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تتمات  /ت�سلية
�ساركوزي يقول �إنها معركة من �أجل الح�ضارة �ضد الوح�شية

«الق�سام»� :آرون في ( ...تتمة �ص)9

فيما عُ د قبل ذلك في عداد المفقودين ،مشيرة إلى أن آرون ُقتل
إضافة إلى  6آخرين في تفجير ناقلة جند «إسرائيلية» في حي
الشجاعية في  20تموز .2014
وبثت القناة «اإلسرائيلية» العاشرة في نيسان الماضي
برنامجا ً يتعلق بتحقيق عسكري للجيش «اإلسرائيلي» بشأن
الواقعة ،ذكرت فيه أن تفجير المدرعة أثناء العمليات العسكرية
«اإلسرائيلية» في غزة المسماة «الجرف الصامد» أوقع  7قتلى من
بينهم شاؤول آرون الذي لم يعثر على جثته.
ونقلت القناة التلفزيونية عن التقرير العسكري «اإلسرائيلي» أن
مقاتلي القسام تمكنوا من الوصول إلى المدرعة المصابة وحملوا
أشالء الجندي شاؤول آرون ،وأنهم غادروا المنطقة عبر نفق عثر
عليه في أحد المنازل.
وعلى رغم مرور عام على هذه الواقعة ،إال أن مصير هذا الجندي
«اإلسرائيلي» ال يزال مجهوال ً مع غياب أي أدلة ملموسة في شأنه.

العبادي يتوعد ( ...تتمة �ص)9
يذكر أن قيادة العمليات المشتركة أعلنت ،في  13تموز ،2015
عن انطالق عمليات تحرير محافظة االنبار من سيطرة تنظيم
«داع��ش» ،مبينة أن القوات األمنية بمختلف صنوفها تخوض
اآلن معارك التحرير وتتقدم باتجاه االهداف المرسومة لها في
المحافظة.
إلى ذلك ،توعد رئيس ال��وزراء العراقي القائد العام للقوات
المسلحة حيدر العبادي ،بمالحقة جميع المتورطين بتفجير
ناحية خ��ان بني س��ع��د ،فيما وج��ه ب��إع��ادة اع��م��ار المباني
المتضررة.
وقال مكتب العبادي في بيان إن «رئيس مجلس الوزراء القائد
العام للقوات المسلحة حيدر العبادي زار مجالس عزاء التفجير
االرهابي ال��ذي استهدف المدنيين في خان بني سعد وموقع
التفجير ،وعزى اهالي الضحايا».
وتوعد العبادي بـ«مالحقة بقية مرتكبي الحادث االرهابي
والقصاص من المجرمين القتلة» ،مشيرا ً إلى أن «دماء الشهداء لن
تذهب دون حساب وسيزيدنا عزما ً على القصاص من االرهابيين
وتطهيره العراق من دنسهم».
ووجه رئيس الوزراء ،بحسب البيان ،بـ«إعادة اعمار المحال
واألبنية المدمرة».
يذكر أن ناحية بني سعد في محافظة ديالى شهدت الجمعة
الماضي ( 17تموز  ،)2015انفجار سيارة مفخخة بـ 3أطنان من
المتفجرات استهدفت سوقا ً شعبية في الناحية ،ما أدى الى مقتل
 90شخصا ً وإصابة  ،125وفقدان  20آخرين.

