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تتمات  /ت�سلية
«الديمقراطية» تدخل ( ...تتمة �ص)9

وقال المتحدث المصري إنّ الملف السوري يتم إدارته
حاليا ً من قبل مجموعة الدعم لسورية التي تستند إلى
مرجعيات وق��رارات مجلس األمن ذات الصلة بسورية،
ووثائق جنيف.
وأوضح أنّ مصر دائما ً حاضرة في كافة االجتماعات
الدولية الخاصة بسورية ،سواء المحادثات غير المباشرة
بين األطراف السورية ،أو في اجتماعات مجموعة الدعم
لسورية ،مضيفا ً أنّ مصر حريصة على التواصل المباشر
مع المعارضة السورية ومجموعة القاهرة ،مؤكدا ً أنّ وزير
الخارجية سامح شكري يستقبلهم بشكل دوري.
ميدانياً ،كسرت المجموعات المسلحة حصار تنظيم
«داعش» لبلدة مارع ،بشمال غرب سورية ،وأعادت فتح
طريقها الرئيسي إلى الحدود التركية.
وأف��اد نشطاء أنّ الجماعات المسلحة المحاصرة في
بلدة م��ارع ،ش ّنت هجوما ً مضادا ً على «داع��ش» ،أمس،
بعد أن أص��درت بيانا ً قالت فيه إ ّنها وح��دت الصفوف،
بالتزامن مع تأكيد عدة مصادر قيام قوات التحالف ،الذي
تقوده الواليات المتحدة ،باسقاط أسلحة للمجموعات
المحاصرة داخل مارع ،األسبوع الماضي.
النشطاء أكدوا السيطرة على قرى صنف وكفركلبين
وكلجبرين كفر على الطريق الذي يربط مارع ببلدة أعزاز،
على بعد  20كيلومترا ً إلى الشمال الغربي من حلب ،في
حين نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر ،أنّ عناصر تنظيم
«داعش» ،انسحبوا من الخطوط األمامية للقتال شمالي
حلب أمس.
كما أفاد نشطاء أنّ االنسحاب المفاجئ من قرى حول
بلدة م��ارع يشير إل��ى الضغط ال��ذي يشعر ب��ه تنظيم
«داعش» ،من الهجمات التي يتعرض لها في أماكن أخرى
شرق البالد.

مجدالني :تحركات ( ...تتمة �ص)9

سياق متصل ،بدأت قوات سورية الديمقراطية
وفي
ٍ
أمس بدخول األحياء الخارجية لمدينة منبج بريف حلب
الشمالي ،بعد سيطرتها على ع��دة ق��رى في محور سد
تشرين.
وق��ال ناشطون أول من أمس أ ّن��ه تمت السيطرة على
مزيد من القرى ،من بينها فرس الكبير والمحدثة والبوير
وبوركيج وجب الكلب ليصبح عدد القرى المسيطر عليها
أكثر من خمسين قرية ،ما مكن قوات سورية الديمقراطية
من االقتراب من منبج لتكون على مسافة كيلومترين منها،
ولتعزز مواقعها على مشارفها تمهيدا ً القتحامها.
على المقلب األخر ،تابع الجيش السوري عملياته على
محور الطبقة ،متقدما ً باتجاه مفرق الرصافة ،جنوب
الطبقة ،وسط غطاء مدفعي و ج ّوي مكثف ،في حين أسفر
انفجار عربة « »bmbمفخخة أمس عن إصابة عدد من
جنود الجيش السوري أثناء عمليات التقدم.
وفي السياق ،تمكنت وحدات الجيش السوري في دير
الزور من استعادة السيطرة على جبل ثردة االستراتيجي
الذي كان «داعش» قد سيطر عليه قبل ثالثة أيام ،ما أعاق
عمليات هبوط المروحيات و اقالعها من مطار دير الزور
العسكري.
هذا و استهدفت الطيران الحربي الروسي السوري
المشترك مراكز وتجمعات مسلحي التنظيم اإلرهابي في
كل من حيي البغيلية والمريعية في المدينة ،و محيط جبل
ثردة ،والبانوراما.
في غضون ذل��ك ،سيطرت وح��دات الجيش السوري
على ع��دد من األبنية والبيوت العربيه عند الجبهة
الجنوبية لداريا في غوطة دمشق الغربية ،بعد مواجهات
مع الجماعات المسلحة ،أدت إلى مقتل وإصابة العديد
منهم.

