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تتمات  /ت�سلية
�شويغو ي� ّؤكد ( ...تتمة �ص)9

هذا و تم بمشاركتها ،دحر التشكيالت الكبيرة لإلرهابيين
في مناطق حماة وحمص وطردها من ريف الالذقية ومن
أراضي جنوبي دمشق وشماليها ،كما وتقوم وزارة الدفاع
الروسية حاليا ً بتقديم المساعدة الالزمة في رفع مستوى
القدرة القتالية للجيش السوري ،بما في ذلك من خالل
تدريب كوادره.
الوزير الروسي شدد على أنّ روسيا عملت وتعمل في
سورية ،انطالقا ً من إدراكها لمخاطر افتعال أزم��ات مثل
األزمة السورية في آسيا الوسطى والقوقاز الجنوبي ،مؤكدا ً
أنّ وضع القوات السورية قبل بدء العملية الروسية كان
حرجاً ،وأنّ اإلرهابيين كانوا يسيطرون آنذاك على أكثر من
 %70من أراضي سورية ،وكانوا يواصلون التقدم على
مختلف االتجاهات .شويغو أضاف أنّ حوالي  4.5ألف
شخص من مواطني روسيا وغيرها من بلدان رابطة الدول
المستقلة ،كان من الممكن أن يعودوا إلى أوطانهم ،في حالة

نجاة محافظ ( ...تتمة �ص)9

انهيار سورية كدولة ،ولوال العملية العسكرية الروسية
التي حالت دون مثل هذا التطور.
ميدانياً ،أكد «البنتاغون» أن «قوات سوريا الديمقراطية»،
تمكنت من التقدم إلى وسط مدينة منبج السورية وقطع
طرق إمداد مسلحي «داعش» هناك.
وجاء في بيان «البنتاغون» أمس ،أنّ ضربات التحالف
الدولي ،التي استهدفت مواقع اإلرهابيين األساسية في
المنطقة ،منعتهم (داعش) من استعادة مواقع في شمال
سورية وقطعت طريق اإلمداد الرئيس ،الذي كان المسلحون
يستخدمونه إلعداد وتجهيز الهجمات بسيارات مفخخة في
محاوالت اختراق الخطوط الدفاعية.
من جهة أخ��رى ،أكد مصدر ك��ردي ،أنّ «الديمقراطية»
سيطرت ،أمس ،على مبنى النفوس وسط منبج ،مضيفا ً أنّ
مقاتليها تمكنوا من قتل أكثر من  25من عناصر «داعش»
واالستيالء على دبابة.

التيار ال�صدري ( ...تتمة �ص)9
وتأتي تصريحاته فوتيل ،بعد ثالثة أيام من إعالن إدارة
أوباما عن إرس��ال  560جنديا ً إضافية ،في إط��ار «جهود
لتسهيل هجوم عراقي الستعادة الموصل من يد «داعش»».
إل��ى ذل��ك تظاهر أنصار التيار أم��س وطالبوا بإيجاد
بدالء ألعضاء مفوضية االنتخابات ،وإقالة المقصرين من
أصحاب الدرجات الخاصة ،مهددين بأنّ إقالة الرئاسات
ال��ث�لاث ستكون خيار التيار ف��ي ح��ال تقصيرها .كذلك
طالبوا بمحاكمة الفاسدين من المسؤولين ،وإلغاء نظام
المحاصصة الحزبية.
وكانت الحكومية العراقية قالت أنها ستتعامل مع
المظاهرات التى دعا السيد مقتدى الصدر لخروجها أمس،
بإعتبارها «عمالً إره��اب��ي��اً» ،داعي ًة المواطنين إل��ى عدم
المشاركة فيها.
وقالت خلية اإلع�لام الحربي العراقية ،إن المظاهرات
المقررة غير مرخصة ،وإن ق��وات األم��ن ستتعامل مع أي
مظاهر مسلحة بوصفها تهديدا ً إرهابياً ،ودعت المواطنين
إلى عدم المشاركة فيها.
وعقد رئيس ال���وزراء القائد ال��ع��ام للقوات المسلحة
العراقية حيدر العبادي أمس الخميس اجتماعا ً مع القادة
األمنيين والعسكريين ،جرت خالله مناقشة األوضاع األمنية
في العاصمة بغداد وبقية المحافظات ومحاربة «اإلرهاب»
والحفاظ على أرواح المواطنين ،حسب اإلعالم الحكومي.
وبحسب ما ذكرته خلية اإلع�لام الحربي في صفحتها
على فيسبوك ،فقد ناقش االجتماع «أهمية عدم إشغال
قطعاتنا العسكرية عن حربها ضد اإلره��اب وباألخص
مع االنتصارات التي تحققها قواتنا البطلة ضد عصابات
«داعش» اإلرهابية» .كما تم التأكيد على «سيادة القانون
واالل��ت��زام به ومنع المظاهر المسلحة إال للقوات األمنية
والتعامل معها بحزم».
وكانت حكومة العبادي دعّ ��ت الصدر إلى العدول عن
المظاهرات خشية «الفوضى» ،وحتى ال يتم إشغال قوات
األمن في ظل التفجيرات التي تضرب العاصمة العراقية
التي يتبناها في األغلب تنظيم الدولة اإلسالمية .بيد أنّ
مقتدى الصدر أصر على تنظيم المظاهرات التي كان وصفها
بالمليونية ،وأكد سلميتها في تصريحات له مساء أول أمس
الخميس ،وسط أنصاره في ساحة التحرير.
وقال إنّ المظاهرات لن تكون موجهة إال للمفسدين ،وإ ّنه

