتحويل بعض مناطقها ال سيما المحاذية لسورية الى
بؤر امنية.
يبدو أنّ السحر التركي انقلب على الساحر ،وبدال ً من أن تكون تركيا في
مأمن وصلت اليوم لتصبح مستهدفة ،وذلك نتيجة اعمالها الخبيثة ،وتآمرها
على سورية وإدخال السالح والمسلحين لينتشروا في سورية ،وينقلبوا
عليها ،واليوم الذي حصل هو أن تركيا كانت تحاول مهادنة تنظيم «داعش»
إال أنّ سحرها انقلب عليها ويسعى التنظيم لضربها.

توفيق المحمود

تفجير �سيارات تابعة لن�شطاء في حركتي
حما�س والجهاد الإ�سالمي في غزة
فجر مجهولون في قطاع غزة المحاصر في فلسطين المحتلة خمس
ّ
سيارات تعود لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية
لحركة حماس ،وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد اإلسالمي في حي
الشيخ رضوان ولم ترد أية معلومات بعد عن وقوع اصابات.
وأش��ارت األنباء األ ّولية إلى انّ االنفجارات وقعت على نحو متزامن
و ُن ّفذت بواسطة عبوات ناسفة ،في حين قالت وزارة الداخلية في غزة
إن «المجرمين لن يفلتوا بجريمة تفجير سيارات تابعة لفصائل المقاومة
في منطقة الشيخ رض��وان» .و ُرسمت على بعض الجدران قرب مكان
التفجيرات اعال ٌم لتنظيم «داعش» االرهابي.
وفي بيان مشترك ،أكدت حركتا القسام وسرايا القدس أن بعض األيادي
اآلثمة تحاول النيل من المقاومة عبر تفجير مركبات المجاهدين ،وأكدت
الحركتان أنهما لن يتهاونا في مالحقة الفاعلين ولن تثنيهما أفعالهم عن
واجبهما في حماية شعبهم ومواجهة العدو.
وفي السياق ،قال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم
إن عناصر تخريبية قامت صباح األحد بتفجير عدد من السيارات التي
تتبع لفصائل المقاومة في منطقة الشيخ رضوان ،خلّفت اضرارا ً مادية،
وقد باشرت األجهزة األمنية التحقيق في الحادث وتعمل على تعقب
الفاعلين.
وكان التنظيم اإلرهابي هدد مطلع الشهر الجاري عبر شريط مصور
بث ّته مواقع تابعة له بـ «اسقاط» حركة المقاومة اإلسالمية «حماس» في
قطاع غزة ،بسبب ما س ّماه «عدم تطبيقها الشريعة» وممارستها التضييق
األمني على أنصاره».

ارتفاع عدد �شهداء هجوم
ال�شيخ زويد �إلى  7جنود

وأصدرت الجامعة العربية بيانا ً جاء فيه أن
العربي تحدث مع المبعوث األممي «حول الكثير
من األفكار التي تهدف إلى إيجاد حل نهائي لألزمة
السورية التي دخلت عامها الخامس والمتمثلة في
تنفيذ مخرجات مؤتمر جنيف».
وأكد العربي في البيان أهمية التوصل إلى «حل
سلمي يؤدي إلى مرحلة انتقالية وإنشاء هيئة
حكم انتقالي لها صالحيات كاملة» ،مشيرا ً إلى
أن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون مهتم
بذلك ،مضيفا ً أنه ال بد من العمل على أن تكون
هناك بدائل للحلول المطروحة وبمشاركة جميع

السوريين.
ميدانياً ،واص��ل��ت وح���دات الجيش السوري
مدعومة بفصائل المقاومة عملياتها العسكرية في
مدينة الزبداني بريف دمشق الشمالي الغربي،
وسط قصف مدفعي وجوي مركز استهدف مراكز
وتحصينات للمسلحين.
ه��ذا وق��د تمكنت وح��دات الجيش والمقاومة
من السيطرة على منطقة درب الشام وتلة ب ّقين
ال��ذي يعتبر طريق اإلم���داد والعبور الرئيسي
للمجموعات المسلحة من الزبداني إل��ى سوق
وادي بردى جنوباً ،ووسعت نطاق سيطرتها في

