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سيشجع أط��راف��ا ً في إي��ران على الضغط على الحكم
ّ
بالشكل الذي تريده الواليات المتحدة وحتى على تغيير
توجهات النظام .هذه هي أحدى الحجج التي تر ّوجها
ّ
اإلدارة لتسويق االتفاق!
علّق بعض النواب على مخاوف تعود إلى تف ّكك قد
يحصل بين حلفاء الواليات المتحدة في االنضباط في
مواجهة إيران ،كما أنّ روسيا والصين بالمرصاد للواليات
المتحدة في المنطقة .يذ ّكر الترمان أنّ كالً من روسيا
والصين ،وهما على خالف حا ّد مع الواليات المتحدة في
العديد من القضايا والملفات ،إالّ أنهما تعاونا في شكل
ملموس مع الواليات المتحدة في المفاوضات مع إيران.
لذلك ال داعي للتخ ّوف من ّ
فك االرتباط بين الحلفاء في
مواجهة إيران ،وإنْ كان ك ّل من المانيا وبريطانيا وفرنسا
الهثة وراء الصفقات مع الجمهورية اإلسالمية! وها
هو وزير خارجية فرنسا في طهران يستبق منافسيه
األلماني أو البريطاني! أما الترمان فيعتبر أنّ كالً من
روسيا والصين ستضمنان إيران من االلتزام بتعهّداتها
إثر االتفاق النووي.
أث��ار بعض ال��ن��واب مسألة تداعيات األم���وال التي
ستستفيد منها إي���ران بعد رف��ع العقوبات م��ن دعم
اقتصادها ودعم «اإلرهابيين من حماس وحزب الله».
هذا ما أ ّكده ايزنستاد من خالل شهادته .لكن الترمان قلّل
من أهمية ذلك ،معتبرا ً أنّ االقتصاد اإليراني صغير جدا ً
فال يتجاوز الناتج الداخلي اإليراني ناتج والية مريالند
اآلتي منها! فاألموال التي ستعود إلى إيران ،وإنْ كانت
مهمة نسبياً ،لن تزيد في شكل ملموس قدرة إيران على
ّ
«التدخل» في شؤون دول المنطقة .في هذه
المزيد من
ّ
النقطة بالذات اعتبر سينغ أنّ
ضخ عشرات المليارات
من ال��دوالرات في االقتصاد اإليراني سيسبّب تضخما ً
في األسعار ولذلك «ستبقى تلك األم��وال خ��ارج إيران
لفترة غير قصيرة إلى أن يستطيع االقتصاد اإليراني
استيعابها»!
ام��ا الجلسة المسائية لجلسة االستماع فحضرها
رئيس هيئة األركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي.
شهادة ديمبسي كانت مهمة إذ أع��رب للجنة التي لم
تخف سلبيتها تجاه االتفاق أنّ االتفاق مع إيران يقلّل
من احتمال إقدام الجمهورية اإلسالمية على بناء القنبلة
النووية .من الواضح أنه يؤيّد االتفاق وإنْ غابت عنه
الحماسة في ذلك الدفاع .كما أعلن عن نصيحته للبيت
األبيض على إبقاء ألطول فترة من الزمن العقوبات على
إيران .لكنه في المقابل ف ّند االدّعاءات بأنّ األموال التي
ستتدفق على إي��ران من رف��ع العقوبات ستذهب إلى
تمويل «المنظمات اإلرهابية» كحزب الله وحماس!

