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الجي�ش يوا�صل ( ...تتمة �ص)9

إلى ذل��ك ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة
الطيران الروسي في سورية تابعت خالل الـ  24ساعة
الماضية توجيه ضربات جوية لمواقع البنية التحتية
لتنظيم «داعش» اإلرهابي.
وق���ال ال��م��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م ال�����وزارة إي��غ��ور
كوناشينكوف إن القاذفات الروسية قامت بـ  39طلعة
ووجهت  60ضربة لـ  51موقعا ً في محافظات حماة
والالذقية ودمشق وحلب ،حيث تم تدمير  4مقار قيادية
للعصابات ،و 6مستودعات أسلحة وذخيرة ،وبطارية
هاون واحدة ،إضافة إلى تدمير مخبأين تحت األرض ،و
 32معسكر تدريب لإلرهابيين ،و  6نقاط إسناد.
وفي منطقة بلدة سلمى بمحافظة الالذقية وجهت قاذفة
«سو-24م» ضربة بقنابل خارقة للتحصينات على
مستودع إلرهابيي «داعش» مم ّوه في المرتفعات ،ونتيجة
االنفجار الذي تال الضربة تم تدمير الموقع بالكامل.
وفي ريف حمص على أطراف بلدة تلبيسة دمرت قاذفات
«سو »-34تحصينات تحت األرض إلرهابيي «داعش»،
وكانت لهذا الموقع شبكة أنفاق معقدة تتيح لإلرهابيين
الظهور في مختلف أحياء البلدة ،كما تتيح سرعة الحركة
في قتال القوات السورية.
وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية« :أود اإلشارة
إلى أن الكثير من المناطق التي يسيطر عليها اإلرهابيون
في المحافظات السورية محشوة بمثل هذه التحصينات
تحت األرضية».
خالل االستكشاف الجوي في منطقة الغوطة الشرقية
عثر على مركز إمداد للعصابات أ ّمنت اإلرهابيين بالذخيرة
والغذاء والوقود .وبعد استكمال استكشاف الموقع تم
تدميره بضربة «س��و ،»25 -كما دم��رت أرب��ع عربات
مصفحة.
في الشمال الغربي لبلدة كفرزيتا في محافظة حماة
وجهت قاذفات «سو »-24ضربة على مركز قيادة إحدى
المجموعات اإلرهابية التابعة لـ»جيش الفتح» .ونتيجة
الضربة تعطلت كليا ً إدارة المجموعات اإلرهابية للتنظيم

القوات بتكريت ( ...تتمة �ص)9

في هذه المنطقة ،ولذلك غادر اإلرهابيون منطقة القتال.
وفقا ً لمعلومات هيئة األركان العامة للقوات المسلحة
الروسية يستم ّر فرار مقاتلي المجموعات اإلرهابية في
سورية في االتجاهين الشرقي والشمالي الشرقي ،وفي
محافظتي إدلب وحماة يقوم القادة الميدانيون في «جبهة
النصرة» اإلرهابية بتجنيد السكان المحليين مهددين
بإعدام أعضاء أسرهم ،وفي محافظة الرقة أعلن مقاتلو
«داعش» تجنيد كل السكان الذكور من سن  14سنة.
وتزداد حدة الخالفات بين مختلف المجموعات اإلرهابية
نتيجة الصراع من أجل السيطرة على األرض والتدفق
النقدي .وبحسب معطيات التنصت على االتصاالت أجرى
تنظيم «داعش» األسبوع الماضي فقط على أطراف مدينة
إدلب ثالثة أعمال إرهابية باستخدام السيارات المفخخة
ضد القادة الميدانيين لجماعة «جبهة النصرة».
ويطالب ق��ادة «داع���ش» ال��ق��ادة الميدانيين بزيادة
استخدام السيارات المفخخة والعبوات الناسفة األخرى
على طرق المواصالت األساسية وفي المدن والبلدات ضد
القوات السورية المهاجمة.
وفي شأن متصل ،بدأت شاحنات المساعدات بالدخول
إلى الزبداني في ريف دمشق والفوعة وكفريا في ريف
إدلب في وقت متزامن.
وكان قد أجري اتفاق برعاية األمم المتحدة والهالل
األحمر السوري ،قضى بإدخال عشر شاحنات محملة
ب��ال��م��واد اإلغ��اث��ي��ة والطبية والتموينية إل��ى األه��ال��ي
المحاصرين في مدينتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب.
كما شمل االتفاق أيضا ً إدخال ثالث وعشرين شاحن ًة
إلى بلدات مضايا وسرغايا وبقين والزبداني في ريف
دمشق الغربي.
وكانت االتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي
بين السلطات السورية وحركة «أحرار الشام» قد توقف
لبعض الوقت بسبب استكمال االتفاق على بعض البنود
التفصيلية ،وتم االلتزام خالل هذه الفترة بالهدنة ووقف
إطالق النار.

