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تتمات  /ت�سلية
�إجراءات رو�سية ــ �أميركية ( ...تتمة �ص)9

كما ك� ّ
�ش��ف شويغو أ ّن��ه أم��ر ب��ال��ش��روع ف��ي إيصال
المساعدات الغذائية والمستلزمات األولية إلى حلب
جوا ً وإسقاطها للمدنيين الذين يحاصرهم المسلحون
داخل المدينة .وكلّف العسكريين الروس بإيالء اهتمام
خاص ،إليصال مستلزمات رعاية األطفال والمرضى
ومستلزمات النظافة الشخصية.
كما يجب إبالغ سكان المدينة بفتح الممرات اآلمنة
للخروج من المدينة ،وذلك عن طريق إلقاء المنشورات
من الجو ،والرسائل القصيرة للهواتف المحمولة،
ومكبرات الصوت ،كاشفا ً عن أنّ  77بلدة سورية أخرى
انضمت إل��ى عملية المصالحة خ�لال األي��ام الثالثة
الماضية ،إذ بلغ عدد المدن والبلدات التي يشملها
نظام الهدنة  294بلدة .كما قدم قادة  61فصيالً مسلحا ً
طلبات لالنضمام إلى نظام وقف األعمال القتالية.
وزير الدفاع الروسي أ ّكد أنّ وزارته ستوفد مجموعة
خبراء برئاسة الجنرال حجيمحمدوف ،إلى جنيف
إلجراء مشاورات مع خبراء أميركيين من أجل وضع
إجراءات مشتركة الستعادة االستقرار في حلب ،كاشفا ً
أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب شخصي من وزير
الخارجية األميركي جون كيري.
م��ن جهته ،نفى الكرملين ،قطعياً ،م��زاع��م حول
اس��ت��ع��داد الجيشين ،ال��روس��ي وال��س��وري ،لعملية
عسكرية في حلب تحت غطاء العمل اإلنساني.
وق��ال دميتري بيسكوف ،الناطق الصحفي باسم
ال��رئ��ي��س ال��روس��ي «ت��ج��ري االس��ت��ع��دادات للعملية
اإلنسانية .وال يوجد أي أساس للتشكيك في طابعها
اإلنساني».

ب����دوره ،ق���ال س��ي��رغ��ي ري��اب��ك��وف ،ن��ائ��ب وزي��ر
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي ،إنّ موسكو ت��دع��و واشنطن
وشركاءها اآلخ��ري��ن إل��ى التركيز على حل مسائل
عملية تتعلق بالتسوية في سورية ،بدال ً من السعي
لكسب نقاط سياسية ،مؤكدا ً أنّ مقترح واشنطن وقف
العملية في سورية دون توضيح من هي المعارضة
المعتدلة مكر سياسي.
وأع��رب ريابكوف ،عن تمني موسكو أن ال يصبح
الحوار العملي بينها وبين واشنطن ،مجدداً« ،موضع
مضاربات سيئة النية وشائعات من كل نوع» ،داعيا ً
زمالءه في واشنطن وعمان وجنيف ومدن أخرى تتم
فيها مناقشة هذه الموضوعات« ،إلى التركيز على حل
عملي للمسائل ،ال على محاوالت لكسب هذه النقاط
السياسية أو تلك ،عن طريق تسريبات إعالمية».
كما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي
غاتيلوف ،أنّ موسكو تنتظر من األمم المتحدة تأييد
العملية اإلنسانية الجارية في حلب ،الفتا ً إلى أنّ أيّ
تدابير تتيح تسهيل إيصال المساعدة اإلنسانية إلى
أحياء حلب ستكون موضع ترحيب وستسهم األمم
المتحدة بذلك ،بصورة فعالة وه��ذا ما يتكلم عنه
المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستافان دي
ميستورا.
وف��ي تعليقه على إع�لان ب��دء العملية اإلنسانية
المشتركة في حلب  ،قال المبعوث األممي إلى سورية
ستيفان دي ميستورا إنه «لم تكن هناك مشاورات
معنا» بشأن هذه العملية.
وذكر أنه ينوي التشاور مع المقر الرئيس لألمم

