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لطائرات التحالف األميركي استهدفت ً
رت�لا لعناصر
التنظيم ،كانوا يخططون الستهداف مركز قضاء هيت
من منطقة حي البكر بواسطة السيارات المفخخة.
وفي السياق ،قال رئيس الحكومة العراقية إنّ الحشد
الشعبي مؤسسة ال غنى عنها في المعركة ضد داعش،
وال يمكن التفريط بالمواطنين الذين تط ّوعوا فيها.
وأضاف العبادي أنه رغم المشاكل السياسية التي
تمر بها البالد ،فإن األولوية ما زالت للعمل العسكري،
ون�� ّوه بتحقيق االنتصارات على داع��ش في مختلف
الجبهات ،وأك��د رئيس الحكومة أ ّن��ه ت ّم تنفيذ بعض
اإلجراءات اإلدارية التي تسهّل عمل الخطط االصالحية
في العراق.

واستطاعت القوات العراقية فتح طريق بطول 15
كيلومترا ً باتجاه القيّارة والشرقاط ،بعد مقتل سبعة من
مسلحي «داعش» بقصف ج ّوي عراقي على مقر لهم في
مركز ناحية القيّارة جنوب الموصل.
وفي الفلوجة كانت القوات العراقية قد عثرت على
أكبر معمل لتفخيخ السيارات في شارع المستشفى.
كما عثرت على ما يس ّمى المحكمة الشرعية لداعش
حي نزال وتحتوي على ثالثة سجون ،إلى
في منطقة ّ
ذلك نفى قائد عمليات تحرير الفلوجة صحة األنباء
التي تحدّثت عن وجود صيغة لخروج اإلرهابيين من
المدينة ،مؤ ّكدا ً أنه سيت ّم القضاء عليهم جميعاً.
وك��ان تسعة مسلحين من داع��ش قتلوا في غارة

مواجهات عنيفة بعد �ساعات على تبادل الأ�سرى

ولد ال�شيخ :ال موافقة دولية
لنقل بنك اليمن المركزي

قا�ضي كويتي على قائمة �أهداف «داع�ش»
وضع تنظيم «داعش» قاضيا ً كويتيا ً شارك في إصدار
أحكام باإلعدام على أعضاء خلية تفجير مسجد «الصادق»
الذي ت ّم تفجيره في رمضان الماضي ،وضعه على قائمة
المطلوبين لديه.
وأفادت مواقع كويتية أنّ التنظيم أرفق صورة القاضي
في بيان جاء فيه ،أن هذا الشخص «حكم على أخواتنا
بنات آل نصار وعائالتهن بالسجن واإلع���دام» ،وحمل
البيان صورة لمسدس ،تعبيرا ً عن التهديد بقتل القاضي
الذي قال عنه إ ّنه «مطلوب».
يذكر أنّ «داع���ش» نشر قائمة ثالثية على تطبيق
«تيليغرام» للتواصل االجتماعي ،ضمت باإلضافة إلى

في وطننا ،وستمتد يد اإلرهاب لتنال من علمائنا ونسائنا
وك ّل مقدّس ومحترم لدى ّ
الشعب».
ودع��ا تيار الوفاء اإلسالمي في ختام بيانه «أبناء
ّ
يهب من أجل سماحته،
الشعب المسلم والغيور لكي
ّ
باعتباره عنوا ًنا للدّين وكرامة الوطن ،وبذل الغالي
وال ّنفيس في نصرته».
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت ،أمس،
إسقاط الجنسية البحرينية عن المرجع الشيعي األعلى
«عيسى أحمد قاسم» ،حسب ما ذكرته وكالة األنباء
الرسمية.
وقالت وزارة الداخلية إنّ قرار اسقاط الجنسية عنه
يعود إل��ى دوره في تعزيز «بيئة طائفية متطرفة»،
بحسب تعبيرها .مؤكد ًة أنّ المملكة ماضية قدما ً لمواجهة
كافة «قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية
خارجية» ،سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو األفراد الذين
يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي في
البالد.
وزع ّمت الوزارة أنّ المرجع األعلى عيسى قاسم ،أسس
تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية،
وعمل على تقسيم المجتمع تبعا ً للطائفة.

