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في غضون ذلك ،ن ّفت وزارة الدفاع الروسية االتهامات
األميركية األخيرة الموجهة إلى سالح الجو الروسي بـ«خرق»
نظام وقف إطالق النار في سورية.
وق��ال ال��ل��واء إي��غ��ور كوناشينكوف الناطق الصحفي
وزارة الدفاع الروسية ،في معرض تعليقه على إفادة بريت
ماكغورك المبعوث الخاص للرئيس األميركي باراك أوباما،
لشؤون مكافحة تنظيم «داعش» أمام الكونغرس «يصعب
علينا أن نحدد من أيّ دواف��ع سياسية داخلية انطلق هذا
المسؤول األميركي لدى إفادته في مجلس الشيوخ».
وكان ماكغورك قد اتهّم القوات الجويّة والفضائ ّيّة الروسية
باستهداف فصائل من «المعارضة المعتدلة» في ريف حلب
شمالي سورية.
وذ ّكر كوناشينكوف أنّ التصريحات األخيرة لماكغورك
ال تتضمن أيّ إش��ارة إل��ى توقيت ال��غ��ارات المزعومة على
«المعارضة المعتدلة» أو المواقع التي استهدفتها تلك
ال��غ��ارات ،أو «أيّ معلومات يمكننا أن نحللها ون��رد عليها
بتقديم الوقائع».
ونصح المسؤول العسكري الروسي المبعوث الخاص
ّ
للرئيس األم��ري��ك��ي ،ب��أن ي��ح��اول قبل ك��ل ش��يء أن ي��درك
مستجدات الوضع في سورية واإلط�لاع على الوقائع قبل
أن «يسحر آذان السيناتور جون ماكين ورفاقه بمثل هذه
االتهامات الرنانة».
وذكر كوناشينكوف لـ ماكغورك بأ ّنه يمكنه أن يحصل
على المعلومات الموثوقة بهذا الشأن من المركز الروسي -
األميركي المشترك للرد على خروقات نظام وقف إطالق النار
في سورية ومقره في جنيف ،معيدا ً إلى األذهان أنّ المركز
أنشئ لهذا الغرض خصيصاً.
إلى ذلك ،قال زعيم «تيار الغد السوري» ،أحمد الجربا،
بعدم وج��ود إمكانية لمشاركة المعارضة في الحكومة
السورية الجديدة ،داعيا ً إلى إيجاد حل حقيقي وواضح
حسب بيان جنيف وقرارات األمم المتحدة ومخرجات فيينا.
وقال الجربا الزائر لروسيا حالياً ،إنّ «الموضوع ليس
م��وض��وع م��ن��اص��ب» ،وت��اب��ع ق��ائ�لاً «ال ب��د أن ت��ك��ون هناك
مفاوضات ،وإذا فشلت المفاوضات القادمة ،برأيي ال بد أن
نبحث عن حلول أخرى».
وأض��اف «نحن نشدد على أ ّن��ه ،إذا حدثت المباحثات
هذه المرة ،فيجب أن تكون جديّة وجوهريّة ،وليس كالمرة
السابقة .المرة السابقة والمرتين أو ثالثة ،جلسوا مع بعضهم
البعض ،وكانت هناك مباحثات ،ولكن مباحثات فاشلة ،وإذا
كانت في هذا الصيف مباحثات فاشلة أيضاً ،فسيصبح في
الحقيقة عند الناس إحباط .السوريون يريدون الحل».
الجربا قال ردا ً على سؤال حول كيفية تطبيق إعالن التيار
مؤخراً ،حول استعداده للتعاون مع موسكو «نحن نعتقد
أنّ روسيا متضررة من اإلره��اب بشكل كبير ،هناك آالف من
الروس والناطقين بالروسية موجودين في األرض السورية،
منضمين لـ «داعش» و«النصرة» ويقاتلون في صفوفهم .نحن
أيضا ً أرضنا يوجد عليها «داع��ش» ،وقتلت من أهلنا الكثير،
وشردتهم .وهناك مصلحة مشتركة كبيرة بيننا بهذا».
وأض��اف «لدينا ق��وة م��وج��ودة على األرض في مناطق
«داع���ش» ،وخاصة في ش��رق س��وري��ة ،باعتقادي أنّ أهل
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المنطقة هم الذين يستطيعون أن يحرروا مناطقهم ،ولديهم
خبرة في القتال مع «داعش» ،فهذه كلها عوامل مهمة» ،مضيفا ً
«نحن نحتاج إلسناد جويّ روسي للتقدم إلى األمام».
ول ّفت الجربا في هذا الصدد إلى أنّ التنسيق الروسي
األميركي في سورية ،لم يرق بعد ،إلى مستوى الطموحات
المرجوة.
جاء ذلك في وقت أعلن مسلحو «جيش سورية الجديد»
المدعومون من الواليات المتحدة األميركية أمس ،أ ّنه تراجع
من مطار حمدان العسكري ال��ذي يقع على مشارف مدينة
البوكمال قرب الحدود مع العراق.
وتراجع المسلحون نتيجة هجوم مضاد ش ّنه «داعش»
بعد أن كان «جيش سورية الجديد» شن هجوما ً أول من
أمس ،بهدف السيطرة على بلدة البوكمال.
