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لقاء رو�سي ـ �أميركي ( ...تتمة �ص)9

وفي شأن متصل ،أعلن نائب وزير الخارجية الروسي
غينادي غاتيلوف ،أنّ لقاء ثالثيا ً يجمع روسيا والواليات
المتحدة واألمم المتحدة حول سورية سيعقد في جنيف
(اليوم) الثالثاء ،متوقعا ً تحقيق تقدم خالله.
وأشار الدبلوماسي الروسي تعليقا ً على االجتماع حول
سورية في وقت سابق ،إلى أنّ موسكو تنظر بشكل بناء
إلى اللقاء المرتقب وتتوقع تبني واشنطن في المقابل
موقفا ً بناء وتحقيق تقدم في العملية السورية.
من جهتها ،أعلنت جيسي شاهين المتحدثة باسم
المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي مستورا ،أنّ
األخير سيعقد لقاء في جنيف مع ممثلين عن روسيا
والواليات المتحدة في محاولة لتحريك الحوار السوري
السوري.
وقالت شاهين إن «اللقاء سيعقد غدا ً في جنيف وسيلتقي
دي ميستورا الموفد األميركي لسورية مايكل راتني ونائب
وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف».
إلى ذل��ك ،اتهمت معارضة «مجموعة حميميم» التي
تمثل «المعارضة الداخلية» في سورية ،مجموعة الرياض
بعرقلة المباحثات حول األزمة السورية وتأجيلها لحين
انتخاب الرئيس األميركي الجديد.
وقال رئيس مجموعة حميميم إليان مسعد «في هذه
المرحلة ،تتمثل المهمة الرئيسية لهذه المنظمة (مجموعة
الرياض) بشكل مستمر بتأجيل المفاوضات بخصوص
إنهاء الصراع في سورية ،حيث ستستمر(المفاوضات)
على األقل حتى انتخاب رئيس جديد للواليات المتحدة».
مسعد أضاف أنّ مجموعة الرياض ليست مستقلة فهي
تعبر عن موقف العربية السعودية ،وتركيا ،وقطر اتجاه

على وقع االنق�سامات ( ...تتمة �ص)9

الوضع السوري ،وقال «لوال تدخل تركيا والسعودية،
الستطاعت روسيا والواليات المتحدة منذ فترة طويلة
خلق أرضية خصبة للحوار» ،كما أعرب مسعد عن عدم
تفاؤله بشأن المفاوضات مستقبالً.
ميدانياً ،أعلن «مجلس منبج العسكري اإلثنين» التابع
لـ«قوات سورية الديمقراطية» ،أمس ،عن مبادرة جديدة
تتضمن خروجا ً آمنا ً للمدنيين من المدينة وإطالق سراح
المعتقلين لدى «داعش».
وتضمنت المبادرة المذكورة عدة بنود «أوال ً – السماح
لكل المواطنين المدنيين بمن فيهم الجرحى بالخروج
اآلمن عبر ممرات آمنة إلى المناطق المحررة من قبل قوات
سورية الديمقراطية».
«ث��ان��ي�اً -مقابل ذل��ك ستسمح ق��وات مجلس منبج
العسكري وريفها لتنظيم «داعش» بإخراج جرحاه ومن
يرغب بالخروج معهم إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة
التنظيم»« .ثالثا ً – إط�لاق س��راح كل المعتقلين لدى
«داعش» في مدينة منبج مهما كانت تهمهم»« .رابعا ً –
لتطبيق هذه المبادرة وتنفيذها والتوافق حول تفاصيلها
يقوم «داعش» بإرسال وفد من وجهاء منبج المعتبرين
والمعروفين يمثل أهل منبج للتباحث في األمر».
وف��ي السياق ،أعلن مصدر عسكري س��وري ،أمس،
فرض الجيش السوري سيطرته على عدد من كتل األبنية
في منطقة الليرمون ،وقال «ن ّفذت عمليات عسكرية في
منطقة الليرمون شمال مدينة حلب استعادت خاللها
السيطرة على  33كتلة بناء ومعمل بعد القضاء على عدد
من اإلرهابيين في حين ف ّر العشرات منهم باتجاه الحدود
التركية».