بوغدانوف والمعلم( ...تتمة �ص)9

أم��ا وزي��ر ال��دف��اع أشتون كارتر فاعتبر أنّ االتفاق
لن يمنع الواليات المتحدة من الهجوم على إي��ران إذا
اقتضى األمر ذلك! الالفت للنظر أنّ رئيس هيئة األركان لم
يشاطره الرأي واعتبر أنّ الهجوم على إيران بمثابة عمل
حربي يؤدّي إلى إعالن الحرب! بات واضحا ً التناقض
بين أرك��ان المؤسسة الحاكمة مما يدّل م ّرة أخرى أنه
ليس هناك من رأي واحد داخل اإلدارة وليس هناك من
تنسيق أو ضبط إيقاع مواقف المسؤولين .فإلى ح ّد ما
تشبه اإلدارة «حارة ك ّل من أيدو ألو!» التقليل من احتمال
قيام حرب وفقا ً لخطاب المؤسسة العسكرية المتمثلة
بمارتن ديمبسي وليس بوزير الدفاع ال يلبّي رغبات
الصقور في الكونغرس الذين يعتبرون الحرب غاية
يصب في خانة عدم
في ح ّد نفسها .لكن هذا التناقض
ّ
الحماسة عند أطراف عديدة ،باستثناء الرئيس األميركي
نفسه ،في الدفاع عن االتفاق .الرئيس األميركي يريد ذلك
االتفاق لتكريس مكانته في السياسية الخارجية كرئيس
استثنائي استطاع فتح العالقات مع ك ّل من كوبا وإيران.
لكن ال يتوانى الرئيس األميركي عن اتهام إيران بالتفريط
بأمن المنطقة وتهديد دول الجوار لها وأنه ال يثق بها!
أم��ا ال���رأي ال��ع��ام األميركي فيميل ف��ي شكل واض��ح
إل��ى الموافقة على االت��ف��اق بنسب  54ف��ي المئة من
المؤيدين و 43في المئة من الرافضين لالتفاق .لذلك
نرى حملة دعائية على شاشات التلفزيون األميركي
تدعو األميركيين إلى عدم الموافقة عليه بحجج واهية.
بصمات اللوبي الصهيوني واضحة ولكن األخير مهدّد
صحت استطالعات
بخيبة أمل حقيقية ،بخاصة إذا ما
ّ
ال���رأي ال��ع��ام ال��ت��ي ع��رض��ه��ا م��وق��ع «م��ون��دو واي��س»
اليهودي األميركي المناهض لسياسات الكيان واللوبي
الصهيوني .ويضيف الموقع أنّ اليهود األميركيين بدأوا
بالتراجع عن حماستهم تجاه الكيان ،وأنّ أكثرية الثلثين
للشباب اليهودي األميركي ال يؤيد سياسات الكيان .ك ّل
ذلك ّ
يدل على أننا على أبواب تح ّول كبير في الرأي العام
األميركي وبخاصة عند الجالية اليهودية تجاه سياسات
الكيان مما سيضعف قدرة اللوبي على وأد االتفاق مع
إيران .حتى هذه الساعة لم يتمكن الجمهوريون واللوبي
الصهيوني من حشد األصوات داخل الكونغرس لتجاوز
حق النقض للرئيس األميركي الذي سيمارسه في ما لو
أقدم الكونغرس على رفض االتفاق .لكن السؤال يبقى
م��اذا بعد أوب��ام��ا وكيف سيتص ّرف الرئيس األميركي
المقبل؟ وه��ل يمكن ال��وث��وق ب��ال��والي��ات المتحدة في
االستمرار في التزاماتها ،بخاصة أنّ تاريخها مملوء
بحوادث نقض االتفاقات؟ هذا هو الرهان الذي تخوضه
الجمهورية اإلسالمية ومعها محور المقاومة والممانعة.

الصحن وتل خطاب وطعوم والكفير
والمنطار ،ما أسفر عن مقتل اعداد
كبيرة من المسلحين.
وف��ي ال��زب��دان��ي ،تابعت وح��دات
الجيش السوري والمقاومة تقدمها
وأحكمت سيطرتها على ع��دد من
كتل األبنية في الجهة الغربية من
المدينة بعد القضاء على العديد من
المسلحين.
ووس��ع الجيش نطاق سيطرته
وس��ي��ط��ر ع��ل��ى  8ك��ت��ل م��ن االبنية
باالتجاه الغربي لحي الجمعيات،
حيث يأتي تقدم الجيش على الطرف
الغربي م��ن مدينة ال��زب��دان��ي بعد
ي��وم واح��د من تقدمه على المحور
الشمالي وإحكامه السيطرة على
شارع الحكمة باتجاه شارع زعطوط
الشالح على مشارف حي المحطة
وسط المدينة.