هل ت�سقط «حما�س» ( ...تتمة �ص)9
سهل الزبداني وتمكنت من قتل أكثر من  20مسلحا ً
خالل محاولتهم الفرار من المنطقة.
وف��ي ري��ف القنيطرة ق��ال م��ص��در عسكري
سوري إن «وح��دة من الجيش وجهت ضربات
بالمدفعية الثقيلة على رتل آليات لإلرهابيين
أسفرت عن تدمير أكثر من ثالثين آلية ومقتل
عشرات اإلرهابيين بعد ظهر اليوم في قرية أم
باطنة».
في حين وجه الجيش ضربات مركزة لتجمعات
المسلحين في قريتي أوفانيا وأبو شطة القريبة
من جباتا الخشب.

 دعم السعودية لحماس لتسلّم السلطة الفلسطينية بدال ً من محمود عباسوفي مرحلة الحقة بدال ً من حركة فتح.
في مقابل ذلك تطلب السعودية ما يلي:
 قطع العالقات بين حماس واي��ران وبين حماس وحزب الله كما فعلتحماس مع سورية.
 تعهد حماس بعدم مهاجمة «اسرائيل» والتعهد بمنع ايّ عمل مقاوم منغزة بخاصة من حركة الجهاد االسالمي وبقية الفصائل.
 وضع قدرات حماس بتص ّرف القيادة السعودية للقتال في اليمن خصوصاً،وقيام حماس بقيادة فصائل المعارضة السورية تحت العباءة السعودية
لتأسيس جبهة معارضة مسلحة غير «داعش» على ان تذوب «جبهة النصرة»
و«الجيش الحر» في هذا االتحاد العسكري بالتكامل مع ائتالف سياسي جديد
تحضيرا ً للمفاوضات السياسية المقبلة في حال تع ّذر الحسم العسكري
وإسقاط النظام.
 تعهّد حماس بتغطية التحركات للجماعات التكفيرية في المخيماتاللبنانية لمهاجمة حزب الله والدعم العسكري للجماعات السنية في لبنان
بغطاء سياسي من تيار المستقبل وجماعة  14آذار.
 تعهد حماس بتنظيم وتدريب النازحين السوريين في لبنان لدعم المشروعالسعودي ض ّد المقاومة في لبنان عبر بروباغندا الثأر من المقاومة لتدخلها في
سورية.
تحاول السعودية وبتشجيع أميركي تقليد ايران وعالقاتها مع قوى المقاومة
في المنطقة ،والتي أعطت ثمارها بصمود سورية وانتصار لبنان والتقاط العراق
ألنفاسه والمبادرة للدفاع ذاتيا ً عبر الحشد الشعبي ،وكذلك ما يجري في اليمن
والذي أنزل السعودية عن عرشها وزعامتها وصارت دولة عادية تشارك في
الحرب ،وبدأ االرهاب الذي حضنته وأرضعته يعود اليها ليمارس السفاح زنا
وسيتوسع اكثر في قابل االيام.
المحارم اإلرهابي في الرياض والطائف
ّ
هل ستسقط حماس في الفخ السعودي وتتح ّول الى حركة تؤجر المقاتلين
بعيدا ً من فلسطين؟
هل تسقط حماس في فخ اإلغ��راءات السعودية بالمال والسلطة وتنسى
القضية؟ او تب ّرر افعالها كما يفعل التكفيريون الذين رفعوا مع «اإلخ��وان
المسلمين» شعار الجهاد ض ّد االنظمة وتطهير الساحات ...قبل مقاومة العدو
«االسرائيلي»؟
هل ستك ّرر حماس اخطاء ياسر عرفات في األردن ولبنان وآخرها بتأييد
صدام في غزو الكويت؟
هل ستوقع كتائب القسام في الداخل الفلسطيني على هذا االتفاق ام تتم ّرد
عليه؟
صحيح انّ حماس في موقف صعب كمن يفرض عليه الخيار بين امه وزوجته
ام اوالده وانه ال يستطيع الجمع بينهما ...لكن األفضلية واألولوية هي للحكم
اإللهي وليس للعصبيات المذهبية او فقه المصالح ،وعلى قيادة حماس ان
تنحاز إلى المبادئ وليس إلى المصالح ،وان تستفيد من تجربتها خالل أعوام
الربيع العربي الذي رفعت علمه في غزة في أول زيارة لخالد مشعل اليها بدال ً
من علم فلسطين ،وعلى قيادة حماس في الخارج أن تسأل نفسها ماذا ربحت او
حققت من مكاسب بعد انحيازها للمشروع االميركي -الخليجي بدعم «الربيع
العربي» ،سوى الضياع والفشل وخسارة الحلفاء؟ ومع ذلك لم تتع ّمر غزة،
ولم تتحقق حكومة الوحدة الفلسطينة والمشاركة مع السلطة .ولم يفتح معبر
رفح ولم يطلق سراح األسرى الفلسطينيين ولم يقبض موظفو حكومة حماس
رواتبهم ...ولم ينتصر ك ّل الذين دعمتهم حماس في الربيع العربي ،فانهزم
اإلخ��وان في مصر وصادر «داع��ش» و«النصرة» الثورة السورية المفترضة
ووجدت حماس نفسها في حلف الخائبين والفاشلين ...فهل ستغرق اكثر في
المستنقع السعودي وتمحو تاريخها الناصع في المقاومة؟
هل تنحاز قيادة حماس الى مبادئها وقسمها بمقاومة االحتالل وتحرير
القدس؟
انني أراهن على الفلسطينيين المقاومين في الداخل فقط اما الباقون فقد
تذ ّوقوا طعم المقاولة الدسم والغني وليس من مصلحتهم العودة للمقاومة!
دعاؤنا أن ينقذ الله سبحانه قيادة «حماس» من نفسها ومن أفخاخ أصدقائها
الجدد وان ال تنخرط في المقاومة الشعبية في اليمن مع «القاعدة»!

