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تتمات  /ت�سلية
مقتل  15قيادي ًا( ...تتمة �ص)9

�إ�ضاءات على العقوبات ( ...تتمة �ص)9

وخطوط الشحن اإليرانية ،وأكد توصية الدول بتفتيش سفن الشحن اإليرانية،
كما حظر تقديم الخدمات للسفن اإليرانية التي تشارك في أنشطة محظورة،
ومنع تقديم الخدمات المالية المستخدمة في النشاطات النووية الحساسة،
وكذلك فرض المراقبة عن كثب لألفراد والكيانات اإليرانية عند التعامل معهم،
وشدد على حظر فتح البنوك اإليرانية في أراضيهم ،ومنع البنوك اإليرانية من
الدخول في عالقة مع بنوكهم حيث يمكن أن تكون مشاركة في البرنامج النووي
اإليراني ،كما منع المؤسسات المالية من العمل في أراضيهم من خالل مكاتب
وحسابات مفتوحة في إيران.
عقوبات الواليات المتحدة منفردة ضد إيران:
في  1996أصدر الكونغرس األميركي قانون العقوبات على إيران ،وتحت
هذا القانون تفرض الواليات المتحدة عقوبتين من أصل سبع عقوبات على
جميع الشركات األجنبية التي تستمثر بأكثر من  20مليون دوالر في مجال
تنمية موارد النفط في إيران:
الحرمان من المساعدة في بنك التصدير واالسيتراد.
الحرمان من ترخيص التصدير لصادرات الشركات المعاقبة.
حظر على قروض أو ائتمانات المؤسسات المالية األميركية ألكثر من 10
مليون دوالر لفترة  12شهر.
حظر تصنيف تلك الشركات كتاجر أساسي لصكوك الدين الحكومي
األميركي.
منع خدمته كعميل للواليات المتحدة أو كمستحق للتمويل من قبل الحكومة
األميركية.
الحرمان من فرص المشتريات الحكومية األميركية (بما يتفق مع التزامات
منظمة التجارة العالمية) ،ومنع جميع أو بعض واردات تلك الشركات.
العقوبات المشتركة األميركية – األوروبية:
في حزيران  ،2012أصدرت اإلدارة األميركية قرارها بتطبيق دفعة جديدة
موسعة من العقوبات على إيران متهمة إياها بالمضي في تنفيذ برنامج نووي
عسكري وتصدير اإلره��اب ،حيث تنطبق العقوبات الجديدة على منظمات
عسكرية إيرانية ومصارف وأفراد ،كما تم تجميد كل الحسابات األميركية لهذه
الجهات ومنع المواطنين األميركيين من أي تعامل معها.
وأك��د االتحاد األوروب���ي على العقوبات األميركية كما ف��رض جملة من
العقوبات اإلضافية ضد إي��ران ،تضمنت فرض القيود على حركة األف��راد
والمسؤولين اإليرانيين إضافة إلى فرض القيود على المعامالت مع قطاع
ِ
تكتف
النفط وقطاع المصارف ،وقطاع المعامالت التجارية مع إيران ،ولم
حزمة العقوبات األوروبية اإلضافية بذلك وحسب ،وإنما مضت قدما ً لجهة
تأكيد ضرورة فرض العقوبات األوروبية ضد األطراف األخرى التي تتعامل
مع إيران.
ومنه نرى أن كل التمديد في المفاوضات على مر هذه السنين من واقع
قراءتنا للعقوبات أعاله يتعلق بنقطة مركزية ومهمة جدا ً وهي منظومة إيران
الصاروخية البالستية فقط ،حيث أدرك األوروبيون ومن خلفهم األميركيون أن
كل أنواع الحظر االقتصادي والتجاري والنفطي ،لم يضعف قوة إيران وتقدمها
العلمي وتطوير كل برامجها العسكرية والتسليحية ويدركون جيدا ً وفي مقدمهم
الكيان الصهيوني وفرنسا وأميركا وكل أعراب الخليج العربي أن إيران لن تقم
بتصنيع األسلحة النووية ،وقد أصدر اإلمام القائد علي الخامنئي فتوى بتحريم
صنعها وامتالكها ،وبالتالي ما يخيفهم هو قدرة إيران الصاروخية والعسكرية
التي تكسر كل التوازنات في المنطقة والعالم ،والتي تهدد أمن الكيان الصهيوني
بشكل مباشر ولهذا نجد أن كل التعقيدات والتأخير في صياغة هذا القرار هو
النقاط المتعلقة بالمنشآت العسكرية اإليرانية ومراكز البحوث العسكرية
فقط وليس بأي شيء آخر ،حيث أن كل األم��ور التقنية النووية قد تم حلها
ضمن خطوط إيران الحمراء ،منذ نهاية آذار المنصرم ،وكان للتمديد سببان
رئيسيان:
األول :هو منح بعض الوقت للكيان الصهيوني وأعرابه بإعادة ترتيب
أوراقهم ،وثانيهما :وهو األهم عدم حل النقاط التي تتعلق بالبرامج العسكرية
اإليرانية وخصوصا ً أنظمة الصورايخ البالستية وتمسك القيادة اإليرانية
بسيادتها وحقها المشروع في ذلك ،هذا ما أكده اإلمام القائد والوفد المفاوض
اإليراني ،وتصريح أعضاء الوفد ،أنهم على استعداد للعودة إلى طهران من
دون اتفاق يتجاوز الخطوط الحمراء اإليرانية وسيادتها ،ولذلك فإننا نعتقد
أن أميركا وحلفها سيرضخون صاغرين للسيادة اإليرانية ،وسيوقع االتفاق
العادل والجيد حسب الشروط اإليرانية في غضون األيام القليلة المقبلة ،أو
سيخصب اليورانيوم اإليراني بنسبة  90في المئة ،عندها لن ينفع األعراب
واألغراب تعنتهم وعنجهيتهم.

