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تتمات  /ت�سلية
يفجر ( ...تتمة �ص)9
«داع�ش» ّ

وقصفت المقاتالت الروسية مركز
قيادة تابعا لـ «داع��ش» في ضواحي
ال��رس��ت��ن بمحافظة ح��م��ص ،م��ا أدى
إلى تدميره بالكامل نتيجة اإلصابة
ال��م��ب��اش��رة ،وذل���ك ف��ي إط���ار ضربات
نفذت في المنطقة المذكورة على 9
مواقع لـ «داعش» .كما تم تدمير مركز
قيادة تابع للتنظيم في إحدى المناطق
بمحافظة الالذقية.
واستهدفت الغارات الروسية مراكز
ومستودعات ذخيرة ل��ـ«داع��ش» في
القريتين وج��ب��ل ب��ت��را ب��ري��ف حمص
الشرقي ،إضافة إل��ى ضربات مكثفة
على أرتال التنظيم اإلرهابي وتجمعاته

في محيط تدمر بريف حمص الشرقي.
وشملت ال��غ��ارات معاقل «جيش
الفتح» في محيط مطار كويرس بريف
حلب ،حيث سمعت انفجارات هائلة
ج ّراء استهداف الطائرات الروسية مقار
لـ«النصرة» في كفرحلب ومقر الفوج
 46بريف حلب.
كما طاولت الغارات معاقل «داعش»
في المحسة وتل الضبع والغليظة في
القلمون الشرقي بسورية.
وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع
الروسية ،الجنرال إيغور كوناشينكوف،
أم���س ،أن جميع ال��ض��رب��ات الجوية
ال��روس��ي��ة موجهة لتعطيل منظومة

اإلدارة واإلمداد المادي التقني لتنظيم
«داعش».
م��ي��دان��ي�اً ،أف���اد م��ص��در ميداني أن
م��روح��ي��ات ال��ج��ي��ش ال��س��وري ألقت
منشورات فوق الرستن وتلبيسة بريف
حمص تدعو المدنيين إلى مغادرة كلتي
البلدتين قبيل بدء العملية العسكرية
فيهما .وأشار المصدر إلى أن المنشور
تضمن تعليمات األمان التي يجب على
المغادرين من البلدتين اتباعها حفاظا ً
على سالمتهم .ويطلب المنشور من
المغادرين التأكد من أنهم «ال يحملون
أي نوع من السالح عند اقترابهم من
حواجز الجيش السوري وأن يقتربوا
ببطء مكشوفي الصدر حاملين معهم
ال��م��ن��ش��ور ب��ي��د وال��ي��د األخ����رى ح��ول
الرأس».
سياسياً ،اع��ل��ن وزي���ر الخارجية
الروسي سيرغي الف��روف أن موسكو
مستعدة إلقامة اتصاالت مع «الجيش
الحر» في سورية إن وجد هذا التنظيم
على األرض بالفعل ،منتقدا ً ازدواجية
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ض��رب��ات ال��روس��ي��ة
ونظيراتها الغربية في سورية.
وق��ال ال��وزي��ر ال��روس��ي ف��ي مؤتمر
صحافي مشترك مع وزي��ر خارجية

ن�سق الهند�سة ( ...تتمة �ص)9

ع ّبا�س يطالب ( ...تتمة �ص)9

الوس« :نحن حتى على استعداد إلقامة
اتصاالت مع «الجيش الحر» إذا كان هو
بالفعل جماعة مسلحة من المعارضة
الوطنية تملك ق��درات معينة وتضم
سوريين ،إن هذا التنظيم بات وهمياً...
وعلى األقل طلبت من وزير الخارجية
األميركي جون كيري تقديم معلومات
حول مواقع هذا الجيش السوري الحر
وقادته ،لم يقل أحد لنا حتى اآلن أين
يعمل هذا الجيش السوري الحر؟ أو
أي��ن وكيف تعمل وح��دات أخ��رى مما
يسمى بالمعارضة المعتدلة».
وأكد الفروف أن اإلطاحة بالرئيس
ال��س��وري بشار األس��د ستكون خرقا ً
صارخا ً لقرار مجلس األمن الدولي الذي
ص��ادق على بيان جنيف الصادر في
 30حزيران عام  ،2012مؤكدا ً أن هذا
البيان يقضي بضرورة تسوية األزمة
السورية سياسيا ً بشكل سلمي فقط.
وأضاف« :لذلك ما يصدر في اآلونة
األخ��ي��رة م��ن بعض ال��ع��واص��م حول
ض��رورة ح ّل النزاع عسكريا ً في حال
استمرار الوضع على ما هو عليه ،هو
دعوة النتهاك القانون الدولي».
وأكد الفروف أن المزاعم بأن الجيش
ال��س��وري ال يكافح تنظيم «داع���ش»