حكومة «الوفاق» ت�ستنكر هجوم ًا
قرب مرافئ النفط في �شرق ليبيا

كما تشهد مديرية نِهم معارك ضارية بين الطرفين وتحديدا ً
في جبل يام شرقي المديرية ،في حين ش ّنت طائرات التحالف
السعودي غارة جوية على منطقة المرهبة في ذات المديرية
شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.
يأتي ذلك فيما تجددت المواجهات في مناطق متفرقة من
تعز ،حيث اندلعت معارك عنيفة بين قوات الرئيس هادي
المسنودة بالتحالف السعودي من جهة وق��وات الجيش
واللجان الشعبية من جهة أخ��رى ،في مناطق الجحملية
وثعبات والكمب عند األطراف الشرقية للمدينة بالتوازي مع
مواجهات مماثلة في محيط معسكر اللواء  35غربا ً ومنطقتي
ال ُزنوج و َكالَبة شماال ً من المدينة جنوب البالد.
وإل��ى محافظة لحج ،فقد ع��اودت ق��وات الرئيس هادي
المسنودة بالتحالف السعودي ،قصفها المدفعي على مواقع
الجيش واللجان الشعبية في منطقة الحويمي بمديرية َك ِرش
شمالي محافظة لحج جنوب اليمن.
أم��ا في محافظة الضالع المجاورة ،فقد أف��ادت مصادر
محلية للميادين عن هدنة إنسانية تقضي بوقف االقتتال بين
الطرفين ،النتشال الجثث التي سقطت خالل المواجهات التي
جرت بينهما في األيام الماضية.
وأشارت المصادر ذاتها ،إلى أنّ فريق من لجنة الصليب
األحمر الدولية سيتكفل بانتشال الجثث بعد سريان الهدنة،
التي يبدأ موعدها صباح اليوم اإلثنين ،دون أن يتطرق اتفاق
الهدنة موعد انتهائها في منطقة ُمر ْيس شمالي غرب محافظة
الضالع جنوب اليمن.

يمني مفاوض ،إنّ المبعوث األممي إلى اليمن
أ ّكد مصد ٌر
ٌ
اسماعيل ولد الشيخ أحمد ،أ ّكد عدم موافقة المجتمع الدولي
على نقل البنك المركزي إلى عدن .وأضاف أنّ ولد الشيخ أحمد
اعتبر هذه الخطوة ستؤدي إلى انهيار االقتصاد اليمني ،الفتا ً
إلى أنّ محافظة عدن ليست آمنة.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني والقائم بأعمال وزير
المالية في صنعاء ،عقدا في الكويت اجتماعات مع المبعوث
األممي وسفراء أميركا وبريطانيا والسعودية.
تمض ساعات على إتما ِم نجاح عملية تبادل
ميدانياً ،لم
ِ
األس���رى ف��ي محافظة ال��ج��وف ،بين ق��وات الرئيس ه��ادي
المدعومة من التحالف السعودي من جهة والجيش واللجان
الشعبية من جهة أخرى ،والتي أفضت إلى اإلف��راج عن 30
أسيرا ً من الجانبين حتى ع��ادت المواجهات على أشدها،
على وقع غارات التحالف السعودي على مديريتي المصلوب
والخب والشعف شماالً ،بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية
لقوات هادي إلى مديرية ال ُم ُتون شمالي غرب المحافظة.
ف��ي المقابل أعلنت وزارة ال��دف��اع اليمنية ،أنّ القوة
الصاروخية للجيش واللجان استهدفت تجمعا ً لقوات الرئيس
هادي في المجمع الزراعي بمدينة الحزم عاصمة المحافظة
ذاتها شرق البالد .وفي محافظة مأرب القريبة استهدفت القوة
الصاروخية للجيش واللجان أيضاً ،تجمعا ً لقوات الرئيس
هادي في منطقة كوفل ،ردا ً على قصف األخيرة بالمدفعية
الثقيلة مناطق حمة ثوابة واألشقري وحزم الحقيل في مديرية
صرواح غربي مدينة مأرب شمال شرق اليمن.

