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تتمات  /ت�سلية
عبا�س ينوي ( ...تتمة �ص)9

في الضفة الغربية» ،مضيفا ً ان
«ال��ج��ري��م��ة ت��أت��ي ض��م��ن مسلسل
التصعيد الممنهج من قبل االحتالل
الذي أعلنت حكومته المجرمة عن
ال��ش��روع ببناء مزيد م��ن المواقع
االستيطانية ،ما يعني اننا امام
توسيع ل��ل��ع��دوان على ممتلكات
المواطنين واس��ت��ه��داف األم��اك��ن
المقدسة».
وأش�����ارت ح��رك��ة ال��ج��ه��اد إل��ى
ان إره���اب المستوطنين وجيش
االحتالل سيواجه بإرادة فلسطينية
ال تقبل أبدا ً االستسالم والخضوع»،
محذرة «من يحرض على قتل أبناء
شعبنا وتخريب ممتلكاتهم وحرق
المنازل والمساجد واالعتداء عليها
ويطلق العنان لعدوان المستوطنين
عليه أن ينتظر الرد في أي لحظة»،
داعية «جماهير شعبنا إلعالن حالة
ال��م��واج��ه��ة وال��غ��ض��ب وال��ت��ص��دي
لقوات االحتالل والمستوطنين».
ك��م��ا دع����ت ال��ح��رك��ة ال��ش��ع��ب
الفلسطيني إلى الخروج في مسيرة
حاشدة للمطالبة بوقف التنسيق
األمني ودع��وة المقاومة للرد على
الجريمة اإلرهابية البشعة.
ب��دوره��ا ،رأت حركة «حماس»
ان الجريمة تستدعي ردا ً مناسبا ً
ي��ت��ن��اس��ب م��ع إج��رام��ه��م ،محملة
قيادة االحتالل المسؤولية الكاملة
باعتبارها الجهة التي تصدر األوامر
وتحرض على قتل الفلسطينيين
حتى وهُ م أطفال.
ودع����ا أه���ل ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي ه��ب��ة جماهيرية
واس��ع��ة ،دف��اع�ا ً عن األقصى وردا ً
على جريمة إحراق هذا الطفل.
وفي سياق متصل ،اعتبرت حركة
«فتح» ان هذه الجريمة الجبانة تعد
«جريمة ضد اإلنسانية» ،محملة
كذلك حكومة االحتالل المسؤولية
الكاملة ،وأك���دت ان «التحريض
المتواصل ضد الشعب الفلسطيني
وقيادته من قادة المستوطنين ،أدى

إلى هذه النتيجة الكارثية صباح
هذا اليوم».
وأشارت «فتح» إلى أن «المجتمع
ال��دول��ي واألم��م المتحدة ومحكمة
الجنايات ال��دول��ي��ة أم���ام اختبار
حقيقي ،إما االنحياز للحق والعدل
وأخ���ذ خ��ط��وات عملية لمحاسبة
ه��ؤالء المجرمين القتلة والعمل
على إنهاء االحتالل «اإلسرائيلي»،
أو االنحياز لإلرهاب والصمت على
هذه الجرائم أو االكتفاء باإلدانات
اللفظية».
أم��ا «الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين» فقد اعتبرت الجريمة
«ت���ط���ورا ً خ��ط��ي��را ً وت��ص��ع��ي��دا ً غير
م��س��ب��وق» ،محملة مسؤوليتها
ال���ى ح��ك��وم��ة اإلره�����اب وال��ق��ت��ل��ة،
م��ا يستدعي م ّنا جميعا ً تصعيد
ال��م��ق��اوم��ة ،وإع�ل�ان ال��ح��رب على
المستوطنين والمستوطنات.
وأك��د عضو المكتب السياسي
للجبهة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة لتحرير
فلسطين ط�ل�ال أب���و ظ��ري��ف��ة من
جانبه ،أن السلطات الفلسطينية
ستعمل على محاسبة االح��ت�لال
في إط��ار المؤسسات الدولية بما
فيها محكمة الجنايات الدولية
ع��ل��ى ج��رائ��م��ه ال��ت��ي ب��ات��ت تتكرر
بخاصة عمليات ال��ح��رق ،واصفا ً
ذلك باإلرهاب الدولي المنظم الذي
ال يختلف عن االرهاب الذي ترتكبه
الجماعات التكفيرية ف��ي بعض
البلدان.
وكان المستوطنون حولوا مالجئ
الراحة والسالم ،إلى محارق تأكل
نارها األجساد واألمنيات بالعيش
اآلمن ...علي دوابشة ،طفل رضيع
لم يتجاوز الثمانية عشر شهراً،
القته الشهادة مبكراً ،فقد احترق
جسده الطري بنيران التهمت منزل
عائلته فجراً ،وذلك إثر اعتداء نفذه
مستوطنون حاقدون بالزجاجات
الحارقة ومواد سريعة االشتعال.
وبالكاد نجا باقي أفراد األسرة من

