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تتمات  /ت�سلية
مواجهات بين ( ...تتمة �ص)9

إل��ى ذل���ك ،دع��ا ال��ت��ي��ار الشعبي الشعب
التونسي للخروج إلى الساحات تعبيرا ً عن
رفض السياسات الفاشلة لالئتالف الحاكم.
وأعلن التيار الشعبي في بيان دعمه التحركات
الشعبية مح ّمالً االئتالف الحاكم مسؤولية ما
آلت إليه األوضاع.
يأتي ذلك بعد يوم على وفاة شرطي خالل
ومحتجين يطالبون
اشتباكات بين الشرطة
ّ
بالشغل في مدينة القصرين ،بينما اندلعت
تظاهرات في العاصمة وبلدات في أنحاء البالد.
وأحرقت حشود إط��ارات للسيارات وردّدوا
هتاف «شغل ..حرية ..كرامة» في ثاني يوم
من التظاهرات التي اندلعت في القصرين بعد
انتحار شاب فشل في ما يبدو في الحصول على
وظيفة.
وتحدّث عثمان يحياوي والد الشهيد رضا
اليحياوي ،حيث اعتبر أنّ مصلحة بالده وأمنها
قبل مصلحة ابنه .وأ ّكد أنّ ابنه استشهد وذهب
ضحية سعيه إلى تأمين الخبز بشرف .مطالبا ً
السلطات التونسية بالتحقيق في مل ّفه وإيفاءه
حقه.
وقال إ ّنه التقى بمسؤولين أمنيين وحكوميين
في والية القصرين ،وأ ّك��دوا له أنّ حق ابنه لن
يضيع ،وأ ّنهم سوف يألفون لجنة تحقيق من
أج��ل كشف حقيقة إزال��ة اس��م ابنه من قائمة
المنتدبين للعمل.
وكان رضا اليحياوي قد فارق الحياة قبل أيام
متأثرا ً بالحروق التي تع ّرض لها عند تسلّقه
أمس عامودا ً كهربائيا ً في القصرين ،احتجاجا ً
على حذف اسمه من قائمة انتداب لمجموعة من

الشباب كانوا اعتصموا سنة  2014بمق ّر والية
القصرين للمطالبة بحق العمل.
وأع���ادت ال��وف��اة واالح��ت��ج��اج��ات ذك��ري��ات
انتفاضة تونس العام  ،2011التي اندلعت
عندما انتحر بائع متج ّول يسعى إلى رزقه ما

جوي ( ...تتمة �ص)9
ج�سر ّ

أثار موجة غضب أجبرت الرئيس األسبق زين
العابدين بن علي على الفرار.
وشملت االحتجاجات أيضا ً مدن تالة وفريانة
والسبيبة وماجل بلعباس والقيروان وسليانة
وسوسة والفحص ،والعاصمة تونس.

وف��ي  2015بلغت م��ع��دالت البطالة في
تونس  15.3في المئة ،في حين كانت 12
بالمئة في  .2010ويش ّكل أصحاب المؤهالت
الجامعية حوالي ثلث العاطلين عن العمل في
تونس.

وزير الخارجية األميركي جون
كيري قال من جهته ،إنّ محادثات
السالم السورية المق ّررة في جنيف
تتأجل يوما ً أو يومين،
هذا الشهر قد
ّ
م��ش��ي��را ً إل��ى أنّ ذل��ك «ل��ن يُحدث
تأخيرا ً كبيراً».
توصله
ّة
ي
عش
يأتي
كيري
موقف
ّ
ف��ي زوري����خ م��ع ن��ظ��ي��ره ال��روس��ي
سيرغي الف��روف إلى ا ّتفاق مبدئي
يقضي بتكليف المبعوث األممي
ستافان دي ميستورا بتأليف الوفد
المعارض مناصفة بين معارضة
الرياض ،واألسماء التي تقدّمت بها
موسكو.
ووفق مصادر ّ
مطلعة ،فإنّ كيري
سيبحث مع المسؤولين السعوديين
المقترح الروسي ،وسيح ّذر في حال
ال��رف��ض م��ن أنّ موسكو ستفرض
وجود وفدين في جنيف.3
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،أع��ل��ن��ت وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة أنّ نشاط
اإلرهابيين في سورية ازداد بشكل
ملموس ُقبيل انطالق المفاوضات
السورية في جنيف.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية
الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر
صحفي أمس« ،لألسف ،من اللاّ فت
بشكل خ��اص ف��ي األي���ام األخ��ي��رة
أنّ ممارسات الجماعات اإلرهابية
ازدادت ُقبيل انطالق المفاوضات

