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تتمات  /ت�سلية
الكونغر�س يندّ د ( ...تتمة �ص)9

 استمرار أنشطة كل المنشآت النووية اإليرانية خالفا ً لما كانالطرف اآلخر يطالب به ابتداء ،ولن يتم تعطيل أو الغاء أي منها.
 فشل سياسة منع إيران من التخصيب ،واستمرار برنامجالتخصيب في إيران.
 حفظ البنى التحتية النووية اإليرانية ،ولن يتم التخلص منأي جهاز طرد مركزي ،واستمرار أنشطة البحث والتطوير حول
جميع أجهزة الطرد الرئيسية والمتطورة ومنها إي آر  4و إي آر
 5و إي آر  6وإي آر .8
 االحتفاظ بمنشأة أراك إلنتاج الماء الثقيل ،وتطويرهاوإض��اف��ة اح��دث األج��ه��زة والتقنيات والمختبرات والمنشآت
الجديدة ،بالتعاون مع األطراف التي تملك أحدث وآخر التقنيات
في هذا المجال ،وإلغاء المطالب األولية لتحويل منشأة أراك إلى
الماء الخفيف.
 إي��ران باعتبارها أح��د منتجي ال��م��واد النووية بخاصةاليورانيوم المخصب والماء الثقيل ،تدخل األس��واق العالمية،
وويصبح بذلك ال أثر للحظر والقيود على تصدير وتوريد المواد
النووية والتي استمر بعضها منذ  35سنة.
 اإللغاء دفعة واحدة لجمع أنواع الحظر االقتصادي والماليوالمصرفي والنفطي وفي مجال الغاز والبتروكيماويات والتجارة
والتأمين والنقل ،المفروضة من قبل االتحاد األوروبي والواليات
المتحدة بذريعة البرنامج النووي اإليراني.
 تغيير المطالبات من إيران بوقف برنامج الصواريخ خاصةالبالستية إلى تقييد تصميم الصواريخ القادرة على حمل السالح
النووي ،والتي لم ولن تكون إيران وراء ذلك أصالً.
 إلغاء حظر التسلح على إيران ،واستبداله ببعض القيود،وفسح المجال أمام توريد أو تصدير بعض المنتجات التسليحية،
وإلغاء القيود كاملة أيضا ً بعد خمس سنوات.
 إلغاء الحظر عن المواد المزدوجة االستخدام ،وتأميناحتياجات إيران في هذا المجال عبر لجنة مشتركة بين إيران
ومجموعة  1+5لتسهيل ذلك.
 إلغاء الحظر كامالً عن دراسة الطالب اإليرانيين في الفروعالعلمية المرتبطة بالطاقة النووية.
 إلغاء منع بيع الطائرات المدنية إلي��ران بعد  3عقود منالحظر الظالم ،وفسح المجال أمام إعادة تأهيل القطاع الطيران
اإليراني واالرتقاء بمستوى األمان فيه.
 اإلفراج عن عشرات المليارات من ال��دوالرات التي تكدستوحجبت في السنوات األخيرة خارج إيران ،بسبب الحظر الظالم
المفروض عليها.
 خ��روج البنك المركزي اإلي��ران��ي وشركة النقل البحرياإليرانية وشركة النفط الوطنية ،وشركة النقل النفطية والشركات
التابعة لها ،والخطوط الجوية اإليرانية والكثير من المؤسسات
والمصارف في البالد ( 800ما بين أشخاص وشركات) ،من
قائمة الحظر.
 إتاحة المجال أكثر إليران في األسواق والقطاعات التجاريةوالتقنية والمالية وقطاعات الطاقة.
 إلغاء أي منع أو قيود عن التعاون االقتصادي مع إيران فيالمجاالت كافة ،ومنها الرسملة واالستثمار في صناعة النفط
والغاز والبتروكيماويات ،وسائر المجاالت األخرى.
 -وأخيرا ً إتاحة المجال للتعاون الواسع على المستوى

القد�س تناديكم (تتمة �ص)9

الدولي مع إي��ران في مجال الطاقة النووية السلمية وإنشاء
محطات الطاقة الكهربائية والمفاعالت البحثية وأح��دث
التقنيات النووية.