احتجاجات �أمام ( ...تتمة �ص)9
األراضي الفلسطينيّة المحتلة ُملبَّد بغيوم ال تحمل أيّ
بشائر للمحتل ،بل وقد تحمل عناوين انتفاضة ،ربما
لن يكون تجاوزها سهالً هذه المرة ،في ظ ّل تغيّر كبير
لمعادالت المنطقة والعالم.
على صعي ٍد آخ��ر ،تظاهر اآلالف في محيط سفارات
كيان االحتالل في بريطانيا والسويد والدنمارك وكندا
وأستراليا ،تنديدا ً بجرائم االحتالل ،ودعما ً النتفاضة
القدس.
ففي العاصمة لندن تج ّمع اآلالف أمام مبنى السفارة
بدعوة من الجالية الفلسطينيّة ،وعدد من الجمعيات
والمؤسسات الفلسطينية الفاعلة في بريطانيا ،للتنديد
بارتفاع وتيرة االعتداءات على المسجد األقصى.
وشدّد المتظاهرون على دعم ّ
حق الشعب الفلسطيني
في تقرير مصيره والتحرر من االحتالل.
واندلعت مواجهات بين المتظاهرين ورجال الشرطة
ّ
وحطموا
بعد أن اقتحم مجموعة من الشبان مق ّر السفارة
بعض نوافذها.

وشملت اع��ت��داءات المستوطنين مناطق أخ��رى من
الخليل في المدخل الشمالي للمدينة ،دفعت بالعديد
من الناشطين في المنطقة إلى توجيه نداءات استغاثة
للجهات والمنظمات الدوليّة الموجودة في المنطقة،
َ
تلق أذن��ا ً صاغية إلاّ من الفلسطينيّين في
والتي لم
المناطق األخرى ،وهم بدورهم لم يتمكنوا من الوصول
لنجدة إخوانهم بسبب الحواجز.
وتصاعدت ح �دّة التوتر واالع��ت��داءات في األراض��ي
المحتلة ،بعد استشهاد خمسة فلسطينيّين بدعوى
محاولة طعن مستوطنين ،ليصل ال��ع��دد اإلجمالي
للشهداء منذ بدء االنتفاضة وفي مختلف مناطق فلسطين
إلى أكثر من  42شهيدا ً ومئات الجرحى بالرصاص الحي
والمطاطي ،إضاف ًة إلى ح��االت اختناق عديدة بسبب
الغازات المسيلة للدموع ،المستخدَمة من قبل جنود
المدججين بالسالح ،والذين ُتثير في قلوبهم
االحتالل
ّ
ال ّرعب سكاكين الفلسطينيّين.
وبحسب المراقبين للشأن الفلسطيني ،ف��إنّ أ ُ ُف��ق

ال�سعودية تق�صف ( ...تتمة �ص)9
وأص��درت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا ً
مقتضبا ً أكدت فيه مقتل أحد ضباط برتبة «نقيب»،
ُي��دع��ى ه���ادف حميد ال��ش��ام��ي ،وت��ق��دم��ت بتعازيها
ومواساتها إلى أسرته ،بحسب ما أوردت وكالة األنباء
الرسمية «وام».
من جهة أخرى ،أظهرت مشاهد مص ّورة إلقاء طائرات
التحالف السعودي القنابل العنقودية على مناطق
آهلة بالسكان في مران بصعدة .المشاهد تبين إسقاط
طائرة استطالع سعودية في الحصامة بمديرية الظاهر
في صعدة وكذلك تدمير وإح��راق آليتين عسكريتين
سعوديتين في قرية القرن بالخوبة في جيزان.
اإلع�لام الحربي اليمني نشر أيضا ً مشاهد لألسير
السعودي الرقيب األول فايز مفرح األسمري الذي أسره
الجيش اليمني واللجان الشعبية في منطقة جيزان
السعودية وخالل المقابلة طمأن األسير السعودي ذويه
إلى صحته وتحدث عن تفاصيل عملية األسر.
وفي حصيلة جديدة للغارة الجوية للطيران السعودي
التي استهدفت عن طريق الخطأ موقعا ً لميليشيات هادي
في منطقة الوازعية بين محافظتي لحج وتعز جنوب
اليمن ،ارتفع عدد قتلى ميليشيات هادي إلى  46شخصا ً
و 40جريحاً .وهي المنطقة التي تشهد معارك عنيفة بين
الجيش اليمني واللجان الثورية من جهة والتكفيريين
ومرتزقة العدوان من جهة أخرى.