نهاية الملف النووي ( ...تتمة �ص)9
إن القرار يتجاوز «الخطوط الحمراء» التي رسمها المرشد األعلى،
واعتبر أن ال قيمة ألي ق��رار يقضي بوضع قيود على القدرات
التسليحية في إيران.
وكانت الخارجية اإليرانية أعلنت في بيان أن إي��ران ستطبق
التزاماتها في إطار االتفاق النووي لكنها أكدت أن قرار مجلس األمن
 ،2231الذي صدّق على هذا النص ال يشمل برنامجها البالستي
وأن إعادة فرض العقوبات تعني عدم التزام األطراف األخرى ،وهذا
يجعل إيران في ح ّل من تعهداتها ،فالغرب يحاول االلتفاف على
إيران من جديد بعدما حاول كثيرا ً وبخاصة عندما ربط الملفات
اإلقليمية في المنطقة بالملف النووي ،لكن إي��ران رفضت وعلى
لسان المرشد األعلى للثورة اإلمام علي خامنئي في تشرين الثاني
عام  2014بعد تلقيه رسالة سرية من الرئيس األميركي باراك
أوباما رفض إيران ربط حل األزمات التي تعصف بالمنطقة بتوقيع
االتفاق النووي حينها.
شددت الخارجية اإليرانية في هذا البيان على أن طهران متأكدة
أن مراكزها العسكرية لن تكون خاضعة للتفتيش وأن القدرات
العسكرية خصوصا ً صواريخ إي��ران البالستية لها هدف وحيد
دفاعي ،وبما أن هذه التجهيزات لم تعد لنقل أسلحة نووية ،فهي
خارج حقل أو اختصاص قرار مجلس األمن.
تكرر أميركا وبريطانيا ما كانت تقوله طهران خالل المفاوضات
بأن ال بدائل عن التوصل التفاق أمام القوة اإليرانية المتعاظمة،
وقامت برمي كرة الضمانات في مرمى الوكالة الدولية بالحفاظ
على سرية الملف النووي االيراني .فقد كلّف مجلس األمن الوكالة
الدولية للطاقة الذرية القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية
لاللتزامات النووية التي اتخذتها إيران مثل الحد من عدد أجهزة
الطرد المركزي أو خفض مخزونها من المواد االنشطارية.
بعد توقيع االتفاق النووي تعول الدول الكبرى على مساهمة
اي��ران في اخماد االزم��ات االقليمية التي يعجز مجلس االمن عن
تسويتها في ظل الخالفات العميقة القائمة داخ��ل صفوفه بين
الروس والغربيين وبخاصة إرهاب «داعش» الذي وصل إلى أوروبا
والذي بات يهدد أمنها إضافة إلى األزمتين السورية واليمنية.

توفيق المحمود

«داع�ش» يتبنى ( ...تتمة �ص)9

ال�صيد :تون�س م�صممة على محاربة التطرف
أكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أن
بالده مصممة على محاربة التطرف واإلرهاب وتعزيز
القدرات العسكرية واللوجستية لقوات األمن والجيش
واألجهزة االستخباراتية.
وشدد الصيد لدى وصوله الى العاصمة البلجيكية
بروكسيل ،للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية
االتحاد األوروبي المخصص لألمن ومكافحة اإلرهاب،
على أهمية االستفادة من التجربة األوروبية في مجال
مكافحة اإلرهاب ،مشيرا ً إلى أن اإلرهاب أصبح ظاهرة
تهدد عددا ً من بلدان العالم وبعض بلدان المتوسط
ومنها تونس.
ولفت رئيس الحكومة التونسية إل��ى أن القضاء
على ظاهرة اإلره��اب ،يقتضي تعاونا ً وتنسيقا ً على
المستويين الثنائي واإلقليمي ،ال سيما في ما يخص
تأمين الحدود.
يذكر أن المجلس االوروب��ي أص��در بيانا ً منتصف
حزيران  ،2015أكد فيه أنه سيتم تخصيص مساعدة
لتونس تقدر بـ  25مليون يورو ،من أجل تمويل برنامج
إلصالح القطاع األمني ،والذي من المنتظر أن ينطلق
منتصف ع��ام  ،2016علما ً أن��ه تتم حاليا ً صياغة
المحور الخاص بمكافحة اإلرهاب.
وكانت فاديريكا موغيريني الممثلة السامية لالتحاد
األوروب��ي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية قد
قدمت لرئيس الحكومة الحبيب الصيد مذكرة تتضمن
برنامج مساندة وتعاون في مجال مكافحة اإلرهاب.

