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تتمات  /ت�سلية
بعد الغارات ( ...تتمة �ص)9

الجي�ش ون�سور الزوبعة ( ...تتمة �ص)9

فيما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري
بيسكوف أن بوتين وكاميرون لم يبحثا خالل لقائهما في
أنطاليا إجراء عمليات مشتركة ضد «داعش» في سورية،
مشيرا ً إلى أن المحادثات تناولت الوضع في سورية وآفاق
التسوية السياسية.
وأكد بيسكوف عدم وجود موقف موحد للغرب بشأن
مكافحة اإلره���اب ،قائالً« :ممكن القول إن هناك تفاهما ً
لضرورة التعاون ،إال أنه ال يمكن التوصل إلى اتفاقات بين
روسيا والغرب ،ألن ال يوجد مثل هذا المفهوم ،ألن لكل دولة
موقفها بشأن مختلف جوانب قضية مكافحة اإلرهاب .وإن
كنتم تعتقدون بأن الغرب موحد في مواقفه مئة في المئة
فإنكم مخطئون».
وف��ي السياق ،أك��د بيسكوف أن لقاء الرئيس بوتين
ونظيره األميركي باراك أوباما لم يكن نقطة انعطاف ،مشيرا ً
إلى أن توقع «حدوث انقالب في العالقات الثنائية» خالل
لقاء استمر  20دقيقة أمر غير واقعي .وقال إن هناك خالفات
باقية بين البلدين ،لكنه يوجد إدراك ع��دم وج��ود بديل
للحوار الثنائي.
كما أجرى الرئيس الروسي مع الملك السعودي سلمان
بن عبدالعزيز لقاء ثنائيا على هامش قمة «مجموعة
العشرين» في أنطاليا .وذكر موقع الكرملين أن هذا اللقاء
ال��ذي ج��رى خلف األب��واب المغلقة هو األول بين بوتين
والعاهل السعودي.
من ناحية أخرى ،أكد الرئيس أوباما أن واشنطن ستك ّثف
ضرباتها الجوية لـ»داعش» وتزيد تسليح وتدريب «القوى
المعتدلة» في سورية ،داعيا ً الدول إلى زيادة مشاركتها في
المعركة ضد المتطرفين.
وقال في ختام قمة العشرين المنعقدة في أنطاليا أمس،
إن «االستراتيجية التي وضعناها هي االستراتيجية التي
ستستمر حتى نهاية المطاف» ،مستدركا ً أنها «ستستغرق
وقتاً» ،مؤكدا ً أنه سيكون من الخطأ إرسال قوات أميركية
لمحاربة «داعش» على األرض ،في رد على بعض الدعوات
ال��ت��ي أطلقها الساسة األم��ي��رك��ي��ون ،ومنهم مرشحون
جمهوريون للرئاسة .وشدد أوباما على أن مكافحة التهديد
اإلرهابي لتنظيم «داع��ش» يتطلب مشاركة المدنيين في
العراق وسورية لنبذ التطرف الفكري .واعترف أن الهجمات
االرهابية في باريس كانت «انتكاسة مروعة ومقززة» في
الحرب ضد التنظيم اإلرهابي.
الى ذلك ،قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند إن عدو
بالده تنظيم «داع��ش» اإلرهابي وليس الرئيس السوري
بشار األسد.
وف��ي كلمة أم���ام أع��ض��اء مجلسي ال��ن��واب والشيوخ
الفرنسي أمس قال هوالند« :نحن نبحث في سورية عن
الحل السياسي لألزمة بال كلل .وال تكمن األزمة في بشار
األسد ،بل في عدونا في سورية ،وهو «داعش».

