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ف��ي غضون ذل��ك ،أك��دت وزارة الخارجية
الروسية أنّ الهدنة في سورية ما زالت صامدة،
رغم استمرار االستفزازات من قبل اإلرهابيين،
وال سيما في حلب وريفها.
وأوضحت ماريا زاخ��اروف��ا الناطقة باسم
الخارجية ،أنّ ه��ذه االس��ت��ف��زازات تستهدف
إحباط نظام وقف األعمال القتالية الذي دخل
حيز التنفيذ في سورية أواخر شباط الماضي،
واس��ت��ط��ردت قائلة «ب���دأت فصائل «جبهة
النصرة» اإلرهابية بدعم من مسلحي «أحرار
الشام» والتنظيمات المشابهة بهجوم جديد
على مواقع ال��ق��وات الحكومية السورية في
شمال حلب وجنوبها ،في خ��رق لنظام وقف
األعمال القتالية».
وتابعت زاخاروفا أنّ هدف هذا الهجوم بات
واضحاً ،وهو يتمثل في محاصرة أحياء المدينة
الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية ،ولفتت
في ه��ذا الخصوص إل��ى تقارير صحفية عن
مشاركة قرابة ألفي إرهابي في المعارك بحلب
تحت قيادة مستشارين عسكريين أتراك.
كما تحدثت الناطقة الروسية عن تسجيل
تحركات مكثفة لشاحنات تحت حراسة مشددة

من جانب الحدود التركية إلى شمال ريفي حلب
وإدلب ،واعتبرت أنّ ذلك كله يبدو كأنه «طعنة
جديدة في ظهر الجيش السوري».
وفي السياق ،أفاد مركز المصالحة الروسي
في حميميم بالالذقية ب��أنّ طفالً قتل وأصيب
 8مدنيين بقصف لمسلحين من تنظيم «جبهة
النصرة» اإلره��اب��ي في محافظة حلب الليلة
الماضية.
وأوض���ح المركز أم��س ،أنّ بلدة حندرات
وحي الشيخ مقصود في حلب تعرضا لقصف
عشوائي باستخدام مدافع هاون ،ما أدى إلى
مقتل طفل وإصابة  8مدنيين وإلحاق أضرار بـ
 5مساكن.
وأش���ار إل��ى أنّ عناصر «جبهة النصرة»
تواصل قصف حي الشيخ مقصود من منطقة
المركز التجاري «كاستيلو» التي كانت سابقا ً
تسيطر عليها ق��وات «المعارضة المعتدلة»،
مضيفا ً أنّ القصف باستخدام مدافع الهاون طال
مواقع للقوات الحكومية والوحدات الكردية
وكذلك مساكن مدنيين.
م��ن جهة أخ���رى ذك��ر المركز ال��روس��ي أنّ
مواقع للجيش السوري جنوبي حلب تعرضت
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لهجمات إرهابيين ،مشيرا ً إلى أنّ اإلرهابيين
يستخدمون في هجماتهم أسلحة نارية ومدافع
هاون ومدافع للدفاع الجوي وراجمات قذائف.
ميدانياً ،أح��رزت وح��دات الجيش السوري
ب��دع��م م��ن ق���وات ن��س��ور ال��زوب��ع��ة و صقور
الصحراء و مغاوير البحر ،تقدما ً جديدا ً و مهما ً
في ريف الرقة الغربي ،تمثل بالسيطرة على
مثلث الرصافة االستراتيجي ال��ذي يبعد عن
مطار الطبقة  20كم.
و استطاعت ال��ق��وات بعد ه��ج��وم مباغت
أمس ،استطاعت السيطرة على محطة كهرباء
الرصافة ومركز تجميع ومضخات البترول،
وحقل الواهب النفطي وحقل حباري  -صفيان
النفطي ،وقرى االفابوس وبير قليب.
وف��ي سياق متصل ،تمكنت ق��وات سورية
الديمقراطية ،من تحقيق تقدم ومحاصرة مدينة
منبج بشكل كامل ،أمس ،بعد  11يوم على بدء
حملة السيطرة على المدينة.
وأكملّت القوات حصار منبج بالسيطرة ناريا
على طريق منبج – الغندورة ،في شمال غرب
المدينة ،بعد سيطرة قوات سورية الديمقراطية
على طرق منبج – عين عيسى ،منبج – الرقة،