النجيفي ي�شن ( ...تتمة �ص)9
وأضافت «قالوا لجارنا إ ّنهم سيعطونه كيسا ً من
الطحين (الدقيق) إذا انضم ابنه إليهم فرفض ،وعندما
ذهبوا فر مع عائلته» ،و تابعت «رحلنا أل ّنه لم يتبق
طعام أو خشب إلشعال النار ،باإلضافة إلى أنّ القصف
كان قريبا ً جدا ً من بيتنا».
إل��ى ذل��ك ،أ ّك��د السفير ال��روس��ي في ال��ع��راق ،إيليا
م��ورغ��ول��وف ،أنّ روس��ي��ا مستعدة لتزويد ال��ع��راق
باألسلحة الالزمة لمحاربة «داع��ش» ،وق��ال «كل ما
يطلبوه ،نستطيع توريد ما يحتاجون إليه .مشكلتهم
عدم وجود كوادر الستعمال تقنيات الدول المتقدمة
— األوروبية واألمريكية…أل ّنهم تقليدياً ،اعتادوا على
تقنياتناً ،ألنها أبسط استعماالً ،وأكثر متانة في ظروف
ال��ري��اح الرملية وال��ح��ر .وطبعا ً هم مهتمون بشراء
األرخص ،نظرا ً للصعوبات المالية بعد تراجع أسعار
النفط».
وأ ّك��د السفير ال��روس��ي أنّ المباحثات لم تتوقف
أب��داً ،وأ ّنها مستمرة بشكل دائ��م ،مشيرا ً أنّ بغداد لم
تتوجه بعد إلى موسكو بطلب مساعدتها في محاربة
«داعش» ،وأنّ الحكومة العراقية راضية عن مستوى
التعاون العسكري الحالي بين البلدين.
الدبلوماسي الروسي أضاف «العراقيون أعلنوا أنهم
قد يتوجهون إلى الجانب الروسي بطلب المساعدة في
محاربة تنظيم «داعش» .ممثلونا أعلنوا أ ّنه في حال
ورد الطلب إليهم من الجانب العراقي ،سيتم النظر فيه،
إال أ ّنه ال وجود لمثل هذا الطلب حتى اآلن .إن مستوى
التعاون العسكري الحالي يرضي الجانب العراقي».
وق��ال «إنّ التعاون بين موسكو وطهران ودمشق
وبغداد ،من وجهة نظري ،يتقدم بنجاح كاف ،على
األقل ،الجانب العراقي أعرب أكثر من مرة خالل الحديث
معي ،عن رضاه عن عمل المركز ،ودور ممثلينا هناك».
وفي شأن متصل ،ح ّذر أثيل النجيفي قائد «الحشد
الوطني» العراقي ،من ظهور تنظيم أشد من «داعش»
كرد فعل على االنتهاكات التي يرتكبها الحشد الشعبي،
بحق المدنيين في المناطق التي تشهد معارك ضد
«داعش» ،بحسب قوله.
النجيفي وه��و محافظ نينوى ال��س��اب��ق ،ق��ال إنّ
المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى إنّ «المدنيين