وتابعت «ال يحسبن النظام أنه يمتلك القوة والبطش
واألجهزة األمنية الوحشية ،وأنها ضمانة ألن يقوم
بالتعدي على أكبر رموز الشعب ،وكأنه في نزهة فهذه
الحسابات تنطلق من الوهم وجنون العظمة».
ب��دوره ،اعتبر تيار الوفاء اإلسالمي أنّ قرار النظام
البحريني يمثل «خطوة جنونية حمقاء تهدف لالنتقام
من سماحته على سجلّه ال ّناصع في الوقوف مع أبناء
شعبه المظلومين».
ورأى بيان الوفاء أنّ إسقاط جنسية الشيخ قاسم يُعد
السنين التي أفناها سماحة ّ
الشيخ
«جريمة وانتقاما ً من ّ
والشعب والوطن ،وهي تضع ّ
ّ
الشعب
في خدمة الدّين
أمام خيارين :إ ّما ال ّرضوخ لجريمة النظام وتسليم مصير
سماحة ّ
الشيخ لهم ،ومن بعدها يمكن للسلطة ال ّذهاب
ّ
ّ
ألقصى ح ّد في إجرامها ض ّد كل مك ّونات الشعب ،وإ ّما أن
ينتفض شعب البحرين لدينه ومقدّساته ،ويكبح جنون
النظام من أن يرتكب المزيد من الجرائم».
وشدد البيان على أنّ «سماحة ّ
الشيخ اليوم ال يم ّثل
ّ
شخصه فحسب ،بل يم ّثل هوية هذا الشعب المسلم
وحاضره وتاريخه ،وإذا امتدّت له يد االنتقام والعدوان
ّ
والشرف
فستمت ّد الح ًقا لكل ما يم ّثل الدّين والهويّة والقيم
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القاضي الكويتي ،إثنين من قيادات الضباط العسكريين
في السعودية أحدهما في الرياض واآلخ��ر في منطقة
القصيم.
يُشار إل��ى أنّ القضاء الكويتي وج��ه في وق��ت سابق
اتهامات إلى  29شخصا ً بينهم  7نساء ،في توفير مساعدة
لالنتحاري السعودي ال��ذي نفذ تفجير مسجد الصادق
بالكويت ،الذي يعتبر األكثر دموية في تاريخ الكويت وأدى
إلى مقتل  26شخصاً.
وكان تنظيم «داعش» ،الذي يسيطر على مناطق واسعة
في سورية والعراق ،تبنى تفجير مسجد اإلمام الصادق في
 26حزيران .2015

استنكرت حكومة الوفاق الوطني الليبية ،هجوما ً
ش ّنت ُه جماعة مسلحة حديثة العهد على وح��دات
عسكرية بشرق البالد بالقرب من منشآت نفطية.
واندلع القتال جنوبي مدينة أجدابيا الساحلية،
السبت الماضي ،بين كتائب موالية لحكومة شرق
ليبيا وجماعة تطلق على نفسها اسم سرايا الدفاع عن
بنغازي.
وقال أكرم بوحليقة ،الناطق باسم غرفة عمليات
أجدابيا ،إنّ ثالثة أشخاص على األقل قتلوا وأصيب
عشرة آخرون.
وتتألف سرايا الدفاع عن بنغازي ،في معظمها ،من
مقاتلين أجبرتهم قوات خليفة حفتر الموالي لحكومة
الشرق على التراجع ،في وقت سابق من هذا العام.
ويشن حفتر ،منذ عامين ،حملة في بنغازي على
إسالميين بينهم تنظيم «داعش» وخصوم آخرين.
ويكتسب االستنكار ،من حكومة الوفاق الوطني
الليبية ،أهمية خاصة ألنّ جهات في شرق البالد تعتقد
أنّ الحكومة ،التي تعاني من انقسامات في قيادتها،
تساند الجماعات ذات الميول اإلسالمية.
ويهدد الهجوم الذي يستهدف منطقة على مقربة من
أجدابيا (تبعد مسافة قصيرة عن ثالثة مرافئ نفطية
وشمالي حقول نفط رئيسية) بفتح جبهة جديدة ،في
الحرب بين القوى العسكرية التي تدعم الحكومتين
المتنافستين المتمركزتين في طرابلس ،وفي شرق
البالد منذ العام .2014
وتسعى حكومة الوفاق الوطني ،منذ أيار ،إلى أن
تحل محل البرلمانين والحكومتين المتنافستين ،وإلى
دمج الكتائب الليبية في قوات األمن الشرعية وبينها
القوات الموالية لحفتر.