ال يقبل التعدي على أي أحد من قوات األمن .وقبل ظهوره
في ساحة التحرير أطل الصدر في كلمة تلفزيونية بلباس
عسكري خ�لال زيارته مكان التفجير الدامي في منطقة
الكرادة ببغداد ،وهو ما أثار مخاوف من صدامات محتملة
في العاصمة.
وجرت العادة على أن يستجيب مئات اآلالف لدعوات
الصدر بالتظاهر أو االعتصام .وكان الصدر قاد في الربيع
الماضي مظاهرات على أس���وار المنطقة الخضراء في
بغداد ،وفي أيار الماضي اقتحم متظاهرون مقرات سيادية
بالمنطقة المحصنة ،لتندلع مواجهات أسفرت عن مقتل
أربعة أشخاص.
ميدانياً ،أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان لها ،أنّ
وحدات الهندسة في الجيش العراقي ف ّككت عددا ً كبيرا ً من
العبوات الناسفة ،وعثرت على عدة معامل للتفخيخ في
منطقة حي الضباط التابع لقضاء الفلوجة بمحافظة األنبار،
كما سجل مقتل عدد من مسلحي تنظيم «داعش» وتدمير عدد
من مقراتهم إثر استهداف طيران الجيش العراقي لمواقع
التنظيم في منطقة «البو ذياب» شمالي الرمادي بمحافظة
األنبار.
بينما انسحبت قوات الشرطة اإلتحادية العراقية وقوات
الرد السريع من مدينة الفلوجة في محافظة األنبار وتسلّمت
مديرية شرطة الفلوجة الملف األمني في المدينة.
وفي صالح الدين ،أعلنت وكالة أعماق التابعة لنتظيم
«داع��ش» عن مقتل وزير الحرب في التنظيم المدعو «عمر
الشيشاني» في قضاء الشرقاط بمحافظة صالح الدين في
العراق لكنها لم تتحدث عن كيفية مقتله أو الوقت الذي قتل
فيه .وصوال ً إلى نينوى حيث أكدت خلية اإلعالم الحربي،
بأن القوات العراقية ح�� ّررت دور قاعدة القيارة الجوية
قرب مركز ناحية القيارة من تنظيم «داعش» إثر اشتباكات
مع مسلحي التنظيم ،أسفرت عن مقتل عدد منهم وتدمير
سيارتين مفخختين إضاف ًة إلى آلية مجهزة برشاش ثقيل.
أما في العاصمة ،فقد استشهد مدنيان اثنان وأُصيب 7
آخرون ،إثر إنفجار عبوة ناسفة في منطقة العامرية غربي
بغداد ،كما سقط عدد من الشهداء والجرحى إثر انفجار
سيارة مفخخة يقودها إنتحاري مساء أم��س عند نقطة
تفتيش تابعة للجيش العراقي في منطقة «المشاهدة»
بقضاء الطارمية شمالي بغداد.