الفارين من «داع��ش» في الفلوجة ،أع��دم قسم منهم
وقسم آخر اعتقل ومن ثم أطلق سراحهم في محيط
المدينة».
وحمل رئيس ال���وزراء حيدر العبادي مسؤولية
سالمة المدنيين في الحملة العسكرية المتواصلة منذ
 23من الشهر الماضي الستعادة الفلوجة ،ومن ثم
التوجه شماال ً نحو الموصل لشن الحملة العسكرية
األوسع بطرد «داعش» من معقله الرئيسي في العراق،
وذلك قبل حلول نهاية العام الجاري.
وأض���اف النجيفي أنّ «المدنيين ال��ذي��ن ينقذون
أنفسهم م��ن ب��راث��ن «داع���ش» يواجهون ميليشيات
الحشد الشعبي ،وهو ما يعطي رسالة للسنة (غالبية
سكان الفلوجة) على أ ّنهم لن ينعموا باألمن واالستقرار
وسيكونون متهمين دائما بصلتهم بداعش».
واعتبر النجيفي ،أنّ «ما يحدث في الفلوجة يؤ ّكد أنّ
مخاوف وقلق المكون السني من الحشد الشعبي كانت
محقة ،وإذا استمرت هذه السياسة وجاء األخير إلى
الموصل ،ستحدث كارثة أسوأ».
وتابع بالقول« ،إذا واجه سكان الموصل ،المتشددين
السنة (تنظيم داعش) والمتشددين الشيعة (الحشد
الشعبي) واضطروا إلى اختيار أحدهما ،بالطبع فإن
البعض سوف يختار االصطفاف مع داعش لمحاربة
الميليشيات الشيعية ،ل��ذا ال ب��د أن نبعث رسالة
طمأنينة ألهالي الموصل».
ول ّفت إلى أنّ «السنة في العراق يشكون لفترة طويلة
من التهميش ،واستفاد «داعش» من هذا الوضع ،محذرا ً
بالقول «إذا استمر التعامل مع السنة على هذا النحو
فإنّ العالم سيواجه تنظيما ً أشد وأقسى من داعش».
من جهته ،اعتبر رئيس كتلة بدر النيابية قاسم
االعرجي ،أن المطالبين بإبعاد الحشد الشعبي عن
الفلوجة هم مناصرون لبقاء «داع��ش» في االنبار،
وقال إن «المطالبين بابعاد الحشد الشعبي عن قاطع
الفلوجة هم مناصرون لبقاء «داع���ش» في االنبار
وزيادة معاناة االهالي».
ودعّ ا االعرجي مجلس محافظة االنبار إلى «القيام
بواجباته االخالقية والقانونية بدال ً من حياة الدعة
والرفاهية».

عبد ال�سالم يتهم ( ...تتمة �ص)9
وزارة ال��دف��اع اليمنية كانت
أعلنت عن احتراق مصنع لإلسفنج
ن��ت��ي��ج��ة ق��ص��ف م��دف��ع��ي ل��ق��وات
هادي على منطقة بيرباشا جنوب
المدينة.
وف��ي حجة غ��رب اليمن أ ّك��دت

المصادر تجدد القصف المدفعي
العنيف من قبل القوات السعودية
على الشريط الحدودي بمديريتي
مِيدي وحَ رض الحدوديتين ،أعقبها
اشتباكات عنيفة.
ّ
وكشف مصدر محلي عن مقتل

جندي سعودي يدعى سعد خبزان
بعد قصف منطقة الخوبة بجيزان
ال��س��ع��ودي��ة ك���رد ع��ل��ى القصف
ال��م��ت��واص��ل ال����ذي ت��ت��ع��رض له
مديريتي حرض وميدي بمحافظة
حجة غرب اليمن.

وش���دّد الف���روف على ض���رورة تخلي الجميع ع��ن مواصلة
المواجهة ،والتركيز على خلق ظروف مالئمة الستئناف عملية
سياسية تصب في مصلحة التسوية الشامل والعادلة والمتينة
للتسوية الفلسطينية»-اإلسرائيلية».
ودعّ ا الوزير إلى تكثيف دور لجنة الوسطاء الرباعية المعنية
ّ
وكشف أن روسيا تعمل حاليا ً مع
بالتسوية الشرق أوسطية،
شركائها في اللجنة على وضع تقرير يتضمن توصيات حول
الحيلولة دون تدهور الوضع ،معربا ً عن أمله في أن يأتي هذا
التقرير بمساهمة مهمة في إنعاش عملية السالم.
و كان وزير الخارجية الفلسطيني قال إلذاعة (صوت فلسطين)
الرسمية من موسكو ،قبيل مباحثاته مع الف��روف إنّ البحث
سيركز على مدى استعداد روسيا للمساهمة في إنجاح المبادرة
الفرنسية أو إقناع «إسرائيل» باالنخراط فيها.
وذكر المالكي ،أنّ مباحثاته في موسكو «ستركز على كيفية