وأك��د الرئيس الفرنسي أنه سيلتقي نظيريه الروسي
واألميركي خالل األي��ام القادمة لبحث الجهود المشتركة
لمكافحة «داعش» ،من دون أن يحدد صيغة اللقاء.
جاء ذلك في وقت أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران
فابيوس إن الدول الغربية والعربية وروسيا وإيران اتفقت
بشأن خطة للتسوية في سورية ،لكنها لم تتوصل بعد إلى
توافق بشأن مصير األسد ،وقال« :في فيينا توصلنا إلى
اتفاق بشأن خطة تسوية لسورية ،وحول ضرورة تطبيق
نظام وق��ف إط�لاق النار وض���رورة التحرك نحو تعديل
الدستور وإجراء االنتخابات».
وأضاف الوزير الفرنسي أن المشاركين في المفاوضات
لم يتمكنوا من التوصل إلى توافق حول مصير الرئيس
السوري ،قائالً« :ثمة  3خيارات على األق��ل لمستقبله».
وتابع أن هناك دالئل على حصول تقارب في مواقف روسيا
والغرب حول سبل تسوية األزمة في سورية.
وأوض��ح« :نعم ،هناك تقارب يتعلق بالدرجة األولى
بصيغ لتنفيذ العمليات العسكرية في سورية .عندما توجد
في سماء سورية في آن واح��د طائرات روسية وسورية
من جانب ،وطائرات تابعة لدول الغرب من جانب آخر ،ال
مفر من تبادل المعلومات» .لكنه أشار أيضا ً إلى تقارب في
المواقف من مسألة التسوية السياسية.
وفي تطرقه إلى تكثيف عمليات التحالف الدولي ضد
تنظيم «داع��ش» في العراق وس��وري��ة ،ق��ال فابيوس إن
باريس تعارض إرسال قوات برية إلى سورية ،باعتبار أن
ذلك «سيؤدي إلى نتائج عكسية».
وأوضح أن «التحالف الدولي يقدم المساعدات للجيش
السوري الحر .هل علينا أن نرسل قوات برية؟ الجواب ال.
وفي حال إرسالها ستتحول إلى قوة احتالل ،ما سيؤدي إلى
نتائج عكسية لما نريد تحقيقه».
م��ي��دان��ي �اَ ،س��ي��ط��رت وح����دات م��ن ال��ج��ي��ش ال��س��وري
ومجموعات من الحزب السوري القومي االجتماعي «نسور
الزوبعة» على قرى دير حنا وتلتها والدغمشلية وبيت
عياش ومنطقة مضخات غمام في ريف الالذقية الشمالي،
بعد اشتباكات عنيفة مع المسلحين.
كما تمكن الجيش السوري مدعوما ً بمجموعات نسور
الزوبعة والعشائر من السيطرة على بلدة الحدث في
محيط مهين في ريف حمص الشرقي ،اضافة إلى إحراز
هذه الوحدات تقدما ً في الكسارات ومدينة التمثيل الشرقية
غرب تدمر ،ومحور مقالع القديمة بالريف الغربي للمدينة
وتمكنوا من السيطرة على السفوح الغربية لجبل طار.
ال��ى ذل��ك ،تمكنت «ق���وات س��وري��ة الديمقراطية» من
السيطرة على قريتي المشيرفة وأب��و ش��اش ف��ي ريف
الحسكة الشرقي ،كما سيطرت على قريتي فيدال وتل بارود
وطريق أبيض في ريف الحسكة الجنوبي ،إضافة إلى قرية
حقل تشرين جنوب غربي بلدة الهول في الحسكة.

مقتل و�إ�صابة ( ...تتمة �ص)9
«كلما استطعنا أن نجعل من التنوع السياسي والفكري
حالة إيجابية كلما أثرينا واقعنا السياسي واالجتماعي
بمزيد من التالحم الوطني لبناء بلدنا» ،قال عبدالسالم.
إال أن��ه لفت أن « ال حصانة ألي م��ت��ع��اون م��ع الغزو
األجنبي».
وق��ال المتحدث باسم أنصار الله إن «العدوان يتحمل
المسؤولية التأريخية لقتله الشعب اليمني في كل مكان ،في
البيوت في القرى في األسواق في التجمعات السكانية وفي
كل شبر من الوطن» ،مضيفا ً أن «العدوان ال يتورع عن قتل
أي يمني ،ويسعى إلى استهداف األسرى في أي مكان حتى
لو كانوا من جنوده وقد قصف سجون األسرى في الحرب
السادسة» .وأشار إلى أن «من يرفض اإلفراج عن المعتقلين
من كل األطراف هو العدوان ومن يدور في فلكه» ،متحدثا ً عن
قصف الطيران السعودي لوحدة «عسكرية للغزاة» ،وقتل
عناصرها بالكامل ،بعد محاصرتها أثناء محاولتها تنفيذ
عمليات أسر.
وقال محمد عبدالسالم « :في حال تم الكشف عن المعتقلين
وهناك من قصفه الطيران سيتحمل العدوان كامل المسؤولية
كما هي الحال في عدوانه الشامل على اليمن» .وأردف« :ال
تتحمل األجهزة األمنية أية مسؤولية عن استهداف الطيران
ألي معتقل وال��ذي يتحمل كامل المسئولية هو من قصف
اليمنيين بعشرات اآلالف من ال��غ��ارات وبمختلف أن��واع
األسلحة المحرمة».
وفي تعليقه على الهجمات اإلرهابية التي طالت العاصمة
الفرنسية مؤخراً ،رأى المتحدث باسم حركة أنصار الله أن
«فرنسا مؤيدة للعدوان على اليمن وداعمة بشكل أو بآخر
للقاعدة وداعش ،لكن ال يمنعنا هذا من الموقف الحق وإدانة
اإلجرام».
ميدانياً ،قتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان
السعودي في قصف يمني لمواقعهم بمنطقة السعراء شرق
معسكر اللبنات بمحافظة الجوف.
وقالت مصادر إن القوات اليمنية المشتركة تمكنت من
تدمير دبابة إبرامز سعودية والقضاء على أفراد طاقمها بعد