فل�سطين ت�سلم ( ...تتمة �ص)9
وأطلع وزير الخارجية الفلسطيني المدعية العامة
على ال��ت��ط��ورات الخطيرة على األرض الفلسطينية
وبخاصة االعتداء على منزل عائلة دوابشة في قرية
دوم��ا ق��رب نابلس ،وال��ذي أدى ال��ى مقتل الطفل علي
دواب��ش��ة وإص��اب��ة وال���ده ووال��دت��ه وشقيقه بحروق
خطيرة ،ما زالت تهدد حياتهم .كما تطرق الى سلسلة
االعتداءات ،بما فيها قتل الشاب ليث الخالدي في أثناء
االحتجاجات على مقتل علي دواب��ش��ة ي��وم الجمعة
الماضي.
وأك��د ال��وزي��ر ان استمرار االح��ت�لال «اإلسرائيلي»
لألراضي الفلسطينية وسياسات «إسرائيل» ،بما فيها
االستيطان ،وتعزيز سياسة اإلفالت من العقاب تؤسس
لهذا النوع من الجرائم ،وتعمق المأساة.
وأوضحت وكالة «وفا» أن المذكرة التي قدمها الوزير
للجنائية الدولية تتعلق بالهجوم اإلرهابي ضد عائلة
دوابشة في شكل خاص ،وإرهاب المستوطنين في شكل
عام ،بحيث تأتي هذه المذكرة تكميالً وتعزيزا ً للبالغ
الذي قدمته فلسطين في المحكمة الشهر الماضي.
وحث المالكي المحكمة الجنائية الدولية على اإلسراع

في فتح التحقيق في الحالة في فلسطين بخاصة في ظل
استمرار «إسرائيل» في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد
االنسانية في حق الشعب الفلسطيني ،تفعيالً لنظام
المساءلة وإنهاء حقبة اإلفالت من العقاب لمرتكبي هذه
الجرائم.
وكانت السلطات «اإلسرائيلية» دانت الهجوم على
منزل دوابشة والذي وقع فجر الجمعة الماضي ،بشدة،
وتعهدت بمالحقة منفذيهم ،فيما وصف رئيس وزراء
العدو بنيامين نتنياهو الهجوم بأنه عمل إرهابي.
وعلى رغم هذه اإلدان���ات ،عملت ق��وات االحتالل على
قمع احتجاجات الفلسطينيين بعد مقتل الطفل وإصابة
أس��رت��ه ،بقسوة ،إذ قتل ال��ش��اب ليث الخالدي (18
سنة) برصاص جيش االحتالل خالل اشتباكات دارت
مع الفلسطينيين على حاجز عطارة شمال رام الله
الجمعة.
وأث��ارت جريمة حرق الرضيع استياء دوليا ً واسع
النطاق ،لكن السلطات «اإلسرائيلية» لم تعلن حتى
اآلن ع��ن أي��ة اع��ت��ق��االت ف��ي جريمة إح���راق الرضيع
الفلسطيني.

