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إلى ذلك ،أفادت صحيفة «واشنطن بوست»
بأنّ إدارة الرئيس األميركي اقترحت على روسيا
شراكة عسكرية جديدة في سورية ،مشير ًة أنّ
الحديث ي��دور عن تعزيز التعاون العسكري
بين البلدين في مكافحة المتطرفين مقابل وقف
الجيش السوري قصف التشكيالت المسلحة
التي تدعمها الواليات المتحدة.
الصحيفة أش��ارت نقالً عن مسؤول أميركي
إل��ى أنّ م��ش��روع االت��ف��اق المحتمل سلم إلى
الجانب الروسي اإلثنين الماضي «بعد عدة
أسابيع من المفاوضات والنقاشات الداخلية
في اإلدارة» ،وأ ّكدت أنّ مضمون االتفاق يتمثل
في وعد واشنطن بتوحيد الجهود مع القوات
الجويّة والفضائية الروسية لتبادل المعطيات
حول األه��داف وتنسيق حملة موسعة لقصف
«جبهة النصرة».
وأ ّك��دت الصحيفة أنّ هذه المبادرة حظيت
بدعم من الرئيس باراك أوباما شخصيا ً ووزير
خارجيته جون كيري ،وتنص على رفع التعاون
بين الجيشين األميركي والروسي إلى مستوى
غير مسبوق ،مشيرة إلى أنّ موسكو اقترحت
على واشنطن تنسيق الجهود العسكرية في
سورية منذ زمن طويل.
وفي الوقت نفسه ،ال تنوي الواليات المتحدة
تسليم روس��ي��ا اإلح��داث��ي��ات الدقيقة لمواقع
الفصائل التي تريد حمايتها ،لكنها ستحدد
حدود المناطق التي تريد جعلها آمنة ومحمية
من ضربات سالح الجو السوري.
من جهته ،رأى ج��ون برينان مدير وكالة
المخابرات المركزية األميركية ،أنّ الطريق
ال ت��زال طويلة قبل اإلع�لان عن تحقيق تقدم
لمواجهة ق��درة «داع���ش» على ش��نّ هجمات،
الفتا ً إلى أهمية الدور الروسي للتوصل إلى حل
سياسي لألزمة السورية.
المسؤول األميركي أ ّك��د أنّ الرئيس األسد
حقق تقدما ً في ساحة المعركة مقارنة بالعام
ال��م��اض��ي ،مضيفا ً أ ّن��ه بالرغم م��ن ذل��ك إن ّنا
سنستمر بالدفع ات��ج��اه روس��ي��ا ألنّ ال��روس
يلعبون دورا ً مفصليا ً في هذا األمر.

ورأى مدير الـ« »ciaأ ّنه ال تقدم في المسار
السياسي من دون تعاون روسي ،وأنّ األمور لن
ُتحل في ساحة المعركة لغاية اآلن .وعبّر عن
قلقه من أنّ المحرك األساسي لإلرهاب يأتي من
خارج سورية والعراق ،قائالً «علينا مضاعفة
جهودنا».
ميدانياً ،صد الجيش السوري ،أمس ،هجوما ً
كبيرا ً ش ّنه مسلحو «جيش الفتح» اإلرهابي
على مواقع الجيش ،في منطقة مزارع المالح في
ريف حلب الشمالي ،ما أسفر عن مقتل أكثر من
 100من المهاجمين.
جاء ذلك في وقت سيطرت فيه «قوات سوريا
الديمقراطية» على ح��ي األس��دي��ة و تقدمت
باتجاه الحزاونة لتوسيع نطاق سيطرتها
داخل مدينة منبج وسط اشتباكات عنيفة مع
«داعش» يترافق ذلك مع ضربات جوية لقوات
التحالف.
إل��ى ذل��ك ،أعلنت األم��م المتحدة أم��س ،أنّ
المنظمات اإلن��س��ان��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا تمكنت