استهدافها بصاروخ موجه في موقع المخروق بنجران.
من جهة أخرى ،أكد مصدر عسكري مصرع وجرح عدد من
مرتزقة العدوان وتدمير مدرعتين لهم خالل محاولة فاشلة
للتقدم باتجاه الوازعية بمحافظة تعز.
وأص���اب الجيش اليمني وال��ل��ج��ان الشعبية بحسب
المصادر زورقا ً حربيا ً للغزاة بتحالف العدوان السعودي
قبالة سواحل المخاء في محافظة تعز.
وفي السياق ،استمرت غارات التحالف السعودي على
المحافظة وآخرها استهدف القصر الجمهوري وتبة سوفتيل
بمنطقة الحوبان شمال تعز.
وفي منطقة نجد قسيم تتواصل المعارك بين الجيش
اليمني واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي المسنودة
بمقاتلي حزب اإلصالح من جهة أخرى.
استطاع الجيش تأمين مفرق الطرق ال��ذي يربط بين
جبهة الضباب وجبهة مشرعة وحدنان ،مصدر عسكري
يؤكد أن تأمين هذه الطرق سيضيق الخناق على مسلحي
اإلصالح والقاعدة المتمركزين في جبل حبشي وما تبقى من
جبل صبر المطل على مدينة تعز.
مواجهات مماثلة تشهدها مناطق األحيوق والزيدية
والمنصورة بمديرية الوازعية القريبة من محافظة لحج
جنوب غربي تعز.
وفي مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار شنت الطائرات
السعودية سلسلة غارات كذلك استهدفت منطقة الشبيب
بمديرية حبيش شمال محافظة إب وسط اليمن ومنطقة
الجدعان غ��رب م��أرب ولبنات في محافظة الجوف شرق
اليمن.
أم��ا ف��ي محافظة لحج فاستهدفت ط��ائ��رات التحالف
السعودي مركز مديرية القبيطة ،كذلك كان سوق الخميس
بمديرية ساقين في صعدة هدفا ً لثالث غارات.
وعلى الحدود اليمنية السعودية أعلن مصدر عسكري
يمني استهداف القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية
موقع الرملة العسكري ومركز العين الحارة في جيزان .أما
في نجران فاستهدفت معسكر بليالين وموقع السديس.

في  29أيلول على مواقع داعش في سورية إلى مقتل 30
إرهابيا ً على األقل ،في محافظة دير الزور شرق سورية
قرب مدينة البوكمال الحدودية .وأكد الرئيس الفرنسي
فرانسوا هوالند أن فرنسا ضربت معسكرا ً لتدريب جماعة
«داعش» اإلرهابية التي تهدّد أمن بالدنا.
فالتفجيرات اإلرهابية التي تحدث في البلدان العربية
وبالذات سورية والعراق طالت باريس للمرة الثانية
نتيجة سياسة فرنسا الخارجية ،ولم يبالغ هوالند عندما
ص� ّرح قائالً في  14تشرين الثاني إن ب�لاده ومن خالل
التفجيرات والهجمات التي زلزلت باريس تواجه عمالً
حربيا ً جرى التخطيط له في الخارج.
ففرنسا التي كانت تشارك في ضربات التحالف الدولي
على تنظيم «داعش» في العراق وامتنعت عن التدخل في
سورية سابقا ً خشية أن يؤدي ذلك إلى دعم موقف الرئيس
السوري بشار األس��د ،حسب تصريحات دبلوماسييها،
ولكنها غيّرت استراتيجيتها مؤخراً.
وبعد يومين من إعالن تنظيم داعش مسؤوليته عن
هجمات باريس ،شنت فرنسا غ��ارات مكثفة على معقل
تنظيم داعش في محافظة الرقة حيث أفادت وزارة الدفاع
الفرنسية في  15تشرين الثاني في بيان لها أن  10مقاتالت