العمل مع روسيا حتى يكون لديها دورا ً محوريا ً في مخرجات
اجتماع باريس التشاوري وأفاق تأثيرها على إسرائيل لتغيير
مواقفها من عملية السالم».
وأ ّكد سعي القيادة الفلسطينية للتواصل مع موسكو وغيرها
من األطراف الدولية «لبحث اتخاذ خطوات عملية تسمح باالنتقال
من الوضع القائم إلى وضع يسمح بالدخول في عملية تفاوضية
تنهي االحتالل».
في الوقت ذاته ،ذكر المالكي أنّ تزامن زيارته إلى روسيا مع
زيارة نتنياهو إليها «مصادفة وال ترتيبات لعقد أيّ لقاء ثنائي
معه أو مع مساعديه».
في غضون ذلك ،ذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية أحمد مجدالني ،أمس ،أنّ القيادة الفلسطينية تكثف
تحركاتها السياسية لحشد الدعم الدولي للبناء على مؤتمر
باريس الوزاري األخير ودفع عقد مؤتمر دولي للسالم.

و أ ّكد مجدالني أنّ التحركات الفلسطينية تتم مع كل األطراف
اإلقليمية والدولية وتعد العنوان األبرز للجهد الفلسطيني في
المرحلة المقبلة ،مشيرا ً أنّ الجهد الفلسطيني يركز على البناء
على ما نتج عن مؤتمر باريس ال��وزاري األخير من أجل تطوير
نتائجه وتحويلها إلى صيغة عمل ملموسة تؤدي إلى عقد المؤتمر
الدولي للسالم.
المسؤول الفلسطيني أضاف أن الجهد لفلسطيني يستهدف
كذلك توفير قوة ضغط على الحكومة اإلسرائيلية لحملها على
المشاركة في المؤتمر الدولي المنشود عقده وعدم مقاطعته وعدم
رفضه إلعطاء عملية السالم الفرصة التي تستحق.
وأكد مجدالني أن لدى القيادة الفلسطينية ثقة بوجود فرص
قوية للبناء على مؤتمر باريس ال���وزاري والدفع اتجاه عقد
المؤتمر الدولي بأوسع مشاركة دولية ممكنة ووفق المرجعيات
الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

امتحانات المغرب العربي خارج ال�سيطرة ومادة للترا�شق ال�سيا�سي
أعلنت وزارة التربية الجزائرية أ ّنها قررت
إع��ادة إج��راء امتحانات شهادة ختم ال��دروس
الثانوية ،في  19من حزيران الجاري بعد تسريب
أسئلة االمتحانات.
وقالت وزيرة التربية نورية بن غبريط ،في
مؤتمر صحافي عقدته بمقر ال��وزارة بالعاصمة
ال��ج��زائ��ر ،إن��ه ستتم إع���ادة امتحانات شهادة
البكالوريا بشكل جزئي بين  23 - 19حزيران
ال��ج��اري؛ حيث يشمل ق��رار اإلع���ادة  38%من
المرشحين للحصول على البكالوريا.
وسيعيد الطلبة المعنيون بالقرار االمتحانات
في سبع مواد ،بينها :العلوم الطبيعية واللغة
الفرنسية والرياضيات والفيزياء .وذلك ،بعد تأكد
وزارة التربية من تسريب أسئلتها عبر وسائل
التواصل االجتماعي قبل إج���راء االمتحانات
العادية ،التي أُجريت بين  29أيار و 2حزيران.
وأث��ار تسريب مواضيع البكالوريا زوبعة
قوية في الجزائر ،كانت وزيرة التربية نوريه بن
غبريط في وسطها ،حيث سارعت إلى إعالن فتح
تحقيق في صحة المعلومات التي تم تداولها عن
تسريب األسئلة ،قبل أن تعلن رسميا ً عن إعادة
االمتحان.
وتوصل التحقيق ،ال��ذي تجريه السلطات
الجزائرية حالياً ،إلى أن ُ
الشعب التي شملها
التسريب ،تم ِّثل نسبة قد تصل إل��ى  45%من
مجمل موضوعات االم��ت��ح��ان .كما ت��م توقيف
 31شخصا ً بينهم امرأة ،ووضعوا تحت طائلة
ال��رق��اب��ة القضائية كمشتبه فيهم بعد تتبع
العناوين الرقمية لبروتوكول اإلنترنت الخاصة
بهم.
وبدأت فضيحة تسريب أسئلة البكالوريا تأخذ
أبعادا ً سياسية مع تصاعد التراشق باالتهامات
بين ال��م��واالة وال��م��ع��ارض��ة ،حيث ق��ال رئيس
ال��وزراء الجزائري عبد المالك سالل إنّ ما حدث
يع ُّد مساسا ً باألمن القومي هدفه زعزعة استقرار
الجزائر.
ووص ّفت نورية بن غبريط واقعة تسريب