القوات العراقية( ...تتمة �ص)9

م��ن ال��وص��ول إل��ى جميع المناطق السورية
المحاصرة الـ 18التي تعاني من حاجة ماسة
إلى مساعدات إنسانية.
وقال يان إيغالند ،مساعد المبعوث األممي
الخاص إلى سورية ،في مؤتمر صحفي «نقطة
التحول حصلت الليل الماضية ،حيث تمك ّنا من
الوصول إلى البلدتين الـ 17والـ 18من أصل 18
منطقة محاصرة في سورية ،وفقا ً لقوائم األمم
المتحدة».
وأش���ار إيغالند إل��ى أنّ الحديث ي��دور عن
بلدتي عربين وزملكا ،مشددا ً على أنّ المنظمات
اإلنسانية لم تتوفر لديها إمكانية الوصول إلى
المنطقتين المذكورتين منذ تشرين الثاني من
العام .2012
وأوضح أنّ كل قوافل المساعدات التي وصلت
إلى عربين وزملكا ضمت  37شاحنة ،مؤكدا ً بأنّ
القافلتين تعرضتا بعد خروجهما من البلدتين
إلطالق نار من قبل قناصين ،ما أدى إلى إصابة
أحد السائقين بجرح بالغ في صدره.

الجي�ش واللجان ( ...تتمة �ص)9
على أن ي��ع��ودوا إل��ى ال��ك��وي��ت ف��ي  15تموز
بتوصيات عملية لتطبيق اآلليات الضرورية
التي تمكنهم م��ن توقيع ات��ف��اق س�لام ،ينهي
الصراع في اليمن.
وأوض����ح أنّ ال��ف��ت��رة المقبلة ستخصص
للتشاور بين الوفود وقياداتها ،وسيتم التركيز
على تطبيق اتفاق وقف إطالق النار ووصول
المساعدات اإلنسانية وكذلك إط�لاق سراح
األس���رى والمعتقلين ،مشيرا ً إل��ى أنّ طرفي
المفاوضات اتفقا على نقل لجنة التهدئة إلى
الظهران في السعودية ،وأنّ المجتمع الدولي
يقدم «دعما ً غير مسبوق» للمحادثات اليمنية.
وب���دوره سيلتقي المبعوث األم��م��ي خالل
فترة األسبوعين مع قيادات سياسية يمنية
وإقليمية ،للضغط من أج��ل العمل على حل
شامل يبني على اآلليات التي نوقشت ويضمن
األمن واالستقرار في اليمن.
وفي السياق ،استقبل النائب األول لرئيس
مجلس ال����وزراء وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة الكويتي
صباح خالد الحمد الصباح ،وعدد من قيادات
الخارجية الكويتية ظهر اليوم ،الوفد الوطني
اليمني بقصر بيان األميري.
وفي اللقاء أشار الوزير إلى أن عودة الوفد
للتشاور مع القيادات ولمدة إسبوعين والرجوع
إلى الكويت في زمن محدد ستكون دفعة جديدة
لمزيد من التقدم في ال��م��ش��اورات ،م��ؤك��دا ً أنّ
السعادة لم تكتمل إال بتحقق السالم واألم��ن
والحل الشامل لليمن ،وأن األمل في التوصل إلى
حلول كبير.
وخالل اللقاء أشاد وزير الخارجية الكويتي
بالجهود ال��ت��ي بذلها ال��وف��د ال��وط��ن��ي خالل
الشهرين الماضيين من المشاورات ،مشددا ً على
أهمية استغالل فترة الخمسة عشر يوما ً الجراء
المزيد من المشاورات والعودة الستكمالها في
الـ 15من يوليو من حيث انتهت.
وعبّر النائب االول لرئيس مجلس ال��وزراء
الكويتي ،عن أمله في أن تلتزم األطراف بتثبيت
وق��ف اط�لاق ال��ن��ار ،م��ؤك��دا ً أن دول��ة الكويت

