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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

وكدليل على أنّ موقف أنقرة قد يلين في سورية ،قالت
صحيفة «فاينانشال تايمز»« :إنّ تركيا قد بدأت بالبحث
عن تسوية قبل اعتذار أردوغان الرسمي لروسيا» ،حيث
ذكرت مصادر «فاينانشال تايمز» الدبلوماسيّة أنّ أنقرة
تناقش القضيّة الكرديّة مع «النظام السوري» عبر قنوات
ا ّتصال سرية ،من ّوهة إلى أنّ المباحثات تت ّم عبر الجزائر.
على صعيد آخر ،أصدر الرئيس السوري بشار األسد
مرسوما ً حمل رقم  203للعام  2016القاضي بتشكيل
الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس عماد محمد
ديب خميس.
ميدانياً ،استعاد الجيش السوري وحلفاؤه جميع
مناطق م��زارع المالح شمال مدينة حلب من الجماعات
اإلرهابية ،وأ ّكدت مصادر عسكرية أنّ الجيش اقترب إلى
مسافة كيلومترين من طريق الكاستيلو االستراتيجي .وفي
ريف دمشق ،تقدّم الجيش السوري على المحور الجنوبي
الغربي لمدينة داريا وسيطر على عدّة كتل أبنية.
ففي حلب ،سيطرت وحدات من الجيش السوري على
مزارع المالح في الريف الشمالي في إطار عمليّة تطويق
المدينة عبر الوصول إلى معبر الكاستيلو ،حيث جاء تقدّم
القوات البريّة بالتوازي مع غ��ارات عنيفة لسالح الجو
الذي ضرب أرتال تعزيزات المسلّحين القادمة من منطقة
بني زيد المتاخمة لمعبر الكاستيلو وعندان وحريتان في
الريف الشمالي.
وأدّت المواجهات إلى مقتل عدد كبير من المسلّحين من
حركة نور الدين زنكي ،إضافة إلى سقوط عدد آخر من
مسلّحي جبهة النصرة.

تنديد دولي ( ...تتمة �ص)9

ومن شأن بسط السيطرة على م��زارع المالح إشغال
المسلّحين المتمركزين في مدينة حريتان ،ويحول بينها
وبين تقدّم أيّ دعم على طريق الكاستيلو ،ما يع ّزز فرص
الجيش وحلفائه بالسيطرة على هذا الطريق المهم.
وفي ريف دمشق ،أحرز الجيش السوري تقدّما ً على
الغربي لمدينة داريا في الغوطة الغربية
الجنوبي
المحور
ّ
ّ
لدمشق ،وسيطر على حوالى  6كتل بطول  450متر
وعرض  400متر في محيط مسجد نور الدين الشهيد ،إثر
اشتباكات مع المجموعات المسلّحة.
ً
ّ
ّ
وكان الجيش السوري قد أحبط مخططا للمسلحين هدفه
إحداث خرق بين بلدتي داريا والمعضمية ،ما دفعه إلى
توسيع سيطرته في هجوم مضا ّد على المحور الجنوبي
الغربي من داريا بعد اعتماده على هجوم مباغت إثر تمهيد
ناريّ مع استمرار العمليات با ّتجاه عمق المدينة.
ع ّزز الجيش األردني قدراته على الحدود مع سورية،
وذلك بعد نحو أسبوع من الهجوم الدّامي الذي ن ّفذه تنظيم
األردني ،ما أدّى
«داعش» واستهدف عناصر حرس الحدود
ّ
إلى مقتل  7منهم.
وش��ه��دت المنطقة الشماليّة الشرقيّة منذ الجمعة
الماضي تح ّركات عسكر ّية ُيعتقد بأ ّنها تعزيزات للجيش
األردني للمناطق الحدوديّة المحاذية لسورية ،وفق شهود
عيان.
وأ ّكد الشهود أنّ التعزيزات شملت العديد من اآلليّات
العسكريّة واألسلحة مختلفة األنواع ،وبيّنوا أنّ التعزيزات
العسكريّة كانت كبيرة وامتدّت على الحدود الشماليّة
للمملكة.