منبج – جرابلس ،منبج – الباب – حلب.
واكتمل الحصار بسيطرة مقاتلي الديمقراطية
على قرية مدني الصغير غربي منبج والقريبة
م��ن المدخل الغربي للمدينة ،وب��ذل��ك ط� ّوق
المقاتلون في جبهة قرقوزاق وجبهة سد تشرين
منبج بالكامل.
وقد تمكنت ق��وات سورية الديمقراطية من
تحقيق مزيد من التقدم خالل الليلة الماضية،
بدعم من طائرات التحالف الدولي التي استهدفت
مواقع للتنظيم في المنطقة ومفخختين له قرب
جامعة االتحاد ،واستطاعت القوات السيطرة
على أكثر من  10قرى ومزارع ،ليرتفع إلى نحو
 90عدد القرى والمزارع التي تمت سيطرتها
عليها منذ الـ  31من أيار ،فيما تم العثور على
جثث  12عنصرا ً من تنظيم «داع��ش» ليرتفع
إلى  159عدد «الدواعش» الذين قتلوا خالل 11
يوما ً من المعارك في مدينة منبج ،كذلك ارتفع
إلى  22عدد مقاتلي الديمقراطية الذين قتلوا في
المعارك.
جاء ذلك في وقت أعلن المتحدث العسكري
األم��ي��رك��ي ،كريس غ��ارف��ر ،أنّ ق��وات سورية
الديموقراطية ستبدأ هجومها على مدينة منبج
بشمال سورية في غضون أيام ،إلفساح المجال
أمام هجوم محتمل على معقل تنظيم «داعش»
في الرقة.
وق��ال المتحدث األميركي في اتصال عبّر
ال��دائ��رة التلفزيونية المغلقة مع الصحفيين
«بالوتيرة التي يتقدمون بها والسرعة التي
يتفوقون فيها على العدو ،أعتقد أنّ الهجوم
(على منبج) سيبدأ في غضون أيام» ،مضيفا ً أنّ
«القوات التي ندعمها تركز على منبج اآلن ونحن
نقدم الدعم لهم هناك».
إل��ى ذل��كّ ،
كشف مصدر ك��ردي أنّ فرنسا
بدأت ببناء قاعدة عسكرية لقواتها المتواجدة
في مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي
الشرقي .وق��ال أنّ «الفرنسيين ب��دأوا ببناء
قاعدة على غرار القاعدة األمريكية ،مضيفا ً أنّ
القاعدة الفرنسية ستبنى على هضبة «مشتى
نور» المطلة على مدينة عين العرب من الجهة
الجنوبية الشرقية ،وتتضمن بناء ﻹقامة
الخبراء والمستشارين العسكريين الفرنسيين
المتواجدين في المنطقة.
كما تحدث المصدر عن وجود خبراء فرنسيين
وبريطانيين في ريف منبج ،إلى جانب الخبراء
األميركيين الذين يقدمون المشورة لـ»قوات
سورية الديمقراطية» في حربها ضد تنظيم
«داعش».
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من جهته ،وصف المالكي االعتداء على مقار حزبه في بعض
المحافظات باآلثم ،وق��ال «تعرضت مكاتب ومقرات األح��زاب
السياسية في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب إلى
اعتداءات آثمة قامت بها مجموعات الشغب التي أعادت إلى أذهان
العراقيين ،ما كانت تقوم به عصابات الحرس الجمهوري وفدائيي
صدام أبان الحقبة البعثية المظلمة ،وكان المفروض بأصحاب
المطا َلب الحقة من المواطنين التعبير عنها بطرق قانونية
محترمة».
المالكي أض��اف في بيانه «إنّ االع��ت��داء على مكاتب حزب
الدعوة االسالمية الذي تصدى للنظام البعثي الدكتاتوري ،وقدم
قوافل الشهداء يشكل خطوة جديدة إلثارة الفوضى واالضطراب
استغالال ً لعنوان اإلص�لاح وخدمة ألجندات خارجية وتحقيقا ً
لنزعة عدوانية».
في غضون ذلك ،قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري،
إنّ «االستعانة بالسكان المحليين في المناطق التي يسيطر
سيعجل من حسم المعركة ضد
عليها تنظيم داعش اإلرهابي،
ّ
التنظيم قبل حلول نهاية العام الحالي ،وفق الخطة التي وضعتها
الحكومة العراقية».
الجبوري أوض��ح أنّ «الفلوجة تختلف عن المدن العراقية
األخ��رى باعتبارها أول مدينة سقطت بيد داع��ش (مطلع عام
 ،)2014ووج��د التنظيم لنفسه مكا ًنا داخلها ويتمركز خلف
المدنيين ويستخدم أدواته في بقائه وحماية ذاته».
و أ ّكد أنّ «السبب الذي يحول دون تقدم القوات األمنية نحو
مركز الفلوجة هو وجود المدنيين ،والبد من اتباع إجراءات الزمة
لحمايتهم واتخاذ الحيطة لتقليل الخسائر بقدر أكبر مما هو
موجود ،وهذه حرب وبالتالي أنّ العدو ليس سهالً وهو مدافع
وبالتالي نأمل أن تستمر عملية التحرير حتى ننتهي من وجود
داعش في هذه المدينة العزيزة».
وبشأن االتهامات الموجهة لمقاتلي الحشد الشعبي بارتكاب
انتهاكات بحق المدنيين في المناطق المحيطة بالفلوجة ،قال
الجبوري إ ّنه «من الممكن أن تكون هناك فصائل غير مرتبطة