إلى ذل��ك ،أعلن الرئيس الفرنسي السابق وزعيم
حزب الجمهوريين نيكوال ساركوزي ،اول من أمس ،من
تونس دعمه لهذا البلد في ما سماه «معركة الحضارة
ضد الوحشية».
وتقول وسائل إعالم تونسية إن الهدف من زيارة
س��ارك��وزي ،التي ستستغرق ثالثة أي��ام هو «بعث
رسالة تضامن للتونسيين» ،بخاصة بعد االعتداءات
اإلرهابية التي عرفتها مدينة سوسة الساحلية في
 29حزيران الماضي والتي راح ضحيتها  39سائحا ً

أجنبياً ،وقبلها الهجوم الذي استهدف متحف باردو في
آذار الماضي والذي قتل خالله  21شخصاً.
وقال ساركوزي عند وضعه إكليالً من الورود قرب
لوحة تذكارية لضحايا هجوم متحف باردو «إن على
أصدقاء تونس أن يكونوا هنا في السراء والضراء»...
«ألن التونسيين ال يخوضون مجرد معركة من أجل
تونس ...إنها معركة تذهب أبعد من تونس وحدها...
إنها معركة من أجل الحضارة ضد الوحشية» ،حسب
تعبيره.

فرن�سا تقرر غلق ملف التحقيق
بوفاة يا�سر عرفات

الإمارات تجرم
خطاب الكراهية والتكفير

قالت النيابة العامة الفرنسية في مدينة «نانتير» امس إن فرنسا ليست مطالبة
بالتحقيق في مالبسات قضية وفاة رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات التي
افتتحت عام .2012
وطالب المدعي العام الفرنسي ،الذي كان مسؤوال ً عن التحقيق ،بإغالق التحقيق في
قضية االشتباه بوفاة ياسر عرفات مسموماً.
وقدمت النيابة العامة الفرنسية قرارها النهائي بعدم المضي قدما ً في هذا الملف ،نظرا ً
الى عدم صدور قرار االتهام ،علما ً أن أرملته سهى عرفات هي التي قدمت شكوى بناء على
اكتشاف آثار البولونيوم على األغراض الشخصية لزوجها.
وتوفي الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في الـ  11من تشرين الثاني عام  2004عن
سن ناهز  75سنة في مستشفى بيرسي العسكري بمنطقة باريس بعد تدهور مفاجئ
في صحته.

أصدر رئيس اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،مرسوم قانون يجرم
التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو األصل اإلثني.
كما يمنع هذا المرسوم «استغالل الدين في تكفير األف��راد أو الجماعات
ويفرض عقوبات تصل إلى اإلع��دام إذا اقترن التكفير بالتحريض على القتل
فوقعت الجريمة بسبب ذلك».
وأف��ادت وكالة أنباء اإلم��ارات الرسمية أن المرسوم ينص على «تطبيق
عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية الزدراء األديان أو التمييز أو إثارة
خطاب الكراهية».
جدير بالذكر أن اإلمارات العربية المتحدة كانت قد أصدرت العام الماضي
قانونا ً لمكافحة اإلرهاب أورد الئحة من  83مجموعة اعتبرها «إرهابية» بينها
جماعة اإلخوان المسلمين.