«الكرد�ستاني» :العبادي ( ...تتمة �ص)9
مؤكدا ً أنّ إعالن أسماء المرشحين يقترن بانتهاء تلك المباحثات.
ويقول عضو جبهة اإلصالح النيابية ،النائب اسكندر وتوت ،أول أمس األربعاء ،أن رئيس الوزراء
حيدر العبادي سيقدم مرشحيه للحقائب الوزراية الشاغرة ،اإلسبوع المقبل ،فيما أكد أنّ البدالء
سيكونون من داخل الكتل السياسية.
وكانت المحكمة االتحادية طعنت الشهر الماضي بتصويت مجلس النواب على تغيير خمسة وزراء
من حكومة العبادي ،وأعادت وزراءها إلى مناصبهم ،قبل أن يعلن العبادي ،مؤخراً ،قبوله استقالة
سبعة وزراء ،ينتمون جميعهم إلى التحالف الوطني ،بعد أشهر على إعالنهم تقديم استقاالتهم.
ويشير وتوت إلى أنّ كتلته المعارضة «لن تص ّوت على أيّ مرشح مقدم من قبل الكتل» ،مشددا ً على
ضرورة أن يكون الوزراء الجدد هم من التكنوقراط المستقل.
ويتنبأ النائب اإلصالحي بـ«أزمة سياسية جديدة وانقسام داخل مجلس النواب» ،سيثيرها مرشحو
الكتل السياسية المتمسكة بالمحاصصة ،فيما يعول على «إخالل النصاب القانوني للمجلس في منع
تمرير هؤالء».
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري ،قال أول من أمس الثالثاء ،إنّ مجلس النواب لم يتلق حتى
اآلن طلبا ً من الحكومة بشأن التعديل الوزاري ،فيما أ ّكد أنّ اآللية المتبعة في قبول الوزراء البدﻻء هو
اختيارهم من قبل رئيس الوزراء حصراً.
وقال الجبوري خالل جلسة مجلس النواب الثالثاء الماضي ،أن «مجلس النواب لم يتلق أي طلب من
رئاسة الحكومة بخصوص التعديل الوزاري أو أي طلب بقبول وزراء جدد في الحكومة».
من جهته ،صعّ د النائب عن التحالف الكردستاني أمين بكر ،مطالبات التغيير إلى «استبدال» رئيس
مجلس الوزراء أيضاً ،مشيرا ً إلى أنّ «العبادي غير مؤهل إلدارة الدولة في المرحلة الحالية».
ويقول بكر ،إنّ العبادي «ال يملك الكفاءة والجرأة على تغيير الوزراء الكرد ،ما لم يكن هناك توافق
ومشاورة مع التحالف الكردستاني» ،ملمحا ً إلى أنّ السير بالدولة بخالف ذلك «تترتب عليه آثار
سلبية».

م�صر :م�شروع قانون
لزيادة مرتبات �أع�ضاء الحكومة
أفادت وسائل إعالم بأنّ الحكومة المصرية تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب يقضي برفع
رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ،ونوابه ،ووزراء الحكومة ،والمحافظين ،ونوابهم.
وقالت صحيفة «المصري اليوم» إنّ مشروع القانون ،المعروض حاليا ً على قسم التشريع بمجلس
الدولة لمراجعته وإع��ادة صياغته ،يتضمن  5مواد تنظم على وجه التحديد روات��ب ومعاشات
المسؤولين بالحكومة ،وتلغي العمل بالقانون  100لسنة .1987
وتنص المادة األولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا ً شهريا ً قدره
 42ألف جنيه ،ما يعادل نحو  4.7ألف دوالر وهو الحد األقصى للدخل طبقا ً للقانون ،فيما يتقاضى
نوابه ،والوزراء من أعضاء الحكومة ،والمحافظون 35 ،ألف جنيه شهريا ً (حوالي  3.9آالف دوالر)،
ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظون  30ألف جنيه (نحو  3.37ألف دوالر).
وتقضي المادة الثانية ،بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا ً يساوي  80%من إجمالي رواتبهم،
عند انتهاء شغلهم المنصب ،على أال ينتفع بهذا األمر إال مرة واحدة ،وال تطبق المادة إال على من شغل
أحد المناصب المشار إليها فعلياً.
واستثنى مشروع القانون ،كل من صدر ضده حكم بات في جناية ،أو حكم عليه في إحدى قضايا
اإلرهاب ،أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.
ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه مصر  ،من أزمة عملة خانقة ،وتكافح إلنعاش اقتصادها منذ
أحداث عام  ،2011التي أعقبتها قالقل أدت إلى عزوف المستثمرين األجانب والسياح ،وهما يشكالن
المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة ،بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويالت المصريين
العاملين في الخارج.
وفرض ذلك ضغوطا ً على احتياطيات مصر من العمالت األجنبية التي تراجعت من  36مليار دوالر
في  2011إلى نحو  17.5مليار دوالر الشهر الماضي.