بالحشد الشعبي ،تقوم ببعض التصرفات والسلوكيات ،والمعني
بها بشكل مباشر القائد العام للقوات المسلحة».
ول ّفت رئيس البرلمان أنّ العبادي ،أكد م��را ًرا على أن مهمة
المتطوعين سواء من الحشد الشعبي والفصائل المختلفة األخرى،
ستكون استعادة المناطق المحيطة بالفلوجة ،أما عملية اقتحام
المدينة فإنّ األجهزة الرسمية من الجيش والشرطة االتحادية
وجهاز مكافحة اإلرهاب ستتوالها باالستعانة بمقاتلي العشائر.
يأتي ذلك في وقت ،تواصل فيه القوات العراقية عملية اإلمساك
باألرض في حي الشهداء الثانية من قبل جهاز مكافحة اإلرهاب
وفوج طوارئ األنبار ،بعد تحريره بما يجعلها على بعد كيلومترين
ونصف كيلومتر من مركز المدينة وقائمقميتها.
و فيما ُتخاض حرب شوارع في الشارع الرئيسي لحي الشهداء
األول��ى مع تطويق الجبيل وحي الشهداء ،أف��ادت المصادر بأنّ
القوات العراقية تواصل سيطرتها النارية ما بعد معمل الغاز
والتكرير في محور جنوب الفلوجة.
وبحسب المعلومات فإ ّنه يتوقع أن تتفرع من المحورين
المتبقيين في شمال الفلوجة وجسر الموظفين شرقها ،بعد
تقديمهما إسنادا ً للقوات األمنية العراقية ،محاور تشارك في عملية
دخول المدينة.
هذا و أفادت مصادر ميدانية أمس باندالع معارك طاحنة بين
القوات األمنية العراقية و «داعش» جنوبي مدينة الفلوجة ،في
وقت تواصل فيه القوات تقدمها باتجاه مركز المدينة.
و أ ّكد أحد ضباط الجيش العراقي أنّ «القوات األمنية واصلت
تقدمها نحوا ً أهداف جديدة جنوبي الفلوجة ،وهي دور األطباء في
منطقة جبيل جنوبي المدينة» ،مبينا ً أنّ «القوات األمنية واجهت
مقاومة عنيفة من قبل (داعش)».
وأض���اف الضابط ال��ذي طلب ع��دم الكشف ع��ن اسمه «أن
(داعش) يمتلك خط صد جنوبي الفلوجة ،وهناك معارك طاحنة
على مشارف دور األطباء جنوبي المدينة بين القوات األمنية ضد
عناصر تنظيم داع��ش» ،مشيرا ً إلى أن «المعارك مستمرة حتى
اآلن».