ظاهر محي الدين

�أكثر من مئتي ( ...تتمة �ص)9
وفي سياق متصل ،استشهد  29مواطنا ً وأصيب العشرات جراء قصف
طيران العدوان السعودي على محافظتي الحديدة وعمران واستهداف
البارجات البحرية في خليج ع��دن أح��د المساجد بمنطقة الوهط في
لحج ،فيما واص��ل الطيران السعودي عدوانه على مختلف محافظات
الجمهورية.
وقد أوضح مصدر أمني يمني أن طيران العدوان السعودي استهدف
بسلسلة من الغارات الجوية مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة ،ما
أدى إلى استشهاد  12من العاملين في أحد المحال التجارية وإصابة عدد
آخر ،مشيرا ً إلى أن البارجات البحرية الموجودة في خليج عدن أطلقت
عددا ً من الصواريخ على أحد المساجد بمنطقة الوهط في لحج ما أدى
إلى استشهاد  9من المصلين وإصابة عدد آخر وتهدم المسجد وتضرر
المنازل المجاورة له.
كما اغارت طائرات العدوان السعودي على المجمع الحكومي بمديرية
المنصورية بالحديدة ،ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين باإلضافة
إلى استهداف مبنى المحكمة االبتدائية بالمديرية ،باإلضافة إلى مباني
المعهد التقني والزراعي بمديرية الرجم ومحيط مباني اصالحية السجن
المركزي بمحافظة المحويت.

وب��ع��د ذل��ك ب��وق��ت قصير أق��دم��ت مجموعة
متطرفة على اختطاف مئات المجندين الشباب
وجمعتهم ف��ي معسكر «س��ب��اي��ك��ر» ،وج��رى
إعدامهم واح��دا ً تلو اآلخ��ر ،وفقا ً للصور التي
بثها مسلحو «داع��ش» على شبكات التواصل
االجتماعي ،والتي سببت استنكارا ً وغضبا ً
شديدين على الصعيد المحلي لتسمى قضية
إعدام الجنود بـ «قضية سبايكر».
وألقيت بعض الجثث في نهر دجلة ،الذي يمر عبر
مدينة تكريت ،بينما جرى دفن معظمها في مقابر
جماعية في مكان قريب .وبدأت السلطات العراقية،
بعد ضغط من أسر المجندين المختفين ،بالبحث
عن مواقع دفنهم .ووفقا ً للتقديرات ،فإن عدد قتلى
«مجزرة سبايكر» قد يصل إلى  ،1700مما يجعلها
واحدة من أكثر األعمال المرتكبة وحشية من قبل
«داعش» وفي تاريخ العراق الحديث.
وميدانياً ،قتل  15قياديا ً في تنظيم «داعش»
وإصابة المسؤول المالي واإلداري لما يعرف بوالية