و أ ّكد مزاحم السلوم المتحدث باسم «الجيش» التقهقر
وقال إنّ قواته انسحبت إلى الصحراء وإنّ المرحلة األولى من
الحملة انتهت.
وقال النشطاء إنّ العملية شملّت إنزال مظليين أجانب من
طائرات هليكوبتر فجر أمس ،مشيرين إلى اشتباكات عنيفة
وقعت مع عناصر تنظيم «داعش» المتحصنين داخل المطار
الذي يبعد  5كيلومترات غرب البوكمال.
وب��دأ الهجوم ف��ي الجانب ال��س��وري بعد س��اع��ات على
بدء هجوم مماثل في محافظة األنبار ،حيث «يتم التنسيق
مع مقاتلي عشائر األنبار وقوات مكافحة اإلره��اب التابعة
للحكومة العراقية ،مع غطاء جوي بشكل كامل من القيادة
األمريكية للتحالف الدولي» ،وفق السلوم.
إلى ذلك ،تواصلت االشتباكات العنيفة لليوم الثاني على
التوالي في ريف الالذقية الشمالي إثر هجوم ش ّنه المسلحون
على محاور جبل القلعة جبل ،أبو علي ،نحشبا ،وكنسبا.
وحدات الجيش السوري المتمركزة في المنطقة تمكنت من
امتصاص الهجوم على محوري القلعة وجبل أبو علي ،بينما
استطاع المسلحون خرق خطوط دفاع الجيش في محور
كنسبا بسيطرته على مناطق رويسة الملك وتلة رشا وتلة أبو
أسعد وقرية أرض الوطى وعين القنطرة.
الجيش نفذ هجوما ً مضادا ً أم��س ،تمكن من خالله من
استعادة السيطرة على قرية عين القنطرة ،وطورعملياته
باتجاه تلة رشا وأرض الوطى التي شهدت تراجع خالل
اليومين الماضيين.
وف��ي حلب ،صد الجيش السوري هجوما ً للمجموعات
المسلحة باتجاه نقاطه في مزارع المالح الشمالية في الريف
الشمالي ،في حين تقدمت وحدات الجيش بمساندة الطيران
السوري  -ال��روس��ي ،نحو حي جمعية ال��زه��راء وص��االت
الليرمون الصناعية والطريق الواصل بين ريف حلب الغربي
وحي جمعية الزهراء ومحيط بلدتي قبتان الجبل ودارة عزة.
وأكد مصدر عسكري أنّ الجيش السوري وصل للخطوط
األولى لمحور جمعية الزهراء غرب حلب خلف نقاط تواجد
الجماعات المسلحة وجامع الرسول األعظم ،الفتا ً إلى أنّ
المنطقة تعتبر هدفا ً أساسيا ً لعناصر الجماعات المسلحة،
كونها بوابة حلب من الجهة الغربية ،فالمحاوالت كثيرة
كانت لهذه المجاميع للسيطرة والتقدم من هذا المحور لما
يشكله من أهمية استراتيجية.
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بالعمليات ،وبتكليف من القيادت ..وخ�لال الساعات
القادمة سنزف البشرى بتحرير المنطقة وفتح الطريق
المؤدي من الفلوجة إلى الرمادي باتجاه الدول المجاورة.
وتكتسب مناطق البوعلوان والحالبسة وتقاطع
الفلوجة أهمية كبيرة للقوات األمنية ولألهالي في التنقل
من المدينة إلى باقي المناطق ،فضالً عن مالحقة عناصر
جماعة داعش اإلرهابية الهاربين من وسط المدينة.
ول ّفت القائد في الحشد الشعبي في الفلوجة العقيد
خميس العيساوي ،إلى أنّ «ه��ذا المحور مهم ج��دا ً أل ّنه
سيفتح الطريق الرابط بين عامرية الفلوجة والرمادي،
وم��ن ال��رم��ادي وهيت وحديثة وع��ان��ة إل��ى غيرها من
المناطق ،والذي كان مقطوعا ً منذ ثالث سنوات».
وبيّن العيساوي أنّ الطريق فتح حاليا ً للقطعات
العسكرية فقط ،وأ ّن��ه بعد انتهاء العمليات العسكرية
وتنظيفه من العبوات الناسفة سوف يفتح للمواطنين.
وتأتي ه��ذه العمليات التي تنفذها ال��ق��وات األمنية
العراقية إلنهاء صفحة جماعة «داع��ش» في الفلوجة،
وتطهير جميع المناطق ومنع ع��ودة هذه الجماعة إلى
جميع م��دن المحافظة السيما بعد انكسارهم الكبير
وخسائرهم الفادحة في الفلوجة.
على صعيد أمني آخر ،قال مصدر أمني لـ «المدى برس»
إنّ عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية في
منطقة األمين شرقي بغداد ،ما أسفر عن مقتل شخص
وإصابة  8آخرين بجروح.
وأفاد مصدر أمني آخر بأنّ  3أشخاص قتلوا وأصيب 7
آخرون بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من سوق شعبية في
قضاء أبو غريب غربي بغداد.