ودعا بان كي مون الرئيس اليمني إلى تشكيل وفد
للتفاوض مع «أنصار الله» وحلفائهم ،موضحا ً أنه
أرسل المبعوث األممي ولد الشيخ أحمد إلى الرياض
للتشاور بشأن تحديد زمان ومكان المفاوضات .ولم
تتضمن رسالة ب��ان النقاط السبع التي تص ّر عليها
«أنصار الله».
وك��ان راج��ح ب��ادي المتحدث باسم حكومة هادي
أعلن أن الحكومة تل ّقت دعوة من األمم المتحدة للبدء
بمحادثات س�لام جديدة .وأوض��ح ب��ادي أن ال وجود
حاليا ً لما يسمى النقاط السبع وأن الدعوة ستتركز
في ثالثة مرتكزات هي :المبادرة الخليجية ومخرجات
الحوار الوطني وقرار مجلس األمن  .2216مؤكداً« :أن
الحكومة ستر ّد رسميا ً على الدعوة خالل  48ساعة».
ميدانياً ،استشهد عشرة أشخاص من أسرة واحدة في
غارات للتحالف السعودي على تعز وسط اليمن .كما
وجرح آخرون في غارات
اس ُتشهد في مأرب شخصان ُ
لطائرات التحالف استهدفت مسجدا ً في منطقة العرقوب
في خ��والن .إلى ذلك قالت مصادر محلية إن إماراتيا ً
يعمل في الهالل األحمر اإلماراتي في عدنُ ،قتِل برصاص
مسلحين في منطقة المنصورة جنوب المدينة.
وكانت اإلم���ارات أعلنت السبت ،مقتل أح��د ضباط
قواتها المسلحة ،المشاركين ضمن تحالف العدوان على
اليمن ،الذي تقوده السعودية.