النار التي تسببت بثالث إصابات
أخ��رى ،إحداها وصفت بالخطيرة
والحرجة ...أما نبأ حرق الرضيع
حياً ،فقد ك��ان كفيالً بإشعال نار
الغضب لدى الفلسطينيين الذين
طالبوا قيادتهم بالتحرك للقصاص
من المستوطنين.
وك��ان��ت ال��رئ��اس��ة الفلسطينية
شددت على أن المطلوب هو اتخاذ
خطوات عملية تؤدي إلى محاسبة
المجرمين ،وإنهاء سبب حدوثها
وهو استمرار االحتالل.
ي��ت��س��اءل الفلسطينيون أم��ام
هذه الحادثة ،كم من علي دوابشة
وم��ح��م��د أب����و خ��ض��ي��ر س��ي��ح��رق
المستوطنون ق��ب��ل أن يستيقظ
ضمير المجتمع الدولي ...وإلى متى
الصمت إزاء جرائم باتت أكثر من أن
تعد وتحصى؟

إدانات دولية

ودانت الخارجية الروسية بشدة
مقتل ال��رض��ي��ع الفلسطيني علي
دوابشة حرقا ً فيما وصفته بالهجوم
اإلرهابي المنفذ على يد متشددين
من المستوطنين «اإلسرائيليين» في
قرية دوما بالضفة الغربية .وقدمت
الخارجية الروسية تعازيها لعائلة
الرضيع القتيل وتمنيات الشفاء
العاجل للمصابين في الهجوم.
ودان االتحاد األوروبي مقتل علي
دوابشة وحث «إسرائيل» على «عدم
التسامح المطلق» مع أعمال العنف
التي يرتكبها المستوطنون.
م��ن جانبها أعلنت القنصلية
األميركية في القدس أن الواليات
المتحدة «تدين بشدة إحراق منزل
في (قرية) دوم��ا ،وال��ذي أسفر عن
مقتل رضيع فلسطيني».
م��ن ج��ان��ب آخ����ر ،دان األردن
الجريمة البشعة ال��ت��ي ارتكبها
مستوطنون في قرية دوما جنوب
نابلس.

�أردوغان والمنطقة ( ...تتمة �ص)9
مراوغات أردوغان العديدة انكشفت وظهر المستور
في محاولته الفاضحة األخيرة بتحقيق حلمه في
انشاء مناطق عازلة في سورية من خ�لال دخوله
بالتحالف لضرب «داعش» حيث صرح قائالً في 28
تموز  2015ان اقامة منطقة عازلة في شمال سورية
وتطهيرها من تنظيم «داع��ش» من شأنه ان يسهل
عودة الالجئين السوريين في تركيا الى بالدهم.
تصريحات أردوغان هذه جاءت بالوقت الذي كان
الحلف االطلسي يعقد اجتماعا ً بطلب من انقرة لبحث
الوضع األمني في تركيا ،هذا الحلف الذي خيب آمال
اردوغ���ان وباتت ال��ري��اح تجري بعكس ما يشتهي
في اقامة منطقة عازلة في سورية وذل��ك من خالل
تصريحات امينه العام ستولتنبرغ ينس التي جاء
فيها ان الحلف ال يشارك في الجهود التي تبذلها تركيا
القامة منطقة آمنة على الحدود السورية وبذلك تتبخر
احالم أدروغان من جديد.