اإلرهابي ،عارية عن الصحة ،مشيرا ً
إل��ى أن «الجيش السوري هو فصيل
واض���ح ت��م��ام �اً ،إن ل��م ي��ك��ن وح��ي��داً،
يستطيع القيام بمهمة مكافحة اإلرهاب
على األراضي السورية».
إلى ذلك ،كرر وزير الدفاع األميركي
أشتون كارتر االتهامات التي يوجهها
«ال��ب��ن��ت��اع��ون» لموسكو باستهداف
«فصائل معارضة» في سورية ،داعيا ً
ال��روس إلى «التركيز على استهداف
م��س��ل��ح��ي داع����ش ب���دال م���ن خ��ص��وم
األسد».
وانتقد الوزير األميركي االستراتيجية
التي تتبعها روسيا في سورية ،مدعيا ً
«أن روس��ي��ا ق��ام��ت بتصعيد الحرب
األهلية بسورية ،وعرضت للخطر الحل
السياسي وفرص االحتفاظ بمؤسسات
الدولة السورية ترقبا ً لتشكيل حكومة
جديدة».
وأردف قائالً« :لكنني ما زلت آمل في
أن يدرك (الرئيس الروسي) فالديمير
بوتين أن تمسك روسيا بسفينة غارقة
يمثل استراتيجية خ��اس��رة ،ويقرر
مواجهة الخطر الذي يمثله «داعش»
بدال ً من مواصلة غاراته األحادية ضد
معارضي األسد».

االنتفا�ضة الثالثة ( ...تتمة �ص)9

ما هي سوى نموذج ودليل قاطع وساطع على تبلور هذا النسق الديمغرافي الجديد.
وك ّل الشواهد تشير إلى أنّ هناك خطوات عملية منهجية ،لتدمير مرتكزات الدولة السورية
وبنية المجتمع الثقافية ،والتخلص تماما ً من أيّ مؤسسات سيادية وعلى رأسها الجيش
العربي السوري ،تمهيدا ً لتطبيق مبدأ النسق الديمغرافي الثقافي بما يشمل من استقبال
وتوطين المرتزقة الجدد من إرهابيّي الصين وآسيا الوسطى وأفغانستان وشمال القوقاز،
إضافة إلى مجموعات اإلرهاب من مختلف الدول العربية والغربية.
ولع ّل أكثر الوقائع غرابة على هذا المستوى هي:
 1ـ مشاركة وتشجيع المنظمات العالمية اإلنسانية على النزوح الديمغرافي .حيث مارست
تلك المنظمات ،وما زالت ،وبوسائل العصا والجزرة سياسات تحث السوريين للتوجه إلى
الدول المجاورة بهدف التغيير والتالعب بالمعطيات الديمغرافية في المنطقة.
تشجع على طلب الهجرة
 2ـ مضمون سياسات الدول الغربية وتحديدا ً األوروبية التي
ّ
واللجوء من ُذ بداية األزمة!
ومن هذا الباب ،يمكن الدخول وفهم قضية الالجئين السوريين ،التي ظهرت للعيان بشكل
الفت مؤخراً .ففي المحصلة ،الحرب العالمية على الدولة السورية منذ العام  ،2011تطرح
تساؤالت ديمغرافية سياسية وفكرية جوهرية ،ليس حول مستقبل الشرق األوسط فحسب،
بل أيضا ً حول أوروبا والعالم بأسره.
إذ انّ المشهد بر ّمته بحاجة إلى توضيح؛ لناحية كيفية وصول الالجئين من تركيا باتجاه
اليونان ،ومنها إلى بعض الدول األوروبية الثرية.
إنها رؤية ديمغرافية استراتيجية بامتياز؛ سواء كانت أوروبا تبحث عن بعض الحلول
المؤقتة لمستقبل تشييخ ديمغرافيتها المؤكد ،أو سواء كان هناك من يبحث عن تأزيم الوضع
في أوروبا ،أو سواء كان هنالك مخطط الستغالل هذه القضية اإلنسانية من قبل هذه الدول
جميعاً ،لتبرير عدوان وحرب جديدة على الدولة السورية .وسواء إن لم تكن الدول األوروبية
قد استوعبت هذه المخاطر المحدقة بها منذ  5سنوات ،وسواء أيضاً ،إن لم تكن أوروبا نفسها
تعي اآلن ،تلك النتائج االستراتيجية السياسية على مستقبلها الديمغرافي الثقافي األمني،
ليس أقله للسنوات العشرين المقبلة.