تقرير فرن�سي:
ما هو «ثالوث» تمويل «داع�ش»؟!
ما يتراوح بين  800و 900مليون يورو سنويا ً في حساب
جماعة «داعش» اإلرهابية ،إلى جانب ذلك ،تستغل هذه
الجماعة اإلرهابية تهريب التحف الفنية ،وتجارة المخدرات
والسجائر ،وحققت من ذلك أرباحا ً تصل إلى  150مليون
دوالر في السنة.
وبحسب تقرير البعثة ذاتها ،فإنّ عدد المسلحين في
صفوف جماعة «داعش» اإلرهابية يعرف تراجعا ً مستمرا ً
منذ سنة 2015؛ إذ ك��ان عددهم  30أل��ف مسلح خالل
العام الماضي ،وتقلص إل��ى  12ألفا ً فقط خ�لال السنة
الجارية .ويعود هذا االنخفاض الكبير في عدد المسلحين
إلى الهجمات والتدخالت العسكرية التي تلقاها «داعش»،
ما دعاها إلى خفض متوسط سن التجنيد ليتراوح بين 16
و 17سنة.
وجاء في التقرير ذاته أنّ استقطاب العديد من المسلحين
يتم عن طريق شبكات التواصل االجتماعي التي تستغلها
«داعش» بشكل محكم ،وأنّ  660فرنسيا قد التحقوا بها،
منهم  200امرأة.
التقرير أض��اف أنّ بعثة تقصي الحقائق بصدد إعداد
مجموعة من االحتياطات والتدابير الالزم اتخاذها من أجل
إضعاف موارد «داعش» ،ومن بينها التحكم في السيّولة
النقدية عبر التقليص من التحويالت المالية المجهولة

قامت بعثة تقصي الحقائق الفرنسية المكونة من أكثر
من  60متخصصا ً وباحثا ً وصحافياً ،والتي انطلقت منذ 16
كانون األول  ،2015بإنهاء مهمتها المتمثلة بجمع معلومات
حول الوسائل واآلليات التي تتوفر عليها جماعة «داعش»
اإلرهابية في العراق والشام.
وبحسب صحيفة «هسبرس» ت� ّم إع��داد التقرير بعد
أن قام هؤالء المبعوثين بزيارات إلى عدة بلدان مختلفة،
كبلجيكا واألراضي المنخفضة والواليات المتحدة األميركية
وسويسرا وتركيا والمملكة العربية السعودية .وقامت
البعثة بتسليم تقريرها ،األرب��ع��اء الماضي ،إل��ى كلود
بارتولون ،رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية.
التقرير كشف عن استفادة جماعة «داعش» اإلرهابية
من ثالثة مليارات دوالر كعائد سنوي ،وتعد الموارد
الطبيعية ،مثل البترول والغاز الطبيعي ،أول مصدر تمويل؛
إذ تجني «داعش»  900مليون دوالر سنويا ً من هذه الموارد
الطبيعية ،تنقسم إلى  600مليون دوالر من عائدات البترول
و 300مليون دوالر من عائدات الغاز الطبيعي ،إال أنّ القصف
الذي طال بعض المدن والمعاقل أدى إلى تراجع مواردها،
األمر الذي دفعها إلى إيجاد طرق أخرى للتمويل.
من أبرز هذه الطرق فرض ضرائب على الماء والكهرباء،
وإجبار السكان على تأديتها؛ حيث تضخ هذه الضرائب

برلماني م�صري يطالب بمنح غولن
اللجوء ال�سيا�سي
طالب نائب في البرلمان المصري
حكومة بالده منح اللجوء السياسي
لرجل الدين التركي فتح الله غولن،
ال��ذي تتهمه أن��ق��رة بتدبير محاولة
االنقالب الفاشلة ،ردا ً على استضافة
تركيا معارضين مصريين.
وت��ده��ورت ال��ع�لاق��ات بين تركيا
وم��ص��ر ب��ش��دة ب��ع��د إع�ل�ان الجيش
المصري عزل الرئيس السابق محمد
مرسي ،المنتمي لجماعة «اإلخ��وان
المسلمين» عام  ،2013إثر احتجاجات
حاشدة على حكمه.
ومنذ ذلك الحين تستضيف تركيا
العديد من قيادات وأعضاء جماعة