قمة �أنطاليا ( ...تتمة �ص)9
هو أمر إلزامي أصبح أكثر إلحاحا ً بعد الهجمات اإلرهابية في باريس ،وما هو إال
تأكيد على أن تقاسم األهداف االستراتيجية المتقاربة قد ت ّم ،بحسب مستشار
السياسة الخارجية الروسية «يوري يوشاكوف» ،رغم االختالف حول «السبل
التي تحقق ذلك».
فقمة أنطاليا عقدت بهذا التوقيت على حبال متشابكة وصعبة العُ قد في
السياسة واالقتصاد واألمن يكسبها أهمية ال يمكن إنكارها على مستوى قمة
العشرين التي تنعقد على مستوى القادة منذ العام  ،2008وما استجد من
إرهاب بدا يُغرز أظافره في العواصم الداعمة له ،وتقليمها في الشراكة السورية
ـ الروسية العسكرية في ظل وضع اقتصادي أمني وعالمي غير مستقر ،ما هو
إال إنذار خطير لبعض الدول المشاركة التي ساهمت به ،رغم وجودها في قمة
العشرين «األنطالية» والتي عملت على مفاهيم جديدة تساند من يغمس يده
في إرهاب األرض السورية ويزيد من نزيف دمائها ليكون ما يضرب في العراق
وسورية ولبنان باليد نفسها ضرب ويضرب في باريس وغيرها من المرشحين
للوقوف مكانها.
لذلك هناك من يتوقع أن تكون القمة ذات تأثير بالغ على المشهد السياسي
والعسكري في المنطقة ،وعلى المشهد األمني في مناطق أخرى من العالم
والذي أدت إليه الصراعات اإليديولوجية والحروب الممولة من اقتصادات
كبرى واستخبارات رسمت خرائط جديدة أثقلت كاهل السياسات واالقتصادات
العالمية .فالمحور سورية وما يتف ّرع منها يتعلق بملفات العالم بأكملها كونها
ستضع مالمح ما يُستجد من ملفات إقليمية ودولية لتبقى قمة األمم المتحدة
حول التغيير المناخي المق ّرر عقدها بأواخر تشرين الثاني الحالي في باريس
على محك التغيّر في السياسات واألولويات لمن كان يُقدّم «المهم على األهم»،
فهل اتفاقات الرؤية المتقاربة ستجعل البصر حاداً؟

فرنسية انطلقت من اإلمارات واألردن وألقت  20قنبلة على
مواقع التنظيم اإلرهابي في الرقة.
ويكشف حجم ه��ذه التفجيرات أن خطر داع���ش ال
نظير له إقليميا ً ودولياً ،فخطره لم يعُ د يقتصر على دول
الشرق إنما طال فرنسا مؤخرا ً التي أعلنت حالة الطوارئ
وأنزلت قوات الجيش إلى الشوارع ،ومع تأكيد الخبراء
االستراتيجيين على أن هذه الحلول األمنية والعسكرية
وحدها لن تحصن العواصم الغربية من تكرار هجمات
مماثلة ومع التصريحات التي اطلقها الرئيس الروسي
فالديمير بوتين في  28ايلول وأعطى من خاللها مفهوما ً
استراتيجيا ً وعسكريا ً وسياسيا ً لحل األزم��ة السورية
حيث اعلن ان العدو الرئيس هو تنظيم «داعش» وينبغي
بعث تحالف عالمي جديد لمحاربته يشبه ما حصل زمن
محاربة النازية .ومع تهديدات اطلقها التنظيم باستهداف
باريس أنها لن تنعم بالسالم ،يبقى السؤال هل سنشهد
تغيرا ً في سياسة الحكومات الغربية لمواجهة هذه
الظاهرة اإلرهابية؟ وهل ستكون هذه التفجيرات مقدمة
لدخول فرنسا والحلف األميركي على خط مكافحة اإلرهاب
جديا ً في سورية والعراق؟