في ني�س �سقطت ( ...تتمة �ص)9
األلمانية ،مضيفا ً أن هذه الدول تبحث أن إ ّمعات ودمى
تنفذ مصالحها من دون اعتراض ونحن رفضنا أن نكون
كذلك ،منوها ً على أن تسليح تلك الدول لإلرهابيين سيرت ّد
عليها..
فالمشكالت التي تواجهها أوروب���ا اليوم من اإلره��اب
والتطرف إلى موجات اللجوء ،سببها تبني بعض قادة الغرب
سياسات ال تخدم مصالح شعوبهم ،وخاصة عندما قدّم
هؤالء القادة الدعم والغطاء السياسي للمجموعات اإلرهابية
في سورية ،وهذا ما أكد عليه الرئيس السوري بشار األسد
مجددا ً خالل لقائه وفدا ً من البرلمان األوروبي برئاسة نائب
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان خافيير كوسو
في  10من الشهر الحالي..
يؤكد المراقبون على أن أوروب��ا التي وصلها اإلره��اب،
اقتربت من استكمال ما يمكن أن نطلق عليه عقد أوروب��ا
ال��ض��ائ��ع ،حيث باتت اآلن ت��واج��ه أصعب اللحظات في
تاريخها ،ف��ال��دول األع��ض��اء ف��ي االت��ح��اد األوروب���ي فقدت
اإلرادة إليجاد حلول مشتركة للمشاكل التي يمكن حلها
على مستوى االتحاد األوروب��ي الذي يواجه خطر التع ّرض
للتمزق نتيجة أزمة الالجئين وانتشار اإلرهاب ،حيث كتبت
صحيفة الفيغارو الفرنسية بتاريخ  12آذار من هذا العام أن
أوروبا تتف ّكك من الداخل بعد أن حاصرها اإلرهاب والحروب.

الزعماء األوروبيون ضعفاء ومنقسمون وغير قادرين ،كما
يبدو على وضع رؤية ذات مصداقية.
القارة األوروبية باتت اآلن بعد الحادثة التي شهدتها
مدينة نيس الفرنسية التي باتت باألمس مهددة بأخطار
عدة في مقدمتها اإلرهاب ،وكذلك أزمة الالجئين ،حيث تشهد
موجة هجرة غير مسبوقة من بلدان الشرق األوسط وشمال
إفريقيا عبر البحر المتوسط بسبب انتشار الفوضى واإلرهاب
في تلك ال��دول ج��راء دع��م الغرب وبعض ال��دول العربية
للتنظيمات اإلرهابية المسلحة بكل الوسائل وتغاضيها عما
تقوم به من جرائم في المناطق التي تنتشر فيها ،باإلضافة
إل��ى العقوبات االقتصادية المفروضة على بعض ال��دول
العربية؛ األمر الذي أدى الزدياد هجرة السكان المدنيين إلى
بعض الدول األوروبية.
فبعد ما يقارب  60عاما ً من التكامل األوروب��ي ،أوروب��ا
تدخل عصر التفكيك ويجتاحها اإلرهاب ،ليكون بذلك االتحاد
على حافة الهاوية بسبب سياسة زعمائه .تلك السياسة
التي كانت سببا ً في مشاهدة جثث القتلى تمأل شوارع نيس
ّ
يتدخل وينصب الحواجز ويفتش المارة
والجيش الفرنسي
والشرطة الفرنسية تطلب من الفرنسيين التزام منازلهم ،بعد
تمديد حالة الطوارئ..