المتحدة ،وخاصة مع ستيفن أوبراين ،مساعد األمين
العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية ،وذلك من
أجل معرفة «رؤيته الشخصية» لهذا الموضوع.
وفي رده على س��ؤال يتعلق بقرار وزارة الدفاع
الروسية إرس��ال خبراء إلى جنيف لبلورة خطوات
م��ش��ت��رك��ة م��ن أج���ل إع����ادة ال��وض��ع ف��ي ح��ل��ب إل��ى
استقراره ،ذكر دي ميستورا «حسب فهمي ،فهناك عدد
من الخبراء العسكريين والمدنيين من روسيا ،وربما
من الواليات المتحدة ،في طريقهم إلى جنيف».
دي م��ي��س��ت��ورا ،ح��� ّذر م��ن ت��ب��ع��ات ف��ش��ل موسكو
وواشنطن ف��ي التوصل إل��ى ات��ف��اق ح��ول التعاون
العسكري في سورية ،وقال «أنّ ذلك سينعكس بصورة
سلبية للغاية على إمكانية إنجاح المفاوضات»
الجارية بين الحكومة السورية والمعارضة.
وتابع الدبلوماسي أ ّنه «في كل حال من األحوال
ستكون المفاوضات صعبة ،لكن علينا أن نعطيهم
(أطراف النزاع) أقصى قدر من الفرص» ،نافيا ً عزمه
إل��غ��اء الجولة ال��دوري��ة م��ن المفاوضات السورية
المخطط لها ف��ي آب المقبل ف��ي ح��ال ع��دم نجاح
المشاورات الروسية األميركية.
إلى ذلك ،أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مقر األمم
المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين أنّ الرئيس
ال��س��وري ب��ش��ار األس���د مستعد لبحث اق��ت��راح��ات
المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا حول تطبيع
الوضع في سورية.
وق��ال ب��وروداف��ك��ي��ن ،إنّ موسكو ت��ع � ّول على أنّ
دي ميستورا سيسرع إج��راء المفاوضات السورية

تقرير �إخباري

ف��ي جنيف بعد ب��دء العملية اإلنسانية ف��ي حلب،
معربا ً ع��ن أم��ل��ه ف��ي أنّ اس��ت��ع��داد األس��د لمناقشة
اقتراحات المبعوث األممي ،وإيجاد ق��رارات حول
حلب سيساعدان دي ميستورا في المضي قدما ً نحو
تسوية األزمة.
وأوضح الدبلوماسي الروسي أنّ الرئيس السوري
وج��ه دع��وة إل��ى رم��زي ع��ز ال��دي��ن رم��زي نائب دي
ميستورا ،ال��ذي ينوي زي��ارة دمشق في  30تموز،
م��ؤك��دا ً أنّ عملية االن��ت��ق��ال ال��س��ي��اس��ي بمشاركة
المعارضة المعتدلة في إصالح مؤسسات الدولة،
تمثل الطريق الوحيد لتسوية األزمة السورية.
جاء ذلك في وقت ،دعّ ت فرنسا وبريطانيا ،أمس،
حلفاء دمشق إلى إنهاء حصار مدينة حلب السورية.
وجاء في بيان مشترك نشر عقب لقاء جمع وزير
الخارجية الفرنسي جان م��ارك إيرولت مع نظيره
البريطاني بوريس جونسون ،في باريس ،أنّ استمرار
حصار المدينة يجعل استئناف مفاوضات السالم
مستحيالً .وتابع البيان أنّ التداعيات «الكارثية»
لحصار ثاني أكبر مدينة سورية ،من شأنها أن تثير
موجات جديدة من النازحين من حلب.
واعتبر الوزيران أنّ «روسيا وحدها ق��ادرة على
إقناع نظام بشار األسد بإنهاء الحرب والعودة إلى
طاولة المفاوضات».
من جانبه ،اعتبر الناطق باسم معارضة الرياض،
رياض نعسان أغا ،أنّ العملية اإلنسانية المشتركة
بين موسكو ودمشق في مدينة حلب السورية لن
تسهل الطريق إلى حل سياسي لألزمة السورية.