االم��ت��ح��ان��ات ،ب��أن��ه��ا مخطط يسعى لضرب
الجزائر في أه��م مكتسبات ال��دول��ة ،وه��و نظام
التربية والتعليم .بينما س��ارع مدير الديوان
برئاسة الجمهورية أحمد أبويحيى ،المعارضين
اإلسالميين بالوقوف وراءه��ا من أجل معاقبة
وزيرة التربية ،التي تسعى لتطبيق إصالحات
جديدة في نظام التعليم؛ مبديا ً أسفه «لتسييس
البكالوريا».
وب��رزت دع��وات قوية تطالب بإقالة وزي��رة
التربية ،التي تم تعيينها على رأس وزارة التعليم
عام  ،2014وتواجه انتقادات الذعة منذ إعالنها
نهاية شهر تموز من العام الماضي نيتها إدراج
اللهجة الجزائرية في المناهج التعليمية؛ وهو
ما اعتبرته أوساط محافظة إهانة للغة العربية.
كما واجهت في الفترة األخيرة أزمة اعتصامات
وإض��راب��ات ل�لأس��ات��ذة المتعاقدين ونقابات
التعليم.
لكن جمعية أولياء التالميذ طالبت السياسيين
ب��إب��ع��اد التعليم ع��ن ح��س��اب��ات��ه��م الخاصة
ومعاركهم على السلطة ،والمحافظة على صدقية
االمتحانات.
وعلى الرغم من أنّ هذه ليست المرة األولى التي
يتم فيها تسريب أسئلة امتحانات البكالوريا ،فإن
الحادثة أثارت جدال ً واسعاً ،وأعادت إلى الواجهة
النقاش حول واقع التعليم ليس فقط في الجزائر،
بل وف��ي غيرها من دول المغرب العربي التي
شهدت حوادث مماثلة.
فقبل أي��ام قليلة ،أعلن المغرب عن إحباط
مخطط لتسريب أسئلة المرحلة األول���ى من
ام��ت��ح��ان��ات ش��ه��ادة ختم ال����دروس الثانوية
«بكالوريا» ،تم إثرها اعتقال عشرات المتهمين
في عدة مدن مغربية بينها الرباط وسال ومراكش
ووجدة.
وتواصل السلطات المغربية حالة اليقظة
خالل األسبوع المقبل لمراقبة المرحلة الثانية من
هذه االمتحانات؛ حيث تم تكليف وحدة خاصة
بجرائم المعلوماتية بشن حملة ال ه��وادة فيها

مقتل  6جنود من قوات «البنيان المر�صو�ص»
في قتال حول �سرت
ذكرت مواقع ليبية أنّ قوات «البنيان المرصوص» ش ّنت أمس ،هجوما ً
على مواقع «داعش» من عدة محاور حول مدينة سرت.
وذكر المركز اإلعالمي لعملية البنيان المرصوص أنّ  6جنود قتلوا وأصيب
 15آخرين خالل هذه العمليات ،مؤكدا ً تقدم القوات في كافة المحاور ،ومشيرا ً
إلى مشاركة القوات البحرية في قصف أهداف «لداعش» داخل سرت.
وكانت قوات «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة الوفاق الوطني،
تراجعت أول من أمس عن منطقتي أبوهادي والغربيات جنوب سرت.
وحققت القوات التابعة للحكومة الليبية الجديدة مكاسب هامة منذ
بدء العمليات العسكرية النتزاع سرت من قبضة «داع��ش» وتمكنت من
السيطرة على المحطة البخارية وعلى قاعدة القرضابية الجوية ،وأصبحت
على مشارف المدينة التي سيطر «داعش» عليها بشكل كامل منتصف عام
.2014
بدورها نشرت سفارة الواليات المتحدة لدى ليبيا على موقعها في صفحة
التواصل االجتماعي فيسبوك رسما ً توضيحيا ً أظهرت من خالله الجرائم
التي ارتكبها التنظيم في مدينة سرت.