األنبار بقصف جوي على مدينة هيت غرب محافظة
األنبار.
ونقل مصدر عن القيادي في الحشد الشعبي جبار
المعموري تأكيده مقتل أحد أبرز خبراء التفخيخ
في التنظيم و 3من مرافقيه في عملية نوعية في
المحيط الغربي لبلدة الكرمة ،مشيرا ً الى أن قوات
الحشد الشعبي واألجهزة األمنية نجحت بتضييق
الخناق على مركز الكرمة من معظم جهاتها.
من جهة أخرى ،أعلن القيادي في الحشد الشعبي
كريم النوري أن القوات األمنية المشتركة تمكنت
من قتل  15عنصرا ً من تنظيم «داعش» قرب الجسر
الياباني وناحية الصقالوية شمال الفلوجة ،وذلك
بعد تحريرها للجسر بالكامل من سيطرة التنظيم،
مضيفا ً أن ال��ق��وات األمنية مع الحشد الشعبي
تحاصر مدينة الفلوجة من جميع الجهات لفصلها
عن مدينة الرمادي بانتظار التقدم لتحريرهما من
سيطرة «داعش».
وفي محافظة صالح الدين أعلن القائد في الحشد

اللحظات الحا�سمة ( ...تتمة �ص)9
فهما يعتمدان على رفع سقف التصريحات اإلعالمية إلزالة قلق الحلفاء من
هذا االتفاق.
أما عن مسألة رفع العقوبات فإيران تطالب برفعها جميعها بعد توقيع
االتفاق لكن بعض دول الست تطالب برفعها على عدد من المراحل بحجة
التخوف من عدم تطبيق إيران هذا االتفاق ومن البنود التي تشكل عائقا ً أمام
التوصل إلى اتفاق رفع الحظر على بيع األسلحة إليران وهو أن القيود التي
فرضها مجلس األمن الدولي على بيع األسلحة والصواريخ لن يتم رفعها
في حال التوصل إلى اتفاق في شأن البرنامج النووي اإليراني وفق ما أكد
مسؤول أميركي.
الكالم الذي امتنع عن قوله األميركيون والبريطانيون باح به سيرغي
الفروف وزير الخارجية الروسي بأن هناك تفهّما ً لضرورة رفع الجزء األكبر
من العقوبات كما أكد بقاء قضية كبيرة واحدة فقط في ما يخص العقوبات،
وهي قضية رفع حظر توريد األسلحة ،أما في ما يخص المهمة الفنية
المتمثلة في بذل الجهود الضرورية إلزالة مخاطر انتشار أسلحة الدمار
الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بالبعد العسكري في الصناعة النووية
وأنه ت ّم اتخاذ جميع القرارات بهذا الشأن ،ومنذ فترة طويلة وصف وزير
مفصلة
الخارجية الروسي مس ّودة االتفاق التي يجري النظر فيها بأنها
ّ
وعميقة وأنه ال يجوز وضع مهل زمنية مصطنعة الستكمال المفاوضات
وتوقع التوصل إلى اتفاق ن��ووي نهائي بين إي��ران واللجنة السداسية
قريباً.
تقدم إيران نفسها اآلن القوة التي تدخل في شكل شرعي نادي الكبار في
المنطقة ،قوة معترف بها أقله من الست الكبار في العالم لكنها الكابوس
بالنسبة إلى دول أخرى ،فالسعودية لن تقف مكتوفة األيدي وبخاصة
عقب االتفاق اإلط��اري ال��ذي وقع في ل��وزان ومحاولة رش��وة الفرنسيين
بشتى السبل لمنع االتفاق أما «إسرائيل» التي قاومت المفاوضات بشراسة
منذ البداية وهددت كثيرا ً لكن من دون تأثير على المفاوضات وبخاصة مع
قرب توقيع االتفاق.
يبدو أن الكل بانتظار يوم التاسع من تموز للتوقيع على اتفاق تاريخي
حيث قد بدأت االستعدادات لحدث كبير في مكان ما في فيينا ،فهل يكون هذا
الحدث اتفاق فيينا التاريخي؟