طلبا ً وموافقة بذلك ،فيما كشف رئيس لجنة األمن
والدفاع النيابية حاكم الزاملي أن «العراق بدأ بقصف
أه��داف للتنظيم اإلره��اب��ي بمساعدة مركز مخابرات
التحالف الرباعي».
ميدانياً ،استعادت القوات العراقية قصر الرئيس
الراحل ص��دام حسين في تكريت من مسلحي تنظيم
«داعش».
ونقل موقع  Almada Pressأم��س ع��ن المركز
اإلعالمي العسكري العراقي أن القصر أخلي في الوقت
الراهن تماما ً من المسلحين فيما تستمر المعارك شمال
المدينة الواقعة على مسافة  170كيلومترا ً من بغداد.
وكان اإلرهابيون قد سيطروا على تكريت في حزيران
 2014إال أن القوات العراقية استعادت السيطرة عليها
في آذار  2015الجاري ،لكنها أوقفت هجومها باتجاه
مركز المدينة التي تحصن فيها المسلحون بشكل جيد
لتج ّنب سقوط ضحايا بين المدنيين والعسكريين.
يذكر أن ال��ق��وات األميركية ات��خ��ذت ،بعد احتالل
العراق ،من القصر مقرا ً لها قبل أن تسلمه عام 2005
للسلطات العراقية.
من جهة أخ��رى ،أعلن رئيس اللجنة األمنية في
مجلس محافظة ديالى ص��ادق الحسيني ،أن قوات
الجيش والحشد الشعبي اكتشفت نفقا ً ضخما ً في
القصور الرئاسية في جبال مكحول شمال صالح
ال��دي��ن ،م��ؤك��دا ً أن القصور استغلت من قبل تنظيم
«داع��ش» كمستودع لألسلحة والمتفجرات ونقطة
تجميع المجندين الجدد.
وق��ال الحسيني إن «ال��ق��وات األمنية المشتركة
المدعومة بالحشد الشعبي كشفت أث��ن��اء عمليات
تمشيط القصور الرئاسية في جبال مكحول شمال
صالح الدين بعد تحريرها من تنظيم داعش على نفق
ضخم يمتد لعشرات األمتار أسفل القصور وباتجاهات
مختلفة».
وأشار الحسيني إلى أن «األجهزة األمنية والحشد
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بدأت بخطة مركزية لمسك األرض في جبال مكحول من
أجل الحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية».
وفي السياق ،تمكنت القوات العراقية المشتركة من
تحرير منطقة البوريشة شمال الرمادي في محافظة
األنبار غرب العراق وكبدت تنظيم داع��ش اإلرهابي
خسائر كبيرة باألرواح والمعدات.
ونقل موقع «السومرية نيوز» العراقي عن نائب
قائد العمليات الخاصة التابع لجهاز مكافحة اإلرهاب
العراقي العميد عبد األمير الخزرجي قوله إن «طيران
الجيش ساهم بتحرير منطقة البوريشة من خالل دعم
القطعات األمنية على األرض وقصف مواقع التنظيم
اإلره��اب��ي» ،مبينا ً أن ق��وات مكافحة اإلره��اب تسيطر
بالكامل على المنطقة وقطعت جميع خطوط إم��داد
تنظيم داعش عن الرمادي من جهة الشمال.
وأكد القيادي في الحشد الشعبي بمحافظة ديالى
جبار المعموري أن سالح الجو العراقي استهدف رتل
آليات يضم العشرات من مسلحي داعش اإلرهابي في
محيط منطقة الفتحة شمال صالح الدين ،ما أدى إلى
مقتل  20منهم وتدمير  7آليات تحمل أسلحة.
إلى ذلك نفت قيادة قوات الحشد الشعبي العراقي
مشاركة الطائرات األميركية في عملية تحرير قضاء
بيجي بمحافظة صالح الدين ،مؤكدة أن األميركيين
عرقلوا عمل المقاتلين في أكثر من مناسبة بالضغوطات
السياسية ومدوا يد العون للجماعات اإلرهابية.
وقالت قيادة الحشد الشعبي في بيان أن��ه« :منذ
اليوم األول لسقوط بعض المدن العراقية بيد عصابات
تنظيم «داعش» اإلرهابي شهد العراقيون أجمعهم على
تنصل أميركا وحلفائها من اتفاقاتهم مع العراق وقرروا
ّ
البقاء متفرجين».
وكانت قيادة الحشد الشعبي العراقية أعلنت أمس
تطهير القصور الرئاسية في جبال حمرين بمحافظة
صالح الدين بشكل كامل من العصابات اإلرهابية بعد
معارك أسفرت عن مقتل أكثر من خمسين إرهابياً.

مجل�س الأمن الدولي
يتوعد معرقلي عملية ال�سالم في ليبيا
هدّد مجلس األمن الدولي ،األطراف التي قال إنها تعرقل
عملية السالم في ليبيا بفرض عقوبات عليها.
وقال المجلس في بيان ،أول من أمس ،إن «لجنة عقوبات
ليبيا تبقى مستعدة لتضمين أولئك الذين يهددون سالم
ليبيا واستقرارها وأمنها ومن يقومون بتهديد االستكمال
الناجح لعملية االنتقال السياسي» .كما أع��اد أعضاء
مجلس األمن تأكيد «االلتزام القوي بسيادة واستقالل
ليبيا وسالمة أراضيها ووحدتها الوطنية».
وأش��اد البيان بالمشاركين في جلسات الحوار التي
رعاها المبعوث األممي برناردينو ليون لتشكيل حكومة
وحدة وطنية ،وانتهت بالتوصل إلى اتفاق سياسي بعد
محادثات شاملة والموسعة.
ّ
«يحث كل األطراف الليبية على
وقال إن مجلس األمن
دعم االتفاق السياسي ال��ذي تم اإعالنه في  8تشرين
األول ،والتوقيع عليه والعمل بشكل سريع على تشكيل
حكومة الوحدة الوطنية» .وأض��اف أن «االتفاق يوفر
فرصة حقيقية لحل أزم��ات ليبيا السياسية واألمنية