وتأتي ه��ذه التطورات الميدانية بعد إع�لان القوات
العراقية المشتركة تحرير منطقتي الحالبسة والبو علوان
غرب الفلوجة ،ووصولها الضفة الغربية لنهر الفرات بعد
تأمين جسري الفلوجة الجديد والقديم.
وفي السياق ،ب��دأت القوات األمنية العراقية عملية
عسكرية واسعة لتحرير ماتبقى من مناطق في محيط
الفلوجة ومالحقة الهاربين من جماعة «داعش» اإلرهابية.
حيث تمكنت ال��ق��وات م��ن تحرير منطقتي الحالبسة
والبوعلوان جنوبي الفلوجة ،وفتحت الطريق الرابط
بين الفلوجة وبغداد ،كما وصلت إلى الضفة الغربية لنهر
الفرات.
وبعد تحرير مناطق وس��ط وشمال مدينة الفلوجة
غرب البالد شرعت القوات األمنية العراقية بتنفيذ عملية
عسكرية واسعة لتحرير وتطهير ما تبقى من مناطق
وقصبات في محيط المدينة وتمكنت القوات من تحرير
منطقة الحالبسة وفتح الطريق ال��راب��ط بين الفلوجة
والعاصمة بغداد.
ومن المحور ذاته قال آمر الفوج اآللي الثامن العميد
حامد فزع ،أ ّنه قد تحركت الفرقة الثامنة لتحرير منطقة
الحالبسة ،مضيفا ً أنّ الجيوب الباقية المتمثلة بلواء
المشاة  32قد بقيت لتنفيذ ه��ذا الهجوم على منطقة
الحالبسة وتطهيرها.
فيما ق��ال آم��ر الفوج الثاني المقدم عامر حمزة ،إ ّنه
وبتطهير منطقة الحالبسة والبوعلوان التي تمثل جنوب
غربي الفلوجة والمتمثلة بآخر معاقل «داع��ش» وبعد
هروبهم شرعّ ت قطعاتنا المتمثلة بالفوج األول والثاني
والثالث من لواء المشاة  32من فرقة المشاة اآللية الثامنة
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بذلك يكون اردوغان حقق رغبة نظيره الروسي فالديمير بوتين باالعتذار
عن إسقاط الطائرة الروسية ،حيث ذكر المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين تلقى رسالة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان
يعتذر فيه عن مقتل الطيار الروسي قائد قاذفة سو  -24التي أسقطها سالح
الجو التركي في أجواء سورية ،مضيفا ً أن أردوغان أعرب في رسالته عن
استعداد أنقرة إلعادة تطبيع العالقات مع روسيا.
رسالة اردوغ��ان ج��اءت بعد أن خسرت أنقرة كل أصدقائها الدوليين
واإلقليميين ،نتيجة إلخفاق سياساتها الخارجية وفقدانها لكل حلفائها،
فالعالقة الروسية التركية تدهورت بعد أن ت ّم إسقاط القاذفة الروسية سو
 24من قبل العسكريين األتراك أثناء عودتها إلى قاعدة حميميم العسكرية
بعد تنفيذها ضربات على مواقع جماعات إرهابية في ريف الالذقية بالقرب
من الحدود السورية التركية ،وعالقتها بواشنطن بدأت بالتوتر على خلفية
الدعم األميركي لوحدات الحماية الشعبية الكردية في الشمال السوري.
فالخطر األكبر الذي تواجه تركيا هذه األيام هو الدعم األميركي الروسي
المشترك لعد ّوها األش��رس المتمثل في أك��راد سورية و«جيش سوريا
الديمقراطي» الذي يمثله والذي بات على وشك إعالن حكم ذاتي مستقل في
المناطق الكردية السورية الشمالية الممتدة على طول الحدود الجنوبية
التركية ،وبذلك تكون تركيا خسرت أميركا الحليف التاريخي مثلما خسرت
روسيا القوة العظمى البديلة بقرار عشوائي بإسقاط إح��دى طائراتها،
وباإلضافة الى قرار البرلمان األلماني حول اإلبادة العثمانية لألرمن وضع
أنقرة في موقف صعب تجاه عالقاتها مع االتحاد األوروب��ي بشكل عام
وألمانيا بشكل خاص ،وتخوض حربا ً في سورية وتعيش سالما ً باردا ً مع
الجارين العراقي واإليراني..
فمن يقارن وضع الرئيس اردوغان وبالده قبل خمس سنوات ووضعها
اآلن يدرك جيدا ً حجم المأزق الكبير الذي يعيشه لذلك ال نستغرب عمليات
التمهيد اإلعالمية والسياسية التي تجري للتراجع عن السياسات والمواقف
التي قادت تركيا الى هذا الوضع الخطير ،فخطوة اردوغ��ان كانت نتيجة
للظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها ان��ق��رة ونتيجة لضغوط
السياسيين وممثلي المعارضة ،حيث عبر جميع المتحدثين في البرامج
التلفزيونية المقربة من اردوغ��ان ومعارضته على حد سواء على أهمية
االنفتاح مع موسكو وضرورة عودة العالقات بين البلدين ،وناشد المحللون
السياسيون وممثلو المعارضة اردوغان المصالحة فورا ً مع روسيا.
وكاستنتاج عام فإن تركيا إزاء دوافع وأولويات جديدة فرضها الواقع
اإلقليمي المتغير ،وال��ذي يميل لغير صالحها خالل األع��وام الماضية في
الملفات كافة .لذلك لجأت إلى التعجيل بالمصالحة مع الكيان الصهيوني
وتالها التقرب والسعي لعودة العالقة إلى سابق عهدها مع روسيا.