الشعبي ريان الكلداني أن القوات المشتركة تمكنت
من قتل  85من عناصر تنظيم «داعش» في أطراف
بلدة الصينية أثناء عمليات التقدم لتحرير المناطق
في أط��راف مدينة بيجي واستولت على أسلحة
خفيفة ومتوسطة وسيارات عدة للتنظيم.
وأف��ادت قيادة عمليات بغداد بأن ق��وات األمن
العراقية تمكنت من قتل  23عنصرا ً من تنظيم
«داعش» وتدمير أوكار وعجالت مفخخة للتنظيم
اإلرهابي خالل عمليات فجر الكرمة شرق الفلوجة.
وجاء في بيان صحافي لخلية اإلعالم الحربي
في قيادة عمليات بغداد« ،ضمن عملية فجر الكرمة
شرعت قطعاتنا بالهجوم على العدو في مناطق
النعيمية والهيتاوين والذيبان والسعدان والعناز،
وباتجاه نهر الفرات وم��ن ثالثة محاور أسفرت
عن معالجة منزل مفخخ وتدمير عجلة وقتل من
بداخلها وتدمير وكر للعدو وقتل من بداخله ومفرزة
رشاش وقتل من فيها» ،بحسب ما نقلت وكالة أنباء
اإلعالم العراقي.

اختفاء  35تون�سي ًا ومخاوف من ان�ضمامهم لـ«داع�ش»
أك��د مسؤولون وم��ص��ادر أمنية
أمس اختفاء  35شابا ً تونسيا ً من
سكان مدينة رمادة بوالية تطاوين
جنوب شرقي تونس ينتمون إلى
التيار السلفي.
وأوضحت المصادر األمنية نقالً
ع��ن شهود عيان أن االت��ص��ال مع
هؤالء الشباب فقد منذ مساء اإلثنين
الماضي.
وأك��د معتمد مدينة رم���ادة في
ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي اخ��ت��ف��اء أكثر
من  30شابا ً بينهم  3عسكريين
م��ن المنطقة بشكل م��ف��اج��ئ من
دون التمكن حتى اآلن من تحديد
مكانهم.
ه��ذا وت��زاي��دت ال��م��خ��اوف عقب
انتشار خبر االختفاء من محاولة
ت��س��ل��ل��ه��م إل����ى ال���ت���راب الليبي
والتحاقهم بالتنظيمات المتشددة
التي تنشط في ليبيا.
من ناحيته ،أكد المتحدث باسم
الجيش بلحسن الوسالتي ،اختفاء
ع��دد من شبان منطقة رم��ادة من
والي���ة ت��ط��اوي��ن بينهم  3جنود
ل�لال��ت��ح��اق ب��ج��م��اع��ات مسلحة،
موضحا ً أن عسكريين ينتميان
للجيش الوطني التونسي حصال
على إجازة ،وأما العسكري الثالث
ف��ه��و م��ح��ال ع��ل��ى مجلس ت��أدي��ب
بسبب فراره من الجندية ،وصدرت
بحقه بطاقة جلب.
وق����ال ال��م��ت��ح��دث إن تحقيقا ً
ومداهمات يجري تنفيذهما للتثبت
م��ن أم��اك��ن ت��واج��د العسكريين
بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

وك���ان وزي���ر ال���دف���اع الوطني
فرحات الحرشاني قال إن تحقيقا ً
سيجري في وقائع هذه القضية،
مشيرا ً إلى أن ال��وزارة غير قادرة
حاليا ً على تأكيد صحة خبر اختفاء
عسكريين من بين المختفين في
منطقة رمادة لاللتحاق بجماعات
مسلحة ،الف��ت�ا ً إل��ى أن المتحدث
العسكري سيقدم توضيحات كاملة
في وقت الحق.