ستبذل ما بوسعها من أجل إج��راء المزيد من
االت��ص��االت خ�لال فترة ال15ـ يوما ً بهدف أن
تعود الوفود إلى الجولة القادمة من المشاورات
وهم جاهزون النجاز حل واتفاق سالم ينهي
معاناة الشعب اليمني.
من جانبه جدد الوفد الوطني الشكر والتقدير
الكبيرين للكويت قياد ًة وحكوم ًة وشعباً ،وعلى
رأسهم أمير دولة الكويت صباح األحمد الجابر
الصباح ،على حسن االستقبال وكرم الضيافة
وحرص الكويت على تحقيق السالم في اليمن،
مشددا ً على ضرورة أن يتم االلتزام خالل فترة
الخمسة عشر يوما ً بوقف اط�لاق النار وفي
المقدمة وقف الغارات الجويّة .وش��دد الوفد
الوطني على ضرورة رفع الحصار االقتصادي
الجائر على الشعب اليمني بكافة أشكاله ،وفي
المقدمة ما يتعرض له اليمنيون من انتهاكات
في مطار بيشة وغيرها من المطارات ،الفتين
إل��ى المعاناة التي يعانيها المواطن اليمني
جراء استمرار الحصار.
الوفد الوطني أوضح أن الرؤى والنقاشات
أصبحت واضحة للسلطة التنفيذية سواء في
مؤسسة الرئاسة والحكومة واللجنة العسكرية
واألمنية وك��ل ما يتعلق بالضمانات ،مؤكدا ً
أ ّنه سيبذل المزيد من الجهود في هذه الفترة،
كما شدد على أهمية وضع معالجات سريعة
للوضع االقتصادي نتيجة الحصار المفروض.
وأك��د الوفد الوطني على عودته في الوقت
المحدد ،ومواصلة المفاوضات للوصول إلى
حل شامل ودائم.
ميدانياً ،أ ّكد مصدر عن غارات جويّة عنيفة
ومتواصلة من قبل طائرات التحالف السعودي
تعرضت لها مدينة تعز جنوبي اليمن وحتى
س��اع��ات ال��ص��ب��اح األول����ى ،ح��ي��ث استهدفت
طائرات التحالف السعودي بعشر غارات جوية
مناطق بيرباشا وحِ ّذران ُ
وغراب والمطار القديم
إلى الغرب من المدينة وامتدت الغارات حتى
شارع الخمسين شماالً ،بالتزامن مع مواجهات
عنيفة باألسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات
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الرئيس المستقيل هادي من جهة وقوات الجيش
واللجان الشعبية من جهة أخرى ،تركزت عند
المحور الغربي من مدينة تعز.
وإل��ى م��أرب إلى الشمال الشرقي من اليمن
تحدث مصدر عن مقتل وج��رح  10أشخاص
بانفجار عبوة ناسفة ف��ي مدينة م��أرب ،في
الوقت الذي أعلّنت فيه وزارة الدفاع اليمنية
عن مقتل وج��رح العشرات من ق��وات الرئيس
هادي خالل تصدي الجيش واللجان الشعبية،
لمحاوالت تقدم متواصلة لقوات الرئيس هادي
باتجاه وادي المِلح إلى الغرب من مأرب.
وإلى الجوف المحاذية لمأرب شمال شرق
اليمن فقد ش ّنت طائرات التحالف السعودي
َ
الغ ْيل شمال
غارتين جويتين على مديرية
المحافظة ،في الوقت الذي تشهد فيه مديريتي
َصلوب اشتباكات متقطعة بين
ال ُم ُتون والم ْ
قوات الرئيس هادي من جهة وق��وات الجيش
واللجان الشعبية من جهة أخرى ،حيث تمتد
المواجهات حتى الحدود اليمنية السعودية
بجبهتي حَ رض ومِيدي بمحافظة حجة غرب
اليمن.
ّ
وكشف مصدر عن اشتداد حدة المواجهات
فجر أمس ،بين قوات الجيش واللجان الشعبية
من جهة وق��وات التحالف السعودي من جهة
أخرى ،عند الشريط الحدودي لمديريتي حرض
وميدي ،في الوقت الذي أ ّكد فيه مصدر ميداني
عن ص ّد الجيش واللجان الشعبية محاولتي
زحف كبيرة للقوات السعودية على تلة األمن
المركزي وجمارك حرض الحدودية بمديرية
حرض ،وصدّت زحفا ً ثالثا ً لهم باتجاه صحراء
ميدي الحدودية بالتزامن مع قصف صاروخي
ومدفعي للقوات السعودية على مناطق متفرقة
من المديريتين.
ّ
تعرضت نهم ش��م��ال ش��رق صنعاء
ك��ذل��ك
لقصف صاروخي ومدفعي من قوات الرئيس
هادي تركزت على منطقتي َم ْبدعة وبني بارق،
فيما تشهد محافظات صنعاء ومأرب والجوف
وتعز تحليقا ً مستمرا ً لطائرات التحالف.