ناديا شحادة
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وح���س���ب ص��ح��ي��ف��ة ال���وس���ط
البحرينية حكمت المحكمة الكبرى
الجنائية أم��س ،بالسجن المؤبد
ع��ل��ى س��ت��ة م��ت��ه��م��ي��ن وب��ال��س��ج��ن
 15س��ن��ة ع��ل��ى إث��ن��ي��ن أخ��ري��ن
بتهم «التخابر م��ع دول��ة أجنبية
والتدريب على استعمال مفرقعات
وأس��ل��ح��ة واالن���ض���م���ام لجماعة
ارهابية واستيراد وحيازة ذخيرة
واسلحة ومفرقعات» دون مزيد من
التفاصيل .وأضافت الصحيفة إن
المحكمة أم��رت بإسقاط الجنسية
عن المدانين الثمانية.

وفي تعز تجددت المواجهات بين الطرفين أيضا ً في
محيط معسكر اللواء  35ومنطقة المطار القديم غربي
المدينة امتدادا ً إلى منطقة عُ قاقة ومحيط السجن المركزي
عند المدخل الجنوبي للمدينة ،أسفرت عن وق��وع قتلى
وجرحى منهما .يأتي ذلك على وقع قصف مدفعي عنيف
لقوات هادي على منطقتي قشوبة والغاوي في مديرية
الوازعية جنوبي غرب المحافظة جنوب اليمن .
وإستشهد وأصيب العشرات في غارات لطيران العدوان
السعودي على اليمن استهدفت مفرق حيفان بمحافظة
تعز.
وقالت قناة المسيرة اليمنية ،إن عدد الشهداء ارتفع إلى
أربعين مدنيا ً بينهم نساء وأطفال ،باإلضافة إلى إصابة
عشرات آخرين بجروح .وأضافت أنّ الشهداء والجرحى
ت ّم نقلهم إلى مستشفيات تعز ومستشفى أطباء بال حدود
في حوبان .وأوضحت أنّ هناك عددا ً كبيرا ً من أشالء الجثث
متناثرة ومتفحمة في المنطقة.
وأشارت إلى أنّ طيران العدوان واصل تحليقه بالمنطقة
ما حال دون إسعاف الضحايا خوفا ً من قصف الطيران ما
تسبب في تزايد أعداد الشهداء.
وإلى مأرب فقد أعلنت وزارة الدفاع اليمنية ،عن مقتل
القياديين الميدانيين بقوات الرئيس هادي العقيد حسن
الجلة وأبو عبدالله القشيبي و 11آخرين ،خالل تصدي
الجيش واللجان لمحاولة تقدم لهم في منطقة هيالن
بمديرية ِ
صرواح غربي مدينة مأرب شمال شرق اليمن.
وفي محافظة الجوف المجاورة ش ّنت طائرات التحالف
السعودي سلسلة غارات جويّة على منطقة حام بمديرية
المصلوب شمالي
ال ُم ُتون ومنطقة الساقية بمديرية
ّ
المحافظة في المقابل قصفت القوة الصاروخية للجيش