غارات جوية ( ...تتمة �ص)9
مديريّة الوازعيّة قصفا ً مدفع ّيا ً متبادال ً بين الطرفين جنوب
غربي المحافظة جنوب اليمن.
تك ّثفت الغارات الجوية للتحالف السعودي على مناطق
اليمن ،وشملت الجوف وحرض ومأرب .وقد أدّى قصف
التحالف السعودي على المتون في محافظة الجوف إلى
استشهاد ثالثة أطفال.
هذا ،فيما تدور اشتباكات عنيفة عند معبر الجمارك في
حرض غرب اليمن بين الجيش اليمني واللجان الشعبية
من جهة ،والتحالف السعودي من جهة أخرى ،الذي حاول
التقدّم تحت غطاء جوي.
وفي وقت سابق ،أعلنت وزارة الدفاع اليمنيّة التصدّي
لمحاولة تقدّم لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي شرق
مديريّة صرواح في محافظة مأرب شمال اليمن ،كذلك تدور
مواجهات في تعز وسط اليمن بين الطرفين.
وعلى صعيد المفاوضات السياسيّة بين أطراف النزاع،
ا ّتهم عضو وف��د صنعاء إل��ى محادثات الكويت حمزة
بالسعي إلى إفشال المحادثات.
الحوثي ،وفد الرياض
ّ
وفي مؤتمر صحافي بمطار صنعاء بعد عودة الوفد
من الكويت ،قال الحوثي إنّ وفد الرياض ال يرغب في ح ّل
األزمة اليمنيّة.
من جانبه ،أوضح رئيس وفد حزب المؤتمر ضمن وفد
صنعاء عارف الزوكا ،أنّ تعليق المشاورات جرى بطلب
من المبعوث األممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أعلنت
بدورها تح ّفظها على خطة السالم لليمن التي اقترحتها
األمم المتحدة .وفي بيان لها،
أ ّكدت أنّ الخالف مع من وصفتهم باالنقالبيّين ما زال
جوهرياً .الحكومة رأت أنّ تع ّنت الوفد اآلخر ومراوغته
منعا االتفاق على أيّ من القضايا الرئيسيّة المحدّدة في
جدول األعمال.
وأوضح البيان ،أنّ الوفد الحكومي لم يوافق أو يلتزم
بمناقشة أيّة مقترحات ال عالقة لها بالمرجعيّات المحدّدة
للمشاورات.

أ ّما المحور الثاني من المفاوضات ،بحسب الحوثي،
فتم ّثل بالنقاشات حول «موضوع الترتيبات العسكريّة
واألمنيّة في عموم الجمهوريّة اليمنيّة ،وعلى كا ّفة األطراف
وأمني
اليمنيّة نتيجة ما أفرزه العدوان من وضع عسكريّ
ّ
والسعِي من قبل الجميع لتطبيع هذا الوضع
مع ّقد ،العمل
َّ
واألمني بما يساعد السلطة التنفيذيّة الجديدة
العسكريّ
ّ
المتوافق عليها من بسط نفوذها على كا ّفة األراض��ي
السي ِ
َاسيَّة االنتقاليّة من
اليمنيّة ،وإدارة د َّفة المرحلة ِّ
جديد».
وحول الجانب اإلنساني ،وهو المحور الثالث واألخير
م��ن ال��م��ف��اوض��ات ،أوض���ح الحوثي أ ّن���ه ت� ّم��ت مناقشة
موضوع المعتقلين وكيفيّة إطالقهم ،وأضاف« :لمسنا أنّ
هناك عجز من قبل الطرف األخر حتى في إطالق معتقل
واحد نظرا ً النفصالهم عن الميدان ،وكذلك بإعادة اإلعمار
والتعويضات وبقيّة التفاصيل ،وكان وفدنا الوطني وهو
يجري المشاورات على مدى سبعين يوما ً يعي جيّدا ً أنّ
اليمني
عليه مسؤوليّة كبيرة ،ويعي جيدا ً معاناة الشعب
ّ
اليمني الشهداء والجرحى،
وتضحيات أبناء الشعب
ّ
وبالتالي كان يسعى جاهدا ً إلى تقديم الحلول المنصفة
والرؤى المنطقيّة والعادلة والموضوعيّة والمستندة إلى
مرجعيات العمليّة السياسيّة استنادا ً كامالً».
ميدانياً ،أف��ادت مصادر محليّة للميادين باستمرار
المواجهات العنيفة بين قوات الرئيس عبد ربه منصور
ه��ادي مسنودة بالتحالف السعودي من جهة ،وقوات
الجيش واللجان الشعبيّة من جهة أخ��رى ،في معسكر
اللواء  35ومحيطه غربي مدينة تعز.
يأتي ذلك بعد إعالن الجيش واللجان سيطرتهما على
أجزاء واسعة من المعسكر ،وتأكيد قوات الرئيس هادي
في المقابل على ص ّد الهجوم بمساندة طائرات التحالف
السعودي.
المواجهات لم تقتصر على المحور الغربي ،بل امتدّت
إلى منطقة الضباب ومحيط السجن المركزي عند المدخل
الجنوبي للمدينة ،وكذلك منطقة ثعبات شرقاً ،فيما تشهد
ّ