«اإلخ�������وان» ،ال��ت��ي ح��ظ��رت��ه��ا مصر
وأعلنتها جماعة إرهابية.
وكثيرا ً ما يهاجم الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان الحكومة المصرية
ويندد بما يصفه «االنقالب العسكري
على مرسي» بحسب تعبيره.
وق��ال النائب عماد م��ح��روس ،في
اتصال هاتفي أول أم��س« :تصرفت
ب��ال��ع��اط��ف��ة ال��م��ص��ري��ة وال��وط��ن��ي��ة
ال��م��ص��ري��ة ..ت��رك��ي��ا ت���ؤوي عناصر
الجماعة المحظورة كلها ،واستخدمتها
في إطالق االتهامات على مصر وإثارة
الفوضى»« ...المعاملة يجب أن تكون
بالمثل ..فتح الله غولن من المعارضين

األقوياء للنظام التركي وال مانع من أن
نمنحه حق اللجوء السياسي».
وذكر محروس أنه من المتوقع أن
يحضر رئيس الوزراء شريف إسماعيل
ووزي��ر الخارجية سامح شكري إلى
البرلمان ،لمناقشتهما طلبه ومعرفة
هل هو جائز أم ال؟».
وقال محروس« :أحببت من خالل
البيان العاجل أن نضايق تركيا في
أي شيء أو في أي موضوع»« ...في
الليل والنهار يشتمون مصر ويسيئون
إليها ويؤوون اإلرهابيين والمعارضين
لمصر عندهم ،وهذا ما دفعني للتقدم
بهذا البيان».

وح���ول األزم����ة ال��س��وري��ة ،ش���دد الرئيس
الموريتاني على «ضرورة التوافق السياسي
ف��ي س��وري��ة بين جميع ال��ف��رق��اء ومشاركة
الجميع في إعادة إعمار سورية .ألن  5سنوات
من الصراع لم يجلب لسورية س��وى الدمار
وللسوريين سوى القتل والتمزيق والموت.
من جهته شدّد األمين العام للجامعة العربية
أحمد أبو الغيط في كلمة له خالل القمة ،على
أنّ « الجامعة تحتاج إلى التجديد والتطوير
والتمويل الالزم لذلك لمواكبة التغيرات التي
نشهدها في المنطقة العربية».
ودع��ا إل��ى اليقظة لما يجري في المنطقة،
مضيفا ً «علينا العمل على وق��ف التدهور
والتفكك الحاصل في عدد من البلدان العربية،
وهناك حاجة إلعادة النظر في أساليب معالجة
ملفات بعض األزمات العربية».
وأ ّك��د أنّ المنطقة العربية تخوض حربا ً
ض��د اإلره�����اب ،داع��ي��ا ً إل���ى «وض���ع اآلل��ي��ات
الكفيلة بتنفيذ ال��ق��رارات السابقة للجامعة
العربية وتطوير االتفاقيات وتعبئة الجهود
العربية ،للقضاء على اإلره���اب» .مؤكدا ً أنّ
«قضية فلسطين ستبقى ف��ي ص��در أولوية

العمل السياسي العربي في مواجهة التعنت
اإلسرائيلي».
من ناحيته ،أ ّك��د رئيس المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج،
رف��ض ليبيا التدخل في سيادتها معلنا ً أنّ
طرابلس قررت تفعيل تواجدها في التحالف
العربي ضد «داعش».
وأوضح السراج أنّ «ليبيا مع الوصول إلى
حل سلمي في العراق وسورية واليمن» ،الفتا ً
إل��ى «أننا ندعم كل الجهود العربية إليجاد
مخرج سياسي في هذه الدول».
ب����دوره ،أع���رب ال��رئ��ي��س ال��س��ودان��ي عمر
البشير ،عن تقديره الكبير للدور المصري في
القمة العربية السابقة ،مطالبا ً بضرورة تفعيل
دور الجامعة العربية لحل الخالفات.
وأع ّرب الرئيس اليمني المستقيل عبدربه
منصور ه��ادي أثناء كلمته ،عن ثقته في أنّ
القمة ،ستحقق اآلم��ال والغايات المرجوة
منها.
وق��ال ه��ادي« :نحن ممتنون للجهود التي
ُب��ذل��ت ف��ي سبيل تحصين وح��م��اي��ة الهوية
العربية واألم���ن القومي العربي واالرت��ق��اء