ردود فعل متباينة

تباينت ردود الفعل الدولية على االتفاق ،ففي وقت رحب معظم
الدول باالتفاق التاريخي ،عارضه وشكك به آخرون.
ففي واشنطن ،دان مجلس النواب األميركي االتفاق ،محذرا ً من
ستؤجج سباق التسلح في العالم .وقال رئيس
أن هذه الصفقة
ّ
مجلس النواب جون بينر في بيان إن «هذه الصفقة لن تؤدي،
على األرجح ،إال إلى اشتعال نيران سباق التسلح في جميع أنحاء
العالم» .كما أن االتفاق سيوفر إليران الوقت والفضاء المطلوبين
إلنتاج قنبلة نووية ،وإن عقد الصفقة مع طهران أظهر تراجع
أوباما عن مبادئه.
من جهة أخرى ،أعرب وزير الخارجية األميركي جون كيري،
عن أمله في ألاّ يتجاوز الكونغرس فيتو الرئيس باراك أوباما في
حال استخدامه .وصرح كيري في مؤتمر صحافي في فيينا حيث
أجريت المفاوضات النووية «ال أؤمن بأن الناس (في الكونغرس)
سيديرون ظهورهم لالتفاق الذي يتضمن خطوات استثنائية
بشأن برنامج إيران النووي ودخوله وتفتيشه».
وفي وقت سابق أمس ،توعد الرئيس أوباما باستخدام حق
النقض في حال تصويت الكونغرس ضد االتفاق النووي ،وقال
إن العقوبات سترفع تدريجيا ً عن إيران مع مضيها بالتزاماتها
المنصوص عليها في االتفاق.
وأوض��ح أوباما أن عدم وج��ود اتفاق مع إي��ران يعني مزيدا ً
من الحروب في منطقة الشرق األوس��ط ،وإن إي��ران كانت ندا ً
ذكيا ً للواليات المتحدة وأرح��ب بالنقاش الحامي لالتفاق في
الكونغرس.

�ضبط كمية �أ�سلحة ( ...تتمة �ص)9
وذك��رت مصادر في الحركة أنه تم قتل المدعو ابو عمر الشامي في
عملية استخباراتية واسعة لمواجهة العنف واالعتداءات االرهابية على
المواطنين في البالد.
كما قتل في العملية احد القياديين التابعين إلحدى الميليشيات المسلحة
المدعو ابو فاروق الذي كان يقوم بتجنيد المرتزقة لتنفيذ عمليات تستهدف
المدنيين.
وفي السياق ،استشهد  10أشخاص وجرح عشرات آخرون في غارات جوية
للعدوان السعودي على حي سوان السكني ،شرق صنعاء.
وتصاعدت أعمدة الدخان من الحي السكني ،وأحصى مسؤول بالمستشفى،
عددا ً كبيرا من النساء واألطفال ضمن الضحايا.
وتواصلت غ��ارات ال��ع��دوان السعودي لليوم الثالث ،على رغ��م الهدنة
التي رعتها األمم المتحدة ،حيث شنت قوات العدوان السعودي قصفا ً جويا ً
ومدفعيا ً وصاروخيا ً كثيفا ً على تسع مناطق في محافظة صعدة الحدودية مع
السعودية.
ودعا عدنان الكاف ،المتحدث باسم «ائتالف عدن لإلغاثة الشعبية» في
تصريحات إعالمية محلية ،األمم المتحدة للتدخل من أجل وصول «سفينتين
عالقتين في البحر ،وتقديم المساعدات للناس».
إلى ذلك ،تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية ،أول من أمس ،من
إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من األسلحة كانت مرسلة إلى عناصر التكفير
واالرهاب بمحافظة لحج.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) ،أن الجيش واللجان
الشعبية بالتعاون مع أبناء مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج أحبطوا
تهريب كمية كبيرة من السالح كانت مخبأة في صندوق شاحنة بطريقة
محكمة.
وأشار المصدر إلى ان «الكمية المضبوطة جرى إنزالها من قبل طيران العدو
السعودي للعناصر التكفيرية بمحافظة لحج بهدف زعزعة االمن واالستقرار
ونشر الرعب في أوساط المواطنين ،واستهداف قوات الجيش الباسلة».
ولفت المصدر إلى أنه جرت مصادرة الكمية المضبوطة ،مع سائق الشاحنة
واحالتهم الستكمال االجراءات.