لمحاربة اإلره��اب في سورية ،وهو ما يعكس هزالة الوضع التركي
اإلقليمي ومن خالله الوضع الدولي المتحالف معه عسكريا ً وسياسياً.
وه��و آخ��ر نفس في ص��در العثمانية الحالمة بحكم منفرد وسلطان
مطلق على ضوء الخطر الكردي المزروع في انتخابات حزب العدالة
والتنمية والذي أدخله في زحف أطلسي يواجه فيه الزحف السياسي
الكردي ضمن تركيا ،باإلضافة إلى الزحف العسكري الكردي المدعوم
غربيا ً وروسيا ً كقوة فاعلة في الحرب على «داعش» ،لتكون االنتخابات
التركية المقبلة هي المق ّرر الرئيس في «تركيّة العدالة والتنمية»
والمقرر األس��اس في مستقبل المنطقة والعالم ،ألن��ه « ُتركياً» يق ّرر
مستقبل التطورات العسكرية ومدى صالبتها ،ليكون حبس األنفاس
وتسارع النبض أردوغانيا ً هو في احتماالت عدة تنطوي عليها نتائج
هذه االنتخابات المقبلة من تكرار للنتيجة الحالية القائمة على عدم
امتالك أي فريق أغلبية تسمح له بتشكيل «حكومة أغلبية» أو فوز في
االنتخابات ،وبين فرضية فوز «أردوغان ـ أوغلو» والتي كانت يتوقف
نجاحها على فكرة المنطقة العازلة في الشمال السوري ،وهو ما قد
سحبه مع الرفض األلماني ـ األميركي وقرارات سحب صواريخ
رحلت ُ
«الباتريوت» األطلسية التي أصبحت معادلة استراتيجية «متدنية»
بعد الوجود الروسي في الشمال السوري ،لتبرز فرضية ثالثة مع
إمكانية فوز «أوغلو ـ أردوغ��ان» والتمكن من سحق الحركة الكردية
المسلحة والبطش بقياداتها السياسيين .وهذا ذهب أدراج الرياح أيضا ً
مع التمسك الغربي بدور لألكراد يق ّوي عصب الحرب على «داعش»
كمعادلة فائض قوة مركزية ،لتبقى آخر فرضية في حال توازن القوى
االنتخابية كما هو الحال اليوم .فتتك ّون حكومة جامعة للمتناقضات في
بنيتها حكوم ًة «ال سياسية» تتولى إدارة األزمة المزمنة.
لكن إذا انقلبت االحتماالت بفوز المعارضة السياسية على حزب
العدالة والتنمية ،فإن تركيا ستقع تحت صدمة قوية في جدار التطورات
ُتضاف إلى صدمة  7حزيران الماضي ويتغيّر معها االصطفاف السياسي
واإليديولوجي وربما الديموغرافي في الداخل التركي ،والذي قد يبدل
السياسة التركية على المستويين اإلقليمي والدولي لتعود «عثمانية»
تركيا إلى زمن «العجوز العثماني» ويبدأ دفع األثمان السلطوية مع
خيارات االنتخابات المبكرة ال ُملقاة على تطورات ميدانية ،ربما تسحب
االستقرار السياسي والعسكري مع وجود قواعد أميركية في الجنوب
الشرقي التركي كان الغاية منها محاربة األك��راد لتتح ّول في ما بعد
إلى محاربة «داع��ش» الذي احتضنته الحدود التركية بحلم «المنطقة
العازلة» ،فهل يصلح الهروب لإلمام ما أفسدته مملكة «الرياض» ،أم أن
«الساديين» هم من سيدفعون الثمن؟