بمسيرة العمل العربي المشترك إلى مستوى
التحديات الماثلة التي تواجهها أمتنا العربية
ف��ي ه��ذه المرحلة الصعبة والعصيبة من
تاريخها».
وق���ال وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��س��ع��ودي ع��ادل
الجبير ،إنّ التطرف والطائفية واإلره��اب أهم
التحديات التي يواجهها العالم العربي.
وأش��ار الجبير في كلمته إلى أنّ «تدخالت
إي��ران في منطقتنا يتناقض مع مبادئ حسن
الجوار» بحسب تعبيره.
وبخصوص األزم��ة في اليمن ح� ّ
�ث الوزير
السعودي األط��راف اليمنية على إيجاد حل
سياسي من خالل تطبيق قرارات مجلس األمن.

إعالن نواكشوط

من جهته ،أ ّكد مندوب موريتانيا الدائم في
الجامعة العربية ودادي ولد سيدي هيبه ،أ ّنه
سيتم تبنى «إعالن نواكشوط» في ختام القمة
التي «ستتبنى موقفا ً يوحد العرب ب��دال ً من
تقسيمهم».
ون��اق��ش ال��ق��ادة ال��ع��رب م��ش��اري��ع ق���رارات
متعلقة ب��ال��وض��ع ال��س��ي��اس��ي واألم��ن��ي في

اليمن :تو�شكا ( ...تتمة �ص)9

القوات الم�شتركة ( ...تتمة �ص)9
وخاطب الجعفري الجالية العراقية بالقول «أدرك أنَّ
قيمة ُو ُجودكم في المهجر تـُكسِ ب صوتكم قيمة استثنائيَّة؛
لترفعوا اسم العراق ،وص��وت العراق من خالل كونكم
الحقيقي هو الذي
سفراء حقيقيِّين» ،الفتا ً إلى أنّ «السفير
ّ
يصدح بصوت العراق ،ويحمل ه َّم أ َّمته».
واعتبر وزي��ر الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري،
أمس األحد ( 24تموز  ،)2016أنّ مستوى حضور مؤتمر
المانحين الذي عقد مؤخرا ً في واشنطن كان جيداً ،مشيرا ً
إلى أنّ مبلغ التبرعات وصل إلى مليارين ومائتي مليون
دوالر ،وهو ليس قليالً ولكنه ال يرقى إلى سقف الحاجة.
ميدانياً ،تواصل القوات العراقية المشتركة تقدمها
جنوب مدينة الموصل شمالي البالد ،وتتجه القوات
العراقية نحو تحرير مركز ناحية القيارة التي تعتبر من
أبرز معاقل جماعة «داعش» جنوب الموصل.
وتستمر القوات العراقية جنوب الموصل ،بتحقيق
المزيد من االنتصارات على جماعة «داع��ش» اإلرهابية
وآخرها سحق المسلحين في قرية العوسجة ضمن قرى
الحاج علي ،التابعة لناحية القيارة جنوب المدينة آخر
معاقل «داعش» في الساحل األيسر من الضفة الشرقية
لنهر دجلة مع استمرار كاميرا العالم بمرافقة القوات
العراقية في تلك القرى.
وقال اللواء الركن عماد السيالوي قائد الفرقة  15في
الجيش العراقي في تصريح للعالم :بعد تحرير قرى