وأضاف« :بفضل هذا االتفاق لن تطور إيران أي سالح نووي،
لن تستطيع إنتاج اليورانيوم والبلوتونيوم المخصبين لصنع
قنبلة ذرية».
وأش��ار الرئيس األميركي إلى أن االتفاق سيتيح للمفتشين
الدوليين الوصول إلى المواقع اإليرانية التي تثير الشبهات،
مضيفا ً أن المجتمع الدولي يدعم االتفاق النووية الذي وقعته
الدول الست مع إيران ،وشدد على أن األمور قد تغيرت بعد االتفاق
ولم تعد إيران تتحرك وفق الضغوط السابقة.
في السياق نفسه ،رحب الرئيس الروسي فالديمير بوتين
باالتفاق النووي ،مؤكدا ً أن بالده ستبذل كل ما في وسعها لتفعيل
طاقات هذا االتفاق.
وجاء في بيان نشر على الموقع اإللكتروني للكرملين« :ترحب
روسيا بالحل ال��ذي تم التوصل إليه اليوم في فيينا لتسوية
الوضع حول البرنامج النووي اإليراني وبخطة األعمال الشاملة
التي وافقت عليها السداسية وإيران .إننا واثقون من أن العالم
تنفس اليوم الصعداء» .لكون االتفاق يعتمد على مبدأ العمل على
مراحل والمعاملة بالمثل ،الذي كان الجانب الروسي يدافع عنه
في جميع مراحل المفاوضات الصعبة التي استمرت سنوات
طويلة».
وتعهد نتنياهو بأنه «سيعمل كل ما بوسعه لكبح مطامح إيران
النووية» .وقال في مستهل لقائه مع وزير الخارجية الهولندي
في القدس المحتلة أمس« :إن إيران ستتلقى بفضل هذا االتفاق
اآلالف من مليارات الدوالرات التي ستمكنها من مواصلة عدوانها
وإرهابها في المنطقة والمعمورة جمعاء».
وع ّقب رئيس المعارضة «اإلسرائيلية» اسحاق هرتسوغ على
اتفاق فيينا قائالً إنه «تم التفريط بمصالح «إسرائيل» ،وإن أحد
األسباب وراء ذلك هو النزاع الشخصي بين نتنياهو والرئيس
األميركي باراك أوباما».

ً
م�صنعا في م�صر
االحتالل يقيم
لت�شغيل � 5آالف عامل
ناقش مندوبو مصر وكيان العدو أخيرا ً سبل دفع
التعاون االقتصادي قدما ً وذل��ك إضافة إلى التعاون
األمني القائم بينهما في شبه جزيرة سيناء.
وف��ي خطوة ملحوظة ،ينوي كيان االحتالل قريبا ً
إقامة مصنع في مصر بإمكانه استيعاب  5000عامل،
«اإلسرائيلي»
كما أف��اد موقع (المصدر) اإلخباريّ –
ّ
بحسب «رأي اليوم».
وفيما يبدو واضحا ً وجل ّيا ً أنّ كيان االحتالل يقوم
بتطبيق المثل القائل إ ّن��ه مــع األك��ل ت��زداد الشهية
في عالقاته مع مصر بقيادة الرئيــس عبد الف ّتاح
السيسي.
وأض��اف الموقع ق��ائ�لاً ،نقالً عن محافل سياسيّة
وصفها بأ ّنها رفيعة المستوى في «تل أبيب»« :إنّ القرار
جاء في أعقاب لقاء خاص ،عقد هذا األسبوع ،بين نائب
وزير تطوير النقب والجليل ،أيوب قرا ،من حزب (ليكود)
الحاكم والقنصل المصريّ  ،مصطفى جميل ،حيث ناقش
االثنان سبل تعزيز العالقات بين البلدين».
وك��ش��ف ق��را النقاب ع��ن أنّ دع��م اس��ت��ق��رار النظام
المصري هو من أولويات كيانه ،كاشفا ً النقاب عن نية
إقامة مصنع في مصر يوفر  5000فرصة عمل .ووصف
قرا هذا القرار بأنه بشرى لمصر التي تمر بفترة أمنية
صعبة ،على ح ّد تعبيره.
«اإلسرائيلي» قائالً إنّ دعم النظام
وتابع نائب الوزير
ّ
المصري هو مصلحة «إسرائيليّة» ،حتى لو مقابل تقوية
العالقات بين مصر وحماس.