وأ ّك���دت الخارجية أنّ معركة ال��ع��راق مع
«داع��ش» مستمرة ،مشير ًة إلى أنّ النصر في
الفلوجة ،سيتعزز بانتصارات أخ��رى به ّمة
مقاتلي العراق األشاوس.
كما أ ّك���دت الخارجية العراقية أنّ بعض
التصريحات لن تثني العراقيين عن المضي في
معركتهم حتى تحرير كامل المدن العراقية.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
دعّ ا إلى تفكيك الحشد الشعبي الذي يقاتل إلى
جانب الجيش العراقي ضد تنظيم «داع��ش»،
متهما ً إيّاه «بتأجيج التوتر الطائفي».
وق��ال الجبير خ�لال لقاء مع صحفيين في
باريس األربعاء في ختام زي��ارة قام بها ولي
ولي العهد األمير محمد بن سلمان إنّ «الحشد
الشعبي طائفي وتقوده إيران».
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
قال ،إنّ أيّ تدخل تركي في الموصل سيؤدي
إلى حرب كبيرة.
واعتبر العبادي في كلمة له خالل لقاء مع
عدد من قيادات الحشد الشعبي إن «مخاوفنا
من األط��م��اع التركية في الموصل حقيقية»،
مؤكدا ً «أنّ أيّ تمدد أو تدخل تركي في الموصل
س��ي��ؤدي إل���ى ح���رب ه��ائ��ل��ة غ��ي��ر ال��ح��رب مع
داعش».
إذ ك��ر ّر أنّ «بعض الجرائم اإلرهابية في
ال��ع��راق ت ّمت بدعم م��ن بعض دول ال��ج��وار»
دعّ ا السفير السعودي في بغداد إلى االلتزام
بضوابط العمل الدبلوماسي» ،مح ّذرا ً من أنّ
«خطر «داعش» على دول الخليج كبير جداً».

وقال العبادي إنّ «عملية تحرير شمال بيجي
بدأت دون إعالن وال تزال مستمرة ،وإنّ خسائر
«داع��ش» في الفلوجة وأطرافها كانت هائلة
جداً».
وفي حين أعلن أن «تحرير الموصل سيتم
هذا العام كما وعد العراقيين» ،أعلن أنّ ك ّل
الجبهات مفتوحة أمام الحشد الشعبي للقتال
ضد «داعش» بما في ذلك الموصل.
وق��ال العبادي «إن��ن��ا غيّرنا خطط تحرير
ال��م��واص��ل بعد تسريبات وت��ص��ري��ح��ات من
بعض ال��ن��واب» ،معلنا ً أنّ «بعض الساسة
سل ّموا «داع��ش» مناطق في العراق ويجب أن
يحاسبوا».
وفي السياق ،قال رئيس ال��وزارء العراقي
«لست مص ّرا ً على تغيير ال���وزراء واأله��م هو
تحرير الموصل».
إلى هذا ،قال سعد الحديثي المتحدث باسم
مكتب ال��ع��ب��ادي إنّ ال��ق��وات العراقية ب��دأت
عملياتها العسكرية بالتوجه نحو الموصل
لتحريرها من سيطرة اإلرهاب.
الحديثي ل� ّف��ت إل��ى أنّ ال��ق��وات العراقية
تقاتل بجميع تشكيالتها ،وستقاتل لتحرير
محافظة نينوى واستعادة مدينة الموصل بما
فيها الحشد الشعبي ،مشيرا ً إلى أنّ الحكومة
العراقية ب��دأت اج��راءات��ه��ا لمواجهة موجة
ن��زوح كبيرة ،من المتوقع أن تنجم عن بدء
العمليات.
ميدانياً ،خاضت القوات العراقية معركة
ام��ت��دت أك��ث��ر م��ن ع��ش��ر س��اع��ات ض��د تنظيم