وق��ال المجلس الرئاسي الليبي ،في بيان ،على
صفحة مكتبه اإلعالمي على موقع فيسبوك إ ّنه «إذ
يدين بأشد العبارات هذا الفعل اإلرهابي فإنه يحمل
المسؤولية كاملة (عن الهجوم) لقيادة وعناصر هذه
الميليشيات ومن يأتمرون بأمرها».
وأض��اف البيان« :ه��ذه الميليشيات التي جاءت
لنجدة فلول اإلرهابيين من تنظيم الدولة (داعش) في
مدينة أجدابيا وبنغازي والذين تالشت وخ ّرت قواهم
أمام ضربات جيشنا الباسل والقوات المساندة له».
وق��ال أح��د السكان إنّ االشتباكات ت��ج�دّدت يوم
األحد.
وم��ا زال��ت ال��ق��وات المسلحة الليبية منقسمة في
أعقاب االضطرابات السياسية التي تلت اإلطاحة
بمعمر القذافي في العام .2011
وأنشأ تنظيم الدولة اإلسالمية معاقل له في أجزاء
من البالد منذ العام  ،2014وهو ينشط بين بنغازي
ومدينة سرت التي تعد أحد معاقله الساحلية وتبعد
نحو  380كيلومترا ً إلى الغرب.
ولكن ،في األسابيع األخيرة تراجع التنظيم المتشدد
إلى وسط سرت ،بعد تقدم القوات الموالية لحكومة
الوفاق الوطني من مدينة مصراتة في غرب البالد.
وأجبر حرس المنشآت النفطية ،وهو قوة منفصلة
تسيطر على مرافئ النفط قرب أجدابيا ومؤيدة لحكومة
الوفاق الوطني ،مقاتلي التنظيم المتشدد على التراجع
إلى شرق سرت.
وقال متحدث باسم الحرس إنّ االشتباكات التي
اندلعت ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة ،ال تهدد بشكل ف��وري
المنشآت النفطية لكنهم مستعدون لحمايتها عند
الضرورة.