اوالً :لدعم وصول المرابطون من المقدسيين واالراضي
المحتلة عام  1948وع��ام  1967الى المسجد االقصى
وتعزيز مقومات رباطهم في القدس يقتضي العمل:
 1ـ بالدعوة الدائمة بكل الوسائل مدنيا ً ودينيا ً للصالة
والحج الى االماكن المقدسة من داخل االراضي المحتلة.
 2ـ وبتعزيز االتصال االعالمي بين االماكن المقدسة
والعالمين العربي والدولي.
 3ـ الدعم المالي بكل الوسائل المتاحة.
ثانياً :نرى من الضروري تخصيص هيئات شعبية
في كل بلد من الحركات واالحزاب والقيادات والمؤتمرات
واالتحادات للتفرغ في الدفاع عن المقدسات االسالمية
والمسيحية ،ومتابعة اوضاعها والقيام بفعاليات شعبية
إزاء اي اعتداء على المقدسات سواء اذا حصل او هو قيد
االرتكاب وهذا كله يتطلب:
ـ تكوين لجنة فلسطين بعامة والقدس بخاصة في كل
منظمات المجتمع المدني العربي واالسالمي.
ـ شبكة اتصال بين منظمات المجتمع المدني العربية
واالسالمية والمنظمات العالمية المماثلة للعمل على
الوقوف الى جانب قضايانا وفي المقدمة منها قضية
فلسطين ومنها القدس.
ـ لجنة تنسيق بالخصوص لالتصال بالجهات المشار
اليها أعاله.
ثالثاً :انّ الجهود المطلوبة لصد الخطر الحقيقي المحدق
بالمسجد األقصى وهو خطر التقسيم والتهديم يمكن ان
تكون عناوينها ما يلي:
ـ وض��ع استراتيجية اعالمية لتعبئة االم��ة العربية
االسالمية اوال ً والعالم ثانيا ً للقيام بواجباتهم تجاه هذا
الصراع.
ـ منع ظهور الشخصيات الصهيونية على شاشات
التلفزيون العربية واالسالمية وعبر االذاع���ات ،ومنع
المطبعين مع العدو ايضاً.
ـ تعزيز تواجد العاملين داخل االماكن المقدسة.
 رعاية األسر المقيمة حول المسجد االقصى وكنيسةالقيامة.
ـ الموائمة بين االسر الفلسطينية في القدس والعالم
العربي والعالم الغربي.
رابعاً :ان دورا ً للعلماء المسلمين والمسيحيين في
تحريض شعوب العالم للدفاع عن مقدساتهم يمكن ان
ينشأ من:
ـ تعزيز التفاهم االسالمي والمسيحي حول القدس ،دور
االزهر الشريف ،النجف وقم ،الكرسي البابوي في روما،
الهيئات الدينية الداخلية( .ال بد من ان تأخذ المبادرة
إحدى هذه المرجعيات).
ـ الضغط إلص��دار فتوى بأن تحرير فلسطين بعامة
والقدس بخاصة واجب شرعي.
خامساً :ان دورا ً رسميا ً واضحا ً مطلوبا ً برفض تقسيم
المسجد االقصى او التعرض له او ألي جزء من اجزائه ،مع
تأكيد الحق االسالمي الخالص في المسجد بكامل مساحته
وهذا يتطلب:

ـ تحديد وتوضيح ومتابعة لدور الوصاية االردنية –
ولجنة القدس برئاسة المغرب ،وتحديد االجراءات لتفعيل
ذلك.
ـ الموقف من المعاهدات واالتفاقات بشأن القدس.
ـ الضغط على جامعة الدول العربية لتقوم بواجباتها
تجاه القضية الفلسطينية وشعب فلسطين ومدينة
القدس في شكل خاص ولالهتمام في موضوع معاملة
الفلسطينيين في الدول العربية من جهة تأمين االقامة
والسفر والعمل والتنقل وسوى ذلك.
س��ادس �اً :ان مظلة عربية واسالمية وعالمية لدعم
وتعزيز دائرة االوقاف االسالمية في القدس في مواجهة
التهديد بنزع الحصرية االسالمية عن المسجد أمر ملح
ويتطلب:
ـ وض��ع استراتيجية لحماية المقدسات االسالمية
والمسيحية والمعالم الحضارية واالث��ري��ة لمواجهة
المخططات الصهيونية.
ـ الضغط على منظمة اليونسكو للقيام بواجبها وتطبيق
لوائحها في المناطق المحتلة وبخاصة الحفاظ على
التراث والمقدسات عبر ترميمها.
وأخيراً ،ما هو العمل القانوني والسياسي للوقوف
بوجه ما يحصل خاصة لجهة:
ـ دفع المقدسيين أعلى نسبة ضرائب في العالم.
ـ ومنع المقدسيين من االستحصال على رخصة بناء.
ـ وسحب هوية المقدسيين اذا اغترب المقدسي عن بلده
لمدة تزيد على اسبوعين.
ـ وغيرها من االج���راءات التعسفية المخالفة ألبسط
حقوق االنسان.
ومن أجل ذلك ال بد من:
ـ إقامة دعاوى في الداخل.
ـ إقامة دعاوى في الخارج.
ـ مراجعة كل الجهات الدولية واالقليمية لتأكيد عنصرية
«اس��رائ��ي��ل» واص���دار ال��ق��رارات التي تدين عنصريتها
ومعاقبتها عن ذلك وفق الفصل السابع.
ان استمرار بناء المستوطنات بصورة عامة وفي القدس
بصورة خاصة يتطلب موقفا ً واضحا ً وحاسما ً بخاصة
على ضوء ما قاله احد نواب حزب الليكود «لن نتوقف عن
البناء االستيطاني هناك ولو كلفنا االمر بعض االنتقادات
الدولية» ،وكذلك على ضوء تشكيل الحكومات االئتالفية
الصهيونية على قاعدة تعزيز االستيطان.
وال ب ّد من جهد عربي منظم للجواب على:
ـ كيفية العمل لتحويل االنتقادات الدولية ضد سلطة
االحتالل الصهيوني الى قرارات ملزمة؟
ـ كيفية العمل لتحويل القرارات الصادرة عن االتحاد
االوروب��ي المتعلقة ببضائع المستوطنات ومنعها من
الدخول الى البالد الى قرارات نافذة؟
وفي الختام،
القدس تنادينا وعلينا واجب مقدس لنجدتها واالنتهاء
من المرحلة التي تمر بها األمة وهي في سباتٍ العميق.