الحبيب ال�صيد
يبحث عن ثقة البرلمان
ج��دد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد رفضه
االستقالة من منصبه ،استجابة لمبادرة تقدم بها رئيس الدولة
باجي قايد السبسي لتشكيل حكومة جديدة.
وقال الصيد إنه لن يرضخ للضغوط ،التي يتعرض لها من
قبل بعض األطراف السياسية في االئتالف الحاكم ،حرصا ً منه
على احترام القانون الذي جاء بموجبه إلى رئاسة الحكومة.
وأم��ام تصعيد بعض األط���راف السياسية اتجاه رئيس
الحكومة لدفعه نحو االستقالة ،واعتبار حكومته مجرد حكومة
تصريف أعمال بانتظار تسمية خليفة له؛ قرر الحبيب الصيد
التوجه إلى البرلمان للتصويت على منحه الثقة لمواصلة
عمله؛ وهو إجراء ينص عليه الدستور التونسي.
وم��ن ش��أن إص���رار رئيس الحكومة على ع��دم االستقالة
استجابة لمبادرة رئيس الدولة التي تقضي باستبداله ،إعاقة
المبادرة الرئاسية .وقد يضع البالد أمام مأزق سياسي جديد،
وخاصة في ظل إلحاح بعض األحزاب المكونة لحكومة الصيد
على ضرورة تقديم استقالته.
وقد أبدى رئيس الحكومة الحبيب الصيد امتعاضه الشديد
من الطريقة ،التي أعلن بها الرئيس ق��رار تغييره؛ حيث لم
يتم إبالغه بالقرار بشكل مباشر ،بل «علم باألمر من مصادره
الخاصة»؛ وهو ما «كسر التناغم» الذي كان بين الرجلين،
حسب تعبير الصيد ،الذي يريد البقاء في منصبه حتى نهائية
مأموريته النيابية.
وال��س��ب��ب اآلخ���ر ل��رف��ض ال��ص��ي��د االس��ت��ق��ال��ة ه��و توقيت
ال��م��ب��ادرة ،التي «ج���اءت ف��ي وق��ت حساس م��ن الناحيتين
األمنية واالجتماعية»؛ حيث بدأت «مؤشرات إيجابية تظهر
فيما يتعلق بإحراز تقدم في تجاوز األزمة االقتصادية» ،وفقا ً
للحبيب الصيد.
وفي ظل تمسك كل منهما بموقفه ،سيتوجه الطرفان إلى
قبة البرلمان لحسم األمر .وهو إجراء اتفق عليه رئيس الدولة
ورئيس الحكومة خالل لقاء جمعهما األسبوع الماضي .كما
أنّ هذا اإلج��راء منصوص عليه في الفصل  98من الدستور
التونسي.
وسيطلب الحبيب الصيد من البرلمان عقد جلسة للتصويت
على منح الثقة لحكومته .وهو ما لم يقم به حتى اآلن .وفي
حال تصويت البرلمان لمصلحة بقاء الحكومة ،فإنّ ذلك سيزيد
تعقيد الوضع؛ حيث لم تعد أحزاب االئتالف الحاكم ترغب في
بقائه ،وتتهمه بأنه فشل في إدارة البالد ،وتصر على ذهابه.
وتبدو الخيارات القانونية محدودة أم��ام رئيس الدولة.
فهناك إجراء قانوني آخر لعزل رئيس الحكومة؛ وهو تقديم
الئحة لوم ضد الحكومة .لكن حالة الطوارئ ،التي تم تمديدها
اعتبارا ً من  21تموز الجاري ،تمنع ذلك بمقتضى الفصل  80من
الدستور التونسي ،وخاصة أنّ رئيس الحكومة رفض تقديم
استقالته.
ويمنح الدستور التونسي رئيس الدولة الحق في دعوة
البرلمان إلى التصويت من أجل حجب الثقة عن الحكومة
مرتين فقط طيلة مأموريته؛ وفي حال تصويت النواب لحجب
الثقة ،تع ُّد الحكومة مستقيلة .أما في حال تصويت البرلمان
مرتين لمنح الثقة للحكومة في المرتين ،فيع ُّد رئيس الدولة
مستقيالً .
وبعد إقرار وثيقة المرحلة المقبلة التي قدمها الرئيس إلى
األح��زاب السياسية والنقابات العمالية ،دخلت تونس في
المرحلة الثانية من المبادرة ،التي تقدم بها السبسي .وهي
مرحلة اختيار شخصية جديدة لقيادة الحكومة المقبلة ،التي
يراد منها أن تخرج البالد من أزمتها االقتصادية.
وما يعرقل هذه المرحلة إلى حد اآلن ،هو امتناع رئيس
الحكومة الحالي عن تقديم االستقالة .لكن ذلك ال يمنع من القول
إن نهاية حكومة الصيد باتت قريبة ،خاصة بعد أن التحق
«حزب النهضة» باألحزاب ،التي رفعت الغطاء السياسي عن
الحكومة؛ وهو الحزب الذي توقع مراقبون أن يتمسك بالصيد
بعد أن رفض اإلفصاح عن موقفه منه حتى اللحظة األخيرة.
ويُدرك الحبيب الصيد جيدا ً أن اللجوء إلى البرلمان لن يكون
في مصلحته .بيد أنه يريد إحراج أحزاب االئتالف ،وإيقاعها
في فخ التناقض عندما ستجد نفسها مضطرة إلى التصويت
لحجب الثقة عن رئيس الحكومة ،الذي جاءت به وكانت تدافع
عنه .كما أنه يرفض فكرة إقالته من قبل رئاسة الجمهورية
تحت ضغوط سياسية من «حزب نداء تونس».
وي��ري��د الصيد ك��ذل��ك ب��ه��ذه ال��خ��ط��وة تمرير رس��ائ��ل إلى
التونسيين ،أهمها :تحسين صورته وحكومته أمام الشعب
والدفاع عما يصفه بمنجزات يقول إن حكومته حققتها من جهة؛
ومن جهة أخرى تحميل مسؤولية األزمة جهات تتدخل لعرقلة
سير شؤون البالد ،وكانت تمنع حكومته من إنجاز مهماتها.
ومهما يكن من أمر؛ فإن تونس ليست بحاجة إلى المزيد
من األزم��ات ،وهي التي تمر بمرحلة حساسة ،تواجه خاللها
تحديات أمنية واقتصادية كبرى.