«داعش» خارج الفلوجة.
وق��ال العميد ال��رك��ن اسماعيل الهاللي إنّ
ال��ق��وات العراقية قضت على جميع مسلحي
«داعش» الذين خرجوا من منطقة البوعيفان.
وأشار إلى أنّ هذه المنطقة كان تنظيم «داعش»
يسميها والية الفلوجة.
واستهدف الجيش العراقي رتالً «لداعش»
يضم أكثر من  500آلية كانت محملة باألسلحة،
ثم عددا ً من الفارين منهم غرب عامرية الفلوجة،
م��ا أدى إل��ى مقتل أكثر م��ن  250عنصرا ً من
التنظيم.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية عن تدمير
ال��ط��ائ��رات رت�لاً كبيرا ً تابعا ً «ل��داع��ش» قرب
عامرية الفلوجة.
وقالت ال��وزارة في بيان لها ،إنّ الطائرات
العراقية د ّم���رت اآلل��ي��ات التي كانت محملة
باألسلحة بينها ص��واري��خ ،إض��اف��ة إل��ى قتل
مئات المسلحين من التنظيم .وك��ان عشرات
المقاتلين من داع��ش قد ح��اول��وا ال��ه��روب من
منطقة البوعيفان غرب عامرية الفلوجة باتجاه
صحراء األنبار.
وك��ان ع��ش��رات المقاتلين م��ن التنظيم قد
ح��اول��وا ال��ه��روب من منطقة البوعيفان غرب
عامرية الفلوجة باتجاه صحراء األنبار.
كذلك تواصل القوات العراقية المشتركة من
الجيش والبيشمركة والحشد الوطني عملياتها
العسكري َة ق��رب مدينة الموصل وف��ي قضاء
مخمور ،حيث استعادت السيطرة على قريتي
ديرباز وكرامة في محور مخمور.

ا�ستقبال رفيع( ...تتمة �ص)9
وأض��اف عبد العزيز أغنية ،إلى أنّ الواليات
المتحدة وعددا ً من البلدان الغربية ،وكذلك الممثل
الشخصي للسكرتير العام لألمم المتحدة إلى
ليبيا مارتن كوبلير يدعمون هذا النهج.
من جانب آخ��ر ق��ال سفير روسيا ل��دى ليبيا
إيفان مولوتكوف ،إنّ موسكو ال ترفض التعاون
مع طرابلس ،فقد وصل يوم  28من الشهر الجاري
إلى موسكو نائب رئيس ال��وزراء أحمد معيتيق
بهدف إجراء محادثات مع المسؤولين في وزارة
الخارجية الروسية.
يُذكر أ ّن��ه توجد ومنذ فترة طويلة في ليبيا
سلطتان ،في طبرق يجتمع البرلمان المنتخب
برئاسة عقيلة صالح عيسى المعترف به عالمياً،