هذا و كانت عصائب أهل الحق ،قد أعلنت في وقت سابق ،عن
العثور على مركز اتصاالت تابع لـ»داعش» في قرية السجر شمال
الفلوجة.
و أ ّكد المتحدث العسكري باسم العصائب جواد الطليباوي إنّ
«قوة من العصائب عثرت ،على مركز يحتوي على أجهزة اتصال
مركزي وبيني ،باإلضافة إلى جهاز ايكوم وشفرات اتصال وحاسبة
منضدية عدد  2وأقراص ليزرية ورايات للتنظيم االرهابي».
وف��ي ش��أن متصل ،أ ّك��د وزي��ر الخارجية العراقي ابراهيم
الجعفري أنّ القيادي في حرس الثورة اإلسالمية اإليرانية اللواء
قاسم سليماني يأتي إلى العراق بصفة مستشار عسكري تتم
االستفادة من خبراته.
مكتب الجعفري قال في بيان «إن وصف مستشار للحكومة
العراقية تعبير غير دقيق ،وإنما مستشار من جملة مستشارين
يأتون إلى العراق بما فيهم المستشارون األميركيون» ،مؤكدا ً أنّ
«الحكومة العراقية سمحت بوجود مستشارين عسكريين منذ
نهاية الشهر السابع من  ،2014وعندما تشكل التحالف الدولي».
وأض��اف «لن نسمح بالقواعد ،ولن نسمح بوجود تجمعات
عسكرية ،ويسمح ب��وج��ود مستشارين ،وق��د تقاطر علينا
مستشارون كثيرون جاؤوا إلى العراق ،ومارسوا دورهم ،ومنهم،
من أميركا ،وكندا ،وبريطانيا ،وبقية دول أوروبا ،ودول الجوار».
وش���دّد الجعفري على أنّ «ق��اس��م سليماني يأتي بعنوان
مستشار ،وليس مستشارا ً للحكومة العراقية ،وليس جزءا ً من
النظام العراقي ،إنما مستشار عسكري نستفيد منه» ،و أضاف
«لسنا خجولين ،أو جبناء ،من ال يعجبه ذلك فهذا شأنه ،نحن
نعتقد أن البلد عندما يستباح بهذه الطريقة يجب أن نعتمد على
قوانا الداخلية ،وعلى كل من يمكن أن يقدم خدمة بشرط أن ال
يمس السيادة ،ويخضع للشروط العراقية».
ونقل البيان عن الجعفري قوله إن «اإلرهاب ال يتحدد بأرض ،أو
بدين ،أو بمذهب ،أو بوطن ،ويحاول أن ينتشر ،ويتسع» ،مؤكدا ً أنّ
«توجيه ضربة قوية وتطهير الفلوجة من دنس هؤالء سينعكس
إيجابا ً على بقية المدن العراقية».