جنوب الحدود مع سورية ،إضافة الى تصريحاته في
 28تموز من العام الحالي التي قال فيها ان العمليات
العسكرية ضد الناشطين االك��راد وتنظيم «داعش»
ستستمر بالعزم نفسه.
اردوغان حلم منذ بداية الحرب في سورية بإقامة
المنطقة العازلة ،وك��رر م���رارا ً مطلبه بإنشاء تلك
المنطقة ،والبداية كانت عام  2012في مجلس األمن،
واستمر اردوغان في الحاحه على مطلبه ،الذي القى
اعتراضا ً واعتبر قراره غير مقبول من الكثير من الدول،
وجاء النفي من واشنطن من خالل تصريح صادر عن
البيت االبيض بأنه لم يبحث اقامة منطقة عازلة على
الحدود بين سورية وتركيا ،وق��ال المتحدث باسم
البيت االبيض جوش ارنست ان اقامة المنطقة العازلة
ليست امرا ًَ قيد التفكير حالياً ،إضافة الى اعالن األمين
العام لحلف شمال االطلس ينس ستولتنبرغ في 9
تشرين االول عام  2014على ان اقامة منطقة عازلة
في شمال سورية التي تطالب بها إنقرة ليست مدرجة
على جدول اعمال الحلف وشركائه.

ناديا شحادة

الجي�ش ي�ستعيد ( ...تتمة �ص)9
القومي االجتماعي «نسور الزوبعة» تقدمها باتجاه قرية
القاهرة بعد يوم من السيطرة على قرى المنصورة وخربة
الناقوس في ريف ادلب.
الى ذلك ،قال نشطاء أمس ،إن طائرات حربية يعتقد
أنها تابعة للتحالف ال��ذي ت��ق��وده ال��والي��ات المتحدة
قصفت مواقع لتنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي في شمال
س��وري��ة ،حيث يأتي ه��ذا القصف بعد ي��وم على خطف
«النصرة» عددا ً من مسلحي «الفرقة  »30الذين دربتهم
الواليات المتحدة األميركية في تركيا وأطلقت عليهم اسم
«المعارضة المعتدلة».

من جانب آخر ،أعلن بوغدانوف أن لقاء وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف ووزير الخارجية األميركي جون
كيري في شأن التسوية السورية سيتم في الـ  3من آب
في العاصمة القطرية الدوحة ،وأن من الممكن أن تنضم
السعودية إلى المحادثات الروسية  -األميركية.
ميدانياً ،واصلت وحدات الجيش السوري عملياتها في
سهل الغاب ،وتمكنت أمس من استعادة السيطرة على
قرية الزيادية ومحطة زي��زون الحرارية في ريف حماة
الغربي بعد اشتباكات عنيفة مع المسلحين.
هذا وواصلت وح��دات من الجيش والحزب السوري