ك ّل هذا وأكثر تج َّمع في قضاء واحد في مدينة الرمادي ،وهو قضاء
التوجهات الراغبة
الفلوجة ،وقد جعله موقعه االستراتيجي قبلة لك ّل
ّ
التوجه
بضرب العراق ،فسادت مقولة إنّ مَن يريد ضرب بغداد عليه
ُّ
نحو الفلوجة .هذه المعطيات مجتمعة جعلت تحرير القضاء وعودته
إلى حضن الوطن أمرا ً مهما ً لدرجة قصوى وهدفا ً ال يُمكن التنازل عنه،
وصعبا ً في الوقت عينه ،بالنظر إلى الفيتو األميركي على تحريره
والدعم الخليجي للمسلحين داخله .أما المعطيات الميدانية من سيطرة
وتوسعه على امتداد
تنظيم «داعش» اإلرهابي والتي استم ّرت لسنوات
ّ
القضاء الشاسع من شمال العراق إلى وسطه وجنوبه ،إضافة إلى
اتخاذ المدنيين دروعا ً بشرية وصوال ً إلى صراع المحاور واتخاذ محور
الرياض وحلفائه من معركة تحرير الفلوجة فرصة أخيرة لالنتصار
على محور المقاومة وحشد ك� ّل األوراق لعرقلة التحرير وتشويهه
وص���وال ً إل��ى تحريض المجتمع السني للدفاع ع��ن «داع���ش» داخ��ل
الفلوجة ،وهو ما حصل بذريعة أنّ المحور اإليراني ،ممثالً بالحشد
الشعبي والمستشارين اإليرانيين والقوات األمنية العراقية التي يصفها
اإلع�لام الخليجي بالقوات الصفوية ،يريد احتالل الفلوجة وتحقيق
تغيير ديموغرافي فيها وأنه ينتهك حقوق اإلنسان ،كجزء من تعميق
الصراع الطائفي في المنطقة والذي بدونه ال دور آلل سعود ،ألنهم قادة
الطائفية وبإسقاطها يسقطون حتماً.
لذلك اشت ّد عويلهم في األيام األخيرة التي رافقت معركة التحرير،
فسفيرهم السبهان في بغداد سقط من شدة العناء لمحاولته عرقلة
التحرير أو تأخيره أو إيقافه ،ألنّ مملكة الشر اتخذت من الفلوجة عاصمة
لنشر اإلرهاب في العراق والمنطقة برمتها وكانت تفاوض جهارا ً نهارا ً
على إخراج بعض القادة من القضاء ولم يبق شيء إال وفعلته لتحقيق
ذلك .فسفير الرياض كان سفيرا ً رسميا ً لـ «داعش» في األيام الماضية
وترك ك ّل أفعاله لي ّتخذ من «تويتر» رفيقا ً له ليستمر بشيطنة الحشد
الشعبي ووصفه بشتى األمور البذيئة التي تن ّم عن حقد دفين وتبين
ّ
الحق
نيات قائلها .فمن يتهم المجاهدين الذي يستشهدون في معركة
ض ّد اإلرهاب بأنهم طائفيون أو إرهابيون ،إلى ح ّد مساواتهم بـ «داعش»،
ال يختلف في شيء عن أبو بكر البغدادي أو مَن يمثله.
ويكشف سفير آل سعود وإعالم مملكته الخاوية ،بدفاعهم المستميت
عن التنظيم اإلره��اب��ي مجددا ً م��دى ارتباط حكام البترودوالر بدعم
اإلرهاب واتخاذه حصان طروادة لتحقيق أهداف سياسية ضيقة لهم
ولحلفائهم وسادتهم وأسباب وجودهم في الغرب وواشنطن وتل أبيب.
فاألخيرة اهت ّمت بمعركة الفلوجة بشكل غير مسبوق ودعمت المسلحين
داخل القضاء بشتى وسائل الدعم ،ألنها أيقنت أنّ بقاء «داعش» مسيطرا ً
على القضاء ومنع تحريره على أيدي القوات العراقية والحشد الشعبي
سيمهد حكما ً إلقامة اإلقليم السني الذي سيقطع الطريق البري الواصل
بين طهران ودمشق عبر بغداد ،وص��وال ً إلى دعم المقاومة اإلسالمية
في لبنان ،وهذا كان الدافع األهم واألكبر في دفع الرياض وحلفائها
وتحشيد ك ّل الجهود لبقاء الواقع كما هو عليه وعدم السماح بتحقيق
النصر عبر بندقية المقاومة ،وهو ما حصل رغما ً عن ك ّل مخططاتهم
لينفرط بذلك عقد تقسيم العراق عمليا ً وليمت ّد وجود محور الممانعة
الميداني في العراق من الحدود اإليرانية في محافظة ديالى إلى الحدود
السورية على أطراف محافظة األنبار ليرتسم بذلك النصر من الفلوجة
إلى الرقة ،وليكون لصوت السالح في الميدان الوقع األكبر في كتابة
اتفاقات السياسة المقبلة وبعد ك ّل ذلك ،فإنّ الفلوجة عادت إلى العراق
المقاوم بشعبه وت ّم انتزاعها من اإلرهاب وداعميه بشكل يجعلهم في
ذهول من حجم االنتصار وسرعة تحقيقه .في المجمل يمكن القول إنّ
الفلوجة أسقطت السبهان ومملكته الخاوية وال أمل لهم بعد اآلن بأي
نفوذ في العراق.
الفلوجة جعلت الحشد الشعبي والقوات األمنية يثبتان مجدداً ،أننا
سنكون حيث يجب أن نكون وعلى محور الشر االستمرار بالعويل ،ألنه
لن ينال م ّنا إال السحق والتمزيق.
الفلوجة اليوم تح ّررت وستتبعها حلب وإدل��ب والرقة والموصل
وعندما ننتهي من صنيعتهم «داع��ش» سينالون قسما ً من إجرامه
في عواصمهم ،فمن ربّى العقارب ال ب ّد أن يُلدغ منها وحينها سيكون
الحساب عسيرا ً ولن ينفع الندم.