وق��ال��ت ب��ن��س��ودا ،ف��ي جلسة
مجلس األمن الدولي بمقر المنظمة
الدولية في نيويورك «لقد أصدرت
المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي
ت��وق��ي��ف ب��ح��ق ال��ب��ش��ي��ر ،واعتمد
مجلس األم��ن القرار  1593لعام
 ،2005وال��ذي أح��ال الوضع في
دارف���ور إل��ى المحكمة الجنائية
الدولية للنظر في جرائم ال تزال
ُترتكب في المنطقة».
وت��س��اءل��ت مستنكرة «م��ا هي
الرسالة التي ن�� ّود ف��ي المجلس
تقديمها إلى المجرمين المحتملين؟
إذا كان من صدرت ضده مذكرات
اعتقال دول��ي��ة (تقصد البشير)
يمكنه السفر بحرية ودون أي
تداعيات؟».
من جهته ،جدد مندوب السودان
الدائم لدي األمم المتحدة ،السفير
ع��م��ر ده���ب ف��ض��ل ،رف���ض ب�لاده
تسليم البشير للمحاكمة أم��ام
المحكمة الجنائية الدولية .وقال،
ف��ي إف��ادت��ه خ�لال جلسة مجلس
األمن ،إنّ «السودان ليس له شأن
بتلك المحكمة؛ أل ّنه غير عضو بها،
كما أن ق��رار مجلس األم��ن 1593
ال يشير م��ن بعيد أو ق��ري��ب إلى
انطباقها على الدول غير األطراف
في المحكمة».
وأش��ار السفير السوداني إلي
«ق����رارات مجلس السلم واألم��ن
األفريقي المتعاقبة وقرارات القمة
األف��ري��ق��ي��ة المتعاقبة م��ن��ذ ع��ام
 ،2008التي استنكرت استهداف
المحكمة الجنائية الدولية لقادة
أف��ري��ق��ي��ا ،وطلبت مجلس األم��ن
ب��إل��غ��اء ق���رار إح��ال��ة ال��وض��ع في

دارف���ور إل��ى المحكمة الجنائية
الدولية».
وحول األسفار الخارجية التي
يقوم بها الرئيس السوداني إلى
بعض ال���دول األفريقية ،أوض��ح
م��ن��دوب ال���س���ودان أنّ «ال����دول
اإلفريقية تستقبل فخامة رئيس
ال��ج��م��ه��وري��ة ،وف�����اءا ً لحقوقها
وواج��ب��ات��ه��ا ك���دول مستقلة ذات
سيادة ،وعمالً بالقانون الدولي
وأعرافه الراسخة المستقرة».
واعتبر أنّ «المحكمة الجنائية
ال��دول��ي��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى م��م��ارس��ة
اختصاصها بنا ًء على زعم كذوب
وغ��ي��ر رش��ي��د ،وه���و أنّ ال��ن��ظ��ام
القضائي في السودان غيّر راغب
وغير ق��ادر على إم��ض��اء العدالة
وه��ذا غير صحيح بالمرة .إنني
أط��ال��ب مجلس األم���ن بفض يده
من هذه المواضيع واالستماع إلى

مطالبات اللجنة الوزارية لوزراء
الخارجية األف��ارق��ة بوقف توغل
هذه المحكمة في القارة السمراء».
هذا و كانت المحكمة الجنائية
الدولية قد أصدرت أمرين باعتقال
ال��ب��ش��ي��ر ف��ي ع���ام  2009وع��ام
 ،2010التهامه بـ»تدبير إب��ادة
جماعية وأعمال وحشية أخرى»
في إط��ار حملته لسحق تمرد في
إقليم دارفور.
لكن البشير ،الذي يحكم السودان
منذ عام  ،1989يرفض سلطة هذه
المحكمة ،وتحداها أكثر من مرة
عبّر السفر داخل الشرق األوسط
وأفريقيا ،حيث  ،حضر في  12أيار
الماضي مراسم تنصيب الرئيس
األوغندي ،يوويري موسيفيني ،في
كمباال ،كما زار الصين وإندونيسيا
في العام الماضي ،وهما بلدان غير
عضوين في الجنائية الدولية.