ضد الصفحات والحسابات اإللكترونية ،التي
تقف وراء إفشاء االمتحانات قبل موعدها.
وتوعدت الحكومة المغربية التالميذ الذين
ي��ح��اول��ون ال��غ��ش ب��ع��ق��وب��ات ص��ارم��ة ،وذل��ك
لمواجهة انتشار الغش بمختلف أنماطه وحفاظا
على صدقية االمتحانات.
ك��م��ا ط��ال��ت ح��م��ى ت��س��ري��ب االم��ت��ح��ان��ات
موريتانيا أيضاً ،فقد اضطرت وزارة التعليم
إلى إعادة جزء من امتحانات البكالوريا العام
الماضي ،بعد ما ج��رى ت��داول أسئلتها على
وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االجتماعي .وه��و م��ا حدا
بالسلطات إلى إصدار تعليمات صارمة بعدم
التساهل مع محاوالت التالعب باالمتحانات،
وع��دم السماح للطالب باستخدام هواتفهم

داخل أقسام االمتحان هذا العام.
وم��ن ال��واض��ح ف��ي ه��ذه ال��ح��وادث انعكاس
الصراع السياسي سلبا ً على واقع التعليم ،ألن
تسييس قطاع التعليم يكاد يكون الخيط الناظم
لجميع حاالت تسريب البكالوريا في هذه الدول
التي تتهم معارضاتها حكوماتها بتكريس رداءة
التعليم.
وق��د ُتلحق فضائح التسريب التي شهدتها
ال��ج��زائ��ر وموريتانيا وال��م��غ��رب على صدقية
ال��ش��ه��ادات التي يحملها خريجو مؤسساتها
التعليمية ،وخاصة في الدول التي تستقبل أعدادا ً
كبيرة من طلبة هذه البلدان مثل فرنسا التي يحتل
الطلبة المغاربة فيها المرتبة األول��ى من حيث
أعداد المسجلين في الجامعات والمعاهد العليا.

مهربي الب�شر
ال�سودان يعتقل �أحد �أكبر ِّ
ويرحله �إلى �إيطاليا
ّ
اعتقلت السلطات السودانية أحد أكبر مهربي البشر
في العالم ،كان اسمه في قائمة األشخاص األكثر خطورة،
وسلمته إلى السلطات اإليطالية.
وقالت مصادر قضائية إيطالية ،أمس ،إنّ «الرجل يدعى
مريد يهديغو مدهين ،وهو إريتري عمره  35عاماً ،اعتقل
في السودان وتم ترحليه إلى إيطاليا ،على متن طائرة
هبطت في روما الليلة الماضية».
وأش��ارت المصادر إلى أنّ «تحقيقات المدعي العام
في باليرمو ،ال��ذي يالحقه منذ س��ن��وات ،توثق درجة
إجرامه ونشاطه المستمر في تنظيمه شخصياً ،رحالت
المهاجرين البحرية نحو سواحل صقلية ،بالتنسيق مع
المهربين المسؤولين عن الطريق البرية األفريقية» ،وكذلك
«التواصل المباشر مع شركائه في أوروبا» ،وبشكل خاص

«في هولندا والدول االسكندنافية».
كما كشفت التحقيقات عن جنيه أرب��اح �ا ً هائلة من
أنشطته اإلجرامية ،واالزدراء المطلق لحياة ضحاياه ،كما
ذكرت المصادر القضائية أ ّنه «خالل نشاط تتبع الهواتف
ومراقبتها من قبل نيابة باليرمو ،كانت تتنقل باستمرار
بين ليبيا والسودان وإثيوبيا وإريتريا واإلمارات العربية
المتحدة والعديد من الدول األوروبية ،مما يعكس البعد
العابر للحدود لهذه الظاهرة اإلجرامية».
وخلصت المصادر إلى القول إنّ «التحقيقات المنسقة
من قبل مدعي عام باليرمو فرانشيسكو لو فوي ،وقاضي
التحقيق جيري فيرارا ،أدت ،في نيسان  ،2015إلى إصدار
 24مذكرة اعتقال» ،بينما «بقي مدهين فارا ً حتى صدرت
بحقه مذكرة توقيف دولية في وقت الحق».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1شاعر لبناني راحل
2 .2حرف جر ،لسعته ،مهنة سامية
3 .3ناعم الملمس ،دولة إسالمية
4 .4منصف ،عنقها
5 .5يرطبها بالماء ،من الفاكهة الصيفية
6 .6سالم ،اللقب الديني لآللهة أثينا ،قلب
7 .7أمسيات ،سحرها
8 .8سحق ،يحسنان الى ،رتل
9 .9وضع األشياء فوق بعضها البعض ،مالئم
1010حكيم هندي أسس مذهبا ً ضد البرهمانية ،حاربت
1111ف ّوضنا ،يعيق الحركة ،أحد الوالدين
1212إشترعا ،باس ،سفك الدم