ناديا شحادة

وتابع العليمي ،وهو أيضا ً نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية،
أنّ «الوفد الحكومي تقدم برسالة للمبعوث األممي ،إسماعيل
ولد الشيخ ،يوضح فيها موقفه الحريص على إنجاح مساعي
السالم من خالل ضوابط وضمانات واضحة تدفع الستئناف
المشاورات».
وفي وقت سابق من الخميس ،أعلن شربل راجي ،الناطق باسم
المبعوث األممي الخاص إلى اليمن ،أنّ المشاورات بين الحكومة
اليمنية من جهة ،وأنصار الله والمؤتمر الشعبي العام الموالي
لهم ،تستأنف في الكويت في  15تموز.
وك��ان الناطق باسم حركة أنصار الله ورئيس وفدها في
مفاوضات الكويت محمد عبد السالم ،أكد على ضرورة أن يستند
أي حل إلنهاء األزمة اليمنية على التوافق وتوقف كامل للعدوان
السعودي األمريكي على اليمن بكافة أشكاله.
وبحسب «المسيرة نت» فقد قال عبد السالم في صفحته على
«تويتر» أول أم��س« :ال واقعية وال مقبولية أليّ حل ال يستند
إلى توافق حقيقي يؤدي إلى وقف كافة أشكال العدوان ،ويرفع
الحصار ويزيل القيود االقتصادية».
يأتي ذلك عقب لقاء جمع الوسيط األممي إسماعيل ولد الشيخ
في صنعاء بوفدي المؤتمر وأنصار الله.
وكان وصل ولد الشيخ صنعاء لاللتقاء بالمكونات السياسية
الوطنية في إطار الجهود المبذولة الستئناف مشاورات الكويت.
ميدانياً ،تتواصل المواجهات في مناطق مختلفة من اليمن.
فيما تمكنت األجهزة األمنية في عدن من إحباط عملية كبيرة كان
تهدف إلى مهاجمة مطار المدينة .ما استدعى اتخاذ إجراءات
أمنية مشددة.
وقبل ساعات من انطالق الجولة الثانية من مشاورات السالم
اليمنية اليمنية في الكويت ،تجددت المواجهات على أشدها
عند الحدود اليمنية السعودية ،حيث قتل ضابطين سعوديين
في جبل الفدنه المطل على منطقة الجابري في جيزان خالل رد
الجيش واللجان الشعبية على القصف المدفعي والصاروخي

للقوات السعودية على مديرية ح��رض وميدي الحدوديتين
اليمنيتين.
وفي السياق ،نجا محافظ محافظة عدن اليمنية ،عيدروس
الزبيدي ،أم��س ،من محاولة اغتيال بهجوم بسيارة ملغومة
استهدفت موكبه ،حسبما نقلته وكالة رويترز.
وبحسب رويترز فإنّ سيارة متوقفة على الطريق انفجرت في
أثناء مرور سيارة الزبيدي والسيارات التي كانت تقل حراسه في
منطقة إنماء بمدينة عدن جنوب اليمن.
وكان الزبيدي قد عين محافظا ً لمحافظة عدن بعد مقتل سلفه
بتفجير سيارة في كانون األول الماضي .وأعلن تنظيم «داعش»
اإلرهابي المسؤولية عن تلك العملية ،فيما حاول مهاجمون عدة
مرات قتل الزبيدي في هجمات بسيارات مفخخة.
يُذكر أنّ تنظيم «داع��ش» اإلرهابي كثف هجماته منذ اندالع
الحرب األهلية في اليمن ،وظهر كمنافس قوي لتنظيم «القاعدة»
في جزيرة العرب ال��ذي كان أكبر تنظيم متشدد في البالد في
السنوات األخيرة.
في المقابل ش ّنت طائرات التحالف السعودي غارتين جويتين
على مديرية حرض الحدودية في حجة غرب اليمن .كما استهدفت
سلسلة غارات جويّة للتحالف السعودي على منطقة المالحيظ
في مديرية الظاهر الحدودية غربي مدينة صعدة شمال اليمن.
يأتي ذلك بالتزامن مع مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس هادي
المسنودة بالتحالف السعودي من جهة وقوات الجيش واللجان
الشعبية من جهة أخرى ،في منطقة مزوية في مديرية ال ُم ُتون
شمالي محافظة الجوف شرق اليمن.
وفي تعز فقد عاودت مقاتالت التحالف السعودي شنّ سلسلة
من الغارات على منطقة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب
االستراتيجي ،وذلك بعد ساعات من إعالن وزارة الدفاع اليمنية
عن مقتل وجرح قرابة  100عنصر من قوات الرئيس هادي ،خالل
تصدي الجيش واللجان لمحاولة تقدم لهم هي األكبر على المنطقة
الواقعة بين محافظتي تعز ولحج جنوبي غرب المحافظة .كذلك