يفجر ( ...تتمة �ص)9
«داع�ش» ّ
وفي السياق ،واصلت القوات العراقية عملياتها
العسكرية الستعادة محافظة األنبار من تنظيم
«داع��ش» وتسعى هذه القوات إلى السيطرة على
المناطق الغربية من العراق المتصلة بالحدود
مع سورية لتضييق الخناق على مقاتلي التنظيم
ولقطع طرق إمدادهم.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل العشرات
من عناصر التنظيم بقصف جويّ لطائرات الجيش
غرب مدينة الموصل كذلك ن ّفذت الطائرات العراقية
ض��رب��ات ج��وي��ة على م��رك��ب��ات وأف����راد تابعين
«لداعش» في مدينة الرمادي ،ما أوق��ع قتلى في
صفوف المسلحين.
جاء ذلك في وقت كشف مسؤول العالقات في
الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل
محيي الدين المزوري أم��س ،عن أسماء أبرز
ق���ادة تنظيم «داع���ش» ال��ذي��ن ق��ض��وا بقصف
لطائرات حربية عراقية وسط الموصل ،مؤكدا ً
أن القصف سيسجل إنجازا ً مهما ً لسالح الجو
العراقي.
ونقل عن ال��م��زوري قوله إن «ط��ائ��رات حربية
عراقية استهدفت اجتماعا ً لمسؤولي جماعة داعش
داخل الحرم الجامعي لجامعة نينوى وسط مدينة
الموصل» ،مؤكدا ً أن «الهجوم الجوي أسفر عن مقتل
عدد من قيادات داعش».
وأض��اف ،أن «من بين القتلى كل من وزير أمن

داعش عبد الله سلمان الجبوري ووزير أمن الرقة
م��زاح��م العجيلي وم��س��ؤول دي���وان األم��ن حمزة
الفلسطيني واالعالمي في أمن داع��ش سيف الله
محمد الحمدوني وعنصر أم��ن داع���ش ف��ي أمن
البوكمال السورية أشرف المغربي».
واعتبر المزوري «الهجوم الجوي ضربة مؤثرة
ض��د جماعة داع���ش» ،مبينا ً أن «ه��ذا الهجوم
سيسجل إنجازا ً لسالح الجو العراقي» ،مضيفا ً
أنه «منذ سقوط الموصل لم يقتل إال  17قياديا ً
من داع��ش من خ�لال القصف الجوي للتحالف
الدولي».
وفي وقت سابق ،أعلنت وزارة الدفاع العراقية،
عن مقتل العشرات من عناصر جماعة «داعش»
اإلره��اب��ي��ة بقصف ج��وي غ��رب مدينة الموصل.
وقالت إن «أب��ط��ال طيران الجيش نفذوا ضربة
منتخبة على مقر قيادة وسيطرة وتجمع لعصابات
داعش اإلرهابي غرب الموصل» .وأضافت الوزارة،
أن «القصف أسفر عن مقتل العشرات من عناصر
الجماعة االرهابية».
وف���ي ال��س��ي��اق ،وص���ل رئ��ي��س هيئة األرك���ان
المشتركة للجيش األم��ي��رك��ي ال��ج��ن��رال مارتن
ديمبسي ،إلى العاصمة بغداد مساء أول من أمس،
في زيارة غير معلنة.
وذك��ر مسؤولون في وزارة ال��دف��اع األميركية
«البنتاغون» أن الجنرال ديمبسي تحدث إلى قوات