العاهل الأردني :ال طموحات لدينا
في �سورية والعراق

م�صر ت�ستهجن تهديدات الجي�ش ال�صهيوني
ب�ضرب الم�سلحين في �سيناء

عبّر العاهل األردني عبدالله الثاني عن استغرابه مما س ّماه «سوء فهم»
لتصريحات سابقة له بشأن ضرورة دعم العشائر في المناطق الحدودية مع
سورية والعراق.
وقال الملك األردني إن اعتقاد البعض بأن لدى األردن طموحات في هذين
البلدين غير صحيح ،مضيفا ً أن بالده «لديها عالقات تاريخية معهما ،ومثلما
وقفا مع األردن ،فهو عليه واجب أن يقف معهما».
وكان العاهل األردن��ي أكد في حزيران الماضي أن من واجب بالده دعم
العشائر في شرق سورية وغرب العراق ،الفتا ً إلى أن العالم يدرك أهمية
األردن في حل المشاكل في سورية والعراق وضمان استقرار المنطقة وأمنها.
موقف ملك األردن ،الداعم لعشائر محافظة األنبار التي يسيطر تنظيم
«داع��ش» على مساحات واسعة منها كان لقي حينها ترحيبا ً من تحالف
العشائر العراقية.
وفي المقابل ،أعلنت عشائر سورية رفضها لهذه المبادرة في صيغة رسالة
موجهة للعاهل األردني باسم أكثر من  12عشيرة من مناطق مختلفة لبعضها
امتدادات في العراق واألردن.
وجاء في الرسالة التي أعلن عنها خالل مؤتمر صحافي عقد في دمشق
في  19حزيران الماضي «إن العشائر السورية ترفض رفضا ً قاطعا ً ونهائيا ً
أي دع��وة أو ط��رح أو مشروع يجردها من جوهرها الوطني وسوريتها
وعروبتها».

} القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
ان�ت�ق��دت م �ص��ادر رس�م�ي��ة م�ص��ري��ة تصريحات
ال�م�ت�ح��دث ب��اس��م ج�ي��ش االح �ت�ل�ال «االسرائيلي»
أفيخاي أدرع��ي ،التي نشرها على صفحاته على
مواقع التواصل االجتماعي أمس األول ،وهدد فيها
بإمكانية قيام «اسرائيل» بتوجيه ضربات استباقية
ضد ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس «والية
سيناء» الذي سبق له مبايعة تنظيم داعش ،وعلقت
المصادر الرسمية المصرية على ك�لام «أدرع��ي»
قائل ًة« :هذا كالم ليس له أي قيمة ،والجيش المصري
ل��ن يسمح بانتهاك «إس��رائ�ي��ل» لشبر أو حبة رمل
واح��دة من أراض��ي مصر ،وإن��ه ق��ادر على محاربة
ضد اإلرهاب من دون أي دعم خارجى».
وك���ان أدرع� ��ي ه ��دد م��ا ُي �ع��رف بتنظيم «والي ��ة
سيناء» اإلره��اب��ي ،ب��رد ح��ازم ف��ي ح��ال استهداف
«إس��رائ �ي �ل �ي �ي��ن» ،وق� ��ال ف��ي ت��دوي �ن��ة ن �ش��ره��ا على
صفحته الرسمية على «فايسبوك» إن من واجب
«اسرائيل» استباق التنظيم وضربه بحزم إذا حاول
ذلك ،كما نقل عن قائد عسكري «إسرائيلي» قوله:
«إن التغييرات الملموسة على الجانب المصري من
الحدود تتطلب االستعداد ألي سيناريو أو انزالق
في الوضع األمني».
وفي السياق ذات��ه ،قالت مصادر أمنية إن قوات
الجيش دمرت ،أمس 19 ،بؤرة إرهابية ،وضبطت 3
تكفيريين و 11مشتبها ً به ،وحرقت سيارة «فيرنا»
ودراج�ت�ي��ن بخاريتين م��ن دون ل��وح��ات ،وفجرت
عبوتين ناسفتين.
وشنت قوات أمن مصرية شمال سيناء حمالت