سالم الربضي

واعتبر محللون عسكريون «إسرائيليون» بأن
الوضع يرقى لمستوى انتفاضة ثالثة ،وقد وصف
كبير المعلقين بصحيفة «يديعوت أحرونوت»
«ناحوم برنيع» أمس األوض��اع بالضفة الغربية
بأنها انتفاضة .مؤكدا ً انه من المهم أن نسميها
باسمها االنتفاضة الثالثة.
ورغ��م تكرار رئيس السلطة الفلسطينية بأنه
ال يريد انتفاضة ثالثة ومحاولته السيطرة على
حالة الغضب الفلسطيني الذي ازداد بعد إصدار
رئيس وزراء العدو نتنياهو قرارا ً بإبعاد المرابطين
ع��ن األق��ص��ى وال��س��م��اح للمتطرفين ب��زي��ارت��ه،
حسب ما ذكرت القناة العاشرة بتلفزيون العدو
«اإلسرائيلي» ،حيث ذك��رت القناة في  5تشرين
األول بان اجتماع رئيس ال��وزراء «اإلسرائيلي»
بنيامين نتنياهو بالمجلس ال���وزاري المصغر
ص��درت عنه عدة ق��رارات ضد الفلسطينيين ،من
تلك القرارات إبعاد المرابطين عن المسجد األقصى
والسماح للمستوطنين بزيارته وتسريع هدم
بيوت منفذي العمليات ضد الجنود «اإلسرائيليين»
والمستوطنين وتكثيف االعتقاالت اإلداري��ة بحق
الفلسطينيين.
سعت سياسة ال��ع��دو لمواجهة م��ا يجري
بالقدس م��ن خ�لال س��ن تشريعات وإج���راءات
عقابية وانتقامية من الشعب الفلسطيني ،ولكن
سرعان ما جاء الرد بالغضب الفلسطيني ،حيث
يؤكد المراقبون ان ث��ورة الغضب الفلسطيني

ال��ع��ارم ضد سياسة ه��ذا العدو تؤشر على أن
األوض��اع تسير باتجاه ان��دالع انتفاضة جديدة
تدشن مرحلة أخرى قادمة يتحسب لها االحتالل،
فالشعب الفلسطيني وكل الفصائل قادرون على
االنتقال الستراتيجية جديدة وقلب الطاولة على
كيان العدو .هذا ما أكده عضو المكتب السياسي
للجبهة الشعبية.
فالشعب الفلسطيني ضاق ذرعا ً بما ُس ّمي عملية
السالم الزائفة ووصل لقناعة عميقة وشاملة بأنه
ليس أمامه خيار إال خيار المقاومة ومواجهة هذا
االحتالل ليحصل على حقوقه المشروعة ولتحقيق
ما يُسمى بالسالم الحقيقي ال��ذي ال يحصل إال
من خالل إزالة كيان العدو الذي كان السبب في
مشاكل منطقة الشرق األوسط ،فمع تطور األوضاع
الميدانية في فلسطين المحتلة التي باتت تنذر
باندالع انتفاضة ثالثة ،حسب تأكيدات العديد
من المحللين «اإلسرائيليين» يبقى السؤال هل
االنتفاضة الثالثة بدأت؟ في الفترة التي دخلت
فيها منطقة الشرق االوسط حلول التسويات التي
تشمل سورية التي تتعرض لحرب استهدفت
تمزيقها خدمة لالحتالل «اإلسرائيلي» ودخلت
اآلن م��رح��ل��ة ج��دي��دة ب��ع��د ال��ت��دخ��ل العسكري
الروسي ضد الجماعات اإلرهابية ،وبتنا نشهد
عهد التسويات من سورية الى العراق ،األراضي
المحتلة تشتعل.