مركز �أميركي ـ �إماراتي:
لمكافحة ن�شاط «داع�ش» الدعائي
أعلنت حكومتا الواليات المتحدة واإلم��ارات أمس عن إنشاء مركز
«صواب» للتحكم باالتصاالت بهدف مكافحة النشاط الدعائي لتنظيم
«داعش» على اإلنترنت.
وبدأ المركز العمل ويقع في العاصمة اإلماراتية أبو ظبي ،حسبما
أفادت وكالة «أسوشييتد برس».
ونشر عاملون في المركز خبر افتتاح عبر مقطع للفيديو نشروه
على موقع «يوتيوب» وتغريده عبر موقع «تويتر» باللغتين العربية
واإلنكليزية.
ويعتزم المركز إطالق موقع على شبكة اإلنترنت وصفحات على
مواقع التواصل االجتماعي.
وشارك في اطالق المركز كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية
اإلم��ارات��ي أن��ور بن محمد قرقاش وريتشارد ستنجل وكيل وزارة
الخارجية األميركية للدبلوماسية والشؤون العامة.

يذكر أن تونس تتصدر قائمة
ال�����دول ال��ت��ي خ���رج م��ن��ه��ا أف���راد
الجماعات المتطرفة التي تقاتل
في سورية بنحو  3000مقاتل،
وأصبحت عودتهم قنابل موقوتة
تهدد أمن واستقرار تونس.
وك��ان الرئيس التونسي أعرب
في العديد من المناسبات الدولية
عن قلقه لما يحدث بليبيا معتبرا ً
أن استعادة استقرار ليبيا التي

لديها ح���دود ب��ري��ة مشتركة مع
ت��ون��س ت��م��ت��د ن��ح��و  500ك��ل��م،
تعد من أول��وي��ات عمل الحكومة
التونسية».
وك��ان رئيس ال��وزراء التونسي
ال��ح��ب��ي��ب ال��ص��ي��د أع��ل��ن أول من
أمس أن بالده شرعت ببناء جدار
وخندق على طول الحدود مع ليبيا
ضمن الخطط الرامية لمنع تسلل
المتطرفين.

توفيق المحمود

القبول بالهدنة ( ...تتمة �ص)9
يؤكد المتابعون ان جهود اقرار هذه الهدنة قد تصطدم بشروط الطرف
الداعم للحرب والمتمثل في الحكومة المستقيلة التي تدعمها الرياض،
فتصريح المتحدث باسم الحكومة راجح بادي الثالثاء الذي قال فيه ان
الحكومة تشترط رفع الحصار عن المحافظات اليمنية التي يسيطر عليها
الحوثيون وتسليم المنافذ للسلطات الشرعية في البالد ،إضافة الى رفض
آل سعود في ظل االستهداف اليومي لقواعدها في المدن الحدودية ،فنار
الحرب على اليمن سترتد على السعودية عبارة ترددت كثيرا ً في وسائل
االع�لام وعلى ألسنة المحللين المتابعين لالعتداءات السعودية على
األراض��ي اليمنية ،ولكن السلطات السعودية لم تنظر الى هذه العبارة
يوما ً بعين الجد او الحذر وصدمت عند وص��ول القذائف اليمنية على
العمق السعودي ،ومع ورود انباء في وقت سابق عن ان الحوثيين تمكنوا
من نشر منصات لصواريخ سكود في محافظات صعدة والحديدة خالل
الغارات التي تشنها قوات التحالف على مواقعهم وعلى قوات الجيش
اليمني ،تم اطالق اول صاروخ سكود من االراضي اليمنية في  6حزيران من
العام الحالي باتجاه قاعدة الملك خالد في خميس مشيط بمنطقة عسير
بالسعودية وفي مقابل هذا التصعيد الحوثي بعثت السعودية برسالة
مضمونها افشال الهدنة االنسانية السابقة التي كان يأمل اليمنيون عليها
في التخفيف من معاناتهم ،حيث أكد العميد احمد حسن عسيري مستشار
مكتب وزير الدفاع السعودي والمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في
 7حزيران على ان الحديث عن هدنة انسانية في اليمن امر عبثي .فقد تم
استهداف الهدنة بنجاح وهذا ما اكده الكاتب اليمني نبيل سبيع ردا ً على
تصريح العسيري مضيفا ً ان الكارثة االنسانية ستتعاظم اكثر ان تم افشال
الهدنة المرتقبة.
ومن خالل التطورات بالعمليات العسكرية والمواجهة اليمنية مع
العدوان ،ومع االستهداف اليومي لقواعد آل سعود الحدودية يؤكد المتابعون
ان األوضاع الداخلية في المملكة بدأت تتأزم وازدادت االضطربات األمنية
والحوادث وكثر الحديث عن فشل آل سعودي في اليمن ،فأصبح القبول
بالهدنة من طرفها هو إعالن عن االستسالم والهزيمة امام الشعب اليمني،
الذي استبشر بنصره وهزيمة آل سعود سماحة السيد حسن نصر الله منذ
بداية العدوان السعودي قائالً من دون شك ستنهزم السعودية ونظامها
كما ان االنتصار القاطع سيكون حليف الشعب اليمني.