السورية  -السورية في جنيف»،
مشيرة إلى أنّ اإلرهابيين يحاولون
ت��غ��ي��ي��ر ال���وض���ع ع���ل���ى األرض
لصالحهم.
وأش�����ارت زاخ����اروف����ا إل���ى أنّ
مسلّحي «جبهة النصرة» و«أحرار
ال���ش���ام» ح���اول���وا ش���نّ ه��ج��م��ات
على مواقع القوات السورية بعد
حصولهما على دعم من تركيا.
سياق آخر ،أعربت زاخاروفا
وفي
ٍ
عن دهشة موسكو من تصريحات
واشنطن بخصوص ع��دم رؤيتها
توريد المساعدات اإلنسانية من
روسيا إلى سورية.
وق��ال��ت إنّ «وزارة الخارجية
األميركية أعلنت على لسان مم ّثلي
مكتبها الصحفي ،أ ّنها ال ترى تلك
الجهود التي تبذلها روسيا بتقديم
مساعدات إنسانية لسورية .وهذا
غريب ج��داً ،خصوصا ً وأنّ وزارة
الخارجية األميركية ترى كل شيء،
مثل الدبابات الروسية التي يت ّم
نقلها جوا ً أو ب ّرا ً إلى أراضي الدول
األخ��رى ،فيما ال ت��رى المساعدات
اإلنسانية».
وأض��اف��ت «أ ّن���ه ن��ظ��را ً إل��ى ذل��ك،
ّ
حضر خبراؤنا مواد لمراجعة
فقد
م��ا ت��� ّم ف��ع��ل��ه ع��ل��ى م���دى س��ن��وات
ع��دّة بخصوص تقديم المساعدة
اإلنسانية لسورية من قِبل هيئات

تعاون في مجال اال�ستثمارات ..وقر�ض للبنك المركزي الم�صري

الجي�ش العراقي ( ...تتمة �ص)9
وأضاف الضابط العراقي« ،أنّ مه ّمة هذه القوة التي تمتلك مهارات قتالية وأسلحة
أميركية متطورة ،المشاركة مع القوات العراقية وأبناء العشائر في األنبار بتحرير
مناطق غربي البالد في محافظة األنبار ،وخاصة مناطق هيت وأطراف من حديثة والقائم
قرب سورية والرطبة قرب الحدود األردنية ،وتأمين الطريق الدولي الرابط بين بغداد
وعمان».
وأشار إلى أنّ هذه القوة العسكرية الخاصة  101وصلت إلى قاعدة عين األسد في وقت
ّ
متأخر من الثالثاء الماضي ،وستباشر مه ّمتها القتالية والتدريبية مع القوات العراقية
ودراسة جغرافية هذه المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم «داعش».

سيطرة على الحدود

القوة ال�صاروخية ...
(تتمة �ص)9

القاهرة وبكين :توافق لمكافحة الإرهاب
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في
ختام محادثاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ
في القاهرة ،أ ّنهما ا ّتفقا على ضرورة مضاعفة الجهود
المشتركة لمكافحة خطر اإلرهاب والتط ّرف.
وق��ال خ�لال مؤتمر صحفـي مشتـرك في القـاهرة
أمس ،إنّ اإلرهاب بات يهدّد األمن والسلم الدوليّين،
مؤ ّكدا ً في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون
المشترك في مختلف القضايا .وتابع أنّ مباحثاته مع
نظيره الصينـي أظهـرت استمـرار توافـق الـرؤى بين
البلدين.
بدوره قال شي جين بينغ ،إنّ العالقات المصرية
الصينية متينة ولها آف��اق رحبة .وأض��اف أنّ أحد
أهداف زيارته إلى مصر يكمن في مواصلة العالقات
وتعميم التعاون بين البلدين في المجاالت المختلفة،
مؤ ّكدا ً تعزيز االتصاالت والتنسيق في ش ّتى المجاالت
والقضايا الدولية.
وكانت وزارة الخارجية الصينية قالت أمس ،إنّ