على األرض المصرية بالسالح ،حيث تشكل الكميات
الصخمة من السالح الفردي والمتوسط التي خلفها نظام
القذافي خزانا ً ال ينضب بالنسبة للجماعات اإلرهابية
المسيطرة اليوم على األرض الليبية ،والتي تستخدم
كما يرى هؤالء الخبراء من قبل عدوي مصر االقليميين
تركيا وقطر لزعزعة االس��ت��ق��رار المصري ،وبهدف
إفشال محاوالت النهوض االقتصادي التي تعمل عليها
القيادة المصرية وتضعها في قمة أولوياتها ،ويتحدث
العسكريون واألمنيون السابقون المصريون بمرارة عن
خذالن حلفاء مصر الخليجيين لها عندما دعت لتشكيل
حلف لمحاربة اإلرهاب في ليبيا ،العميد والخبير األمني
خالد عكاشة رأى أن مصر دفعت في ليبيا ثمن تمايزها
عن السعودية في ما يخص الموقف من األزمة السورية،
كما أنها تدفع ثمن ارت��ه��ان ال��دول الخليجية للقرار
االميركي الذي ما زال يقف عقبة أمام تشكيل تحالف
دولي لمواجهة اإلرهاب في ذلك البلد.
لكن الحديث عن الخذالن السعودي لمصر ال يقتصر
على قضية الملف الليبي ،فاإلعالميون والعسكريون
السابقون المصريون ال يخفون امتعاض مصر من انفتاح
السعودية المعلن على كل من تركيا وجناحي جماعة
االخ��وان المسلمين في اليمن وفلسطين هذا إلى جانب
انفتاحها السابق والمعلن على إخوان سورية ،ويرى
الكاتب في جريدة «الوطن» المصرية والمحلل السياسي
نشأت الديهي أن قيام السعودية بتسليح وتمويل من
تسميه بالمعارضة المعتدلة في سورية والمكونة
أساسا ً من جناح اإلخوان المسلمين السوري ،يعد بقصد
أو بغير قصد ضربا ً لألمن القومي المصري ،ويستشهد
الديهي هنا بمقولة قديمة لمحمد علي باشا تنص على أن

�أميركا الالتينية ( ...تتمة �ص)9

السعودية حرة فيما تفعل وإحنا مش أوصياء عليها ،لكن
حابب أوضح أنه في نفس الوقت مفيش حد وصي علينا
ودا أمر مهم جدا ً الزم نشير إليه».
وكرر الحسيني كالمه قائالً« ،بأكد تاني ماحدش وصي
علينا وضع الكلمة بين (قوسين) ألن دا الوضع القائم!»،
وأرفق الحسيني سخريته من مخاوف خطر التشيع الذي
تروج له السعودية بسخرية من «عاصفة الحزم» التي
وصفها بأنها مجرد فقاقيع لن تنتج شيئاً.
فهل يشكل االتفاق النووي بين إيران ودول ()1 5+
الفرصة المنتظرة أمام مصر الختبار البدائل ،أو على
األقل لتوسيع دائ��رة عالقاتها االقليمية ،خصوصا ً في
ظل التالقي المصري اإلي��ران��ي على ض��رورة مواجهة
الجماعات اإلرهابية في كل من العراق وسورية وليبيا،
وفي ظل ما يتوقع ان يتوافر إلي��ران من عائدات مالية
ضخمة كنتيجة لالتفاق ،يمكن أن تشكل بديالً استثماريا ً
مهما ً لمصر ،يمكنها من تنويع مصادر االستثمار األجنبي
فيها ،والتي تقتصر اليوم على االستثمارات الخليجية في
شكل رئيسي.
من جهته ،يرى المحلل السياسي نشأت البديهي
أن التردد المصري في االنفتاح على إيران يعود أساسا ً
للحرص المصري على مراعاة مخاوف الدول الخليجية،
وأن هذا المبرر يزول اليوم في ظل رسائل التهنئة الرسمية
التي وجهتها كل من الكويت واإلمارات لطهران على إنجاز
اتفاقها النووي مع الدول العظمى في العالم ،وفي ظل
المساهمة الدبلوماسية العمانية الفعالة في إنجاز هذا
االتفاق.