ع�شرات �آالف الفل�سطينيين ( ...تتمة �ص)9
وقالت مصادر أخ��رى إ ّن��ه تق ّرر منع جميع العمال
الفلسطينيين وحملة التصاريح التجارية والتصاريح
الخاصة وتصاريح البحث عن عمل من ال��دخ��ول إلى
األراض��ي المحتلة ،وأضافت« :يُستثنى من اإلغ�لاق من
يحملون تصاريح للصالة في المسجد األقصى» ،موضحة
أنّ «الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم على  45عاما ً
باإلضافة إلى (حملة) تصاريح الصالة من  35عاما إلى
 45عاما ً سيسمح لهم بالدخول للصالة في األقصى ،فيما
سيسمح للنساء من كل األعمار واألطفال تحت سن 12
عاما ً من أداء الجمعة ،باإلضافة إلى الحاالت اإلنسانية».
ذكرت مصادر أمنية فلسطينية ،من جهتها ،أنّ القوات
«اإلسرائيلية» ش ّنت أم��س ،حملة اعتقاالت ومداهمات
واسعة في جميع أنحاء مدن وقرى ومخيمات الضفة.
وقالت المصادر إنّ القوات اقتحمت مدينة يطا وقرية
الشيوخ وقرية بيت عوا ومدينة الخليل ،كما اقتحمت

بلدتي سنجل وبدرس في رام الله ،ومخيم عايدة في شمال
بيت لحم ،وحي كفر سابا في قلقيلية ،والعيزرية وأبو
ديس والقدس القديمة ،وطمون وطوباس ،ما أسفر عن
اندالع مواجهات في أكثر من محور أطلقت خاللها قوات
العدو الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل
للدموع.
وأكد مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان
زيد بن رعد الحسين أنّ إلغاء «إسرائيل» تصاريح دخول
الفلسطينيين بعد الهجوم األخير ،ربما كان عقابا ً جماعيا ً
يحظره القانون الدولي.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوض
السامي إنّ الحسين يدين الهجوم ،لكنه يشعر بقلق بالغ
إزاء إلغاء التصاريح وهو إج��راء «قد يصل إلى العقاب
الجماعي المحظور ولن يؤدي إال إلى زيادة الشعور بغياب
العدالة واإلحباط لدى الفلسطينيين».

الجزائر ت�ضاعف ( ...تتمة �ص)9
هذا ،وك ّثف الجيش الجزائري خالل الفترة الماضية
حمالت ال��ده��م األم��ن��ي التي أدت إل��ى اعتقال وتصفية
العشرات ،وخاصة في ال��والي��ات الحدودية مع ليبيا
ومالي.
وأق��رت السلطات الجزائرية بأ ّنها تواجه تهديدات
حقيقية من جراء تدهور األوضاع األمنية في ليبيا ،والتوتر
ُ
حيث اتفقت مع األخيرة
على الحدود المشتركة مع تونس،
على تسيير دوريات مشتركة على الحدود وتعزيز تبادل
المعلومات االستخبارية حول اإلرهابيين النشطين في
المنطقة.
في غضون ذلك ،قال وزير الداخلية التونسي الهادي
مجدوب إنّ األوض���اع األمنية في البالد مستقرة ،وإنّ
وحدات األمن في كامل االستعداد واليقظة.
وأ ّكد مجدوب خالل زيارة لوحدات الحرس والشرطة
عند الحدود التونسية-الجزائرية أنّ رجال األمن جاهزون
لتأمين المناطق الحساسة في تونس خالل شهر رمضان
المبارك ،الذي وصفه بأ ّنه «حساس من الناحية األمنية».
ورفعت تونس حالة التأهب األمني مع حلول شهر
رمضان المبارك ،تحسبا ً لهجمات قد تنفذها عناصر
إرهابية تعتقد أنّ «شهر رمضان هو الوقت المناسب