مخا�ض المنطقة ( ...تتمة �ص)9
إدارة بالده لمكافحة تنظيم «داعش» معتبرا ً أنها تخسر الحرب ضد (التكفيريين) ومنتقدا ً
وتيرة تدريب مقاتلي المعارضة السورية ،وأدلى ماكين العضو في لجنة القوات المسلحة
بهذه التصريحات تعليقا ً على إقرار وزير الدفاع األميركي بأن تدريب المعارضة المعتدلة،
انطلق ببطء شديد ،مشيرا ً الى تدريب ستين مقاتالً من المعارضة اعتبارا ً من األسبوع
الماضي ،لكن ماكين استبعد ان تحقق هذه االستراتيجية أي نجاح ،واصفا ً التصريحات
حول تحقيق االنتصارات بأنها من باب األوهام ،وقال« :حين يتعلق األمر بتنظيم داعش ،فإن
تعليقات الرئيس اوباما… تكشف عن مستوى التوهم المقلق الذي يطبع تفكير االدارة».
إدارة باراك اوباما التي قررت إطالق هذا البرنامج بضغط من الكونغرس ،والذي
نص هدفه المعلن على تدريب حوالى  5400مقاتل وتسليحهم خالل السنة األولى
من البرنامج وخصص الكونغرس من اجل ذلك حوالى  500مليون دوالر ،ما يعني أن
أميركا وفت بـ 7فلي المئة من تعهدها فقط.
كارتر  ...وبعد خمس سنوات من الحرب  -نريد رحيل األسد دبلوماسيا ً  -ما يشكل
مقدمة للتفاوض وتهئية للرأي العام والحلفاء لما تم عليه االتفاق بعد أن كان العنوان
األساس ال شرعية للرئيس بشار وال إمكانية للتفاوض بحلول دبلوماسية ،في ظل
مخاض يرسم مالمح العالم الجديد في تسويات إقليمية عالمية أبرزها العد التنازلي
ٍ
لتوقيع االتفاق النووي اإليراني.

ناديا شحادة

م�صر تعيد ( ...تتمة �ص)9
واعتبرت نقابة الصحافيين في مصر قانون مكافحة اإلره��اب مخالفا ً
لنصوص الدستور ،مشيرة إلى أنه يضرب حرية الصحافة ويجعل السلطة
التنفيذية رقيبا ً عليها بوضع الكثير من القيود ،وكان مجلس األعلى للقضاء
قد وافق على مشروع القانون.
وقالت وزارة العدل بدورها إن هذا القانون وضع إثر التغطية االعالمية
لهجمات المتشددين على الجيش في شمال سيناء في مطلع شهر تموز،
وكانت الحكومة أقرت مشروع القانون الذي ال يصبح ساريا ً إال بعد أن
يقره.