وفي السياق ذاته أفاد قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي اللواء نومان الزوبعي،
أنّ مهام الفرقة لن تقتصر على السيطرة الحدودية فقط ،وإ ّنما ستقوم بعملية أمنية في
عمق الصحراء الغربية لقطع كل اإلمدادات عن «داعش» ،مبيّنا ً أنّ الفرقة مز ّودة بأسلحة
خفيفة ومتوسطة وثقيلة ،وطائرات أباتشي ومدافع وكاسحات ألغام.
من جه ٍة أخرى ،أ ّكد رئيس الجمهورية اإلسالمية في إيران حسن روحاني في اتصال
ّ
للتدخل في الشؤون الداخلية
هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد معصوم ،على رفض إيران
للعراق أو االعتداء على األراضي العراقية من قِبل أي دولة أو سلطة.
ووفقا ً لموقع رئاسة الجمهورية اإلسالمية في إيران ،أعرب الرئيس روحاني في اتصا ٍل
هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد معصوم عن تقديره لتهنئة العراق إليران بمناسبة إلغاء
الحظر ودخول خطة العمل المشترك الشاملة حيّز التنفيذ ،من ّوها ً إلى أنّ هذا االتفاق
الدولي سيع ّزز أواصر العالقات بين إيران وجيرانها وأصدقائها ،وال سيّما العراق.
وأض��اف روحاني ،أنّ تمكن الجمهورية اإلسالمية في إي��ران من الدفاع عن حقوق
شعبها ،يُشير إلى أنّ الدول النامية تستطيع أن تحمي حقوقها بالحوار قبالة القوى
العالمية.
وفي السياق ،يعتزم رئيس مجلس الشورى اإلسالمي علي الريجاني زيارة العراق غدا ً
السبت للمشاركة في مؤتمر البرلمانات اإلسالمية في بغداد.
وبحسب «ارنا» ،تأتي زيارة الريجاني للعراق بهدف المشاركة في المؤتمر الحادي
عشر للبرلمانات اإلسالمية في بغداد.
وكان رئيس مجلس الن ّواب العراقي سليم الجبوري أ ّكد حضور رؤساء  7برلمانات
عربية وإسالمية إلى مؤتمر البرلمانات اإلسالمية المنعقد في العاصمة بغداد ،مشيرا ً
إلى أنّ من بينهم رئيس مجلس الشورى اإلسالمي اإليراني ورئيس البرلمان التركي.
ميدانياً ،قضى سالح الجو العراقي على عشرات اإلرهابيين ود ّمر خمسة مقا ّر لهم في
محافظتي نينوى وصالح الدين.
وقال مصدر في قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس« ،إنّ سالح الجو ن ّفذ صباح
اليوم ثماني عشرة غارة جوية استهدفت مواقع عصابات «داعش» اإلرهابية في مدينة
الموصل بمحافظة نينوى وقضاء سامراء في محافظة صالح الدين ،أسفرت عن مقتل 25
إرهابيا ً في الموصل وتسعة إرهابيين آخرين في سامراء ،وإلحاق خسائر فادحة بمعدّات
وآليات اإلرهابيين ،كما ت ّم تدمير خمسة مقا ّر لإلرهابيين».
من جه ٍة أخرى ،أعلن رئيس مجلس محافظة األنبار صباح كرحوت أنّ القوات األمنية
استكملت استعداداتها القتحام جزيرة الخالدية وتطهيرها من عصابات تنظيم «داعش»
اإلرهابي خالل األيام المقبلة.
وأضاف كرحوت ،أنّ معارك التطهير مستمرة في مناطق شرق مدينة الرمادي حيث
تعمل على إخالء المدنيين من مواقع االشتباكات ،وتحديد مم ّرات آمنة لهم لنقلهم إلى
مناطق إيواء في عامرية الفلوجة وقضاء الخالدية والمدينة السياحية في الحبانية مع
توفير المواد الغذائية والخدمات الطبية لهم.
وكانت القوات العراقية قضت أول أمس على  19إرهابيا ً بمناطق مختلفة في محيط
العاصمة بغداد ،وف ّككت وضبطت عددا ً من العبوات الناسفة.