للجهاد» ،حسب تعبير وزير الداخلية؛ ووضعت البالد
خطة أمنية خاصة بالشهر المبارك يتم بموجبها «تشكيل
لجنة وقائية ضد اإلرهاب لزيادة الجهود طيلة رمضان»،
كما جاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة.
لكن الحكومة التونسية تضع عينها على تأمين الموسم
السياحي الصيفي ،ال��ذي ب��دأ بالفعل ،في ظل عزوف
جماعي ،وتوصيات من دول غربية لسياحها بتفادي زيارة
تونس خوفا ً على حياتهم ،وهو ما كبد االقتصاد التونسي
خسائر كبرى ،الذي يعتمد في جزء من دخله على قطاع
السياحة.
ويقول وزير الداخلية الهادي مجدوب إنّ الخطة التي
أقرتها وزارات الداخلية والدفاع والخارجية تعتمد تعزيز
اإلج��راءات األمنية على الشواطئ والمنشآت السياحية،
عبّر إدراج وحدة جديدة مكلفة بأمن الفنادق.
لكن مهمة قوى الجيش واألمن الداخلي لن تكون سهلة،
في ظل استمرار فتح الحدود مع ليبيا ،وتضييق الجيش
الليبي الخناق على مقاتلي «داعش» .ما قد يدفع التنظيم
اإلرهابي إلى نقل المعركة إلى دول جوار ليبيا ،وخاصة
تونس التي تتحدث من وقت آلخر عن تصفية إرهابيين
حاولوا التسلل إلى البالد.
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1قديس وفيلسوف وسياسي إنكليزي راحل إشتهر بكتابه
«يوتوبيا» ،أرض فيها زرع وخصب
2 .2قنوط ،يالطفك
3 .3عاصمة أوروبية ،تردد صوتهما في صدرهما ،ضمير
متصل
4 .4نعم (باألجنبية) ،وجهة نظر ،بلدة لبنانية
5 .5حصلت على منفعة ما ،غنجتما
6 .6إحدى جزر البحرين وأكبرها ،للنفي
7 .7بطل أسطوري من أبطال الشاهنامه ،صادق
8 .8أعاقا الحركة ،ساحر ،أجتهد وأتعب
9 .9مدينة أميركية ،كذب
1010بيت ،مدينة إيرانية ،هربنا
1111نهر في رومانيا ،طري الملمس سهل الحركة
1212ضجر ،يهدما البناء

1 .1دولة أعلنت إستقاللها عن أندونيسيا عام 2002
2 .2مدينة مغربية ،نهر في سيبيريا
3 .3مفرح ،مدينة روسية على الفولغا ،أداة جزم
4 .4يرنما ،دعى بالويل
5 .5من األمراض ،نص ّر ،رجاء
6 .6وضع الشراب في فمه على دفعات ،يترك ،أنحت القلم
7 .7مدينة تركية ،لدغته ،شاي (باألجنبية)
8 .8بلدة لبنانية ،أزاال الشعر منه
9 .9عتبت علينا ،مقياس مساحة
1010ضعف ّ
ورق ،بحر ،عاصمة آسيوية
 1111نناصرك ،غير مطبوخ
 1212صاحب عمل مبدع ،والية أميركية

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،951324687 ،284167935
،635248179 ،376859241
،719536428 ،842971563
،493712856 ،568493712
127685394

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1هربرت سبنسر  ) 2لتونيا،
الناي  ) 3ادري��ان ،ملل  ) 4لين،
اراسلهم  ) 5باسونا ،يا ،نب ) 6
نسأم ،ها ،رايت  ) 7يام ،دينها 8

) لير ،الماكر  ) 9السويد ،نأيده
 ) 10سم ،جنينا ،مأل  ) 11عاند،
نا ،انين  ) 12رنت ،مالين ،له.
عموديا:
 ) 1هالل بن االسعر  ) 2رت،
ي��أس ،يلمان  ) 3بوانس ايرس،

نت  ) 4رند ،ومأ ،وجد  ) 5تيران،
ماين  ) 6س��اي��راه ،لدينا  ) 7اا،
ادم ،نال  ) 8نانسي ،يانا  ) 9سل،
الرنكا ،ان  ) 10رنمه ،اهريمن 11
) المنيا ،دليل  ) 12فيال ،بت،
اهانه.

 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
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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).