وكان حي الكرادة مزدحما ً وقت وقوع التفجير قرب مطعم شعبي،
لوجود كثيرين كانوا يتناولون وجبة السحور ،وقربه من مجمع
تجاري للمالبس ،والتهمت النيران المحال التجاريّة القريبة من
التفجير.
وتشهد العاصمة بغداد حركة تجاريّة مع اقتراب حلول عيد
ّ
للتبضع ليالً استعدادا ً للعيد،
الفطر السعيد ،إذ تخرج معظم األسر
كما هو متعارف عليه في أغلب البلدان اإلسالميّة.
وقالت الشرطة ،إنّ عدد القتلى قد يرتفع ،إذ إ ّنه من الممكن أن
يكون هناك المزيد من الضحايا تحت أنقاض المباني المد َّمرة.
ونقلت سيارات اإلسعاف المصابين إلى مستشفى قريب لتل ّقي
العالج ،فيما ط ّوقت قوات األمن المنطقة بالكامل.
من جهتها ،ذكرت وكالة «سبوتنيك» نقالً عن مصدر في الشرطة
العراقيّة ،أنّ االنفجار وقع بالقرب من حسينيّة عبد الرسول علي.
والتفجير هو األكبر من حيث عدد القتلى في البالد منذ أن طردت
القوات العراقية الشهر الماضي متشدّدي تنظيم «داع��ش» من
الفلوجة معقل التنظيم غربب العاصمة ،والتي كانت مركزا ً النطالق
مثل هذه الهجمات.
وقالت مصادر أمنيّة وطبيّة ،إنّ عبوة ناسفة ثانية انفجرت قرب
بحي الشعب ذي األغلبيّة الشيعيّة
منتصف ليل السبت في سوق
ّ
في شمال بغداد ،ما أسفر عن مقتل اثنين على األقل.
وك��ان شهود عيان قد أف��ادوا في وق��ت سابق بانفجار ماكنة
لضغط الهواء داخل محل للنجارة .وقال الشهود ،إنّ جهازا ً لضغط
الهواء انفجر بسبب حدوث خلل كهربائي داخل مح ّل للنجارة قرب
الصحة بمنطقة الشعب شمال
حسينيّة الرسول األعظم في شارع
ّ
بغداد ،وأضاف الشهود أنّ االنفجار أدّى إلى نشوب حريق داخل
المحل ،ولم يُسفر عن أيّة خسائر باألرواح.
يُشار إلى أنّ القوات العراقيّة أعلنت في  26حزيران هزيمة
«داع��ش» في الفلوجة بعد شهر من القتال ،وأم��ر العبادي بشنّ
الهجوم بعد سلسلة من التفجيرات العنيفة التي استهدفت أحيا ًء
في بغداد.
وفي ردود الفعل العربية والدوليةَ ،
دان المتحدّث باسم الخارجيّة
اإليرانيّة بهرام قاسمي التفجير اإلرهابي الذي ضرب حي الكرادة،
وأك ّد قاسمي «أنّ إيران ستقف إلى جانب الحكومة والشعب العراقي
حتى إلحاق الهزيمة الكاملة باإلرهاب» ،وعبّر قاسمي عن قناعته
بأنّ «التفجيرات اإلرهابيّة التي ضربت بغداد هي ر ّد فعل يائس
وحماتهم إزاء الهزائم التي
من ِقبَل الجماعات اإلرهابيّة في العراق ُ
لحقت بـ»داعش» خالل األيام األخيرة».