�إیران ِّ
المحر�ضة علی الفتنة
تحذر من �سیا�سات ال�سعودیة
ِّ
ح � ّذر المتحدث بأسم الخارجیة اإلیرانیة بهرام قاسمي،
البعض القلیل من ال��دول التی تقف وعلی ال��دوام إل��ى جانب
سیاسات السعودیة المحرضة علی الفتنة ،وقال إن هذا الموقف
سوف لن یحمل لهذه الدول سوی مسؤولیة ارتكاب الجرائم مثل
ذبح الطفل السوري وحمایة اإلرهاب.
وفیما یتعلق باجتماع القمة العربیة األخیر فی موریتانیا،
رصدت وبدقة جمیع
ص ّرح بهرام قاسمي أن وزارة الخارجیة ّ
تطورات االجتماع والوثائق التی ُنشرت وما قامت به بعض
الدول من اجراءات ضد ایران.
وأشار إلى أن إصدار بیان منفصل من قبل اللجنة الرباعیة
العربیة ضد إیران علی هامش االجتماع األخیر فی موریتانیا،
یكشف عن احباط السعودیة فی الحصول علی اجماع عربي.
وأضاف المتحدث باسم الخارجیة اإلیرانیة ،أن القمة العربیة
فی موریتانیا كانت باهتة وبأقل عدد من المشاركین ،نتیجة
السیاسات السعودیة الداعیة للتفرقة وإصرارها وضغوطها
علی الدول األخری ،بدعم حربها فی اليمن وحمایة اإلرهابیین
فی سوریة وال��ع��راق وسیاسة القمع فی البحرین ،وخیانة
السعودیین للعالم العربي فی موضوع التحالف ضد الكیان
الصهیوني.