ناديا شحادة

القوات الأمنية ( ...تتمة �ص)9
بالمقدمة ،يدافعون عن أرض العراق وسيادته لذلك استطاعت
العشائر أن تستعيد دوره��ا بعد أن حاول البعث المقبور طمس
هويتها الوطنية وانتهاك عاداتها وتقاليدها األصيلة» ،الفتا ً إلى
أن «المنطقة تشهد تحديات خلفياتها طائفية وعلى الجميع الحذر
ومواجهة دعاة الفتن والمخططات الشريرة».
وأض��اف المالكي« :ينبغي أن تكون مواقفنا رافضة للتقسيم
وكل السياسات الطائفية» ،داعيا ً الحركات السياسية إلى «مراقبة
العملية السياسية لضمان عدم انحرافها ،وأن يكون الجميع دائما ً
أمام االستحقاق والواجب».
وأشاد رئيس ائتالف دولة القانون بـ«مواقف الحشد الشعبي
المقاوم الذي حفظ وحدة العراق ورفع رؤوس العراقيين عاليا ً
وأفشل المخططات والمؤامرات التي سعى إلى تنفيذها أعداء
العراق» ،مشيرا ً إلى أن «البعض ال يريد للعراق خيرا ً لذلك على
األمة أن تعي مسؤولياتها وتتخذ المواقف االستراتيجية الشجاعة،
وعلينا أن ال نسمح بتدنيس أرض العراق مرة أخرى وأن تبقى حرة
بفضل أبنائها الشرفاء».
ودعا المالكي العراقيين إلى «االلتزام بالهوية الوطنية وأن يكون
الجميع تحت ظ ّل خيمة الوطن ،وأن ال تغيب عن الجميع ثقافة
االستشهاد والتضحية والجهاد».
إلى ذلك ،تم ّكنت القوات األمنية العراقية أول من أمس من إلحاق

خسائر فادحة بصفوف تنظيم «داعش» ،خالل عملياتها العسكرية
في عدد من المحافظات بهدف إخالئها من مسلحي التنظيم.
وتمكنت القوات األمنية ،في محافظة األنبار ،من إحباط محاوالت
تقدم عناصر «داعش» في محور مجسر البوعيثة ومحور الطريق
السريعة باتجاه البوفراج ومحور الجرايشي ،وقتلت  15إرهابيا ً
ودم���رت سيارتين تحمالن رشاشتين ،كما اكتشفت  4أوك��ار
لإلرهابيين وقد دمرتها ،وواصلت مفارز الجهد الهندسي معالجة
العبوات الناسفة قرب الملعب األولمبي وتقدمت نحو أهدافها
المرسومة هناك ،في حين عالج جهاز مكافحة اإلرهاب خالل تقدمه
في المحور الغربي  17عبوة ناسفة.
أم��ا ف��ي قاطع ق��ي��ادة عمليات ب��غ��داد ،فقد واص��ل��ت القطعات
العسكرية عملية «فجر الكرمة» ،وقتلت إرهابيين اثنين ودمرت 3
سيارات بمن فيها كانت تحمل رشاشات أحادية ،ونفذت قوة أخرى
في مناطق مختلفة من شمال العاصمة وضواحيها عملية وفق
المادة  4من قانون اإلرهاب ،أسفرت عن اعتقال  3مطلوبين وقتل
 11إرهابيا ً وإصابة  6آخرين وتدمير سيارتين تحمالن رشاشتين
أحاديتين كما دمرت  8سيارات مفخخة.
وفي قاطع قيادة عمليات الجزيرة ،قصفت مدفعية القيادة منطقة
المسرية ،ما أسفر عن مقتل  14إرهابيا ً وجرح  8آخرين وتدمير
مفرزة هاون بالكامل وحرق  3سيارات مختلفة.