ناديا شحادة

ا�ست�شهاد فل�سطينيين ( ...تتمة �ص)9

فاديا مطر

بنغازي :مقتل  3جنود ليبيين
في ا�شتباكات مع «داع�ش»

مخيم قلنديا من جميع المداخل تحت وابل كثيف من النيران
بعد أن أغلقت كل الطرق المؤدية إليه ونشرت القناصة على
أسطح المباني.
كما أصيب خالل عملية االقتحام عشرات الشبان بينهم
ثالثة أصيبوا بالرصاص الحي ووصفت ج��روح أحدهم
بأنها حرجة كما اختطفت قوات االحتالل الفتى يوسف ابو
لطيفة ( 17سنة) من داخل سيارة اإلسعاف وهو مصاب
بجروح وهدمت كذلك منزل األسير محمد ابو شاهين.
وفي الضفة الغربية شنت قوات االحتالل «اإلسرائيلي»
الليلة الماضية وفجر اليوم حملة دهم واعتقاالت في مناطق
عدة بالضفة واعتقلت تسعة فلسطينيين.
وذك��رت وكالة «معاً» الفلسطينية أن ق��وات االحتالل
اعتقلت أربعة فلسطينيين من مدينة الخليل بعد حملة
دهم وتفتيش ألحياء المدينة ومنازلها وفلسطينيا ً آخر من
مدينة يطا كما اقتحمت بلدة سعير ومقر الجمعية الخيرية
اإلسالمية في بلدة بيت أوال بعد أن حطمت أبوابها الرئيسية

قتل ثالثة جنود من القوات الخاصة الليبية وأصيب ستة آخرون بجروح
اليوم جراء اشتباكات مع عناصر تنظيم «داعش» اإلرهابي في محور بوعطني
ببنغازي.
وقال الناطق باسم القوات الخاصة «الصاعقة» العقيد ميلود الزوي« :إن
وحدات القوات الخاصة عازمة على طرد الميليشيات المتشددة الموجودة في
محور بوعطني».
وتشهد محاور الليثي وبوعطني وسيدي ف��رج في بنغازي اشتباكات
عنيفة لم تتوقف منذ ثالثة أيام بين قوات الجيش والوحدات المساندة لها من
جهة وإرهابيي «مجلس شورى ثوار بنغازي» وتنظيمي «أنصار الشريعة»
و»داعش» الذي يحاول التمدد داخل المدينة من جهة أخرى.

واستولت على بعض الملفات واألجهزة.
كما اعتقلت قوات االحتالل شابين من مخيم عسكر شرق
نابلس واثنين آخرين من جنين ،أحدهما جريح اعتدى
عليه جنود االحتالل بالضرب ونكلوا بذويه وفتشوا منزلهم
وسرقوا أموالهم ونفذوا حملة تمشيط واسعة في المنطقة
الصناعية وأطلقوا القنابل واألعيرة النارية باتجاه الشبان
الذين تصدوا لهم.
كما أصيب مساء أول من أمس ثمانية فلسطينيين بأعيرة
معدنية بينهم مصور وكالة الصحافة الفرنسية جعفر شتية
خالل تصدي الفلسطينيين لقوات االحتالل في حي النقار
غرب مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.
وفي قطاع غزة أصيب صيادان فلسطينيان برصاص
قوات االحتالل صباح اليوم في بحر بلدة بيت الهيا شمال
القطاع أثناء مزاولتهما مهنة الصيد حيث تستهدف قوات
االحتالل بشكل شبه يومي زوارق الصيادين وتحرمهم من
ممارسة عملهم.

القوات الم�شتركة ( ...تتمة �ص)9
وق��ال العبودي في حديث لبرنامج تبثه
«الفضائية السومرية» ،إن «قضاء سنجار
ومحافظة كركوك وبقية المناطق المختلف عليها
ستبقى عراقية ،بعد أن صرح مسعود البارزاني
بعد تحرير سنجار أنه ال يرفع علما ً فوق مباني
القضاء سوى العلم الكردي» ،مبينا ً أن «فرض
واقع أو تمدد من قبل الكرد على حساب بقية
المكنوات ،أمر مرفوض من جميع العراقيين».
وأض��اف العبودي أن «واح���دا ً من األشياء
المهمة التي يجب على البارزاني أن يفهمها
بأن هناك أراضي ال يمكن ضمها أو رسم خرائط
معينة أو حدود محافظات بالدم ،وإنما يجب أن
يكون هناك حوار واتفاق بين جميع األطراف»،
معتبرا ً أن «رفع العلم الكردي فوق سنجار يمثل
ابتزازا ً لآلخرين ،وأن كردستان تابع للعراق
ويجب أن يخضع للحكومة المركزية».
ميدانياً ،أعلنت قيادة عمليات بغداد مقتل
 4مسلحين من «داعش» وتدمير آلية ومنزل
للتنظيم وتفكيك  3ع��ب��وات ناسفة وضبط