عمر زين

البحرين :عفو ملكي عن النا�شط نبيل رجب
أص���در ملك البحرين حمد بن
عيسى آل خليفة ،م��رس��وم عفو
عن الناشط الحقوقي نبيل رجب
المسجون حاليا ً.وق��ال��ت وكالة
األنباء البحرينية «صدر عن جاللة
الملك مرسوم ملكي بالعفو الخاص
عن نبيل أحمد عبد الرسول رجب
ألس��ب��اب صحية» ،م��ن دون ذكر
تفاصيل إضافية.
وفي منتصف أيار ،أيدت محكمة
االستئناف البحرينية حكم السجن
 6أشهر على الناشط نبيل رجب
بتهمة إه��ان��ة وزارت�����ي ال��دف��اع
وال��داخ��ل��ي��ة ف��ي م��وق��ع التواصل
االجتماعي «تويتر».
ورجب ناشط في مجال حقوق
اإلن���س���ان وم���ؤي���د ل��ل��م��ع��ارض��ة
البحرينية ،أُف���رج عنه ف��ي أي��ار
 2014بعد عامين أمضاهما في
ال��س��ج��ن ب��س��ب��ب م��ش��ارك��ت��ه في
تظاهرات غير مرخص لها.
وه��و م��وق��وف منذ ال��ث��ان��ي من
ن��ي��س��ان ع��ل��ى ذم���ة التحقيق في
قضية أخرى تتعلق بـ«نشر أخبار
كاذبة بشأن العمليات العسكرية
الدائرة في اليمن».

رهاب النووي ( ...تتمة �ص)9
تعاون تركي ـ قطري مشبوه يخفي بين جنباته
ت��ن��اق��ض��ات ع���دة ،ب��ي��ن دع���م وت��م��وي��ل ك��ل��ي البلدين
للمجموعات المتطرفة اإلرهابية كالنصرة وداعش وما
يسمى بالمعارضة المعتدلة ،فلم يعد خافيا ً االحتضان
القطري الفعلي لتنظيم القاعدة اإلرهابي على أراضيه،
والتورط التركي في إرس��ال ره��اب حقده األس��ود إلى
سورية والعراق ،حيث كشفت مصادر دبلوماسية عن
تقارير سرية أصدرتها أجهزة استخبارات غربية على
رأسها االستخبارات األلمانية والفرنسية والبريطانية،
تتضمن أدلة موثقة عن مدى تورط تركيا وقطر في دعم
اإلرهاب ،وتشير إلى توجهات تركية ـ قطرية إزاء جملة
من األزمات اإلقليمية وخصوصا ً تجاه األزمتين الليبية
والسورية.
وهنا ال يبدو غريبا ً ما يتم إعداده في المطبخ القطري
ـ التركي ،ال سيما وأن التباطؤ التركي ك��ان جليا ً في
المشاركة بالتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» ،ما يدل
على ارتباط التنظيم اإلرهابي ارتباطا ً عضويا ً في أنقرة،
دفعها لصوغ تحالفات حيوية على الساحة اإلقليمية
والدولية ،فحليفتها قطر تسعى لالحتفاظ بنفوذها
بمظلة تمويل «جبهة النصرة» ،أم�لاً في الحفاظ على
مصالحها االقتصادية وتمريرا ًَ لخط الغاز عبر سورية،
ليكون السبب عينه الذي دعمت من أجله قطر جماعة
اإلخوان اإلرهابية لتحقيق مكاسب سياسية.
مصير واحد ولكن مسيرة جديدة في المسرح السياسي
بالتعاطي مع الملفات اإلقليمية فرضته إي��ران على
المحور اإلخواني والوهابي الذي أصبح في مهب رياح
التغيير بعد سنوات من الصبر أنتجت نصرا ً محتماً.

في العمليات» إضافة إلى «إهانة
هيئة نظامية هي وزارة الداخلية».
وات��ه��م��ت النيابة رج��ب أيضا ً
بـ«نشر صور مفبركة ألطفال قتلى
في العمليات الدائرة في سورية،
على أنهم أطفال يمنيون تم قتلهم
خالل العمليات» في اليمن.