مصطفى حكمت العراقي

تراجع حدة التوتر بين المغرب وبان كي مون

الرباط ي�سمح لـ 25موظف ًا �أممي ًا بالعودة �إلى ال�صحراء الغربية

أك��دت م��ص��ادر دبلوماسية أنّ المغرب
ع��رض السماح لـ 25م��ن موظفي البعثة
األممية بالعودة إلى الصحراء الغربية ،في
مؤشر لتراجع حدة التوتر بين الرباط واألمم
المتحدة.
ونقلّت رويترز عن مصدر دبلوماسي قوله
إنّ المغرب اقترح عودة  25موظفا ً من البعثة
األممية إلى الصحراء الغربية ،على الرغم من
تواصل المفاوضات بشأن األمر كله.
واستخدم األمين العام لألمم المتحدة بان
كي مون في وقت سابق من العام الجاري،
ك��ل��م��ة «اح���ت�ل�ال» ل��وص��ف ض��م ال��م��غ��رب
للصحراء الغربية عام  1975عندما خرجت

إسبانيا من منطقة الصحراء وحلّت محلّها
المغرب.
وغضبت الرباط مما اعتبرته تخليا ً عن
موقف حيادي ،وقامت بطرد العشرات من
موظفي األمم المتحدة العاملين في البعثة
األممية في الصحراء والتي تعرف باسم
مينورسو.
وت��ج��ري األم���م المتحدة م��ح��ادث��ات مع
المغرب إلنهاء هذا الخالف منذ أشهر ،وقالت
مصادر دبلوماسية باألمم المتحدة ،شرط
ع��دم الكشف عن هويتها ،إنّ المباحثات
حققت على ما يبدو بعض النتائج ،على
ال��رغ��م م��ن تحذيرها م��ن أ ّن��ه ل��م يتم بعد

االنتهاء من شيء أو التوقيع عليه.
ّ
وكشفت المصادر الدبلوماسية نفسها عن
أنّ كالً من المغرب واألمم المتحدة يرغبان
بإنهاء الخالف بينهما ،وأنّ الرباط حريصة
على زي��ارة ب��ان كي م��ون لحضور اجتماع
خاص يعقد على مستوى عال في المغرب،
بشأن التغير المناخي في تشرين الثاني.
وقال مسؤول باألمم المتحدة لرويترز «إذا
لم يحل هذا األمر فال أستطيع تخيل حضور
األمين العام».
ويعتبر الجدال بشأن التصريح الذي أدلى
به بان خالل زيارته إلى مخيمات الجئين
صحراويين ،أسوأ خالف للمغرب مع األمم

المتحدة منذ ع��ام  1991عندما توسطت
األمم المتحدة في وقف إلطالق النار إلنهاء
ح��رب ،بشأن الصحراء الغربية وإنشاء
بعثة مينورسو.
وانتشرت بعثة «مينورسو» عام 1991
في المستعمرة اإلسبانية السابقة التي
ضمها المغرب في عام  ،1975لمراقبة وقف
إطالق النار واإلع��داد الستفتاء حول تقرير
المصير لسكان الصحراء الغربية.
ومشكلة الصحراء الغربية بين المغرب
و»جبهة البوليساريو» الصحراوية ُتعد من
أعقد الصراعات اإلفريقية المستعصية على
الحلول التوافقية ثنائيا ً وإقليميا ً ودوليا ً
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1دولة أفريقية
2 .2مدينة بلجيكية ،جبل مشتعل
3 .3قرع الجرس ،طلبنا فعل األمر ،متشابهان
4 .4ركيزة ،أعلى جبل في مصر بشبه جزيرة سيناء
5 .5مدينة في إمارة أبوظبي ،يرحل إلى غير رجعة
6 .6ضمير منفصل ،من المخلوقات ،للتفسير
7 .7حرف أبجدي مخفف ،أداة جزم ،أطول أنهر فرنسا
8 .8قبيح المظهر ،هرماه هرما ً ناعما ً
9 .9غير مطبوخ ،إشترعا ،أصلحه (للبناء)
1010مدينة أميركية ،عتب
1111ذكر األفعى ،مدينة في وسط المكسيك
1212مدينة أميركية ،إتهم ،خاصتي