ب�لاده عن التهديد ال��ذي تمثله جماعة «داع��ش»،
وأطلعهم على العمليات العسكرية لمحاربة
الجماعة االرهابية في مدينة «الرمادي» بحسب
«سي ان ان».
من جانبها ،قالت مصادر اعالمية وامنية عراقية،
انه من المتوقع أن يلتقي ديمبسي عددا ً من القيادات
السياسية واألمنية للتباحث حول آخر التطورات
على الساحة العراقية.
وكان منفذ الهجوم االرهابي ينادي على الناس
ل��ش��راء الثلج بسعر رخ��ي��ص أك��ث��ر م��ن السعر
المعروض في األسواق بمناسبة ليلة عيد الفطر،
وعندما تجمع الناس حول الشاحنة ،قام المهاجم
االنتحاري بتفجيرها.
الى ذلك ،أقدم «داع��ش» االرهابي على تفجير
ملعب الرمادي األولمبي غرب المدينة في شكل
كامل بعد ايام من انسحاب القوات العراقية.
وأكد مصدر امني في محافظة األنبار ان «عناصر
تنظيم داعش أقدموا ،اليوم ،على زرع عبوات ناسفة
شديدة االنفجار داخ��ل ملعب الرمادي االولمبي
ومحيطه في منطقة الـ 18كيلو غ��رب الرمادي،
وتفجيرها من بعد ،ما اسفر عن انهيار الملعب
بالكامل».
وأض��اف المصدر ال��ذي طلب ع��دم الكشف عن
اسمه «أن ال��ق��وات األمنية انسحبت من منطقة
الملعب األولمبي قبل أيام» ،بعد تطهيرها بالكامل.

اختطاف  3م�سيحيين في �شرق ليبيا على يد «داع�ش»
أعلن تنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي ع��ن اختطاف
 3مسيحيين في النوفلية شرق ليبيا ونشر صور
جوازات سفرهم.
وحسب بيان التنظيم ال��ذي نشر على وسائل
التواصل اإلجتماعي ،فالمختطفون الثالثة من
مصر ونيجيريا وغانا ،ولم ترد في البيان تفاصيل
أخرى.
جاء ذلك في وقت أعلن محمد الحجازي المتحدث
العسكري لحكومة طبرق المعترف بها دوليا ً أن
عملية االختطاف ج��رت في البلدة الصغيرة في
النوفلية وهي أحد معاقل التنظيم االرهابي جنوب
شرقي مدينة سرت.
يذكر أن تنظيم «داعش» وسع سيطرته في مناطق

عدة في ليبيا مستغالً حالة الفوضى واالنفالت األمني
الذي يسود البالد منذ سقوط نظام معمر القذافي
عام  ،2011وسبق أن اختطف التنظيم وأع��دم 21
مسيحيا ً مصريا ً في مدينة سرت ثم  30إثيوبياً.
وعلى األرض ،تجددت االشتباكات في محاور
عدة من مدينة سبها جنوب ليبيا بين قبيلتي التبو
والطوارق ،أسفرت عن مقتل  3أشخاص وجرح 6
آخرين ،وفق ما أعلن المتحدث باسم غرفة عمليات
أوباري التابعة للطوارق.
وق��ال ال��م��س��ؤول ،إن االشتباكات اندلعت بين
الجانبين واستخدمت األسلحة الثقيلة والمتوسطة
في المواجهات ،ما يمثل خرقا ً التفاق وقف إطالق
النار الذي توصل إليه الطرفان مؤخراً.