العراق يعي الدور الكبير لمصر ،مؤ ّكدا ً أهميّة التنسيق والتكامل
الستقرار المنطقة.
وك��ان شكري أ ّك��د أول أمس السبت ،أنّ ب�لاده تقف مع العراق
في مواجهة اإلرهاب ،مشيرا ً إلى استمرار القاهرة في تقديم دعمها
لبغداد لتحقيق االنتصار على «داعش».
موقف شكري أتى بعد لقائه نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في
بغداد.
ب��دوره أشار الجعفري إلى أنّ أيّ إنجاز وانتصار للعراق ،هو
انتصار لمصر ولكل الدول العربية.
ميدانياً ،استعاد الجيش العراقي ،أمس ،السيطرة على  3قرى
من قبضة تنظيم «داعش» غرب منطقة مخمور قرب محافظة نينوى
شمال البالد ،حسبما أعلن ضابط في الجيش العراقي.
وأفاد الضابط في اللواء  ،91الرائد أمين شيخاني ،بأنّ القوات
التابعة للواء  91واللواء  37والفرقة  15للجيش العراقي ح ّررت
ّ
والمحال الواقعة غرب مخمور
صباح أمس ،قرى الكرامة والعصريّة
من قبضة تنظيم «داع��ش» ،مؤ ّكدا ً مقتل  29من عناصرهم خالل
العملية.
وتابع بقوله إنّ الفرق الهندسيّة تقوم حاليا ً بعمليات نزع
المتفجرات واأللغام في تلك المنطقة.
ّ
سياق م ّتصل ،أعلن محافظ صالح الدين أحمد الجبوري ،عن
وفي
ٍ
انطالق حملة كبرى لتطهير وتنظيف قضاء بيجي وناحية الصينيّة
من العبوات واأللغام واألنقاض.
ودعى المجتمع الدولي والمنظمات اإلنسانيّة واإلغاثيّة إلى زيارة
قضاء بيجي ،واصفا ً إ ّي��اه بـ»المنكوب» ،والوقوف على الخراب
والدمار الذي حل به من ج ّراء الحرب ض ّد «داعش».
وأض��اف الجبوري ،أنّ الحملة تأتي ضمن برنامج حكومة
المحافظة ال ّرامية إلى إع��ادة وتأهيل قضاء بيجي ،وتطهيره من
ّ
والمفخخات ،ورف��ع أنقاض المنازل واألس��واق والدوائر
األلغام
الحكومية التي تع ّرضت للتفجير والهدم.
ويقول الجبوري في هذا الصدد« ،إنّ عودة أهالي القضاء أضحت
ضروريّة ،مطالبا ً الحكومة المركزية باإلسراع في إطالق أموال إعادة
بناء القضاء ،وال سيّما بعد تع ّرضه لعمليّات إرهابية أصبحت فيها
بيجي مدينة منكوبة بنسبة  ،»100%على ح ّد تعبيره.
وللتذكير ،فإنّ ضابطا ً بالجيش العراقي ،أعلن في  30حزيران عن
استعادة السيطرة على قريتين في منطقة مخمور المحاذية لمحافظة
نينوى (شمال العراق) ،وأ ّكد مقتل عدد من مسلّحي «داعش» وتدمير
سيارات ّ
مفخخة خالل العملية.