ق��ام الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي ،ونظيره الصيني شي جين
بينغ ،أم��س ،بالتوقيع على ع��دد من
االتفاقيات بين بلديهما ،وذل��ك خالل
الق ّمة الرسمية بين الرئيسين في قصر
رئاسة الجمهورية المصرية.
وو ّقع كل من وزير الخارجية المصري
سامح شكري ،ووزيرة التعاون الدولي
سحر نصر ،ووزي��ر الكهرباء الدكتور
محمد شاكر ووزير التجارة والصناعة
ط��ارق قابيل ،ومحافظ البنك المركزي
طارق عامر ،عددا ً من االتفاقيات ،منها:
اتفاقية التعاون االقتصادي والفني،
واتفاقية تمويل بقيمة مليار دوالر بين
البنكين المركزيين المصري والصيني،
وات��ف��اق��ي��ة ط��ري��ق ال��ح��ري��ر ال��ج��دي��د،
واتفاقية تفعيل العالقات الخارجية
والدبلوماسية بين البلدين ،وغيرها من
االتفاقيات الها ّمة.
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الرئيس جين بينغ أبلغ نظيره المصري في مستهل
زيارته أنّ الصين تدعم مساعي مصر للحفاظ على
االستقرار.
ونقلت الخارجية الصينية عن الرئيس شي قوله:
«المسار الذي تختاره دولة أو شعب ال يمكن فصله
عن التقاليد التاريخية والثقافية أو واق��ع التنمية
االقتصادية ،وينبغي تحديده والسير فيه بطريقة
منظمة بواسطة البلد أو الشعب بنفسه».
وأض����اف ش��ي ف��ي ب��ي��ان ق��ص��ي��ر« :ال��ص��ي��ن ت��ؤيّ��د
مساعي مصر للحفاظ على االستقرار وتنمية االقتصاد
وتحسين مستوى المعيشة ،وتدعم مصر للعب دور
أكبر في الشؤون الدولية واإلقليمية».
ووصل الرئيس الصيني إلى مصر أول أمس في إطار
جولة في الشرق األوسط قبل أيام قليلة من الذكرى
السنوية النتفاضة  25كانون الثاني  ،2011التي
أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بعد أن حكم
البالد  30عاماً.

وت��� ّم مناقشة ال��ت��ع��اون ف��ي م��ج��ال االستثمارات
الصينية في مشاريع مصرية بما في ذلك مشروع لبناء
عاصمة إدارية جديدة.
كذلك قدّمت الصين قرضا ً للبنك المركزي المصري
مليار دوالر للمساعدة في دعم احتياطاته األجنبية.

جين بينغ :لتكن م�صر في محاور طريق الحرير الجديد
القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي

وفي مؤتمر صحفي جمع الرئيسين،
أ ّكد السيسي أنّ زيارة الرئيس الصينى
لمصر جدّدت خصوصية العالقات بين
البلدين ،ق��ائ�لاً« :إنّ المباحثات التى
أجريتها م��ع الرئيس أ ّك���دت استمرار
توافق ال��رؤى وم��واق��ف البلدين تجاه
القضايا اإلقليمية» ،وأض��اف الرئيس
السيسي أ ّن��ه يجب ب��ذل كافة الجهود
الممكنة لحل أزمات الشرق األوسط وفى
مقدّمتها القضية الفلسطينية ،بالتعاون
مع األمم المتحدة.
وأوضح السيسي« ،أو ّد أن أُعرب عن
تقدير مصر لما ت ّم تحقيقه مع الصين
ف��ى ال��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادى والعسكرى
فى وقت قياسي» ،وتابع الرئيس عبد
الفتاح السيسي ،أنّ مذكرات التفاهم بين
القاهرة وبكين ّ
تدل على عزم البلدين على
االرتقاء بأوجه التعاون بينهما ،مضيفا ً
أنّ إص��دار بيان مشترك حول الشراكة
بين البلدين على مدار  5سنوات قادمة
يعكس تطلّعات البلدين لمستقبل يليق