على امتداد مساحة الوطن لحماية المنشآت العامة والخاصة من أعمال
السرقة والنهب والتخريب والتعامل مع مختلف صنوف األسلحة التقليدية
والحديثة ،كما تمكنت وحداته القتالية من أخذ زمام المبادرة في أكثر من
منطقة وتحقيق انتصارات خاطفة وسريعة على اإلرهابيين.
في استحضار التاريخ لم نسمع أن جيشا ً في هذا العالم خاض هذا
الكم الهائل من المعارك المتنوعة ،سواء كان هذا التنوع لجهة الطبيعة
الجغرافية أو لجهة األسلوب والشكل أو لجهة الطريقة التي ت��دار بها
المعركة ،أو لجهة اجتماع عدة معارك مختلفة في الشكل والمضمون
والمستوى على جبهة واح���دة ،انطالقا ً من أن معظم جيوش العالم
تحاكي في خططها العسكرية الموضوعة والمرسومة الطبيعة والظروف
الجيوسياسية التي نشأ على أساسها جيش ذلك البلد والتي غالبا ً ما
تكون ثابتة في الحروب والمعارك ،فلم يعرف عن أي جيش في العالم
انه حارب بطبيعتين مختلفتين الى حدود التناقض أحيانا ً كما يفعل
الجيش السوري الذي ال يزال يخوض أصعب المعارك وأعقدها عسكريا ً
وتقنياً ،بدءا ً من حروب المدن والمناطق والبلدات والشوارع واألحياء
اآلهلة بالسكان واألماكن الحساسة والمعقدة ديمغرافياً ،ومرورا ً بحروب
المرتفعات والجبال الشاهقة والتضاريس الصعبة وحروب الصحارى
والسهول وحروب المناطق واألماكن التي تحوي منشآت حساسة ومواقع
مهمة واستراتيجية كآبار النفط وسدود المياه ومحطات توليد الكهرباء،
وليس انتهاء بحروب األنفاق وحروب الحدود المتداخلة مع دول الجوار.
الوقائع تؤكد أن الجيش العربي السوري بأدائه المتماسك وجاهزيته
العالية وإصراره على إعادة األمن واالستقرار إلى كل شبر من أرض الوطن
ومنع اإلرهابيين المأجورين من تحقيق مآربهم فإنه يواصل سيره على
نهج األجداد والقادة األوائل ويعيد أمجاد االنتصارات التي حققها رجاالته،
وأن دم��اء شهدائه الطاهرة التي روت أرض الوطن لن تذهب سدى بل
ستكتب قصة نصر جديدة وحكاية شعب يأبى الضيم ويرفض الهزيمة
والخذالن.
اذا بسالة وشجاعة أبطال الجيش العربي السوري كان لها ترجمة على
أرض الواقع من خالل وقوفهم في وجه اإلرهاب ومحاربتهم له دفاعا ً عن
تراب سورية فقد استبسلوا مقدمين أرواحهم قرابين لوطنهم الغالي وإن
معجزة الجيش العربي السوري الحقيقية هي في عقيدته القتالية التي
ترتكز على باقة خالقة من القيم والمبادئ.
جيشنا قاتل بكل شرف وصمود وإخ�لاص اإلره��اب المدعوم من دول
الهيمنات االستعمارية والبترو دوالر وحقق انتصارات كثيرة وأفشل نجاح
المخططات العثمانية لذلك كل الحب والتقدير واالحترام لكل جندي من
جنود الجيش الباسل ونشجع الشباب السوري على االلتحاق بصفوفه
ألنه شرف لنا جميعا ً أن نكون ضمن هذه المنظومة ألن التاريخ سيسجل
يوما ً بأحرف من نور أن الجيش السوري أهم عامل في التأسيس لقطبية
جديدة على الساحة الدولية ودحر اإلرهاب وبالتالي فإن انتصار سورية
يعني هزيمة العدو المتغطرس في الوقت الذي جند أعداء سورية أعدادا ً
هائلة من المرتزقة لتخريب وتدمير وقتل السوريين وراء حجج واهية.

نور جبور

عززت انت�شارها بمحيط قناة ال�سوي�س الجديدة

حما�س تندد( ...تتمة �ص)9

بارزاني يتعهد( ...تتمة �ص)9

القاهرة :اعتقال قيادات �إرهابية في �سيناء

وأض���اف ف��ي تصريحات نقلتها
وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية
«لكن إذا استمر الوضع على حاله
وبهذا الشهر ب��ال��ذات فسيكون لنا
موقف مختلف» ،من دون أن يشير
إلى طبيعة هذا الموقف.
ودعا عباس «اإلسرائيليين» إلى
االختيار بين السالم واإلرهاب ،وقال:
«ن��ح��ن ال نستطيع أن نصبر وأن
نسكت ،وكل مرة أقول إننا لن نسمح
باإلرهاب وال بالعنف ولكن بالنتيجة
اختاروا بين داعش (تنظيم الدولة
اإلسالمية) وال��س�لام ...وبين هذه
التنظيمات اإلرهابية وبين السالم».