وبحسب النيابة العامة ،وصف
رج��ب العمليات العسكرية ضد
الحوثيين في اليمن والتي تشارك
فيها البحرين ،بأنها «ع���دوان»
و»غ��ي��ر شرعية وخ���رق للقانون
ال��دول��ي» ،كما ق��ام وف��ق النيابة
بـ«إهانة قوات التحالف المشاركة

نيبال هنيدي

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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11

12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1شاعر لبناني راحل من شعراء المهجر ومن العصبة
االندلسية
2 .2من الحمضيات ،ثغر ،حاد عن
3 .3نجيع ،إلحقوا ،أداة جزم
4 .4أطلب فعل االمر ،مدينة فرنسية
5 .5أعلى قمة في كريت ،فاقدات االزواج
6 .6أجل ،يسرق ،أرشدا
7 .7لهونا ،وافقي الرأي
8 .8عظام في الفم ،نظمي
9 .9نعم (باالجنبية) ،تقصدون المكان ،نهر في المغرب
1010باطن االنسان ،مرفأ صيني
1111وبّخهما ،يص ّور
1212تتمنيان ،يقرع الجرس

1 .1مرفأ في المغرب
2 .2عاصمة أميركية ،حرف جر ،كثر شحمه
3 .3بحر ،مدينة أردنية ،يقطع
4 .4أدفن في التراب ،نخفيها
5 .5إشترعت ،إلهة الصيد عند الرومان ،متشابهان
6 .6إصبع ،فلوس
7 .7حمال عن االرض ،عاصمة فيتنام
8 .8أشهر ملوك الدولة البابلية ،نذ ُّل
9 .9أدواة حادة تستعمل للحياكة ،جوهر ،مقياس مساحة
1010إكتمل االمر ،وادي في الواليات المتحدة
1111من الحشرات ،ولد الناقة ،طعم الحنظل
1212وجع ،مدينة إيطالية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،218573964 ،534689217
،845792631 ،769124385
،921346758 ،673815492
،386257149 ،457961823
192438576

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1تشارلس داروين  ) 2وادي
قنوبين  ) 3فرم ،يانا ،شنا  ) 4يو،
بطل ،دنستم  ) 5قنطت ،فارقت
 ) 6اربيل ،ارده  ) 7ليل ،نالعب،

يم  ) 8حريصا ،يسلبا  ) 9كأس،
دعما ،دنت  ) 10يس ،اقم ،كباله
 ) 11ملول ،الرين  ) 12هافانا،
تأهب.
عموديا:
 ) 1توفيق الحكيم  ) 2شارون،

يراسله  ) 3ادم ،طاليس ،وا ) 4
ري ،بتر ،الف  ) 5لقيط ،بنادق ) 6
سن الفيل ،عمان  ) 7دون ،االيم ،ال
 ) 8ابادر ،عساكر  ) 9ري ،نقابل،
بيت  ) 10ونشستر ،بدلنا ) 11
نت ،ديانا  ) 12نسامرهم ،تهاب.

 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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SPY
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة روز
بايرن من اخ��راج بول فيغ .مدة
ال �ع��رض  120دق�ي�ق��ة،ABC( .
اب� ��راج ،سينما س�ي�ت��ي ،ديونز،
اسباس ،غاالكسي).
Jurassic World
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة كريس
ب � � � ��رات م�� ��ن اخ � � � � ��راج ك ��ول� �ي ��ن
ت��ري �ف��ورو .م ��دة ال �ع��رض 123
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،اب���راج ،فوكس،
سينمال).
Minions
فيلم تصويري بطولة ساندرا
ب��ول��وك م��ن اخ� ��راج ك��اي��ل بالدا
وبيار كوفين .م��دة العرض 91
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
اب��راج ،سينما سيتي ،سينمال،
فوكس).
The Gallows
فيلم رع��ب ب�ط��ول��ة كاسيدي
غيفورد من اخراج ترافيس كلف
وك��ري��س لوفينغ .م��دة العرض
 150دق��ي��ق��ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينمال ،فوكس).
كابت مصر
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة محمد
امام من اخراج معتز التوني .مدة
العرض  91دقيقة( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
ديونز ،فوكس ،غاالكسي).
Home
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب��ط��ول��ة
ج�ي��م ب��ارس��ون م��ن اخ� ��راج تيم
ج��ون �س��ون .م��دة ال �ع��رض 100
دقيقة( .فوكس ،سينما سيتي).