هذا وطالب الحراك الوطني لطوارق الجنوب،
حكومة اإلنقاذ ،بإرسال قوة محايدة لبسط األمن
في حي الطيوري بالمدينة ،داعيا ً الحكومة ،وأعيان
سبها ،إلى إرسال لجنة لتقصي الحقائق.
وفي درنة ،أسفر انفجار عبوة ناسفة على جسر
قرب وادي مرقص يبعد  30كلم عن درنة ،عن إصابة
عنصرين اثنين في صفوف الجيش الليبي ،نقال
إلى المستشفى لتلقي العالج ،على حد قول قيادي
عسكري.
وأض��اف القيادي أن عناصر الجيش تمكنت من
تفكيك عبوة ناسفة أخرى مزروعة على أحد الجسور
القريبة م��ن وادي م��رق��ص ،حيث ي��ق��وم الجيش
بعمليات تمشيط.

د .نسيب حطيط

هل و�صلت نار ( ...تتمة �ص)9
وعلى رأسهم حزب الله ،وسورية واليمن .وبهذا الشكل سيسهل على إيران
إعادة تصميم وجه المنطقة في شكل يتعارض والمصالح السعودية.
وإضافة إلى ذلك ستتمكن إيران من بيع النفط في األسواق العالمية ،وبالتالي
أي تفاهم مع ايران في ملفات المنطقة كالملف السوري سيكون تحت سقف
الخطوط الحمراء التي وضعتها القيادة السورية ومحور المقاومة ،وانسحاب
ذلك على الملف اليمني الذي سيكون لحركة انصار الله والجيش دور مق ّرر فيه.
أما نار االشتباك مع ايران فستكون أكثر خطورة ،فاالتفاق النووي أظهر
تصدّعا ً كبيرا ً في المواقف الخليجية ،فدولة اإلمارات هنأت إيران ،وقطر تتعاون
معها عسكريا ً واقتصادياً ،والكويت تقول إنها دولة محايدة والبحرين خائفة
من الغالبية الشعبية وعُ مان لم تعلن موقفها الرسمي ولكنه معروف بأنه مؤيد
للجانب اإليراني.
وحسب مراقبين فإنّ الخطر األكبر من اشتعال الحرب الباردة بين الرياض
وطهران هو تأثير ذلك على الحرب على تنظيم «داعش» ،التنظيم الذي يتوسع
ويضرب في كل مكان .ومن هنا جاءت نصيحة الرئيس الروسي فالديمير بوتين
بأنّ السعودية امامها خطر االرهاب وأنّ عليها فتح حوار مع القيادة االيرانية
والتفاهم والتعاون على كيفية محاربة «داعش» في العراق وسورية.
يبدو أنّ تفجير الرياض األخير هو رأس جبل الجليد ،وأن ما يحصل من
تهديدات ومخططات ارهابية هو خطير للغاية ،تحاول السعودية ان تخفيه
بثوب ممزق مرقع ال يخفي العيوب ،وهذا الخطر الداهم ُتنكره السعودية .كما
يُنكر المريض مرضه .ويرفض العالج ،ثم يستسلم ولكن بعد فوات اآلوان!

أكد المتحدث باسم الجيش المصري محمد سمير أمس ارتفاع عدد شهداء
الجيش في هجوم الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء إلى  7جنود.
وكانت جماعة ما يسمى بـ»والية سيناء» جناح تنظيم «داعش» االرهابي في
مصر أعلنت في بيان على موقع التواصل االجتماعي «تويتر» مسؤوليتها عن
الهجوم .وذكرت مصادر أن الهجوم استهدف نقاط تفتيش باستخدام قذائف
مورتر.
وأشار المتحدث باسم الجيش المصري إلى أن حصيلة من جرت تصفيتهم
من المسلحين وصلت إلى  59مسلحاً ،وذلك باستهداف تجمعات عدة بمناطق
المهدية والتومة والزوارعة وجبل العليقة وجنوب المساعيد وجنوب اللفتات
وال��وادي األخضر والجورة والترابين والمركز الحضري والبراهمة وجرادة
والمقاطعة وقرية أم شيحان.
وقال إن مخزنين للمواد المتفجرة وعربات ودراجات نارية وعبوات متفجرة
دمرت خالل العمليات األمنية التي شنها الجيش إضافة إلى إلقاء القبض على
 4من المسلحين.
من جهته ،قال اللواء طلعت مسلم الخبير في الشؤون األمنية إن «الجيش
نجح بدرجة كبيرة ،لكن هناك أعماال ً كثيرة مطلوبة ومنها ،أنه تمكن من
ضرب أوكار الجماعات المسلحة واإلرهابية قبل أن تبدأ بتنفيذ أعمالها
اإلرهابية».
وأضاف مسلم «استطاع الجيش كذلك القبض على عدد من اإلرهابيين الذين
كانوا في طريقهم لتنفيذ أعمال إرهابية ،وهذه كلها مكاسب ذات قيمة» ،مشيرا ً
إلى أن قيمة هذه المكاسب ستظهر في المستقبل.