مقتل  4جنود ( ...تتمة �ص)9
كما استشهد  4يمنيين إثر غارات لطيران العدوان السعودي على منطقة
األزد في مديرية رازح في صعدة .فيما استهدفت طائرات العدوان مناطق
سكنية في مديريتي القفلة وحرف سفيان في محافظة عمران ،ومديرية حرض
في محافظة حجة ما أسفر عن سقوط إصابات.
وأغارت طائرات العدوان على قاعدة العند بمحافظة لحج ومنطقة لودر
بمحافظة أبين ،وعلى السد القديم ومنطقة األشراف في مأرب.
واشتدت المعارك في محافظة تعز جنوب اليمن بين الجيش واللجان
الشعبية من جهة والجماعات المسلحة المسنودة سعودياً ،وقال مصدر في
المدينة أن القوات اليمنية المشتركة سيطرت على مداخلها الرئيسية ومواقعها
الحيوية ،فيما يتخذ المسلحون من األحياء السكنية حصونا ً لهم ومن المدنيين
دروعا ً بشرية.
ويعيش األهالي في مدينة تعز حصارا ً خانقا ً منذ قرابة أربعة أشهر ،من قبل
العدوان السعودي ومسلحيه المنتشرين في األحياء السكنية ،لكن األكثر سوءا ً
من ذلك أن ينام ويصحو المواطنون على أصوات مدافع المواجهات وصواريخ
الغارات.
وتتركز مناطق المواجهات بين الجيش والمسلحين في حي الجمهوري
ومحيط جبل جرة ،وأحياء النقطة الرابعة وحوض األشراف ،والتي تحاول
من خاللها الجماعات المسلحة التقدم نحو إدارة األمن وقيادة المحور ومبنى
ديوان المحافظة.
وعلى رغم غ��ارات العدوان المكثفة ودعمه للجماعات المسلحة اعالميا ً
وعسكرياً ،اال ان قوات الجيش اليمني وشعبه هي القوة التي تكسر وال تنكسر.
إلى ذلك ،أجرى األمين العام للجامعة العربية نبيل العربي محادثات في
القاهرة مع المبعوث األممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تركزت على
سبل حل األزمة اليمنية سياسياً.
جاء هذا بالتزامن مع زيارة ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي األمير
محمد بن سلمان إلى مصر.
وقد أكد العربي أنه لن يرسل مراقبين إلى اليمن إال بعد التوصل إلى قرار
بوقف إطالق النار وبإطالق عملية سياسية بين األطراف فيها ،وذلك خالل
لقائه في القاهرة بالمبعوث األممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،الذي شدد
بدوره على أن حل األزمة اليمنية لن يكون إال عبر السبل السياسية.

موسعة ،ف��ي مناطق «جلبانة ورم��ان��ة وبالوظة»،
لضبط أي مجموعات إرهابية تخطط الستهداف
القوات يوم افتتاح قناة السويس.
وف��ي سباق منفصل ،شهد الفريق أول صدقي
صبحي القائد ال�ع��ام للقوات المسلحة المصرية
وزير الدفاع واإلنتاج الحربي ،بميناء رأس التين،
االح �ت �ف��ال بتسلم ق��ارب��ي ال �ص��واري��خ المسميين
«سليمان عزت» ،و«علي جاد» ،والفرقاطة المصرية
«تحيا مصر» من طراز فريم ،من الجانب الفرنسي،
بعد أن وصلت إلى القاعدة البحرية في رأس التين
ب��اإلس �ك �ن��دري��ة أم ��س ال�خ�م�ي��س ،ح�ي��ث رف ��ع العلم
المصري عليها ،ومن المقرر مشاركة هذه القطع
البحرية في العرض االحتفالي الخاص بافتتاح قناة
السويس الجديدة يوم  6آب الجاري.
وش��ارك في االحتفالية كل من الفريق محمود
ح �ج��ازي رئ �ي��س أرك� ��ان ح ��رب ال��ق��وات المسلحة
المصرية ،وملحق ال��دف��اع الفرنسي ف��ي القاهرة
ووزير الشباب ومحافظ االسكندرية وعدد من قادة
القوات المسلحة.
ورح ��ب ال �ل��واء أرك���ان ح��رب أس��ام��ة رب�ي��ع قائد
القوات الحربية بالقادة من الحضور في االحتفال
بتدشين الفرقاطة المتعددة المهمات القتالية الفريم
«تحيا مصر» ،والتي تعد حسب اللواء األول��ى من
طرازها في المنطقة واألحدث من نوعها في العالم.
وأشار الى أن الفرقاطة وصلت من ميناء بريست
بفرنسا الى ميناء االسكندرية بطاقمها المصري،
ال��ذي استطاع في فترة قصيرة أن ينهي التدريب
عليها بصورة أدت الى الثناء من الجانب الفرنسي
عليه.