1 .1منخفض بين ضفتي األردن الشرقية والغربية ،مقياس
مساحة
2 .2أحد آلهة روما األقدمين ،دولة أفريقية
3 .3غلى القدر ،أحرف متشابهة ،رجاء
مست
4 .4يكاتبّ ،
5 .5وجع ،سنة ،نلقي
6 .6دولة أفريقية
7 .7نألف ،من أسماء األسد
8 .8نوم عميق ،دولة أوروبية
9 .9أهم أنهر سويسرا ،عائلة رسام فرنسي راحل ،حرف
نصب
1010ف ّوضيه ،أتركي دون عناية
1111صاحب مهنة حرة ،تقال قبل األغاني الشعبية
1212وعاء كبير ،عسل ،دخل فجأة
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،983742651 ،715369824
،258694317 ،426815739
،697138245 ،134257968
،579426183 ،861573492
342981576

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1زهرة ابو عساف  ) 2يمن،
ل��ن ،نالوت  ) 3يعادي ،نب ) 4
دينار ،مناديل  ) 5بن ،تجبره ،ينم
 ) 6ناسبنا ،دينا  ) 7اما ،تدريب،

دا  ) 8بالميرا ،اليم  ) 9رين ،لورد
 ) 10همنا ،اا ،حيفا  ) 11رومانيا،
ناب  ) 12اح ،يسب ،نبأ.
عموديا:
 ) 1زي���اد ب��ن اب��ي��ه  ) 2ه��م،
يناما ،م��رح  ) 3رن��ي��ن ،سالرنو

 ) 4عاتب ،ميامي  ) 5االرجنتين،
اس  ) 6بند ،ب��ادر ،انب  ) 7يمر،
راالي  ) 8ع���ن ،ن��ه��دي ،ان ) 9
سانا ،يبارح  ) 10البدين ،لدينا
 ) 11فو ،ينادي ،فا  ) 12تسلم،
امبابه.

 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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Visions
فيلم رعب بطولة اسال فيشر من
اخ��راج كيفن غروتير .مدة العرض
 82دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
ساليناس ،سينما سيتي ،سينمال،
فوكس،غاالكسي).
Welcome to me
فيلمكوميديبطولةويسبينتلي
من اخراج شيرا بيفان .مدة العرض
 87دقيقة ،ABC( .فوكس).
Me Before You
فيلم درام��ا بطولة سام كالفلين
م� ��ن اخ� � � ��راج ت��ي��ا ش � � � ��اروك .م��دة
العرض  110دقائق ،ABC( .الس
ساليناس،ديونز،اسباس،سينمال،
فوكس).
Nina
فيلم درام��ا بطولة زوي سالدانا
م��ن اخ � ��راج سينثيا م � ��ورت .مدة
العرض  90دقيقة ،ABC( .سينما
سيتي،امبير).
Lost in the Sun
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ج��وش
دوهامل من اخراج تيري نيلسون.
م��دة ال�ع��رض  95دقيقة،ABC( .
السساليناس).
تلتت
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة طوني
عيسى م��ن اخ ��راج كريستيان ابو
ع �ن��ي( .س�ي�ن�م��ا س �ي �ت��ي ،اس �ب��اس،
سينمال).
The Nice Guys
فيلم كوميدي بطولة روسل كرو
من اخراج شاين بالك .مدة العرض
 116دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس س��ال �ي �ن��اس ،سينما سيتي،
سينمال).