وفي قاطع قيادة عمليات دجلة ،نفذت القوات األمنية عملية في
البساتين الكائنة بين قريتي الحساوية وضباب أسفرت عن تحرير
مخطوفين اثنين.
من جهة أخرى ،نفذت القوة الجوية العراقية ضربات جوية على
رتل مكون من  6سيارات مصفحة ومفخخة في قرية «الكصريات»،
أسفرت عن تدمير الرتل بالكامل.
وفي السياق ،أعلنت منظمة بدر المنضوية بالحشد الشعبي،
أمس ،أنها تستعد للقيام بعملية كبرى لتطهير مناطق محافظة
ص�ل�اح ال��دي��ن ال��ت��ي م��ا زال���ت ت��ح��ت س��ي��ط��رة «ج��م��اع��ة داع��ش
اإلرهابية».
ونقالً عن «السومرية نيوز» قال مسؤول منظمة بدر في كربالء،
حامد صاحب ،في بيان ،إن «ق��وات الجناح العسكري التابعة
لمنظمة بدر الموجودة في محافظة صالح الدين تستعد للقيام
بعملية كبرى لتحرير باقي مناطق المحافظة التي ما زالت عناصر
«داعش اإلرهابية تسيطر عليها».
من جهة أخرى ،وفيما يعقد مجلس محافظة نينوى العراقية
الشمالية اجتماعا ً الختيار محافظ جديد خلفا ً للمقال أثيل النجيفي،
أعلنت مصادر عشائرية إعدام جماعة «داعش» اإلرهابية  70مواطنا ً
من أبناء عشيرة البو نمر في األنبار ،واعتقال  200في الموصل،
وسط مخاوف على حياتهم.

وورد في البيان أيضا ً أن الرئيس عباس «طالب
بسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل
أن تخرج األمور عن السيطرة».
من جهة أخرى ،أكد بان كي مون لعباس أنه «سيجري
اتصاال ً مع رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو
لنقل الرسالة من أجل وقف االستفزازات التي يقوم به
المستوطنون».
ومنعت «إسرائيل» الفلسطينيين من دخول البلدة
القديمة ف��ي ال��ق��دس الشرقية المحتلة ليومين بعد
هجومين نفذهما شابان فلسطينيان قتلتهما الشرطة
على إثر ذلك ،أدى أحدهما إلى مقتل مستوطنين اثنين
أحدهما جندي.
وأعلن الهالل األحمر الفلسطيني إصابة  77فلسطينيا ً
بالرصاص الحي والمطاطي.

جدير بالذكر أن باحة المسجد األقصى تشهد منذ
منتصف أيلول المنصرم مواجهات بين الفلسطينيين
وق���وات األم���ن «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» بسبب إص���رار بعض
المتشددين اليهود على اقتحام المسجد األقصى.
إلى ذلك أعلن نتنياهو أن كيانه «تخوض معركة حتى
الموت ضد الفلسطينيين»  ،آمرا ً باتخاذ إجراءات شديدة
بعد مقتل مستوطنين اثنين في القدس.
وق��ال نتنياهو في شريط مصور بثه مكتبه« :هذه
اإلج��راءات تشمل خصوصا ً تسريع وتيرة هدم منازل
اإلرهابيين».
وأكد رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» في اجتماع حكومي
ضم وزيري الدفاع واألمن الداخلي ومسؤولين أمنيين
ك��ب��اراً ،أن��ه أعطى تعليماته «ل��وق��ف اإلره���اب وردع
المهاجمين ومحاسبتهم».

«التحالف» ينتقم ( ...تتمة �ص)9
وك��ان��ت مقاتالت ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي أغ���ارت على
العاصمة اليمنية وغيرها من المدن حيث شن العدوان
عددا ً منها على مدينة صنعاء ومحيطها ،ما أدى إلى إحداث
أضرار كبيرة في الممتلكات.
وي��رى المراقبون اليمنيون أن ه��ذه ال��غ��ارات تأتي
انتقاما ً لما يتعرض له جنود العدوان السعودي اإلماراتي
ومرتزقتهم على أيدي الجيش اليمني واللجان الثورية في
مختلف الجبهات.
وق��ال الناشط السياسي عمار ابراهيم إن «صلف
العدوان ما زال مستمرا ً وذلك من خالل تكثيف الغارات
واستمرارها على العاصمة صنعاء حتى الفجر» ،معتبرا ً
أن «هذا يدل على فشل العدوان في مواجهته العسكرية مع
الجيش اليمني واللجان الثورية في مختلف الجبهات».
من جهة أخرى ،أدى الحصار االقتصادي الذي يفرضه
العدوان على اليمن منذ سبعة أشهر إلى تدهور كبير في
الوضع اإلنساني وزاد من ارتفاع األسعار وغالء المعيشة
وانعدام مقومات الحياة الضرورية ،حيث يقوم العدوان
بمنع دخ��ول السفن التجارية التي تحمل المشتقات
النفطية والمواد الغذائية إلى اليمن ،ما أدى إلى تفاقم
األزمات بشكل كبير.