ملك ال�سعودية يغادر فرن�سا �إلى المغرب
بعد رف�ض ال�سكان المحليين وجوده في «الريفييرا»
غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز
جنوب فرنسا إلى المغرب األحد بعدما قطع زيارة كان
مقررا ً أن تدوم ثالثة أسابيع إثر عريضة وقعها نحو 150
ألفا ً من السكان احتجاجا ً على إغ�لاق شاطئ عام أمام
فيلته.
وقال مصدر سعودي إن الملك سلمان وصل إلى المغرب
في إطار استكمال برنامج عطلته وال عالقة لألمر بالتغطية
اإلعالمية التي أثارتها الزيارة.
وق��ال فيليب كاستانيه وه��و مسؤول محلي فرنسي
إن حوالي نصف حاشية الملك وقوامها أل��ف شخص
غادروا معه .ولم يقدم كونستانيه سببا ً لمغادرة العاهل

وب��دأ الجيش األميركي برنامجه
في أيار لتدريب ما يصل إلى 5400
مقاتل س��ن��وي��ا ً فيما يعد اخ��ت��ب��ارا ً
الستراتيجية أوباما بجعل الشركاء
المحليين ي��ح��ارب��ون المتطرفين
وإبقاء القوات األميركية بعيدة من
خطوط المواجهة.
ال���ى ذل���ك ،أع��ل��ن م��س��اع��د وزی��ر
الخارجیة اإلیراني حسین أمیر عبد
اللهیان عن مبادرة إیرانیة معدلة
لحل األزم���ة ف��ي س��وری��ة ستطرح
للنقاش إقلیمیا ً ودولیاً.
وأض��اف« :إن المبعوث الخاص
للرئیس الروسي إلی سوریة میخائیل
بوغدانوف ووزیر الخارجیة السوري
ولید المعلم سیزوران طهران قریبا ً
لبحث المبادرة».
كما أعلن عبد اللهیان أن المرحلة
التي أعقبت االتفاق النووي تشكل

فرصة مناسبة لتعزیز العالقات مع
دول ال��ج��وار وتعمیق التعاون في
مختلف الملفات للخروج من األزمات
التي تواجهها المنطقة.
ميدانياً ،سيطرت وحدات الجيش
السوري على تل حمكة في ريف ادلب
الجنوبي الغربي ،حيث تأتي هذه
السيطرة بعد يوم من إحكام الجيش
السيطرة على تل أعور وقرية مرج
الزهور.
ه��ذا وواص��ل��ت وح���دات الجيش
السوري عملياتها على محاور عدة
في ري��ف ادل��ب مستهدفة تجمعات
المسلحين ف��ي ت��ل سلمو وشمال
خشير وجنوب المساكن والترعة
وأم ج��ري��ن ومحيط أب��و الضهور
وسلة الزهور وجنة القرى وأريحا
وفريكة وجسر الشغور والمشرفة
والسرمانية وغزال وصريريف وتل

في ذكرى ت�أ�سي�سه( ...تتمة �ص)9

أعلنت مصادر أمنية في شمال
سيناء أن ق���وات األم���ن المصرية
ألقت في غضون الساعات القليلة
ال��م��اض��ي��ة ال��ق��ب��ض ع��ل��ى ق��ي��ادات
ارهابية تكفيرية مسلحة وفككت
عبوات ناسفة كانت معدة للتفجير
ف��ي��م��ا ال ت����زال ت��ت��واص��ل ح��م�لات
التمشيط األمني في مختلف مناطق
سيناء.
وأشارت المصادر في تصريحات
لموقع اليوم السابع أمس إلى أن
نتائج العمليات ستعلن في بيان
رسمي يصدر في وقت الحق الفتة
إلى أن القوات تقوم بأعمال تمشيط
بحثا ً عن عناصر إرهابية إلى جانب

عمليات التأمين اليومية لتحركات
ال��ق��وات وحماية المدنيين من أي
أعمال إرهابية.
ك��م��ا ذك��ر م��وق��ع ب��واب��ة اإله���رام
ال��م��ص��ري ان م��ب��اح��ث محافظة
الغربية بالتنسيق مع جهاز األمن
الوطني بالمحافظة أل��ق��ت مساء
أم���س ال��ق��ب��ض ع��ل��ى ث��م��ان��ي��ة من
ارهابيي تنظيم اإلخوان وبحوزتهم
شعارات ومنشورات تحرض على
الشغب والعنف.
م��ن جهة أخ���رى ،ع���ززت ق��وات
االمن المصرية من إجراءاتها األمنية
شرق قناة السويس وفرضت قوات
الجيش الثاني الميداني طوقا ً أمنيا ً