أسلحة وأع��ت��دة وم���واد متفجرة ف��ي مناطق
متفرقة من محيط العاصمة بغداد ،كما تمكنت
الفرق المختصة من فك عبوة ناسفة على جانب
طريق في منطقة الدورة جنوب بغداد ،من دون
وقوع إصابات بشرية.
وأع��ل��ن قائد عمليات األن��ب��ار ال��ل��واء الركن
إسماعيل المحالوي صد «القوات األمنية هجوما ً
انتحاريا ً لتنظيم «داعش» بآليتين مفخختين
حاولتا استهداف ق��وات الجيش ف��ي منطقة
البوفراج شمال الرمادي».
كما أكد مصدر عسكري رسمي « تدمير موقع
وآليتين لـ»داعش»ومقتل  9مسلحين بضربة
جوية لطيران الجيش العراقي في المحور
الغربي لألنبار ،فيما قتل ثالثة مسلحين من
«داعش» بنيران القوات العراقية بعد رصدهم
في محور حصيبة الشرقية شرق الرمادي.
أما في صالح الدين فقد أعلن قائد الشرطة
االتحادية الفريق رائ��د جودتي يعلن تدمير
منصات للصواريخ وجرافة لتنظيم «داعش»

بقصف لطيران الجيش استهدف مواقع التنظيم
في قرية مسعود بتالل مكحول شمال صالح
الدين.
وص��وال ً الى ديالى حيث أعلن قائد شرطة
المحافظة العميد الركن جاسم السعدي إحباط
هجوم انتحاري بسيارة مفخخة حاول استهداف
نقطة أمنية مشتركة للجيش والشرطة والحشد
الشعبي في قرى المياح بمحيط مندلي شرق
بعقوبة.
وكانت القوات العراقية المشتركة أحكمت
حصارها لمدينة ال��رم��ادي غ��رب ال��ع��راق من
ثالثة محاور بعد السيطرة على المحور الغربي
الذي كان يتمركز فيه مسلحو جماعة داعش.
وتستعد القوات العراقية القتحام المدينة من
المحور الشمالي بعد أن استقدمت تعزيزات
مجهزة بالعتاد واآلليات.
كامیرا العالم رافقت القوات العراقية على
المحور الغربي الذي كان مركزا ً للمسلحين الى
وقت قريب قد خسروه .بعد أن حررت مناطق

البو علي الجاسم والبو حياة والبو مرعي
ومحطة القطار .فيما ال تزال المعارك مستمرة
في البو فراج .التي انحسر وجود المسلحين
فيها.
وفي هذه المناطق المحررة عثرت القوات
العراقية على مخازن كبيرة لسالح وذخيرة
تعود للمسلحين .ومعلومات عن تحركاتهم.
لكنها أصبحت مناطق منكوبة بعد أن فجر
داعش جميع مالمح الحياة فيها.
وقال جندي عراقي يشارك في عملية تحرير
الرمادي لقناة العالم ،قتلنا الكثير من عناصر
داعش وعندما انسحبوا ودخلنا المنطقة رحبت
بنا العوائل التي كان يرغمها داعش على البقاء
التخاذها دروعا ً بشرية.
ول��ت��س��ري��ع عملية ت��ح��ري��ر م��رك��ز األن��ب��ار،
الرمادي ،عززت القوات العراقية قواتها بـ500
جندي مجهز بالسالح والعتاد واآلل��ي��ات في
المحور الشمالي للعمليات استعدادا ً القتحام
المدينة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1موقع أثري في لبنان بقضاء صور
2 .2مدينة لبنانية ،عاصمة أوروبية
3 .3خاصتك ،جعال األمالك العامة ملكا ً للدولة ،نجيع
4 .4عزمنا على األمر ،مدينة إيطالية
5 .5سبل ،أحصل عليها
6 .6ممر في فرنسا بجبال األلب البحرية ،مملكة عربية قديمة
7 .7مرفأ في جنوب باكستان ،إقتربت من
8 .8حاجز ،أول يعانق ،إله الحرب عند اليونان ،متشابهان
9 .9يلومكم ،جزيرة أندونيسية
1010يأسف ،مدينة إيطالية
1111يقصد المكان ،أهب ،وضع الكحل في العين
1212جزيرة إيطالية بركانية في جزيرة نابولي ،دولة آسيوية