واعتبرت هناء العلوي وهي قيادية في حركة أنصار
ال��ل��ه ،أن الكارثة اإلنسانية ه��ذه يتحمل مسؤوليتها
المنظمات الدولية وكل الشعوب العربية والغربية ،والكل
يتحمل مسؤوليتها ألنها مسؤولية إنسانية حتمية يجب
عليهم أن يكسروا هذا الحصار الجوي والبحري.
كل هذا التع ّنت أسفر عن سخط كبير في أوساط المجتمع
اليمني ،حيث خرجت نساء اليمن في وقفة حاشدة أمام
مقر األمم المتحدة في العاصمة صنعاء للمطالبة بوقف
العدوان واستنكار جرائمه وتوجيه رسالة للمنظمات
الدولية وحقوق اإلنسان ب��أن تتحمل مسؤوليتها كما
ينبغي أمام الشعوب.
وعبرت محتجة يمنية عن استنكارها جرائم العدوان
السعودي وحلفائها» ،مشيرة إلى أنها خرجت لمطالبة
منظمات حقوق اإلنسان ونقول لهم أين دورهم من الجرائم
البشعة التي يرتكبها آل سعود بحق الشعب اليمني.
وأف��ادت مصادر ،بأن الوقفة الحاشدة أمام مقر األمم
المتحدة تبرز إح��دى صور التنديد المعبرة عن سخط
الشارع اليمني الستمرار العدوان باستهدافه للمدنيين
والمنشآت العامة والخاصة والطرق لفرض المزيد من
الحصار.

خبير ع�سكري ( ...تتمة �ص)9
وأوضح اللواء عز الدين أن الواليات المتحدة األميركية
تسعى إلى الحفاظ على واقع تكون فيه «إسرائيل» أقوى
عسكريا ً من الدول العربية مجتمعة ،وبالتالي سعت إلى
تدمير الجيش العراقي وساعدت في تدمير الجيش الليبي
وهي اآلن تحاول تدمير الجيش السوري ،لذلك ال تعتبر
صاحبة مصلحة في القضاء على تنظيم داع��ش ،عكس
روسيا التي ترى أن أمنها القومي يقتضي وقف حالة
الفوضى الذي نشرتها التنظيمات اإلرهابية في المنطقة
العربية.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أطلق
موقفا ً إيجابيا ً تجاه الضربات الجوية الروسية لمعاقل
الجماعات اإلرهابية في سورية ،ورأى أن «الهدف من
الوجود العسكري الروسي توجيه ضربة قاصمة متوافقة
مع االئتالف المقاوم لداعش فى سورية والعراق».

وأوض��ح شكري أن «المعلومات المتاحة لدينا خالل
اتصاالتنا المباشرة مع الجانب الروسي تشير إلى اهتمام
روسيا بمقاومة اإلره��اب والعمل على محاصرة انتشار
اإلرهاب فى سورية».
وأضاف شكري أن «دخول روسيا بما لديها من إمكانات
وقدرات فى هذا الجهد هو أمر نرى أنه سوف يكون له أثر
في محاصرة اإلرهاب فى سورية والقضاء عليه».
يذكر أن كالً من القيادتين الروسية والمصرية الجديدة
ترتبط بعالقات دافئة مع األخرى ،حيث تم خالل زيارة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى إلى روسيا ،في
آب الماضى ،االتفاق على تنسيق بين الجانبين لمكافحة
اإلره���اب ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ،كما شهد شهر حزيران
الماضي ،أول تدريبات عسكرية بحرية مشتركة بين
البلدين.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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11