فاديا مطر

والمؤسساتية».
على صعيد آخر ،قالت مصادر مصرية مطلعة ،إن وفدا ً
أمنيا ً ليبيا ً رفيع المستوي ،غادر مطار القاهرة الدولي،
مساء السبت ،بعد زي��ارة سريعة إلى القاهرة ،لبحث
مكافحة اإلرهاب.
وبحسب وسائل إعالم محلية ،فقد وصل الوفد الليبي
على متن طائرة خاصة ليلتقي ع��ددا ً من المسؤولين
المصريين ويبحث معهم «التنسيق المشترك بين
البلدين ،والحرب على اإلرهاب».
يذكر أن مبعوث األمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم
في ليبيا ،برناردينو ليون ،وصل إلى القاهرة ،صباح
الجمعة الماضي ،آتيا ً من روما في زيارة تستهدف بحث
سبل دعم وتفعيل االتفاق السياسي لحل األزمة في ليبيا،
وتشكيل المجلس الرئاسي لحكومة التوافق الوطني.
وجاء زيارة ليون إلى القاهرة ،بعد أسبوع من إعالنه
تشكيل حكومة التوافق الوطني المقترحة في الصخيرات
في الثامن من هذا الشهر ،برئاسة فائز السراج.

ال�صمود ال�سوري ( ...تتمة �ص)9
ومنذ ذل��ك التدخل األميركي ال��دول��ي في ال��ع��راق وإس��ق��اط النظام
الديكتاتوري نجحت واشنطن في تسويق فرضية حق دولة أجنبية
بالتحدث عن وجوب رحيل حاكم بلد يناهضها في سياساته من دون
العودة إلى إدارة شعبه .فخالل السنوات التي حصل فيها الغزو وجد
الشعب العراقي نفسه مرة أخ��رى ضحية للسياسة األميركية التي
نصبت رئيسا ً جديدا ً للعراق مدعوما ً منها.
ورغم فشل سياسة واشنطن في العراق ،فإن سياستها في التدخل في
إرادة شعوب العالم العربي لم تتوقف .فمنذ اندالع ما يُسمى بـ «الربيع
العربي» ك ّرر األميركيون فعلتهم في تونس التي كانت شرارة انطالق
سمي ذلك «الربيع» ،حيث بادرت الواليات المتحدة التي سعت لكي
ما ُ
يكون لها دور في النظام القادم برسم توجهاته لضمان مصالحها من
خالل تسليم الحكم لجماعة اإلخوان المسلمين وبدأت بالتنسيق معهم
وإع��ادة صناعتهم في تونس وليبيا ومصر واليمن .وبات واضحا ً أن
«الربيع العربي» هو سيناريو وخطط أعدّت مسبقة خلف الكواليس
تحت إشراف الواليات المتحدة ،فوصول اإلسالميين الى الحكم لم يكن
ترجمة لعملية ديمقراطية وال استجابة لرغبة شعبية ،بل هو مخطط
صنعته ونفذته الخارجية األميركية ومكاتب المخابرات ،ودعم جماعة
األخوان المسلمين المتحالفة معهم هو جزء من الخطة األميركية التي
رأت في طموحات «الجماعة» ما يتوافق مع أهداف السياسة الخارجية
األميركية في المنطقة .وقد أكدت وزيرة الخارجية االميركية السابقة
هيالري كلنتون ذلك.
يؤكد المراقبون أن المتأمل في حقيقة «الثورات» العربية يرى بما ال
يدع مجاال ً للشك أن ما حدث على الساحة العربية ليس ثورات شعبية
تلقائية خرجت تنادي بمتطلبات تلك الشعوب وإنما هي مؤامرة كبرى
نفذتها الواليات المتحدة باالتفاق مع األخوان المسلمين .تلك المؤامرة
التي تحطمت على صخرة الصمود السوري حيث استطاع الجيش
السوري وق��وى المقاومة إفشال مخطط «الربيع العربي» التكفيري
ذي الوجه الوهابي القطري الصهيوني ،وبات على الواليات المتحدة
وحلفائها أن يفهموا أن قواعد اللعبة تغيرت والتمسك بالشرعية ضمان
للجميع وأن اإلرادة الشعبية هي صاحبة الكلمة بتسمية حكامها
باالنتخابات النزيهة ولم يعد لألجانب أن يقرروا مَن يجب أن يحكم
بلدا ً م��ا ،فمطالبة الفرنسي والسعودي والتركي واألميركي برحيل
الرئيس بشار األسد غير مقبول ال شرعا ً وال قانونياً .وقد اكد ذلك الرئيس
الروسي فالديمير بوتين حين قال في  29أيلول بأن الرئيسين االميركي
والفرنسي ليسا مواطنين سوريين وال يتوجب عليهما الضلوع في
اختيار قادة بلد آخر غير قادة بلديهما.