1 .1مدينة أميركية على األطلسي
2 .2إله التجارة عند الرومان ،منعناك
3 .3متشابهان ،خالف يقعدا ،بلدة لبنانية
4 .4صنوبر ،جئتم
5 .5بلدة لبنانية ،مقياس مساحة
6 .6جعل للشخص عالمة يعرف بها ،عالم بالغيب ،حدثي
7 .7أضاء ،سالم
8 .8متشابهان ،الخيانة ،تود
9 .9يمرنه ،نأسر
1010جوهر ،ع ّزت ،أنفى األمر
1111يرشد ،إلتصق الشيء
1212أرخ��ب��ي��ل ب��رك��ان��ي ف��ي ميالنيزيا بأوقيانيا ،نوتة
موسيقية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،546837192 ،798521463
،675912348 ،123694587
،431785926 ،982346751
،359168274 ،814279635
267453819

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ج��دي��دة المتن  ) 2بالي،
اس��د ،ح��ال  ) 3جنسريك ،يجر 4
) نت ،اروي ،لما  ) 5االندلس ،لن
 ) 6نسرقه ،اي ،تمس  ) 7اممناه،

نجدل  ) 8عبير ،املدان  ) 9يان ،ام،
يرم  ) 10يستران ،لهب  ) 11انامل،
ساد ،رن  ) 12تب ،نوار ،رنمي.
عموديا:
 ) 1ج��ب ج��ن��ي��ن ،ع��ي��ت��ات ) 2
دانت ،سابا ،نب  ) 3يلس ،ارمينيا

 ) 4دير القمر ،سمن  ) 5يراهن ،اتلو
 ) 6ماكون ،اامر  ) 7رس ،يداهم،
اسر  ) 8جدي ،لي ،لينا  ) 9جلس،
ندر ،در  ) 10يحرم ،تجامل ) 11
وا ،ال��م��دن ،ه��رم  ) 12نلم ،نسل،
ابني.

 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

4

3

5

7

9
8

9
5

3
8
1

2

4

2

9
6
5
6

8

6

9

9
5

7

1
7

3

5

The 33
فيلم دراما بطولة ناعومي
سكوت م��ن اخ��راج باتريسيا
ري� �غ ��ن .م� ��دة ال� �ع ��رض 120
دق� � �ي� � �ق � ��ة ،ABC( .الس
س��ال �ي �ن��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
سينمال ،غاالكسي).
Amnesiac
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب �ط��ول��ة كايت
ب��وس��ورث من اخ��راج ميشال
ب ��ول� �ي ��ش .م� ��دة ال� �ع ��رض 90
دقيقة ،ABC( .ابراج ،سينما
سيتي ،امبير).
Les Profs 2
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم � �ي� ��دي ب �ط��ول��ة
ك�ي��ف أدام���ز م��ن إخ���راج بيار
فرانيوس الفال .مدة العرض
 100دقيقة.)ABC( .
Man Up
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم � �ي� ��دي ب �ط��ول��ة
س�ي�م��ون ب�ي��غ م��ن إخ ��راج بين
ب��ال��م��ي��ر .م� ��دة ال� �ع���رض 88
دقيقة ( ،ABCفوكس).
Spectre
ف� �ي� �ل ��م ت � �ش� ��وي� ��ق ب� �ط ��ول ��ة
دانيال كريغ من إخ��راج سام
مينديس .م��دة ال�ع��رض 148
دقيقة( .ابراج ،سينما سيتي،
ام �ب �ي��ر ،اس� �ب ��اس ،سينمال،
فوكس).
The little Prince
ف �ي �ل��م ت� �ص ��وي ��ري ب �ط��ول��ة
راشيل ماك ادام��ز من اخراج
م � � � ��ارك اوس � � � �ب� � � ��ورن .م� ��دة
العرض  108دقيقة،ABC( .
اب��راج ،سينما سيتي ،ديون،
سينمال ،فوكس).