واللجان الشعبية تجمعات قوات الرئيس هادي بمدينة
الحزم عاصمة المحافظة شرقي البالد ،وفق ما أفاد مصدر
محلي للميادين.
أما على الحدود اليمنية السعودية فقد ش ّنت طائرات
التحالف السعودي غارة جويّة المجمع الحكومي لمديرية
الظاهر ال��ح��دودي��ة غربي مدينة صعدة شمال اليمن،
بالتزامن مع قصف مدفعي متقطع للقوات السعودية على
الشريط الحدودي بمديريتي حرض وميدي الحدوديتين
بمحافظة حجة غرب اليمن.
وردا ً على غارات العدوان ردت القوات اليمنية المشتركة
بإطالق حزمة من الصواريخ على تجمعات قوى العدوان
في محافظة الجوف.
وقال مصدر عسكري إ ّنه ت ّم استهداف تجمع للمليشيات
في نقطة المثلث الرابطة بين المجمع الحكومي في مدينة
الحزم ومعسكر اللواء  .115وأوض��ح أنّ االستهداف ت ّم
بصواريخ الكاتيوشا وهو ما ألحق خسائر فادحة بصفوف
المرتزقة.
وفي صنعاء حقق الجيش اليمني واللجان الشعبية
تقدما ً ميدانيا ً في مديرية نهم .وأوضحت مصادر عسكرية
أنّ القوات حر ّرت ستة مواقع في منطقة المجاوحة وجبل
عيدة في المديرية.
ووفقا ً للمصادر ،فإ ّنه ت ّم استنزاف تعزيزات المليشيات
كانت قد وصلت إلى مناطق شرق االلتماس وقادمة من
معسكر ماس.
وفي مأرب قتل أحد أبرز قيادات قوات هادي وهو قائد
كتيبة الفرسان المدعو قاسم السلفي والملقب بأبو عبد
الله ،وذلك خالل مواجهات مع القوات اليمنية المشتركة
بمنطقة هيالن.