1 .1من مؤلفات الشاعر المذكور في  1أفقي
2 .2عاصمة أميركية ،نهر بين كولومبيا وفنزويال ،بيت
3 .3عندنا ،قيّدا
4 .4من أنواع الشجر ،من الحمضيات
5 .5أقفال الباب ،ذكي ،أدرك الطعام بلسانه
6 .6أدللها ،أصلحا البناء
7 .7قطع ،يأنسان ،من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة
8 .8أودية ،أتجادل
9 .9يدققن يسحقن (هن) ،إستفسر منه
1010قرية لبنانية ،ف ّرت
1111ألقيا ،في الوقت الحالي ،مدينة في جنوب ايران
1212نوبّخّ ،
منظم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،684527139 ،152893647
،761384925 ،397461258
،835972461 ،249156873
،478615392 ،513249786
926738514

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1مارتن بيهايم  ) 2ريميني،
ديانا  ) 3سمان ،تيران  ) 4لوريان،
سال  ) 5حسم ،راالي  ) 6طمس،
سري ،انمق  ) 7رينو ،ينحت ،ان 8

) رانت ،ايدنا  ) 9حرم ،بادلنا 10
) سانا ،امسي  ) 11ابل السقي،
اجل  ) 12نت ،مين ،يجنن.
عموديا:
 ) 1مرسى مطروح ،ان  ) 2ايم،
مي ،رسبت  ) 3رمال حسن رمال 4

) تينوس ،وا ،نام  ) 5ن ن ،رمس،
نبالي  ) 6بيتي ،ري��ت��ا ،س��ن ) 7
يارين ،دبق  ) 8هدرنا ،حال ،ي ي
 ) 9ايا ،التينا  ) 10يانسان ،دامان
 ) 11من ،ايمان ،سجن  ) 12امل،
قناديل.

 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
1
3

7

9

7
4

7

4
4

7

8

6
9

2

3
8

2

7

1

4

9

9

8

1
8

8

3
6

1

4

Me Before You
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة س��ام
ك�ل�اف� �ل� �ي ��ن م � ��ن اخ�� � � ��راج تيا
ش� � � � � � ��اروك .م� � � ��دة ال � �ع� ��رض
 110دق��ائ��ق ،ABC( .الس
س��ال�ي�ن��اس ،دي��ون��ز ،اسباس،
سينمال ،فوكس).
Nina
ف �ي �ل��م درام � ��ا ب �ط��ول��ة زوي
س��ال��دان��ا م��ن اخ� ��راج سينثيا
م� � � ��ورت .م � ��دة ال � �ع� ��رض 90
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
امبير).
Lost in the Sun
ف� �ي� �ل���م ت � �ش� ��وي� ��ق ب� �ط ��ول ��ة
ج� ��وش دوه ��ام ��ل م ��ن اخ� ��راج
ت�ي��ري نيلسون .م��دة العرض
 95دق��ي��ق��ة ،ABC( .الس
ساليناس).
تلتت
فيلم كوميدي بطولة طوني
عيسى من اخ��راج كريستيان
اب� ��و ع� �ن ��ي( .س �ي �ن �م��ا سيتي،
اسباس ،سينمال).
The Nice Guys
فيلم كوميدي بطولة روسل
ك��رو م��ن اخ ��راج ش��اي��ن بالك.
م� ��دة ال� �ع ��رض  116دقيقة.
( ،ABCك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
سينمال).
Money Monster
فيلم تشويق بطولة جورج
ك��ل��ون��ي م���ن اخ� � ��راج ج���ودي
ف ��وس� �ت ��ر .م� ��دة ال� �ع���رض 98
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
ديونز ،فوكس ،سينمال).