لمى خير الله

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1رئيس جمهورية لبناني راحل
2 .2مرفأ في قبرص ،مملكة عربية قديمة
3 .3ضعف ،خالف كثير ،غير مطبوخ
4 .4بحار برتغالي إكتشف طريق الهند عن رأس الرجاء
الصالح
5 .5أداة جزم ،نادت على
6 .6جود ،تضيء ،جامعة أميركية شهيرة
7 .7يرحال الى مكان آخر ،مدينة فرنسية
8 .8شهر م��ي�لادي ،جيد (ب��االج��ن��ب��ي��ة) ،مصيبة ،صف
(باالجنبية)
9 .9حصلوا عليها ،طالء
1010ظهرا من بعيد ،دولة عظمى
1111يص ّور ،يشيان
1212مدينة فرنسية ،أنثى الحمار ،خاصتي

1 .1دولة في أوروبا الوسطى ،قطع
2 .2نهر في سيبيريا ،أردنا الشيء
3 .3بحر ،ناوال باليد ،صوت االلم
4 .4فلوسكم ،عملة أجنبية
5 .5ركيزة ،مدينة بلجيكية ،حرف أبجدي مخفف
6 .6نشعل النار ،ضمير متصل ،كبرت بالسن
7 .7عائلة سينمائي إيطالي راحل اخرج افالما مشهورة منها
«االسرادا» ،مدينة سودانية
8 .8يخون عهدي ،االله القمر لدى السومريين واآلشوريين
9 .9نكشاه (للصوف) ،المذهب
1010بئر عميقة ،صلب ،تارك دون عناية
1111مدينة ألمانية ،سجنا ،للتفسير
1212دولة أوروبية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،418937625 ،623145798
،786359214 ،579286341
،291468573 ،354721986
،842673159
،16589237
937514862

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1روب��ن��س��ن ك������روزوي 2
) وج����دان ،س���ي ،ي��ج��ل  ) 3ح��ا،
ب��دادون ،دم  ) 4اقبل ،تتنبان ) 5
يسام ،عين  ) 6شلت ،دمروها 7

) رواب��ي ،ش��ن ،تال  ) 8ام��ل ،ايم،
نبال  ) 9داناييد ،به  ) 10عبيه،
باناما  ) 11ان��ب��وه ،ت��ف��وزا ) 12
سن ،ارفعن.
عموديا:
 ) 1روح الشرائع  ) 2وجاق،

ل��وم ،بان  ) 3بد ،بيت الدين ) 4
نابلس ،اهبل  ) 5سند ،اديان ) 6
اتمم ،يابها  ) 7كسدت ،رشميا ) 8
ريونون ،ينتف  ) 9نب ،ندافع 10
) زي ،اعاتب ،مون  ) 11وجدني،
الباز  ) 12يلم ،نساله ،اي.

 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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Entourage
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة مارك
وال �ب��رغ م��ن اخ ��راج دوغ الين.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  105دق �ي �ق��ة.
 ،0ABCامبير ،فوكس ،سينما
سيتي).

Love and Mercy
فيلم درام ��ا ب�ط��ول��ة اليزابت
ب��ان �ك��س وج���ون ك��وس��اك .مدة
العرض  120دقيقةز (،ABC
سينما سيتي ،امبيرن سينمال،
سينما سيتي).
Cut Bank
ف� �ي� �ل ��م رع� � ��ب ب� �ط ��ول ��ة الي ��م
ه �ي �م �س��ورث م ��ن اخ�� ��راج م��ات
شاكمان .مدة العرض  93دقيقة
( ،ABCغاالكسي).

Spy
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال �ع��رض  120دق�ي�ق��ة( .اب ��راج،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
ديونز ،امبير).

The Unbeatables
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
غ� �ب ��ري ��ال ال� �م� �ي ��رن م ��ن اخ� ��راج
جان ج��وس .مدة العرض 106
دقائق( .سينما سيتي ،ديونز،
ابراج ،فوكس ،سينمال).

Son of a Gun
فيلم تشويق بطولة اليسيا
ف�ي�ك��ان��در م��ن اخ� ��راج خولياس
اف � �ي� ��ري .م � ��دة ال � �ع� ��رض 108
دقائق( .سينما سيتي ،سينمال،
فوكس ،اسباس).