قمتهم التي تجري في وضع بالغ التعقيد في
العالم العربي ،حيث تشهد دول عدة نزاعات
خطرة عالوة على القضية الفلسطينية وملف
اإلرهاب.
كما بحثت مشاريع اقتصادية واجتماعية
يتأخر تطبيق بعضها مثل السوق العربية
المشتركة واالتحاد الجمركي العربي.
يُذكر أنّ الملك السعودي سلمان بن عبد
العزيز أعلّن عن عدم المشاركة ألسباب صحية،
كما أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
تغيب عن الحضور ألسباب أمنية.
وعُ قدت القمة العربية في نواكشوط للمرة
األول��ى منذ انضمام موريتانيا إلى الجامعة
العربية في  ،1973بعد اعتذار المغرب عن
عدم استضافتها في نيسان الماضي كما كان
مقرراً.
كما إنها أول قمة عربية تعقد بعد تولي
األمين العام الجديد للجامعة المصري أحمد أبو
الغيط مهامه مطلع تموز خلفا ً لنبيل العربي.
وبعد قمة أمس ،سيتولى الرئيس الموريتاني
محمد ولد عبد العزيز رئاسة الجامعة العربية
لمدة سنتين.

الحاج علي والتي تسمى قرى وهي مدن ،ممتدة بطول 8
كيلومتر وعرض  3كيلومتر ،رأينا أنّ هناك حاجة لتحرير
قرى أخرى تعتبر مواقع استراتيجية وهي قرى العوسجة
الشرقية والعوسجة الغربية ،وشرعنا بتحرير هذه القرى
وتم تحريرها بسويعات قليلة قياسية حيث انهزم العدو.
وش��ارك في تحرير قرية العوسجة ،اللواء السابع
والثالثين المدرع ضمن الفرقة التاسعة ،واللوائي الواحد
والثاني والسبعين ضمن فرقة الخامسة عشر ومدعومة
بالحشد الشعبي .حيث تمكنت القوات المتجحفلة من
تحرير القرية بوقت قياسي ،ولم تعيقهم العبوات الناسفة،
والتي باتت السالح الوحيد لجماعة «داعش».
وتتجه أنظار القوات العراقية إلى مركز ناحية القيارة
لتحريره ،ال سيما وأنه يعتبر أبرز معاقل جماعة «الداعش»
جنوب المدينة.
قتل  14شخصا ً على األقل وأصيب أكثر من  30آخرين
ج��راء انفجار سيارة مفخخة قرب بلدة الخالص شرق
العراق ،حسب مصادر الشرطة العراقية.
وق��ال المصدر إنّ سيارة مفخخة يقودها انتحاري
انفجرت صباح أم��س ،ف��ي مدخل بلدة الخالص (في
محافظة ديإلى) ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في
صفوف المدنيين بينهم نساء وأطفال.
وأضاف المصدر أنّ «االنفجار تسبب بتدمير واحراق
 12سيارة» ،كانت بالقرب من موقع الهجوم.

ال�سعودية :القب�ض على �إرهابي
داخل م�سجد في الباحة
اعتقلت ق��وات األم��ن السعودية
شخصا ك��ان يحمل أسلحة داخ��ل
ً
مسجد في محافظة بلجرسي بمنطقة
الباحة جنوب المملكة.
وب��ح��س��ب ال��م��ع��ل��وم��ات ،ك��ان
المشتبه ب��ه م��ت��واج�دًا وق��ت صالة
الجمعة داخل أحد المساجد ،حيث
عُ ثر بحوزته على مسدس من نوع
جلوك غير مرخص ،باإلضافة إلى
بعض األعيرة النارية ،التي كانت
مخبأة تحت ع��ب��اءت��ه ،بحسب ما
كشفت مصادر أمنية.
وعثر على سالح شوزن مع ثالث
وأربعين طلقة حية ،عائدة للسالح
الذي كان بحوزته وكانت موضوعة
في سيارته الخاصة.
وت��أت��ي ه��ذه الحادثة بعد عدد
م��ن ال��ت��ف��ج��ي��رات اإلره��اب��ي��ة التي
استهدفت أماكن دينية ،وسط عجز
السلطات السعودية ع��ن القبض
على المنفذين.

وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت منذ السبت الماضي ،بين الجيش
اليمني واللجان الشعبية من جهة والقوات السعودية من جهة أخرى،
على الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة ،لليوم الخامس.
وقالت مصادر أمنية :إن القصف المدفعي المتبادل على الشريط
الحدودي عاد كما كان عليه في األيام األولى للحرب ،ما يهدد بصورة
كبيرة ق��رار وقف إط�لاق النار ،ال��ذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من
نيسان من هذا العام.
وواصلت مقاتالت العدوان السعودي غاراتها على الشريط الحدودي،
وش ّنت غارات على مديرية كتاف ،التابعة لمحافظة صعدة ،ومديرية
حرض التابعة لمحافظة حجة ،وعدد من الجسور الرابطة بين محافظتي
عمران وحجة شمالي البالد.
من جانب آخر ،تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من
قصف معسكر الدفاع الجوي التابع للجيش السعودي بمحافظة نجران
جنوبي السعودية.
واش��ارت مصادر عسكرية يمنية إل��ى أنّ المعسكر قصف بواسطة
ص��اروخ باليستي من نوع زل��زال  ،3كما صدّت قوات الجيش واللجان
الشعبية محاولة تقدم للقوات العدوان السعودي على منطقة حرض
ومنفذ الطوال الحدودي في منطقة ميدي بمحافظة حجة.
وقالت قيادة التحالف العربي في بيان لها ،إنّ قوات الدفاع الجوي
الملكي السعودي اعترضت صباحا ً صاروخا ً باليستيا ً أطلق من األراضي
اليمنية باتجاه مدينة نجران جنوبي المملكة السعودية.
تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية من قصف معسكر الدفاع
الجوي التابع للجيش السعودي بمحافظة نجران جنوبي السعودية.
وأش��ارت مصادر عسكرية يمنية إل��ى أنّ المعسكر قصف بواسطة
ص��اروخ باليستي من نوع زل��زال  ،3كما صدت قوات الجيش واللجان
الشعبية محاولة تقدم للقوات العدوان السعودي على منطقة حرض
ومنفذ الطوال الحدودي في منطقة ميدي بمحافظة حجة.
من جهة أخ��رى ،شنّ طيران السعودي  3غ��ارات جويّة على مديرية
حرض ،وفي محافظة عدن واستمرارا لحالة الفوضى والمعارك المستمرة
بين الجماعات المسلحة اغتال مجهولون رجل الدين السلفي عبدالرحمن
الزهري في حي المنصورة.

ليبيا ت�ستدعي ( ...تتمة �ص)9
من جهته ،أعلن «مجلس ثوار بنغازي» (أكبر تنظيم مسلح في شرق ليبيا)
النفيرالعام ،لمقاتلة القوات الفرنسية واألجنبية الموجودة على األراضي
الليبية.
وفي بيان أصدره ،وصف المجلس الوجود العسكري الفرنسي في ليبيا،
بأنه «عدوان سافر وغزو صليبي» ،متعهدا ً بالعمل من أجل «صد هذا العدوان
وكل عدوان آخر».
من جانبها ،أ ّكدت فرنسا وجود وحدات عسكرية مقاتلة في ليبيا ،بعد قتل
 3جنود فرنسيين كانوا على متن مروحية عسكرية أسقطها مقاتلو «غرفة
عمليات تحرير مدينة أجدابيا» ،وبثوا صورا لحطام المروحية وللجثث،
تثبت وجود عناصر بمالمح أجنبية ضمن من كانوا على متن المروحية ،التي
أسقطت خالل المعارك مع الجيش الوطني الليبي.
وأ ّكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند على أنّ «مهمة الوحدة الفرنسية
هي جمع معلومات استخبارية» ،وقال هوالند« :حالة انعدام االستقرار التي
تعيشها ليبيا تهدد أوروبا ..لذا ،فإن فرنسا تقود حاليا ً عمليات استخبارية
محفوفة بالمخاطر».
وتحدثت وسائل إعالم فرنسية عن أن العناصر الثالثة ،الذين قضوا في
تحطم المروحية الليبية ،هم من وحدة التدخل التابعة لإلدارة العامة لألمن
الخارجي ،وهي «وحدة النخبة في مصلحة االستخبارات الفرنسية».
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1جبال بين ماردين وجزيرة ابن عمر ،للنفي
2 .2ه ّز بقوة ،يمرنانكم
3 .3عاصمة أوروبية ،يالئم
4 .4قبّل ،ينقذ ويعين ،تعمل بجهد
5 .5عاصمة أوروبية ،ترافق
6 .6صارعت ،صوت األلم
7 .7دولة آسيوية ،دولة عربية
8 .8قلب ،أخبرنا القصة ،كوب
9 .9نفيس ،يعلّم ،عملة آسيوية
1010سقط باإلمتحان ،قرع الجرس ،يطلبا فعل األمر
1111بواريد ،سجنا
1212أجالسه على الشراب ،يحصل على