بعد هجوم �سو�سة الإرهابي في حزيران الما�ضي

تون�س تمدد حالة الطوارئ �شهرين

الجي�ش والح�شد ( ...تتمة �ص)9
وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت عن السيطرة على جنوب شرقي
محافظة األن��ب��ار ،مؤكدة استمرار تطويق قضاء الفلوجة ،رغ��م صعوبة
العمليات العسكرية بسبب العبوات الناسفة .وأف��اد موقع «السومرية
نيوز» أمس ان المتحدث باسم الهيئة كريم النوري قال« :إن جنوب شرقي
محافظة
األنبار أصبح بأيدينا حاليا ً بعد النجاحات الباهرة التي حققتها عمليات
تحرير محافظة األنبار».
وأفاد موقع «السومرية نيوز» ان المتحدث باسم الهيئة كريم النوري
قال« :إن جنوب شرقي محافظة األنبار أصبح بأيدينا حاليا ً بعد النجاحات
الباهرة التي حققتها عمليات تحرير محافظة األنبار».
وأشار النوري إلى أن «منطقة التأميم هي الموقع األهم وقد أصبحت تحت
مرمى نيراننا» .وأضاف« :أن السيطرة على التأميم ستمهد الطرق للتوجه
نحو المربع الحكومي وسط مدينة الرمادي» ،مقرا ً في ذات الوقت بـ«صعوبة
العمليات بسبب كثرة العبوات الناسفة ولجوء داعش للتفخيخ».
وأكد النوري «استمرار تطويق قضاء الفلوجة من كافة الجهات في ظل
استمرار تقدم قواتنا على مختلف الجبهات» ،مشددا ً على ضرورة «ادامة
زخم االنتصارات المتحققة».
وكان رئيس مجلس قضاء الخالدية بمحافظة االنبار علي داود أعلن ،امس
الخميس ،عن تحرير كلية الزراعة وشارع  60جنوب الرمادي بعد معارك
ضارية مع «داع��ش» ،فيما أشار الى مقتل وإصابة العشرات من مسلحي
الجماعة االرهابية.

ق��ررت رئاسة الجمهورية التونسية ،أم��س ،تمديد
حالة الطوارئ بالبالد لمدة شهرين .وحسب بالغ رئاسة
الجمهورية ،ستمدد حالة الطوارئ لمدة شهرين بداية من
 3آب.
يذكر أن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي كان
أعلن حالة الطوارئ في البالد لمدة  30يوما ً بعد أسبوع
على هجوم سوسة اإلرهابي الذي أوقع عشرات القتلى
والجرحى.
وكان السبسي أعلن في  4تموز حالة الطوارئ على
كامل التراب التونسي لمدة  30يوماً ،بعد أسبوع من
هجوم سوسة المسلح على أحد الفنادق في  26حزيران
وقتل فيه  38سائحا ً أغلبهم بريطانيون ،وتبنى تنظيم
«داعش» المسؤولية عن العملية.
وذك���ر السبسي «أن ت��ون��س تعيش ح��ال��ة ح��رب
حقيقية مع اإلره��اب ،مؤكدا ً أن هذا الوضع يستوجب