رسمية روس��ي��ة ،ومنظمات غير
حكومية على ح ّد سواء».
م���ي���دان���ي���اً ،أ ّم���ن���ت ال��ط��ائ��رات
ال��روس��ي��ة ج��س��را ً ج��وي��ا ً إلي��ص��ال
المساعدات اإلنسانية إلى مدينة
دير الزور السورية المحاصرة من
قِ��ب��ل «داع����ش» .ال��م��س��اع��دات يت ّم
تجهيزها وتوضيبها قبل أن ُتساهم
الطائرات السورية في إيصالها إلى
من حرمهم التنظيم من الحصول
على الغذاء واألدوية منذ قرابة عام
ونصف.
وت����واص����ل وح������دات ال��ج��ي��ش
والقوات والمسلحة مالحقتها لفلول
اإلرهابيين وال��ق��ض��اء على أع��داد
كبيرة منهم ،وتدمير أوكارهم في
ع��دد م��ن المحافظات .ففي درع��ا
د ّم���رت وح���دات الجيش س��ي��ارات
وت��ج�� ّم��ع��ات إلره���اب���ي���ي «ج��ب��ه��ة
النصرة» والمجموعات التكفيرية
المرتبطة بكيان العدو الصهيوني،
في وقت د ّمرت فيه وحدات الجيش
العاملة بريفي حماة وإدل��ب مقا ّر
وتج ّمعات إلرهابيي «جيش الفتح»
و«جيش النصر» ،كما ن ّفذت وحدة
م��ن ال��ج��ي��ش وال���ق���وات المسلحة
ص��ب��اح أم��س عملية على مواقع
لتنظيم «داعش» اإلرهابي في قرية
القصر شمال شرق مدينة السويداء
بنحو  53كم.

��وج��ه الرئيس
بدولتين عريقتين» .وت ّ
عبد الفتاح السيسي بالشكر للرئيس
الصيني ،سى جين بينغ ،قائالً« :أعتز
شخصيا ً بصداقة الرئيس الصيني،
��رح��ب به ضيفا ً ع��زي��زا ً على مصر».
ون ّ
واستطرد السيسى ،ب��أنّ «عالقة مصر
بالصين ت ّتسم ب��ال��ت��وازن واالستقرار
واالع��ت��دال ،ول��م تشهد العالقات طوال
الـ 60سنة الماضية منذ نشأتها أيّة
أزمات».
وعلى الجانب الصيني ،أ ّكد الرئيس
«ش���ى ج��ي��ن ب��ي��ن��غ» ت��ق��دي��ره للرئيس
السيسى ون��ق��ل التحية إل��ى الشعب
المصري ،وأشار الرئيس الصيني خالل
المؤتمر إلى أنّ العام الحالى يُع ّد الذكرى
الستين للعالقات بين البلدين ،والهدف
من ال��زي��ارة هو مواصلة التخطيط مع
الرئيس السيسي والتعاون العملي بين
الطرفين ،واالرتقاء بالعالقات لمستوى
جديد.
ووصف الرئيس الصيني زيارة الرئيس