12
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1 .1ج��راح وفيزيولوجي فرنسي راح��ل إكتشف زراع��ة
األنسجة
2 .2نراسله ،عمران
3 .3وضع خلسة ،ذهبنا إلى مكان آخر ،جعل الشيء مستوي
السطح
4 .4قرعنا الجرس ،والية هندية
5 .5خسيس ،نعثر على ،أضجر
6 .6من لوازم التلميذ ،عاصمة أوروبية
7 .7والية أميركية ،مرفأ في األردن
8 .8رتل ،قرية لبنانية ،للنفي
9 .9أجل ،أوفدت
1010يدعم ،منزل ،ذكر األفعى
1111سحب بقوة ،أدعم بالمال ،حاكم المملكة
1212يناقشنا ،أزيل األثر

1 .1صناعي أميركي وكاتب صاحب مؤسسات لنشر الثقافة
والتعليم
2 .2مدينة أميركية في كنتكي ،خاط الثوب (بالعامية)
3 .3حرف أبجدي مخفف ،يدخالن فجأة
4 .4أخفين االمر (هن) ،حرف أبجدي مخفف ،حبر
5 .5يفقدان صوتيهما ،يحصي ،ضجر
6 .6من كان بيت الثالثين والخمسين ،رد ،جسد
7 .7نظهر ،وجهة نظر
8 .8قائد السفينة ،أخبرتم بما في فؤادكم
9 .9عملة آسيوية ،طبيب يوناني إشتهر بإكتشافاته في
التشريح ،نوتة موسيقية
1010مرفأ في قبرص ،صارع
1111جزيرة إيطالية ،إسم إشارة
1212ألف ،من القديسات ،فرح
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،642138795 ،135729468
،423586917 ،897654123
،968271534 ،571943286
،356412879 ،719865342
284397651

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ل��ي��ون تولستوي  ) 2انا
كارينينا  ) 3بق ،مس ،درأ ،يل ) 4
لوريان ،المرح  ) 5وتد ،سيول ،نار
 ) 6ما ،وديعا  ) 7التنين ،سرو 8

) نا ،بس ،انجب  ) 9تستران ،بادل
 ) 10ليل ،ادل ،يس  ) 11انبناه،
ناتال  ) 12نأتي ،درس ،برم.
عموديا:
 ) 1ب��ل��ودان ،الن  ) 2ياقوت،
التينا  ) 3ون ،ردم���ت ،سلبت 4

) نامي ،ينبت ،ني  ) 5تكساس،
يسردا  ) 6وا ،نيون ،هد  ) 7لرد،
ود ،ان��ا  ) 8س��ي��رال��ي��ون ،دن��س 9
) تنال ،جبال  ) 10وي ،مناسبا،
تب  ) 11ينيرا ،ديار  ) 12الحرب
والسلم.

 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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Black Mass
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب �ط��ول��ة جوني
ديب من إخ��راج سكوت كوبر.
م� ��دة ال� �ع���رض  122دق �ي �ق��ة.
(  ،ABCالس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،سينمال ،امبير،
فوكس ،غاالكسي).

Before you go
فيلم كوميدي بطولة وإخراج
كريس إيفانز  .مدة العرض 89
دقيقة( .سينما سيتي،ABC ،
فوكس ،سينمال).

2

9

The Walk
فيلم تشويق بطولة جوزف
غ � � ��وردن ل �ي �ف �ي��ت م���ن اخ� ��راج
روبرت زيميكس .مدة العرض
 123دق �ي �ق��ة ،ABC( .الس
س ��ال� �ي� �ن ��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
ديونز ،فوكس ،غاالكسي).

2

Hotel Transylvania 2
فيلم ت�ص��وي��ري بطولة آدم
س��ان��دل��ر م ��ن إخ � ��راج جيندي
ت��ارت��اك��وس �ك��ي .م ��دة العرض
 89دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،اب��راج ،سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).

شي يوم رح فل
فيلم دراما بطولة عادل كرم
م��ن إخ ��راج ل�ي��ال راج �ح��ة .مدة
العرض  100دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس ساليناس،
س� �ي� �ن� �م ��ا س� �ي� �ت ��ي ،اس � �ب� ��اس،
سينمال ،امبير ،فوكس).