1 .1عاصمة عربية
2 .2ضمير ،زينا
3 .3نهدله (للستار) ،صنوبر
4 .4عار ،مدينة فرنسية ،حرف أبجدي مخفف
5 .5أعلم باألمر ،خالف صفا العيش ،نام
6 .6أثبتم األمر ،مذهب
7 .7حيوان قطبي ،منطقة في الدانمارك ،للتأوه
8 .8يوافقا الرأي ،عاصمة أوروبية
9 .9أحرف متشابهة ،مدينة فرنسية ،مدينة إيرانية
1010راسلناك ،جزيرة بريطانية
مسك ،شهر مصري
ّ 1111
1212سمين ،ما كان في أعالي سوق القمح والشعير

7

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،849213756 ،5773648192
،795134268
،261975834
،428569371
،136827549
،957481623
،614352987
382796415

{ حل الكلمات المتقاطعة:
 ) 1ميشال عفلق ،اا  ) 2رم،
لو ،المتهم  ) 3سنديان ،نتأ ) 4
اسرحدون ،مل  ) 5مرنا ،راغبات
 ) 6طوارق ،ياري  ) 7نبت ،امول
 ) 8ودهم ،نورس ،هب  ) 9حل،

االن ،ك��اب��ل  ) 10نجليد ،ن��ال
 ) 11واو ،نقبل ،بند  ) 12ربا،
اديان.
عموديا:
 ) 1مرسى مطروح ،وي ) 2
يمن ،رو ،دلتا  ) 3دانايه ،جور

 ) 4اليسار ،مال  ) 5ل��وار ،قن،
لينا  ) 6نحر ،ب��ن��ادق  ) 7فل،
دايتون ،با  ) 8الدوغ��ا ،نلد ) 9
قم ،نبراسكا  ) 10تن ،ايم ،البا
 ) 11اهتمت ،وهب ،ن ن ) 12
امال ،البالد.

 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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Star Trek Beyond
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة كريس
ب��اي��ن م ��ن اخ � ��راج ج��وس �ت �ي��ن لين.
م��دة العرض  120دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينمال ،سينما سيتي).
Free State of Jones
فيلم تشويق بطولة ماتيو ماك
ك��ون�غ��ي م��ن اخ� ��راج غ���اري روس.
م��دة العرض  139دقيقة،ABC( .
ك��ون�ك��ورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
The Conjuring 2
فيلم رعب بطولة باتريك ويلسن
من اخراج جايمس وان .مدة العرض
 134دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس س��ال �ي �ن��اس ،س�ي�ن�م��ا سيتي،
دي��ون��ز ،س�ي�ن�م��ال ،ف��وك��س ،سينما
سيتي).
Ghostbusters
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي زاك وودز من
اخ��را ب��ول ف�ي��غ .م��دة ال�ع��رض 116
دقيقة ،ABC( .ك��ون�ك��ورد ،سيتي
كومبلكس ،سينما سيتي ،سينمال،
فوكس).
Now you see me 2
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة جيسي
إيسينبيرغ من اخراج جون م تشو.
م��دة العرض  129دقيقة،ABC( .
ك��ون�ك��ورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس ،غاالكسي).
Finding Dory
ف �ي �ل��م ت� �ص ��وي ��ري ب �ط��ول��ة الين
ديغينريسمناخراجاندروستانتون
وانغوس ماكالين .مدة العرض 103
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد ،الس
سليناس ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،فوكس ،غاالكسي).