كما أدان��ت سورية االعتداء اإلره��اب��ي ،مؤ ّكدة أنّ هذه األعمال
اإلرهابيّة ُتبيّن من جديد الحاجة إلى تضافر الجهود الدوليّة الصادقة
من أجل مكافحة اإلرهاب ،بعيدا ً عن االزدواجية في المعايير.
وق��ال مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين« :تدين وزارة
الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية االعتداء
اإلرهابي الدموي والجبان ال��ذي استهدف منطقة الكرادة وسط
بغداد اليوم ،وأدّى إلى استشهاد العشرات ،الكثير منهم من النساء
واألطفال ،وإصابة عشرات آخرين بجروح ،وإل��ى دم��ار كبير في
ّ
المكتظة بالمواطنين في هذا الوقت من
األسواق والمحال التجارية
شهر رمضان الكريم».
واستنكر المتحدّث باسم وزارة الخارجية المصريّة أحمد أبو زيد
بأش ّد العبارات الهجومين اإلرهابيين في حيّي الكرادة والشعب،
ُمعربا ً عن تعازي مصر حكوم ًة وشعبا ً للحكومة العراقية وألسر
الضحايا.
وأ ّك��د أبو زيد «وق��وف مصر وتضامنها الكامل مع العراق في
مواجهة ظاهرة اإلرهاب التي تستهدف أمنه واستقراره ،وكذلك كل
ما ي ّتخذه من إجراءات لمواجهة أعمال العنف واإلرهاب».
وأدان وزير الدولة لشؤون اإلع�لام والمتحدّث باسم الحكومة
األردنية محمد المومني ،التفجير اإلجرامي ال��ذي استهدف حي
الكرادة ،مؤ ّكدا ً وقوف األردن إلى جانب العراق في كل الظروف
واألحوال.
حي
ووصفت وزارة الخارجية البريطانية التفجير اإلرهابي في ّ
الكرادة بالجبانُ ،معرب ًة عن تعازيها ومواساتها لك ّل العراقيّين
األبرياء المتض ّررين من الهجمات في بغداد.
وقالت الخارجية في بيان« :إنّ بريطانيا تقف إلى جانب شريكها
الحكومة العراقيّة ،التي تواصل دحر «داعش» وتحرير العراقيين
من قبضته».
وأ ّكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند ،أنّ العمليّة اإلرهابيّة
المزدوجة التي ضربت بغداد فجر األحد وأودت بحياة حوالى 160
شخصاً ،يقف وراءها مجرمون يجب محاربتهم بال هوادة.
يأتي ذل��ك ،فيما ي��زور بغداد وزي��ر الخارجية المصري سامح
شكري ،الذي التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجرى
بحث العالقات الثنائيّة بين البلدين.
ونقل شكري مباركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
االنتصارات المتح ّققة في الفلوجة ،ودع��م مصر حكومة وشعب
العراق في حربه ض ّد اإلرهاب.
بدوره ،أكد العبادي أهمية العالقة التاريخية بين البلدين ،وأنّ

قتلى وجرحى في تفجير �سيارة ّ
مفخخة في بنغازي

ليبيا :الجي�ش يحا�صر �آخر معاقل «داع�ش» في �سرت
ُقتل ثالثة جنود ليبيّين من «ق � ّوات البنيان
المرصوص» ،وأُصيب نحو أربعين آخرين في
اإلرهابي
اشتباكات مع مقاتلي تنظيم «داعش»
ّ
في سرت.
وق��ال مستشفى مدينة مصراتة ،في بيان
أصدره« ،إنّ قسم الطوارئ استقبل قتلى وعشرات
متوسطة ،جميعُ هم
المصابين بجروح خفيفة إلى
ّ
من جنود قوات «البنيان المرصوص» التابعة
لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس».
واشتدّت المعارك بين ق ّوات الجيش الليبي
وعناصر تنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي مع تقدّم
الجيش داخل مدينة سرت ،حيث ما يزال التنظيم
المحصنة وذلك في
يسيطر على بعض األحياء
ّ
دائرة باتت ض ّيقة إلى ح ٍّد بعيد.
وأعلنت غرفة عمليات البنيان المرصوص،
أ ّنها تم ّكنت من السيطرة بالكامل على أحد أهم
األحياء السكنيّة بالمدينة ،وهو حي «»700
الذي يُعتبر أحد المحاور الرئيسية في سرت.
ومن شأن السيطرة على الحي « »700فتح
المجال أم��ام تقدّم ق��وات البنيان المرصوص