ال�سعودية تقود ( ...تتمة �ص)9
وأوضح أنّ نتنياهو نسف التسوية عندما تحدث عن أنّ «القدس» خارج أي
اتفاق أو مفاوضات ،كما تحدث عن المستوطنات وبقائها ،وعن المفاوضات
المباشرة وليست المفاوضات اإلقليمية أو مؤتمر دولي ،وأنّ الجوالن جزء من
كيان االحتالل ،كما عقد اجتماعا ً لمجلس الوزراء الصهيوني في هضبة الجوالن
المحتلة.
وأ ّك��د غطاس أنّ كل هذه الحقائق الموضوعية تكشف بجالء أنّ نتنياهو
يسعى إلى أن يكون جزءا ً من «النظام األمني اإلقليمي الجديد» دون أن يكون
مستعدا ً لدفع الثمن ال��ذي يتوجب عليه ،وهو اإلق��رار بالحقوق المشروعة
للشعب الفلسطيني.
وأضاف أنّ السعودية تقود دول الخليج باتجاه إنشاء عالقات طبيعية
مع الكيان الصهيوني ،مشيرا ً إلى تصريحات وزير الخارجية السعودي في 3
حزيران الماضي ،عند انعقاد مؤتمر السالم في باريس ،والتي قال فيها «حان
الوقت إلعادة المفاوضات الفلسطينية الصهيونية بعد المرونة التي أبدتها
(إسرائيل)» ،متسائالً عن ماهية تلك المرونة التي قدمها االحتالل من وجهة نظر
الوزير السعودي؟

المغرب يفكك خلية «داع�شية» خططت
لإ�سقاط �أكبر عدد من ال�ضحايا

قتل وجرح العديد من قوات الرئيس هادي خالل ص ّد الجيش
واللجان لهجومهم باتجاه منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي
للمدينة.
وبالتزامن دارت اشتباكات متقطعة بين قوات الرئيس هادي،
في منطقتي حسنات وثعبات عند الضاحية الشرقية للمدينة،
بالتوازي مع قصف مدفعي متبادل بين الطرفين في مديرية
الوازعية جنوبي غرب المحافظة.
كذلك ش ّنت مقاتالت التحالف السعودي سلسلة غارات جوية،
على جبلي يام والذهب االستراتيجيان ،بالتزامن مع مواجهات
عنيفة بين الطرفين في محيط جبل يام المطل على مفرق الجوف
في مديرية ِنهْم عند األط���راف الشمالية الشرقية للعاصمة
صنعاء.
أما في م��أرب فقد أصيبت ام��رأة وطفلتها إثر قصف مدفعي
وصاروخي لقوات الرئيس هادي ،على مديرية حَ ريب القراميش
جنوبي غرب المحافظة شمال شرق اليمن.
على صعيد آخر ،أعلنت األمم المتحدة أنها تتوقع أن يعرض
التحالف العربي بقيادة السعودية لألمين العام للمنظمة ،بان
كي مون ،تقريرا ً حول اإلج��راءات الخاصة بحماية األطفال في
اليمن قبل  2آب.
وقال ستيفان ديوجاريك ،المتحدث الرسمي باسم بان كي
مون ،في مؤتمر صحفي عقد أول أمس الخميس ،عقب لقاء بين
األمين العام لألمم المتحدة ووزير الخارجية السعودي ،عادل
الجبير ،إنّ بان كي مون رحب باستعداد التحالف العربي التخاذ
تدابير ملموسة وضرورية لوضع حد النتهاك حقوق األطفال في
اليمن ،واستعداده للقيام بعمل مشترك بناء وبعيد المدى مع
األمم المتحدة.
وأعرب بان كي مون ،عن أمله في أن يتمكن التحالف من عرض
معلومات حول التدابير الملموسة التي اتخذها (في اليمن) قبل
انطالق المناقشات األممية (بشأن قضية حماية األطفال في
ظروف النزاعات المسلحة) في  2آب».