ال�سلطات الم�صرية تفتح معبر رفح
في كال االتجاهين � 5أيام

المجل�س الوزاري ال�صهيوني
يقر اتفاق التطبيع مع تركيا
ّ
المصغر اتفاق المصالحة مع تركيا.
أق ّر المجلس الوزاريّ الصهيوني
وقالت وسائل إعالم الصهيونية إن سبعة وزراء وافقوا على االتفاق مقابل
معارضة ثالثة وزراء هم وزير االمن افيغدور ليبرمان ،ووزير التعليم نفتالي
بينيت ،ووزيرة القضاء ايليت شاكيدز
وكانت تركيا أعلنت قبل أيام أنها وقعت اتفاق تطبيع العالقات مع الكيان
الصهيوني ،وأعلن رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم أعلن االثنين الماضي عن
التوصل التفاق حول التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأوضح رئيس الوزراء التركي أن الجانبين اتفقا على نص تفاهم بخصوص
تطبيع العالقات الثنائية بينهما ،معلنا أن المرحلة األولى من التطبيع ستبدأ
عقب التوقيع على نص التفاهم ،من قبل مستشار وزارة الخارجية التركية
ونظيره الصهيوني.
وقال يلدريم إن تفعيل السفارات وإعادة السفراء لدى الدولتين سيتم حال
مصادقة الطرفين على التفاهم ،مشيرا ً إلى أن البرلمان التركي سيتولى عملية
المصادقة ،من جانبها ستقوم الوزارات المعنية في تل أبيب ،بالمصادقة لدى
الجانب الصهيوني.
واالتفاق المذكور لم يتض ّمن ّ
فك الحصار عن غزة كما طلب األت��راك لكنهم
سيكونوا قادرين على نقل بضائع إلى غزة بعد فحص الكيان الصهيوني إيّاها
في مرفأ اسدود.

فتحت السلطات المصرية ،أمس،
معبر رفح البري ،في كال االتجاهين،
لسفر ال��ح��االت اإلنسانية في قطاع
غ��زة ،وع���ودة العالقين ف��ي الجانب
المصري.
وقالت هيئة «المعابر والحدود»،
التابعة لوزارة الداخلية بغزة والتي
ت��دي��ره��ا ح��رك��ة ح��م��اس ،ف��ي ب��ي��ان،
«فتحت السلطات المصرية ،المعبر ،في
كال االتجاهين بعد أن أبلغت الجانب
الفلسطيني قرارها فتح المعبر لمدة
خمسة أي��ام غير متصلة» .وأضافت
مخصصا
الهيئة إن السفر سيكون
ً
للطلبة ،والمرضى ،وأصحاب اإلقامات
والجوازات األجنبية.
وأعلنت هيئة المعابر ،أول أمس،
عن سماح السلطات المصرية بفتح
معبر رف��ح خمسة أي��ام اع��ت��ب��ارا ً من
األربعاء حتى اإلثنين المقبل».
وفتحت السلطات المصرية معبر
رف��ح مطلع الشهر ال��ج��اري لمدة 4
أي��ام غير متصلة ،تمكن خاللها نحو

 3آالف مسافر من الحاالت اإلنسانية
من مغادرة القطاع .وفي السياق ذاته،
رحبّت وزارة الداخلية بغزة في بيان
لها اليوم ،بفتح السلطات المصرية
لمعبر رف��ح ،وناشدت بفتحه بشكل
دائم ومستمر .وأضافت« :هناك نحو
 28ألف حالة إنسانية في قطاع غزة،
بحاجة ماسة للسفر عبّر معبر رفح،