السيسي السابقة للصين بالناجحة،
وأ ّك��د على الشراكة االستراتيجية بين
البلدين ،وق��ال الرئيس الصيني ،إ ّنه
ت�� ّم إن��ج��از المنطقة األول���ى للتعاون
االقتصادي لقناة السويس بمشاركة
 32شركة وحجم استثمار  426مليون
دوالر ،مشيرا ً إل��ى أنّ المشروع يو ّفر
 2000فرصة عمل للجانب المصري،
وهناك إطالق للمرحلة الثانية بمشاركة
 100شركة واستثمار ملياري و500
مليون دوالر أميركي.
كما اقترح الرئيس الصيني ،شي جين
بينغ ،أن تعمل بالده ومصر معا ً لتصبح
األخيرة محورا ً في مبادرة حزام وطريق
ال��ح��ري��ر ،وع��لّ��ق ال��رئ��ي��س عبد الفتاح
مرحبا ً باالقتراحات ،وأشار
السيسي،
ّ
إلى استعداد مصر لربط خطط تنميتها
الخاصة ب��م��ب��ادرة ال��ح��زام والطريق،
وتوسيع التعاون في البنية األساسية
مع الصين تحت إط��ار البنك اآلسيوي
لالستثمار في البنية التحتية.

وقال نائب المدير العام التنفيذي لصندوق
رعاية وتأهيل المعاقين محمد الديلمي« :إنّ
عناية الله تداركت  100طالبا ً كفيفا ً في
السكن الداخلي لمركز النور للكفيفين».
م��ي��دان��ي��اً ،واص��ل��ت ال��ق��وة الصاروخية
والمدفعية للجيش واللجان الشعبية ّ
دك
ال��م��واق��ع السعودية ف��ي ن��ج��ران وجيزان
وعسير بمئات م��ن ال��ص��واري��خ وق��ذائ��ف
المدفعية مكبّدة العدو خسائر كبيرة في
صفوفه وآلياته وعتاده.
وقال مصدر عسكري يمني بنجران لوكالة
األنباء اليمنية (سبأ) ،أنّ القوة الصاروخية
والمدفعية للجيش واللجان الشعبية د ّكت
تج ّمعا ً لتأهيل العسكريين السعوديين في
مركز منطقة األخدود ،باإلضافة إلى قصف
مواقع سعودية أخرى في صلة ،ومرابض
مدفعية العدو في خباش ورقابة الطلعة .
وأشار المصدر إلى أنّ وحدات من الق ّناصة
في الجيش واللجان الشعبية قنصت جنديا ً
سعوديا ً في موقع الهجلة العسكري ،ود ّكت
الموقع بعدد من قذائف المدفعية .
ولفتَ المصدر إلى أنّ القوة الصاروخية
والمدفعية قصفت مرابض مدفعية الجيش
السعودي جنوب المعطن ومواقع جنوب
كبري الخوبة ،ومعقل الصيد وبرج رقابة
الموقع ،وأخرى على مواقع الكرس بجيزان،
باإلضافة إلى ّ
دك موقع قيادة حرس الحدود
السعودي في المحاضي بعسير .
ك��م��ا ق��ن��ص��ت ق���وات ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان
الشعبية أرب��ع��ة جنود سعوديين ،فيما
د ّكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش
وال��ل��ج��ان الشعبية ع����ددا ً م��ن ال��م��واق��ع
السعودية بجيزان ونجران .
وق��ال مصدر عسكري بجيزان لوكالة
األنباء اليمنية (سبأ) ،إنّ وحدات القناصة
ف��ي ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية قنصت
جنديين سعوديين ف��ي م��وق��ع الرمضة
وجنديا ً آخر خلف منفذ الطوال ،باإلضافة
إل���ى ق��ن��ص ج��ن��دي ف��ي م��وق��ع ال��م��خ��روق
العسكري .
وأشار المصدر إلى أنّ القوة الصاروخية
والمدفعية في الجيش واللجان الشعبية
د ّك��ت مركز قطاع حرس الحدود بالخوبة
وم��وق��ع��ي المنتزه وال����دود بصليات من
الصواريخ وقذائف المدفعية .