وكشفت ه��ذه الخطوات عن حجم ما يتمتع به الحكام العرب من
عجز وخنوع وادم��ان للتطبيع ،فـ»إسرائيل» بسياستها العدوانية
خسرت ج��زءا ً من العالم ولكنها في المقابل ربحت ج��زءا ً من العالم
العربي المتمثل في بعض االنظمة الخليجية ،وبينما توافرت الظروف
للمرة األولى في تاريخ الصراع العربي «االسرائيلي» لممارسة ضغط
حقيقي على «اسرائيل» ومحاصرتها دبلوماسيا ً على المستوى الدولي
بسبب الجرائم التي ترتكبها يؤكد المراقبون ان «اسرائيل» وجدت سندا ً
ومخرجا ً في دعم بعض الدول العربية لها ،حيث وصف الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي ما يحدث في غزة حالة من االقتتال والعنف ليس
اال ،وح ّمل الطرفين المقاومة واالحتالل مسؤولية ما يحدث كما أعلن
مبادرة مشروطة باستمرار الحصار على غزة ووقف العدوان ،وأغلقت
السلطات المصرية معبر رفح الحدودي بعد يوم واحد من فتحه امام
الجرحى ،ومن جانبه اكد الكاتب البريطاني ديفيد هيرست ان العدوان
«االسرائيلي» على غزة جاء بمباركة دولية واقليمة من دول على راسها
مصر والواليات المتحدة والسعودية ،حيث أكد الكاتب في مقالة نشرت
بصحيفة «هيفنتكون بوست» االميركية ان العدوان األخير على غزة جاء
بموافقة السعودية التي اردات مع مصر ان تلحق بالمقاومة ضربة كبيرة
تجبرها على االستسالم والقبول بشروط التسوية في وقف اطالق النار
والسالم مع العدو الصهيوني مستقبالً.
ويؤكد المتابعون ان وح��دة القضية بمواجهة االستعمار والتسلط
انتماء يوحد اكثر من اللغة والجغرافيا ففي خطوة لم تكن مستبعدة
على رئيس فنزويال التي كانت وما زالت تدعم وتناصر حقوق الشعوب
العربية ومهتمة باإلبقاء على العالقات الودية مع دول الشرق االوسط،
صرح رئيسها مادورو ان الرئيس الراحل هوغو تشافيز علّم الفنزويليين
دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ودعا الفلسطينيين
الى مواصلة نضالهم حتى تحقيق النصر ،وأكد ان المجموعات االرهابية
التي تدمر سورية والعراق شكلها الغرب بغية اخضاع الشعوب العربية
وإقعادها عن نهوضها.
فمع الصراع العربي «االسرائيلي» الذي تشهده دول الشرق االوسط ومع
المواقف والخطوات المتناقضة التي تتخذها كل من دول اميركا الالتينة
والدول العربية يؤكد المتابعون ان التشابك مع دول اميركا الجنوبية
ودول البريكس سيكون اكثر خدمة للقضايا العربية من التعويل واالعتماد
على دول تدعي العروبة ،وبالذات بعد البيان الذي صدر عن نواب وزراء
خارجية دول البريكس في  22ايار من العالم الحالي وأكدوا فيه دعمهم
الثابت لسيادة ووحدة الدول العربية المتأزمة ومنها سورية حيث جددوا
دعوتهم لحل االزمة سلميا ً من قبل السوريين انفسهم ،وأعربوا عن أملهم
في استئناف العملية السياسة في اليمن من قبل اليمنيين انفسهم.