من بينهم أكثر من  4آالف مريض ،و3
آالف طالب».
ويربط معبر رفح البري ،قطاع غزة
بمصر ،وتغلقه السلطات المصرية
بشكل شبه كامل ،منذ يوليو 2013
ل��دواع تصفها بـ«األمنية» ،وتفتحه
على فترات متباعدة لسفر الحاالت
اإلنسانية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1عاصمة منغوليا
2 .2للنفي ،صنوبر ،إستفسرت من
3 .3يوجهها من كل جهة (للحملة) ،تصاهر
4 .4حرف نصب ،مدينة مصرية ،ضمير متصل
5 .5مدينة مغربية جنوب الدار البيضاء ،نتبع ،من التوابل
6 .6أزيل ما فيها من شعر ،تخاصم بشدة
7 .7جارية غ ّنت للرشيد
8 .8أوديته ،خبر
9 .9تناولن الشراب (هن) ،أصلحا البناء ،أداة جزم
1010طريقة ،شرائع ،أهتم باألمر
1111دوننا ،سحق ،وظائف
1212مضيق بين البحر األحمر وخليج عدن

1 .1شاعر لبناني راحل من كبار المجددين
2 .2عاصمة الواليات المتحدة األميركية ،ف ّرت
3 .3رفاق السن ،متشابهان
4 .4التلفون ،لطخنا بالعار
5 .5سهام ،هدمه ،ح ّل محل
6 .6حرف أبجدي مخفف ،صاحب عمل مبدع ،قرع الجرس
7 .7أرخبيل يفصل بين األطلسي والبحر الكاريبي ،أوطان،
من الزهور العطرة
8 .8عزمتن على األمر ،عزاء
9 .9نيشان ،بلدة لبنانية
1010من األطراف ،فار ،أجل
1111دولة عربية ،لسان النار
1212قادم ،الوعاء الكبير ،والية أميركية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،467289135 ،318547296
،543812769 ،259361847
،892675413 ،176493528
،731928654 ،685134972
924756381

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1لويس بليريو  ) 2اا ،يلي،
ي��س��دال  ) 3ك��ت��اب ،ب��رم��ان��ا ) 4
ارمينيا ،كاتب  ) 5ول ،رسامين،
ين  ) 6فوسين ،االمن  ) 7يأدب،

ن��اي  ) 8ي��ان ،هولندا  ) 9وب،
يمام ،ودعا  ) 10وهاد ،راالي 11
) داهمتي ،الليل  ) 12بر ،ديني،
له.
عموديا:
 ) 1الك اوف ذي وودز ) 2

واترلو ،ابها  ) 3ام ،سين ،اهب 4
) سيبيريا ،يدمر  ) 5بل ،نسندهم
 ) 6ليبيا ،بواريد  ) 7راما ،لما ) 8
ريم ،يلون ،الن  ) 9يساكنا ،دوالي
 ) 10ودنا ،مناديل  ) 11التينا ،يل
 ) 12يا ،بن ،يجامله.

 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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The Nice Guys
فيلم ك��وم�ي��دي ب�ط��ول��ة راسل
كرو من اخ��راج شاين ب�لاك .مدة
ال��ع��رض  116دق �ي �ق��ة( .سينما
سيتي ،ABC ،كونكورد ،فوكس،
سينمال).
The Crew
فيلم تشويق بطولة فالدميير
م��اش�ك��وف م��ن اخ� ��راج نيكوالي
ليبيدف .مدة العرض  123دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس ،سينمال،
غاالكسي).
Everybody Wants Some
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��د ي�ب�ط��ول��ة باليك
ج �ي �ن �ي��ر م ��ن اخ� � ��راج ري �ت �ش��ارد
ل �ي �ن �ك�لاي��ت .م���دة ال��ع��رض 117
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،سينما
سيتي ،دي��ون��ز ،سينمال ،أمبير،
فوكس).
Visions
فيلم رع��ب بطولة اس�لا فيشر
م��ن اخ� ��راج كيفن غ��روت �ي��ر .مدة
ال� �ع ��رض  82دق �ي �ق��ة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
غاالكسي).
Welcome to me
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة ويس
بينتلي م��ن اخ ��راج ش�ي��را بيفان.
مدة العرض  87دقيقة،ABC( .
فوكس).
Me Before You
فيلم دراما بطولة سام كالفلين
م ��ن اخ� � ��راج ت �ي��ا ش � � ��اروك .م��دة
ال �ع��رض  110دق��ائ��ق،ABC( .
الس ساليناس ،ديونز ،اسباس،
سينمال ،فوكس).