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1
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1 .1من زعماء الثورة الجزائرية ورئيس جمهورية
2 .2فضة ،نوافقه الرأي
3 .3أمر عظيم ،مدينة ألمانية ،سلم
4 .4عتبت عليه ،من الفاكهة الصيفية ،للتفسير
5 .5فقرة ،مدينة بريطانية
6 .6ضربنا بالرجل ،حفرا البئر
7 .7مؤسسة مدينة قرطاجة ،حرف نصب ،للتفسير
8 .8كفرت ،تقفالن
9 .9متشابهان ،مرفأ في بلجيكا ،منزل
1010أدركاه بحاسة السمع ،وعاء يوضع فيه الماء وما شابه
1111أداة إحدى الحواس ،طلب منها فعل األمر ،حرف أبجدي
مخفف
1212قرع الجرس ،أدوات حادة تستعمل للحياكة ،أستفسر
منه

1 .1شاعر أموي معمر من الفرسان
2 .2ضمير ،جزارين
3 .3للتفسير ،عاصمة أوروبية ،حرف جر
4 .4رتلت ،من أنواع الشجر
5 .5تركا دون عناية ،أخاف من
6 .6من األلوان ،أضأتم ،طعم الحنظل
7 .7عزتنا ،حلية تلبس في اليد
8 .8فرعون أسطوري مؤسس ممفيس ،أمرنها
9 .9متشابهان ،كرهنا وبعدنا عن ،من األطراف
1010يهدم ،نعم (باألجنبية) ،عالم بالغيب
1111مدينة أميركية ،يبوس
1212أتقن العمل ،رفضت األمر ،للتأوه
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،2 3 4 1 6 7 8 9 5
،786549321 ،519283674
،691458732 ،847932156
،168325947 ،352671489
923714568 ،475896213

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ال��ط��رف االغ���ر  ) 2لب،
ينتمي ،ايم  ) 3رنين ،راسلها ) 4
فالوغا ،النوس  ) 5اناس ،بانت،
يد  ) 6عاد ،لدينا  ) 7الب ،المانا

 ) 8لياليها ،اسأم  ) 9غد ،االرك،
بلد  ) 10ري��اح ،ب���دادون ) 11
ب��ال ،نك ،ه��راري  ) 12االماني،
دس.
عموديا:
 ) 1الرفاع الغربي  ) 2لبنان،

ليديا  ) 3يالعبا ،اال  ) 4رينوسا،
الح  ) 5فن ،دليل ،نا  ) 6اتراب،
اه��اب��ك��م  ) 7ل��م��ا ،ال���م���ارد ) 8
ايسلندا ،كاهن  ) 9التينا ،دري
 ) 10راهن ،ناسبوا  ) 11ياويا،
النرد  ) 12دم ،سد ،امد ،يس.

 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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Daddy’s Home
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة ويل
فيريل من اخراج سيان اندرس.
مدة العرض  96دقيقة،ABC( .
ك����ون����ك����ورد ،س��ي��ن��م��ا س��ي��ت��ي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
The Hateful Eight
فيلم كوميدي بطولة سامويل
ج����اك����س����ون اخ��������راج ك��وي��ن��ي��ن
ت��اران��ت��ي��ن��و .م���دة ال��ع��رض 167
دقيقة ،ABC ) .سينما سيتي،
سينمال ،امبير ،فوكس).
Ride Along 2
ف��ي��ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة آي��س
كيوب من اخ��راج تيم ستوري.
م�����دة ال����ع����رض  101دق���ي���ق���ة.
( ،ABCك�����ون�����ك�����ورد ،الس
س���ال���ي���ن���اس ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
فوكس ،سينمال).
The Revenant
فيلم تشويق بطولة ليوناردو
دي كابريو من اخراج الجاندرو
غ��ون��زال��ي��ز .م���دة ال��ع��رض 156
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).
The Forest
ف��ي��ل��م رع�����ب ب���ط���ول���ة نتالي
دورمر من اخراج جايسون زادا.
مدة العرض  95دقيقة( .سينما
ستي ،ABC ،كونكورد ،الس
ساليناس ،فوكس).
The Danish Girl
ف��ي��ل��م درام�����ا ب��ط��ول��ة اليسيا
فيكاندر من اخ��راج ت��وم هوبر.
مدة العرض  119دقيقة(.سينما
سيتي.)ABC ،