تعبئة شعبية في ظل التحديات األمنية الكبيرة التي
تواجهها» .كما عرج السبسي إلى أن الوضع في ليبيا
له تأثير مباشر على األوضاع في تونس ،مستطردا ً القول
إن الحدود الليبية الطويلة أثرت في قدرة تونس على
مواجهة اإلرهاب.
يذكر أن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد
كان أعلن استدعاء ق��وات االحتياط لحماية المناطق
الحيوية والحساسة في البالد ،وجاء هذا اإلجراء ضمن
سلسلة قرارات تسعى الحكومة التونسية الى اتخاذها
إثر العملية اإلرهابية التي استهدفت منتجعا ً سياحيا ً
بمدينة سوسة الساحلية.
وعلى خلفية العملية اإلرهابية ،اتخذ الحبيب الصيد
ق��رارا ً يفيد بأن السلطات التونسية تعتزم في غضون
أسبوع غلق  80مسجدا ً ال تخضع لسيطرة الدولة بسبب
تحريضها على العنف.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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11
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1 .1مهندس فرنسي راحل اخترع نظام التلفزيون الملون
سيكام
2 .2دولة أوروبية ،نهر في المانيا
3 .3موضع هبوط واق�ل�اع ال��ط��ائ��رات ،مرفأ ف��ي ايرلندا
الشمالية
4 .4ولد الناقة ،ابنية تحت االرض
5 .5الجحيم في الميثولوجيا اليونانية ،رفاق السن
6 .6أصابع ،يهمل
7 .7رقد ،من الزهور العطرة ،عملة آسيوية ،للنداء
8 .8سقي ،أبوسه ،يرق ويعطف
9 .9أشرن باليد (هن) ،دفنا البنا وهي حية
1010حصن باالندلس ،سقطا في االمتحان
1111قال قوال حقا ً او باطالً ،أزينه ،لحس
1212يهدم ،توبّخه

1 .1مرفأ اميركي في فرجينيا
2 .2ملك بيلوس وبطل حرب طروادة ،ذكر االفعى ،مرض
3 .3من المحرمات ،كامل ،أطلب فعل االمر
4 .4يكتبان التاريخ ،أحصل على (مجزومة)
5 .5وعاء كبير ،نواكب ،أقصد المكان
6 .6مصيب ًة ،مرفأ في أوستراليا
7 .7شعب جرماني استقر في جنوب اسبانيا ،صارعت
8 .8قرعت ،يهدم البناء ،حرف ابجدي مخفف
9 .9سالم ،مدينة فرنسية ،نضع شيئا ً مقابل المال
1010آسفات ،قنوط
1111مشي ،بلدة لبنانية ،رطبه بالماء
1212ظلم ،والية أميركية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،532948671 ،897126453
،751289364
،416573289
،968431527
،324765918
،173654892
،649812735
285397146

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1عمر المختار  ) 2نالوت،
ح���ادت  ) 3رأي ،ب����ادل ،ب���اب ) 4
ينبهان ،مرعب  ) 5كبا ،هانوي ،را 6
) بر ،دب ،نميل  ) 7فالديمير ،نقد 8

) رو ،رم ،لينا  ) 9ماليزيا ،افرم ) 10
ينتف ،نتلو ،اا  ) 11دمرنا ،العين 12
) مات ،امين ،نت.
عموديا:
 ) 1انريكو فرمي  ) 2اانب ،لواندا
 ) 3علي بابا ،لتمت  ) 4مو ،ردريفر

 ) 5رتباه ،يمز ،نا  ) 6انادم ،ينام 7
) لحد ،نبيالت  ) 8مالمو ،ري ،الن 9
) خد ،رين ،ناول  ) 10تتبع ،مناف،
عن  ) 11ابريق ،رأي��ت  ) 12ريب،
الديمان.

 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

2

4

5
5

9

4

7
2

3

4

3

4

5

7

1

2
8

5
2

5
6

4

1
8

7

9
8

1

3
1

2
7

4

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).