ناديا شحادة

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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4
5
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1صحراء واسعة في السعودية
2 .2عاصمة أميركية ،مرفأ في فرنسا
3 .3وضعتم حدودا ً للشيء ،قبيح المظهر
4 .4دولة أميركية ،بسط
5 .5تضجر،حجر أملس ،للندبة
6 .6يناقشن (هن) ،قرية لبنانية
7 .7حرف أبجدي مخفف ،متشابهان ،يلمسا
8 .8ي ّوبخا ،أنثى الحمار
9 .9غاز نادر يستعمل لإلنارة ،صوت حزين ،يبس الخبز
1010أصاهر ،من القديسات
1111أداة جزم ،عاصمة أوروبية ،خالف تذكر
1212من مؤلفات األديب اللبناني جبران ،نحيد عن

1 .1مقر البابوات في روما ،للنفي
2 .2خاصتي ،أكال الشيء بأطراف فمهما ،يرجو
3 .3بلدة لبنانية ،من األنبياء
4 .4سارع إلى األمر ،إلهة الصيد عند الرومان
5 .5كذابين ،أشتمي
6 .6حيوان خرافي ،مدينة سودانية
7 .7عتبت عليه ،يص ّوت من األلم ،حرف نصب
8 .8من الخضراوات ،حمام بري ،يلزم باألمر
9 .9وافقن الرأي (هن) ،أداة إحدى حواسي
1010عتب ،أشارت باليد ،تحصل على
1111فاقدات األم واألب ،بشر
1212أجلّ ،
نلطخ بالعار ،عملة آسيوية

Crimson Peak
فيلم دراما بطولة تشارلي
ه��ون��ام م��ن اخ ��راج غوليرمو
ديل تورو .مدة العرض 119
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،ابراج ،سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،س�ي�ن�م��ا سيتي،
سينمال ،فوكس).
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،856379142 ،2499518637
،381695724
،713264598
،625743981
،974821356
،468937215
،192456873
537182469

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1برتولت برخت  ) 2خانقين،
واك��ب��ت  ) 3ت��ل ،ام��ل��دان ،ي��ا ) 4
يأمرا ،لب ،رسن  ) 5أيد ،سيليزيا
 ) 6رسوبه ،يانا  ) 7نجامله ،منح

 ) 8السر ،ركلتيها  ) 9مد ،قنابل،
ن��ام  ) 10هوينا ،ليل ،رن ) 11
نادمون ،دول  ) 12ناس ،ليالي،
مر.
عموديا:
 ) 1بختيارنامه  ) 2راالي،

جلدونا  ) 3تن ،م��دراس ،يأس 4
) وق���ار ،سمرقند  ) 5ليماسول،
نأمل  ) 6تنل ،يبهرا ،وي  ) 7دلله،
كبلنا  ) 8رواب��ي ،مللي  ) 9خان،
زينت ،لدي  ) 10تك ،رياحين ) 11
بيسان ،هارلم  ) 12اتان ،االمن.

 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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Infinitely Polar
Bear
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم � �ي� ��دي ب �ط��ول��ة
زو س ��ال ��دان ��ا م���ن اخ� �خ ��راج
م��اي��ا ف��ورب��س .م ��دة العرض
 90دق�ي�ق��ة( .سينما سيتي،
 ،ABCسينمال).
Legend
فيلم رعب بطولة توم هارد
م��ن اخ ��راج ب��راي��ن هيلغالند.
م� ��دة ال� �ع ��رض  131دقيقة.
( ،ABCك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
سينمال ،فوكس).
Bring Him Home
فيلم تشويق بطولة كايت
م�� � ��ارا م � ��ن اخ � � � ��راج ري ��دل ��ي
س �ك��وت .م ��دة ال �ع��رض 141
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،ابراج ،سيتي
كومبلكس ،غاالكسي).
The Walk
ف� �ي� �ل ��م ت � �ش� ��وي� ��ق ب� �ط ��ول ��ة
ج� ��وزف غ � ��وردن ل�ي�ف�ي��ت من
اخراج روبرت زيميكس .مدة
العرض  123دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سينما سيتي،
ديونز ،فوكس ،غاالكسي).