مشددا ً لتأمين محيط القناة الجديدة
الذي شهد انتشارا ً أمنيا ً مكثفا ً وذلك
في اطار االستعدادات الفتتاح القناة
الجديدة ف��ي ال��س��ادس م��ن الشهر
الجاري.
وذك��رت وزارة الدفاع المصرية
ف��ي ب��ي��ان لها أن ال��ق��وات االمنية
نظمت العديد من الكمائن الثابتة
وال��دوري��ات المتحركة على الطرق
والمحاور الرئيسية ش��رق وغرب
ال��ق��ن��ات��ي��ن ال���ج���دي���دة وال��ق��دي��م��ة
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع��ن��اص��ر الشرطة
المدنية لضبط العناصر المشتبه
بها ومنع تسلل العناصر اإلجرامية
إلى منطقة حفل االفتتاح.

فضالً عن ممارسة عمليات القتل والخطف الجماعي من قبل عناصر التنظيم
ضد النساء والرجال اإليزيديين.
بعد م��رور ع��ام على سيطرة «داع��ش» مدينة سنجار ،شهدت المنطقة
تظاهرات لإليزديين تطالب المنظمات المدنية واألمم المتحدة باإلسراع بإنقاذ
ما تبقى من نساء أسيرات بيد التنظيم.
ونقلت مصادر محلية عن إحدى الناشطات اإليزيديات المشاركات في
التظاهر قولها« :كنا نصرخ ونبكي وونناشد العالم والحكومة العراقية
وحكومة كردستان والبرلمان على أن يحاولوا ولو لمرة واحدة لمساعدتنا...
نحن نحمل الجنسية العراقية ...لكن نحن لم نر هذا الموقف».
وسنجار هو قضاء تابع لمحافظة نينوى شمال العراق ( 110كلم شمال
غربي الموصل) ،وتسكنه غالبية إيزيدية.
جدير بالذكر أن تنظيم «داعش» اجتاح قضاء سنجار في  3آب  2014بعد
انسحاب قوات البيشمركة من القضاء ،فيما مارس عناصر التنظيم أبشع أنواع
الوحشية بحق سكان القضاء حيث اغتصب وسبا النساء وقتل الرجال ،وفجر
معالم واألماكن المقدسة ،وتمكنت قوات البيشمركة من استعادة السيطرة
على القضاء مطلع عام .2015

الجي�ش اليمني( ...تتمة �ص)9
مشيرا ً الى أنّ المرتزقة تكبدوا خسائر جسيمة .كما دحرت القوات اليمنية
االرهابيين ومرتزقة الرياض في منطقة المسيمير بمحافظة لحج ،وسيطرت
على موقع الصفراء بمحافظة مأرب.
وكان مصدر عسكري يمني أكد لقناة المسيرة أن «القاعدة ومرتزقة العدوان
لم يحققا أي تقدم يذكر باتجاه قاعدة العند الجوية ومعسكر لبوزة في محافظة
لحج على رغم القصف الجوي المكثف».
وأشار المصدر إلى «أن االشتباكات تدور على مسافة بعيدة من قاعدة العند
والمعسكر الواقعين في لحج» .وأضاف« :أن الجيش واللجان الشعبية تمكنا
من قتل أعداد كبيرة من عناصر القاعدة ومرتزقة العدوان ،كما دمرا عددا ً من
آلياتهم».
على صعيد متصل حقق الجيش واللجان الشعبية تقدما ً كبيرا ً في مديرية
المسيمير بمحافظة لحج وسط انهيارات كبرى في صفوف القاعدة ومرتزقة
العدوان.