ليبيا :قوات الحكومة ت�سيطر
على مقر «داع�ش» ب�سرت
أعلنت قيادة عملية البنيان المرصوص ،التي تنفذها
قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية لتحرير مدينة سرت،
المعقل الرئيس لـ»داعش» في ليبيا ،السيطرة الكاملة على
مركز واغادوغو بالمدينة.
وجاء هذا التقدم الميداني بعد اشتباكات عنيفة بين
القوات الموالية للحكومة وعناصر تنظيم «داعش» ،أمس،
في محيط المركز ،الذي يعد مقرا ً رئيسا ً للمسلحين في
سرت.
وفي وقت سابق من الجمعة ،أعلنت القوات الحكومية
عن مقتل  7من عناصرها وإصابة  49آخرين بجروح خالل
المعارك.
وق��ال��ت ال��ق��وات الحكومية ،ف��ي ب��ي��ان« :المستشفى
الميداني يعلن وصول  7قتلى و 49جريحا ً في االشتباكات
الجارية اليوم بين قواتنا وعصابة داعش».
وكان قد قتل  241من القوات الموالية لحكومة الوفاق
الوطني الليبية وأصيب أكثر من  ،1400في شهرين من

المعارك مع عناصر «داع��ش» في إط��ار عملية «البنيان
المرصوص» الهادفة إلى استعادة مدينة سرت.
وق��ال مصدر طبي رسمي في مدينة مصراتة ،مركز
قيادة العملية العسكرية ،لوكالة «فرانس برس» الثالثاء
الماضي« :حصيلة الضحايا بعد شهرين من المعارك
بلغت  241من قواتنا ،بينما هناك أكثر من  1400جريح
يتلقون العالج في ليبيا وخارجها».
وأضاف المصدر ،الذي فضل عدم الكشف عن اسمه:،
«مجموعات من الجرحى تتلقى العالج داخل البالد ،بينما
جرى نقل مجموعات أخرى إلى دول قريبة بينها تركيا
وتونس وإيطاليا».
وأطلقت القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من
األمم المتحدة قبل شهرين عملية «البنيان المرصوص»
بهدف استعادة مدينة سرت ( 450كلم شرق طرابلس)
من أيدي مسلحي تنظيم «داعش» الخاضعة لسيطرته منذ
أكثر من عام.

توصل المغرب واألم��م المتحدة إلى اتفاق لحل الخالفات بينهما ،يقضي
بعودة أعضاء بعثة األمم المتحدة في الصحراء الغربية إلى عملهم بمدينة
العيون.
ونقلت وسائل إعالم مغربية عن مصادر وصفتها بالعليمة ،أنّ الطرفين توصال
إلى اتفاق يقضي بعودة خمسة وعشرين فردا ً من أعضاء بعثة المينورسو إلى
المغرب خالل األيام القليلة المقبلة.
وكان المغرب قد اقترح منتصف شهر يونيو الماضي ،عودة عدد محدد
من أعضاء المكون المدني لبعثة األمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ،خالل
المفاوضات بين الطرفين لتجاوز األزمة التي سببتها تصريحات بان كي مون،
التي وصف فيها الوضع في الصحراء الغربية بأنه «احتالل».
على الصعيد األمني ،أعلن المكتب المغربي لألبحاث القضائية ،التابع
للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ،الخميس ،عن تفكيك خلية إرهابية لها
صلة بتنظيم «داعش».
ووف ًقا لبالغ مكتب األبحاث القضائية ،فإن الخلية تتكون من ستة إرهابيين
ً
مضيفا أن أحد
ينشطون بمدن أغادير وأمزمير وشيشاوة وأيت ملول والقليعة،
أفراد هذه المجموعة كان «في طور اإلعداد لصناعة عبوة ناسفة تقليدية الصنع
بنيّة القيام بعملية إرهابية بالمغرب ،تهدف إلى إسقاط أكبر عدد من الضحايا،
سي ًرا على النهج الدموي لداعش».
وأظهرت التحريات األولية أنّ عناصر هذه الخلية اإلرهابية خططوا لاللتحاق
بمعاقل فرع «داع��ش» في ليبيا ،بطريقة سرية ،عبر تخوم منطقة الساحل
والصحراء.
وسيجري تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي تشرف
عليه النيابة العامة المختصة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1رئيس جمهورية لبناني راحل ،نتناول الطعام
2 .2مدينة سويسرية ،مدينة سورية
3 .3ضعف ،قانون يحكم البالد ،فني وهلك
4 .4مدينة في مقدونيا ،طبيب يوناني إشتهر بإكتشافاته
في التشريح
5 .5ألبس اإلكليل ،تضربها بقوة
6 .6مدينة أميركية ،جيد (باألجنبية) ،دخل فجأة
7 .7نفتله (للحبل) ،صوت المياه
8 .8أطول أنهر فرنسا ،أطلب فعل االمر ،للتأوه
9 .9سكب الماء ،يهز بقوة ،أقصد المكان
1010م ّرنا ،مدينة أميركية عاصمة مشيغان
1111دولة أوروبية ،غير مطبوخ
1212باس ،فتاة ،شريف