بشرى الفروي

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1عالم دانماركي في وظائف االعضاء درس التبادالت
التنفسية ،اسم موصول
2 .2خاصته ،حفرا البئر ،من لوازم الطالب
3 .3قائد عربي بربري االصل فتح االندلس
4 .4جاوبت ،نقيض بطؤ ،من االلوان (باألجنبية)
5 .5رفعا عن االرض ،خالف كفر
6 .6ضمير منفصل ،استفسر منه
7 .7مدينة في شمال النمسا ،نحقق االهداف
8 .8حرف عطف ،والية اميركية
9 .9بدّلت ،ندم ،من المحرمات
1010عائلة موسيقي ايطالي راحل ،يتبعه
1111حرف ابجدي مخفف ،قطع ،اضجر
1212اتمت العمل ،يصلح البناء ،قرع الجرس

1 .1رأس في اسبانيا على االطلسي شمال غرب مضيق جبل
طارق
2 .2اودية ،مدينة اميركية
3 .3كل نبات طيب الرائحة ،مص ّور
4 .4سلبتم ،تجيء
5 .5تشتم ،حادث مالسنة ،زرع
6 .6والية اميركية ،خفيف السعرات الحرارية (باالجنبية)
7 .7في القميص ،اليف ،سقي
8 .8مطرب لبناني راحل
9 .9نعس ،يذل ،حرف ابجدي
1010اول الصباح ،عاصمة اوروبية
1111م ّد الحبل ،عتب عليه ،من التوابل
1212بلدة لبنانية ،للنداء ،حرف جر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،369274185 ،824915673
،957146328
،715863942
،431528769
،286397514
،673489251
،542731896
198652437

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أ فقيا :
 )1كاالهاري ،امم  )2املدان،
س��ردن��ا  )3ل���ي ،ن��ي��س��اب��ور )4
يونون ،لو ،بلي  )5ننم ،امبابه
 )6دينار ،امرا  )7نرحب ،نسأم

 )8غد ،تاليان ،مي  )9رمحاال،
داك��ن��ا  )10ان��ب��ن��اه ،اام )11
دارها ،الين  )12دم ،برم ،سترا.
عمو د يا :
 )1كالينينغراد  )2اميون،
ردم ،اد  )3ل ل ،نمدح ،حارم

 )4ادنو ،يبتانه  )5هاي نان،
ال��ب��اب  )6ان���س ،م��اج�لان )7
البر ،الم  )8يسبوا ،نادها )9
رو ،باسنا ،يس  )10ادربهما،
ك��ان��ت  )11م���ن ،رم��م��ن��ا )12
مانيال ،يامال.

 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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The Barber
ف �ي �ل��م رع���ب ب �ط��ول��ة سكوت
غلين من اخ��راج باسيل اويس.
مدة العرض  95دقيقة،ABC( .
سينمال ،سينما سيتي).
Magic Mike XXL
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة مات
ب ��ورن ��ر م ��ن اخ� � ��راج ج��ورج��ي
جاكوبس ،ABC ( .كونكورد،
س� �ي� �ن� �م ��ا س� �ي� �ت ��ي ،س� �ي� �ن� �م ��ال،
فوكس).
SPY
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال�ع��رض  120دقيقة،ABC( .
اب���راج ،سينما سيتي ،ديونز،
اسباس ،غاالكسي).
Jurassic World
فيلم تشويق بطولة 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
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
س� ��ان� ��درا ب���ول���وك م���ن اخ � ��راج
ك��اي��ل ب��ال��دا وب �ي��ار ك��وف�ي��ن .مدة
ال �ع��رض  91دق �ي �ق��ة،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).