المبعوث الأممي� :إن�شاء �أن�صار اهلل وحزب �صالح
«مجل�س ًا �سيا�سي ًا» ّ
يهدد عملية ال�سالم في اليمن
أكد مبعوث األمين العام لألمم المتحدة الخاص إلى اليمن ،إسماعيل
ولد الشيخ أحمد ،أن توقيع انصار الله وحالفاءهم اتفاقا ً لتشكيل
مجلس سياسي يعرض محادثات السالم الجارية في الكويت للخطر،
بحسب تعبيره.
وقال المبعوث في بيان صحافي ،أمس« :يشكل هذا االتفاق انتهاكا ً
قويا ً لقرار مجلس األمن الدولي  )2015( 2216الذي يطالب «جميع
األطراف اليمنية ،وال سيما أنصار الله ،باالمتناع عن اتخاذ المزيد من
اإلجراءات االنفرادية التي يمكن أن تقوض عملية االنتقال السياسي
في اليمن» ،ويدعوهم إلى «التوقف عن جميع األعمال التي تندرج
ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن».
وأضاف المبعوث األممي« :إن هذا التطور ال يتماشى مع االلتزامات
التي قطعها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بدعم العملية
السياسية التي تتم بإشراف األمم المتحدة ،فاإلعالن عن ترتيبات
أحادية الجانب ال يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم
الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر».
من جهته ،ق��ال عبد الملك المخالفي ،وزي��ر خارجية الحكومة
الموالية للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي إن تشكيل انصار
الله وصالح مجلسا ً أعلى إلدارة اليمن يعد انقالبا ً على الشرعية
الدستورية واألممية.
وج��اء تصريح المخالفي أثناء مغادرته الكويت ،حيث تستمر
المفاوضات بين األطراف اليمنية حول التسوية السياسية في البالد.

من جهة أخرى ،قال مصدر خليجي ،في تصريح تناقلته وسائل
إعالمي يمنية «إن إعالن انصار الله وصالح تشكيل مجلس سياسي
جديد إلدارة ش��ؤون البالد سياسيا ً وعسكريا ً يعتبر نسفا ً كامالً
للمشاورات اليمنية في الكويت إلى جانب الحكومة اليمنية».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1أديب إيرلندي راحل علم إحدى الفتيات وأغرم بها فكتب
إليها «مذكرات إلى ستيال»
2 .2متشابهان ،تعبىء ،قبيح المظهر
3 .3باشرن العمل (هن) ،نعاون
4 .4بلدة لبنانية ،نتشوق للقيام بعمل ما
5 .5غيّر ،أعلى قمة في كريت ،رب
6 .6نفاخر ،نرفض الشيء
7 .7خالف كفرها ،طريقة
8 .8يضرب باليد ،أشار باليد
9 .9خاصتي ،مدينة مصرية ،والية أميركية
1010رفعت عن األرض ،مدينة إيرانية
1111من الفصول األربعة ،بلدة سورية
1212رجاء ،مادة تدخل في صناعة األكياس وما شابه

1 .1فلكي أندلسي إشبيلي أثبت أن المريخ والزهرة أقرب
إلى األرض منها الى الشمس
2 .2مدينة سودانية ،حمام بري
3 .3أمالي ،أحرف متشابهة
4 .4ب��رك��ان مشتعل ف��ي إيطاليا ،ج��زي��رة دانماركية في
البلطيق
5 .5إسم إشارة ،حادثتم مالسنة ،من الحبوب
6 .6آلة طرب ،أعلى قمم العالم وأضخمها
7 .7بشر،إقترب من ،خوفي الشديد
8 .8مدينة فيتنامية ،قوى الشيء
9 .9خالف إستقبلت ،أبو البشرية ،سكان البادية
1010يثنيان على ،بلدة لبنانية
1111حرف جر ،مكان اللعب ،يجمع عن األرض
1212تجعله مستوي السطح ،ظهر من بعيد ،للتفسير
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،829745136 ،546139278
،275896413 ،137268549
،394571862 ،618324957
،462917385 ،753482691
981653724

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1بويرتو ريكو  ) 2ديانا،
ع��ادالت  ) 3ل��س ،ب��ادن ،ون��ي ) 4
بارنتس ،بيال  ) 5يتوق ،الكم ،ما 6
) ناسبه ،دبلن  ) 7اعاتب ،لمحت

 ) 8ل��ن ،ل��وري��ان ،دم  ) 9حاله،
الع���ب  ) 10ك��ي��ف ،ام��س��ي ،نيس
 ) 11مايسن ،منحا  ) 12ترسان،
دبغت.
عموديا:
 ) 1بد ،بيت الحكمة  ) 2ويالت،

عنايا  ) 3ياسرونا ،لفيت  ) 4رن،
نقاتله ،سر  ) 5تابت ،سبو ،انس 6
) اسلب ،ريم  ) 7رعد ،اهلي ،سمن
 ) 8يانبك ،مالين  ) 9كد ،يمدحنا،
حد  ) 10ول��ول ،ب��ت ،عناب ) 11
انامل ،دبي  ) 12فتي ،انام ،سرت.

 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).