الذي يدعم القوات المسلحة التي يقودها الجنرال
خليفة حفتر .أم��ا ف��ي ال��غ��رب يعمل المجلس
الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها
فايز س��راج في القاعدة العسكرية القريبة من
العاصمة طرابلس.
وشكلّت هذه الهيئات على ضوء االتفاق الذي
توصلت إل��ي��ه مجموعة م��ن ال��ق��وى السياسية
الليبية ،خالل لقائها في مدينة صخيرات المغربية
وبرعاية دولية يوم  17كانون األول الماضي.
وقد تضمن االتفاق ض��رورة موافقة البرلمان
المنتخب على تشكيلة الحكومة .ولكن ه��ذا لم
يحصل حتى اآلن ،على الرغم من أنّ أغلب دول
العالم ومن بينها روسيا اعترفت بها ،إال أ ّنها ال

تعتبر شرعية.
وي��ق��ول المستشرق والدبلوماسي السابق
فيتشسالف ماتوزروف ،معلقا ً على زيارة حفتر
لموسكو ،لذلك تعمل روسيا مع ممثلي المؤسسات
التي ال شك في شرعيتها ،ويؤكد على أنّ الليبيين
في طبرق بحاجة ماسة إلى دعم سياسي.
الحديث ال ي��دور ح��ول ت��وري��د ال��س�لاح .أل ّن��ه
منذ العهد السوفيتي تراكمت ف��ي ليبيا كمية
هائلة من األسلحة ،إضافة إلى أنّ أغلب ضباط
الجيش الليبي حصلوا على تعليمهم في المعاهد
العسكرية السوفيتية .لذلك ف��إنّ حفتر بحاجة
إلى دعم سياسي .كما أنّ هذا ال يتعارض وفكرة
المصالحة الوطنية في ليبيا.

المغرب ينفي( ...تتمة �ص)9
وقال الوزير المغربي ،إنّ الحكومة المغربية «حريصة على محاربة دخول
جميع السلع الصهيونية بطريقة غير مشروعة سواء عبّر التهريب أو عبّر
الغش في التصريح بالمنشأ عبر تغيير بيانات البلد المصدر الذي جاء منه
المنتوج».
وأ ّكد أنّ بالده ملتزمة بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ومنظمة
التعاون اإلسالمي ،فيما يخص العالقات التجارية واالقتصادية مع الكيان
الصهيوني.

وقدر مهدي مزواري ،البرلماني عن حزب االتحاد االشتراكي المعارض
في تصريح صحفي ،قيمة ما يدخل للمغرب من منتجات صهيونية ،بنحو
 50مليون دوالر ،مؤكدا ً أ ّن��ه «ال يمكن أن تدخل كل هذه المنتجات عبر
التهريب».
ودعّ ��ا م��زواري إلى النص في قانون المالية ومدونة التجارة على المنع
المطلق للمبادالت التجارية مع الكيان الصهيوني ،ومنع المنتجات الصهيونية
مهما كان مصدرها ،و«عدم التذرع بمسألة تغيير بلد منشأ هذه المنتجات».

مقتل  17مدني ًا بانفجار لغم �أر�ضي
جنوب غربي العا�صمة ال�صومالية
قتل  17مدنيًا ،على األقل ،أمس وأصيب آخرون ج ّراء انفجار لغم أرضي،
أثناء مرور سيارة نقل عام ،في بلدة لفولي بإقليم شبيلي السفلى ،جنوب
غربي العاصمة الصومالية مقديشو.
وقال شهود عيان ،إنّ السيارة التي كانت تقل مدنيين ،مرت على لغم
أرضي كان مزروعً ا على جانب الطريق الرئيسي الرابط بين العاصمة
واإلقليم المذكور ،ما أسفرعن مقتل  17مدنياً ،وإصابة  3آخرين بجروح
خطيرةُ ،نقلوا على إثرها إلى مستشفيات العاصمة.
وأض��اف الشهود أنّ «رك��اب السيارة تحولوا إلى أش�لاء ،وأ ّن��ه ال يمكن
معرفة عدد الضحايا بشكل محدد ،لكن السيارة تتسع لـ  20راكباً ،نجا منهم
 3أصيبوا بجروح بالغة».
وقال نور أحمد الذي كان يقود سيارة على نفس الطريق إنّ عربة تقل