1 .1أول الخلفاء الراشدين
2 .2عاصمة آسيوية ،يكسو جلد بعض الحيوانات
3 .3من األطراف ،غنجنا ،مدينة سويسرية
4 .4عاصمة أوروبية ،فرعون عزله أماسيس
5 .5شياطين الريف والغابات في الميثولوجيا اليونانية،
طريقة
6 .6أرشدت ،بحار برتغالي أول من دار حول العالم
7 .7عثروا عليها ،ضمير منفصل
8 .8فاقدات األزواج ،مؤسس مذهب المانوية القائل بالخير
والشر
9 .9مثيل ،خاصته ،إقليم في شرق إيران
1010حقول القمح ،حرف جر
1111قيّدن (هن) ،هلم ،خالف فقير
1212يحادثها ليالً ،من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،725438916 ،394716285
،239864157 ،168952734
،576193842 ،841275693
،912347568 ،457689321
683521479

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ج��دي��دة م��رج��ع��ي��ون ) 2
وعدك ،عد ،يم  ) 3هماليا ،انتقم 4
) نت ،كادونا  ) 5مين ،جيبوتي 6
) بادن بادن ،امر  ) 7وبر ،التهمت

 ) 8يانس ،ميراج  ) 9غردت ،بدأ،
لس  ) 10ربته ،اودع  ) 11النار،
انا ،لن  ) 12يبعدنا ،باب.
عموديا:
 ) 1ج��وه��ن��س��ب��ورغ ،اس ) 2
دعمت ،اب ،ريل  ) 3يدل ،مدريد،

ني  ) 4دكاكين ،اتراب  ) 5يانبان،
ب��رع  ) 6م��ع��اد ،السبت  ) 7رد،
وجدت ،دهان  ) 8انينهما ،نا ) 9
عيناب ،مي ،اا  ) 10يمت ،واترلو
 ) 11قاتم ،اسدال  ) 12نام ،يروج،
عنب.

 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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Now you see me 2
فيلم تشويق بطولة جيسي
إي�س�ي�ن�ب�ي��رغ م��ن اخ � ��راج جون
م ت� �ش ��و .م � ��دة ال� �ع���رض 129
دق��ي��ق��ة ،ABC( .ك��ون��ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي).
Finding Dory
فيلم ت�ص��وي��ري ب�ط��ول��ة الين
دي�غ�ي�ن��ري��س م��ن اخ� ��راج ان ��درو
ستانتون وانغوس ماكالين .مدة
ال�ع��رض  103دق�ي�ق��ة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس س �ل �ي �ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي).
The Legend of Tarzan
فيلم تشويق بطولة اليكسندر
سكارسغارد من اخ��راج ديفيد
ي ��ات� �ي ��س .م � ��دة ال � �ع� ��رض 110
دقائق ،ABC( .الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).
بالحالل
فيلم دراما بطولة دارين حمزة
من اخراج اسعد فوالدكار .مدة
ال��ع��رض  94دق �ي �ق��ة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،س�ي�ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،ام�ب�ي��ر ،فوكس،
سينمال).
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 ،سيتي كومبلكس،
س� �ي� �ن� �م ��اس� �ي� �ت ��ي ،س� �ي� �ن� �م ��ال،
فوكس).