فارس رياض الجيرودي

ناديا شحادة

العالقة الإيرانية ( ...تتمة �ص)9
أمن مصر القومي يمتد من جبال األناضول إلى بحيرات
أوغندة ،فإن ضرب سورية هو بالضرورة وبال أدنى شك
ضرب لألمن القومي المصري كما يقول الديهي.
ل��ق��د س��ب��ق ووردت ف��ي ق��ن��وات اإلع��ل�ام المصري
المحسوبة على القيادة المصرية إش���ارات ع��دة عن
تلويح باالنفتاح على إيران كرد على سياسات االنفتاح
السعودية على كل من تركيا واالخوان أشهرها ،ما قاله
اإلعالمي المصري يوسف الحسيني ،عندما وجه تهديدا ً
مبطنا ً للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن
مصر ستقيم عالقات مع ايران ردا ً على تقارب الرياض
مع تركيا.
وق��ال الحسيني في برنامج «السادة المحترمون»
على قناة «أون تي ف��ي» موجها ً كالمه للملك سلمان
وللسعودية« ،لستم أوصياء علينا في إقامة عالقات مع
إيران وغيرها ،ألننا لم نتكلم على عالقتكم بإيران فلكل
مصالحة ونحن نبحث عن مصالحنا».
وأضاف في رسالة تمهد الرأي العام المصري والعربي
لتقارب محتمل مع إي��ران« ،قد تصحو صباحا ً فتجد
عالقتنا قوية بإيران وسيبك من حكاية التشيع والكالم
الفارغ دا».
وأضاف الحسيني« ،أنا حابب أوضح شيئا ً مهماًَ ،وهو
إن كل دولة في الدنيا لها الحق في أن ترسم سياستها
كيفما ش��اءت ،وأقصد هنا المملكة العربية السعودية
على سبيل المثال ،عندها عالقات مع تركيا وهي ترى
أن الوضع الحالي سياسيا ً يحتم عليها مد جسور مع
أنقرة».
وت��اب��ع« :طبعا ً إحنا منقدرش نتكلم على عالقة
السعودية بتركيا حتى لو عالقتنا إحنا سيئة بأنقرة ،ألن

ميدانياً ،أعلن تنظيم «داعش» في اليمن مسؤوليته عن تفجير سيارة
خارج مسجد المؤيد غرب العاصمة صنعاء .ويأتي التفجير الذي أدى
إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بحسب مصادر
الشرطة ،بعد سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت العديد من
مساجد العاصمة خالل شهر رمضان الفائت.
وفي سياق متصل ،يواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب
اليمني مخلفا ً المزيد من الضحايا معظمهم من النساء واألطفال والمنازل
والمؤسسات الحيوية المدنية المدمرة ،فيما يواصل الجيش اليمني
واللجان الشعبية استهداف المواقع العسكرية السعودية في منطقتي
جيزان ون��ج��ران ،حيث تمكنوا من قصف المراكز الحدودية للحرس
الحدودي السعودي بعد عمليات عدوانية متكررة من الموقع ،ما دفع
الجنود السعوديين إلى الفرار منه.
وقد تمكن الجيش واللجان الشعبية من استهداف معسكر األمن العام
السعودي وإم��ارة «ن��ج��ران» ،فيما قصفوا بالصواريخ موقع المعطن
العسكري السعودي ومواقع عسكرية بمنطقة الخوبة في «جيزان».
هذه اإلنجازات اليمنية ،والتقدم باتجاه المواقع السعودية ،تأتي
ردا ً على مواصلة طائرات العدوان السعودي غاراتها على المدنيين في
المناطق السكنية ،حيث استهدفت العاصمة صنعاء بغارات على منطقة
الحفاء ومنزل مهدي مقولة في قرية مقولة بمديرية سنحان ومنطقة
يحيص بمديرية أرحب.
في غضون ذلك استشهد  13شخصا ً في غارات للتحالف السعودي
على قرية الصدر غرب صعدة شمال اليمن.
وفي صنعاء استشهد تسعة أشخاص في قصف لطائرات التحالف
السعودي على سوق شعبية .وفي قعطبة استشهد خمسة أشخاص
بغارات لطائرات التحالف السعودي .الغارات استهدفت مناطق في
أرحب وأبين وبيحان والضالع.
وفي عدن جنوب اليمن تراجعت حدة االشتباكات بين الجيش اليمني
واللجان الشعبية من جهة ،والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور
هادي من جهة أخرى في حي التواهي بعدن.
على صعيد آخ��ر ،أع��رب الناطق الرسمي باسم األمين العام لألمم
المتحدة فرحان حق عن قلق المنظمة حيال الوضع اإلنساني في عدن،
معلنا ً أن المبعوث الخاص لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد ،سيتوجه
مجددا ً إلى الرياض بهدف وقف القتال.
من جانب آخر ،أعلن محافظ عدن نايف البكري ،أمس عن وصول أول
سفينة مساعدات تابعة لألمم المتحدة إلى مرفأ عدن منذ أربعة أشهر،
وحسب مصادر إعالمية ،فقد حملت السفينة  4700طن من المساعدات
إلى ميناء الزيت التابع لمصفاة عدن.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1عالم من أصل ألماني راحل شرح كيف يتحول الضوء الذي
يصطدم بشبكة العين إلى صورة ،أكبر سلسلة جبال في
أوروبا
2 .2جزيرة مرجانية في المحيط الهندي ،أرجأ األمر
3 .3مرفأ في جنوب أوستراليا ،والية أميركية
4 .4أقرع الجرس ،للنداء ،مدينة ألمانية
5 .5القبر ،للتفسير
6 .6بيت الدجاج ،عائلة ،جعلتما األمالك الخاصة ملكا ً للدولة
7 .7والية في وسط الهند
8 .8سقوط في اإلمتحان ،من القارات
9 .9كاتبت ،يطلي باأللوان
1010للتأوه ،بلدة لبنانية ،أحرف متشابهة
1111يدعمكم بالمال ،جزيرة بريطانية ،من كانت أسنانهم
صغيرة ومتالصقة
1212إستمر األمر ،سالم ،يفرح