باتجاه مستشفى ابن سينا ،ومركز المؤتمرات
المعروف باسم واغادوغو ،والذي كان يحتضن
مقر االتحاد األفريقي في عهد الزعيم الراحل معمر
القذافي ،وهو تحت حصار خانق حالياً.
وستكون المعركة في مجمع قاعات واغادوغو
محصنة
األصعب بالنظر إل��ى وج��ود مالجئ
ّ
بشكل كبير داخل المجمع ،حيث ت ّم بناء بعض
غرفه تحت األرض ،وهو ما يصعّ ب مهمة اإلسناد
الجوي ال��ذي يسهّل تقدّم القوات على األرض
نحو تحرير آخر معاقل «داعش» .ووفقا ً لغرفة
عمليات تحرير سرت ،فقد بدأت المعارك داخل
المجمع بالفعل مساء أمس الجمعة.
لقي  4أشخاص مصرعهم ،فيما
إل��ى ذل��كَ ،
ُجرح  7آخرون بينهم أعضاء من قسم البحث
الجنائي ،إثر تفجير سيارة ّ
مفخخة في منطقة
الفويهات بمدينة بنغازي شرق ليبيا ،صباح
أمس ،وفقا ً لمصادر مختلفة.
وقالت وسائل إع�لام ،إنّ االنفجار وقع ليلة
الجنائي في
األح��د قرب دوريّ��ة لجهاز البحث
ّ
شارع البيبسي في بنغازي ،وأسفر عن مقتل 4

عناصر بينهم ضابط.
هذا ،وتضاربت األنباء حول عملية التفجير،
ب��ي��ن اس��ت��ه��داف ل��س��ي��ارة أح���د ع��ن��اص��ر األم��ن
ال��ب��ارزي��ن ،ح��م��ادة الرملي ،بعبوة الصقة أم
استهدافه بسيارة ّ
مفخخة.
ولم تعلن أيّ من الجماعات اإلرهابيّة حتى

اآلن مسؤول ّيتها عن االنفجار.
وقبل الهجوم ،كان الجيش الليبي قد أعلن
«سيطرته على ب� ّواب��ة قنفودة الغربيّة غرب
بنغازي» ،وذلك بعد مواجهات ُوصفت بالضارية
م��ع تنظيم «داع���ش» والجماعات المتشدّدة
المتحالفة معه.

على خلف ّية قتل م�ستوطن في الخليل

العدو ي ّتخذ �إجراءات ّ
�ضد الفل�سطينيين

أ ّكد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ،أمس ،أ ّنه ا ّتخذ
إجراءاتٍ هجوم ّي ًة ض ّد الفلسطينيين «هي األولى من نوعها»،
على خلفيّة قتل مستوطن في الخليل جنوب الضفة.
وقال نتنياهو في جلسة الحكومة األسبوعية« :إ ّننا ن ّتخذ
إجراءات هجوميّة لم ن ّتخذها من قبل» .وأضاف بحسب بيان
صادر عن مكتبه« :فرضنا طوقا ً أمن ّيا ً على قضاء الخليل الذي

وفقا ً لمدى ضلوعهم في الهجمات ض ّد أهداف إسرائيليّة».
وتأتي اإلجراءت الصهيونية في أعقاب تنفيذ عمليّة للمقاومة
أدّت إلى مقتل مستوطن الجمعة الماضي.
وكشف نتنياهو أنّ الحكومة ستطرح في جلستها المقبلة
ّ
خاصة ،من شأنها تعزيز مستوطنة «كريات أربع» في
خطة
ّ
الخليل.