جنودا ً كانت ترافق الحافلة الصغيرة .وأضاف أنّ شاحنة حكومية ممتلئة
بالجنود تبعتها الحافلة الصغيرة تجاوزا ً سيارته بسرعة عالية قبل أن
يسمع انفجارا ً هائالً .وتابع «لم يلحق أيّ ضرر بالسيارة الحكومية التي
ربما كانت الهدف من الهجوم».
تجدر اإلش��ارة أنّ حركة «الشباب» الصومالية تقوم بزرع ألغام على
جنبات الشارع الذي يربط بين العاصمة وإقليم شبيلي السفلى ،كونه
الطريق الوحيد التي تستخدمه القوات األفريقية والحكومية للتنقل.
وتأسست حركة «الشباب» ،عام  ،2004وهي حركة مسلحة تتبع فكريا ً
لتنظيم «القاعدة» ،و ُتتهم من عدة أطراف باإلرهاب ،فيما باتت معاقلها
ً
هدفا عسكريًا للقوات الحكومية بمساندة من وحدات
في اآلونة األخيرة
أمريكية.
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1متصرف جبل لبنان 1915 - 1912
2 .2يشترع ،جسد ،من الفاكهة الصيفية
3 .3نواكب ،مدينة إيرانية
4 .4فتى ،مدينة أميركية ،مرض وسقم
5 .5سهل في شرق المغرب على حدود الجزائر ،أسجنه
6 .6أوتوماتيكي ،أنفقن (هن) ،للندبة
7 .7بحر ،هدرت الدم ،أدرك األمر
8 .8تكلمتا مكثرتين النفي في الحديث ،نطأ على
9 .9هيا (لفظة عامية) ،يقطع ،مدينة فرنسية
1010بحيرة ف��ي جنوب غ��رب غواتيماال ،أح��د آلهة روم��ا
األقدمين
1111يتنشق الهواء ،يستعد لألمر ،للتفسير
1212رجائي ،البحر

1 .1عائلة فيزيائي أميركي راحل وضع نظرية النسبية ،ذكر
األفعى
2 .2مدينة أميركية في فلوريدا على األطلسي
3 .3ظرف مكان ،نوتة موسيقية ،صحيحا ً جسده
4 .4غيّر ،سيدات
5 .5مصيف لبناني ،مدينة فرنسية
6 .6حاجز ،يهمل ،يجيء
7 .7فتيات ،سحرتنا
8 .8مدينة فرنسية ،حيوان قطبي ،ضمير متصل
9 .9تناولنا الشراب ،حرف عطف ،يرطب بالماء
1010والدتي ،دولة أوروبية
1111دولة عربية ،يرقد
1212وعاء كبير ،خاصته ،مدينة فرنسية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،158923647 ،739164852
،417389265
،642875193
،593216784
،826457931
،275648319
،984731526
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{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اوالن باتور  ) 2ال ،لبان،
سالت  ) 3يشنها ،تناسب  ) 4ان،
الفيوم ،نا  ) 5سطات ،نلي ،هال
 ) 6انتفها ،تعاند  ) 7دنانير ) 8

وهاده ،نبأ  ) 9شربن ،رمما ،لم 10
) بب ،سنن ،ابالي  ) 11كتبنا ،فت،
مهن  ) 12باب المندب.
عموديا:
 ) 1ال��ي��اس اب���و ش��ب��ك��ة ) 2
واشنطن ،هربت  ) 3ات���راب ،ب

ب  ) 4الهاتف ،دنسنا  ) 5نبال،
ه��ده ،ن��اب  ) 6ب��ا ،فنان ،رن ) 7
انتيل ،امم ،فل  ) 8نويتن ،مأتم 9
) وسام ،عيناب  ) 10راس ،هارب،
امد  ) 11لبنان ،اللهب  ) 12ات،
الدن ،مين.

 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).