1 .1دولة صغيرة تقع في المحيط الهندي ،وافق الرأي
2 .2ضعف ،نسجنهما
3 .3ضربنا بالحجارة ،اول دوالي ،نجيع
4 .4أرض مرتفعة ،مدينة ألمانية
5 .5نبيلة رومانية أسست في روما أول مستشفى لمعالجة
المرضى الفقراء ،لقب رئيس التبت الديني والمدني
6 .6جزيرة سورية تجاه طرطوس ،بلدة لبنانية
7 .7عالم باالمر ،يسر
8 .8توبّخ ،بتول قديسة روت التقاليد اللبنانية أنها تنكرت
بثياب راهب وعاشت في دير بوادي قنوبين
9 .9من بحور الشعر ،غير مطبوخ
1010من حركات الموج ،تصدعها وتفرقها
1111يرقد ،شهر مصري
1212عاصمة أوروبية ،مدينة ألمانية ،أص ّر على االمر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،916732485 ،847561293
،175683942 ،532894761
،683429517 ،429157638
،298376154 ،751948326
364215879

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اورفيوسن ينوح  ) 2وادي
ال��ق��رن ،ي��و  ) 3ور ،دراك����وال ) 4
يسدوا ،اسدل  ) 5را ،نماطل ،وني
 ) 6يردانه ،نالوت  ) 7سين،حلي،

يتم  ) 8مالك ،مهد ،يا  ) 9نانب،
بد ،الدم  ) 10ينحتوا ،ي ي ) 11
اسرار ،نسلناه  ) 12لم ،نبراسكا.
عموديا:
 ) 1اوزي��ري��س ،نبال  ) 2وا،
ساريما ،سم  ) 3ردود ،دنانير ) 4

فيرونا ،لبنان  ) 5يا ،امنحك ،حرب
 ) 6ول��د ،اه��ل ،ب��ت  ) 7سقراط،
ي��م��دون��ا  ) 8راس��ل��ن ،اس��س ) 9
ينكد ،اي��دا ،لك  ) 10ولولت ،لينا
 ) 11ويل ،نوميديا  ) 12حوانيت،
امن هد.

 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).