يسكن فيه  700أل��ف شخص ،باإلضافة إل��ى سحب جميع
تصاريح العمل التي أُصدرت لسكان قرية بني نعيم التي خرج
منها فلسطينيّون لتنفيذ عمليّات».
وتابع »:كما ق ّررنا تعزيز القوات العسكرية بشكل كبير،
وزيادة القوات العاملة ميدانيا ً بكتيبتين ،تعمالن باألخص على
حماية الطرقات والتحقيق مع أقارب من ّفذي العمليات واعتقالهم،

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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1 .1دولة أميركية ،طعم الحنظل
2 .2ألم ،دولة آسيوية
3 .3واحة في الصحراء الجزائرية ،من الزهور العطرة ،أجمع
عن األرض
4 .4حرف أبجدي مخفف ،كفرت ،عائلة
5 .5أليف ،رحل من دولة إلى أخرى ،عملة آسيوية
6 .6دولة أفريقية
7 .7القروض ،جعلت له عالمة يعرف بها
8 .8بيت الدجاج ،إله الصيد عند الرومان ،إله الحرب عند
اليونان
9 .9حيوان مفترس ،نخاف منكم
1010عبأ ،منازلنا
1111مدينة فيتنامية ،عتبتم على ،وعاء كبير
1212جبال مشتعلة ،ضربه بقبضة اليد

1 .1مدينة في المكسيك
مس ،صاح التيس
2 .2ضميرّ ،
3 .3أس ّمد األرض ،يبسط ،خراب
4 .4دولة أوروبية ،أداة جزم
5 .5يفرح ،سقينا
6 .6إسم موصول ،وضعناه خلسة ،خاصتي
7 .7البنت ،جالسن على الشراب
8 .8مدينة فرنسية ،نوتة موسيقية ،رفضت األمر
9 .9غلى القدر ،أطيل النظر إلى ،تام
1010جامعة أميركية شهيرة ،يحادث ليالً
1111فلوس ،يطلب فعل األمر ،أسف
1212والية أميركية ،تقفالنه
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،758329641 ،941576382
،175694238 ،362148975
،423815796 ،689237154
،237451869 ،516983427
894762513

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1جان جاك روسو  ) 2نيرون،
وات��رل��و  ) 3سندنا ،ار  ) 4ان��ي،
يسبحان  ) 5لبسنا ،راي  ) 6عد،
انس ،ربوع  ) 7روسيا البيضاء 8

) دل ،ري ،اهل  ) 9فن ،وست اند،
هب  ) 10النو ،لوريان  ) 11جدي،
ربيا  ) 12املدان ،ريفون.
عموديا:
 ) 1جنة العريف ،جا  ) 2اي،
نبدو ،نادم  ) 3نرسيس ،سد ،ليل

 ) 4ج��ون ،نايلون  ) 5انديانا،
س��ورا  ) 6ن��س ،س���ارت ،ب��ن ) 7
روابي ،ليالي  ) 8وا ،حارب ،نوار
 ) 9سترا ،بيادر  ) 10ور ،نروضه،
يلف  ) 11ال ،اعالها  ) 12اورلي،
بنان.

 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 Purge: Election
Year
فيلم تشويق بطولة اليزابيت
م �ي �ت �ش��ل م���ن اخ� � ��راج جايمس
دي �م��ون��اك��و .م��دة ال �ع��رض 105
دقائق ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س�ي�ت��ي كومبلكس،
سينماسيتي ،سينمال ،فوكس).
Independence Day:
Resurgence
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ليام
ه�ي�م�س��ورث م��ن اخ ��راج روالن��د
ام��ي��رت��ش .م� ��دة ال� �ع ��رض 120
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س�ي�ت��ي كومبلكس،
سينماسيتي ،سينمال ،فوكس).
The Nice Guys
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة راسل
كرو من اخراج شاين بالك .مدة
ال �ع��رض  116دق �ي �ق��ة( .سينما
س� �ي� �ت ��ي ،ABC ،ك ��ون� �ك ��ورد،
فوكس ،سينمال).
The Crew
فيلم تشويق بطولة فالدميير
م��اش�ك��وف م��ن اخ ��راج نيكوالي
ل �ي �ب �ي��دف .م� ��دة ال� �ع ��رض 123
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سينما سيتي ،دي��ون��ز ،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
دق� �ي� �ق ��ة ،ABC( .ك ��ون� �ك ��ورد،
سينما سيتي ،ديونز ،سينمال،
أمبير ،فوكس).