السعودي أو إن كان سيعود إلى فرنسا.
وكان المتوقع أن ينعم االقتصاد المحلي كثيرا ً بزيارة
الملك ودائرته المقربة التي تستمر ثالثة أسابيع في فيال
العائلة الحاكمة المطلة على البحر في بلدة فالوريس
التي احتفلت النجمة األميركية الراحلة ريتا هيوارث فيها
بزواجها من األمير الباكستاني علي خان عام .1949
لكن إغ�ل�اق ال��ش��اط��ئ ال��ع��ام ل��دواع��ي الخصوصية
والعتبارات أمنية أثار غضب سكان المنطقة .كما تسبب
تركيب مصعد خاص للملك من الشاطئ إلى الفيال وموافقة
السلطات المحلية على استخدامه في شكل موقت في إثارة
غضب بعض السكان.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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11

12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1كيميائي فرنسي راحل وضع قانون النسب الثابتة،
ضمير متصل
2 .2مدينة مغربية ،عاصمة عربية
3 .3مرض صدري ،خالف غليظاً ،طلب فعل االمر
4 .4يقترب منّ ،
ننظمه
5 .5من المخلوقات ،أح ّل محل
6 .6الفلوس ،هرمتم هرما ً ناعما ً
7 .7إجمعي عن االرض ،يضربا بالسوط ،متشابهان
8 .8فتلن الحبل (هن) ،جعلته قادرا ً على
9 .9غفور ذو رحمة ،الضياء
1010األوطان ،للنداء ،ال أبوح به ألحد
1111حرف أبجدي مخفف ،آسف ،وحدات زمنية
1212أداة جزم ،اللقب الديني لإللهة آثينا

1 .1موقع في سورية جنوب حمص
2 .2أب ،أداة جزم ،خالف حرام
3 .3آخر االحرف االجنبية ،دولة أفريقية
4 .4مدينة إيطالية ،أصلحنا البناء
5 .5بصق ،صحيح الجسد ،إسم موصول
6 .6ألقينا ،فقدا عقليهما ،حيوان قطبي
7 .7من الزهور ،عاصمة أميركية
8 .8نوم عميق ،هدمنا البناء
9 .9ش��اي (باألجنبية) ،عاصمة مالي على النيجر،
متشابهان
1010ق��ام��رت ،فتى يوناني أس��ط��وري عشق صورته
المنعكسة في الماء
1111رقاد ،أشارت باليد ،حرف أبجدي مخفف
1212رفاق السن ،إله الشر في ديانة زاردشت
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،589674213 ،462831579
،713586492 ،371952684
،928743156 ،654129738
،845367921 ،297418365
136295847

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1م���وري���س اوت���ري���و ) 2
اجاريا ،سيمان  ) 3ود ،دو ،اجبر
 ) 4راس العين ،حال  ) 5انين،
انامل  ) 6نهابه ،دنت  ) 7انو،

نرممه ،حن  ) 8لعبنا ،التينا 9
) ن��ا ،بمبا ،م��وال  ) 10هتفت،
دينار  ) 11رب ،روالن ،دلت 12
) كرهنا ،منام.
عموديا:
 ) 1ما وراء النهر  ) 2وجدان،

نعاتبك  ) 3را ،سينوب  ) 4يردانه،
نبتره  ) 5سيول ،انام ،ون  ) 6اا،
عنبر ،ب��دال  ) 7اي ،هماليا ) 8
تسجنا ،ما ،ننم  ) 9ريب ،ندهتما
 ) 10يمرحان ،ي��وردا  ) 11وا،
امتحنا ،لم  ) 12ندلل ،نالوت.

 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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Pixels

فيلم كوميدي بطولة ادم
ساندلر من اخراج كريس
كولومبس .مدة العرض
 100دقيقة ،BC( .ابراج،
سينما سيتي ،ديونز،
غاالكسي).

Ant-Man

فيلم تشويق بطولة هايلي
اتويل من اخراج بيتون
ريد .مدة العرض 117
دقيقة ،ABC( .الس
ساليناس ،ابراج ،سيتي
كومبلكس ،سينما سيتي،
غاالكسي).

Ted 2

فيلم كوميدي من اخراج
سيث ماك فارالن .مدة
العرض  115دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،ابراج،
غاالكسي).

Accidental love

فيلم كوميدي بطولة
جاسيكا بيل من اخراج
ديفيد روسيل .مدة العرض
 100دقيقة( .سينما سيتي،
سينمال ،اسباس).

