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تتمات  /ت�سلية
البرلمان يحجب ( ...تتمة �ص)9

القوات الم�شتركة ( ...تتمة �ص)9

م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��ع��ق��ي��د أح��م��د
الجبوري ،الضابط في شرطة نينوى،
مقرها ق��اع��دة «سبايكر» بمحافظة
صالح الدين ،إنّ «تسعة من عناصر
التنظيم قتلوا ،بقصف جوي لطائرات
التحالف على أه��داف ثابتة وأخرى
متحركة داخ��ل الموصل ،فضالً عن
مقتل م��دن��ي واح����د ،وإص��اب��ة ستة
آخرين بجروح» .وأوضح العقيد ،أنّ
«أكثر من  20ضربة جويّة استهدفت
مقرات ثابتة للتنظيم داخ��ل جامعة
الموصل شمالي المدينة ،وتحديدا ً
كلية العلوم اإلسالمية ،وضربة ثانية
استهدفت المعهد الفني ،كما استهدفت
الطائرات الحربية أهدافا ً متحركة في
منطقة الفيصلية ،وحي الرفاق شرقي
المدينة».
وفي السياق أعلن الجيش العراقي
عن إحباط  3عمليات انتحارية في
تقاطع ال��ش��رق��اط بمحافظة صالح
الدين.
ونقل مصدر عن بيان لخلية اإلعالم
الحربي صدر أمس ،أنّ  3انتحاريين
قتلوا وتم تفجير  3عربات مفخخة،
ع��ن��دم��ا ت��ص��دى ال��ج��ي��ش لمحاولة
الهجوم الثالثي الذي استهدف قطعات
عسكرية في تقاطع الشرقاط.
هذا وتشن القوات العراقية حاليا ً
عملية عسكرية للسيطرة على مدينة
الشرقاط بالكامل ،باعتبار تحرير هذه
المدينة خطوة مهمة على الطريق إلى
استعادة مدينة الموصل الواقعة على
مسافة  100كيلومتر إلى الشمال من
الشرقاط ،من أيدي تنظيم «داعش».
م��ن ج��ه��ت��ه ،أع��ل��ن األم��ي��ن ال��ع��ام
لمنظمة «بدر» ،هادي العامري ،انتهاء
عملية تحرير جزيرة الخالدية شرق
مدينة ال��رم��ادي بالكامل ،مبينا ً أن
حسم العملية بيومين جاء خالفا ً لما
كان يتوقعه البعض ،فيما أشار إلى
تأمين الطريق من مدينة الرمادي إلى
الحدود األردنية.
وق��ال العامري ف��ي بيان ل��ه ،إنه
«تم االنتهاء من عملية تحرير جزيرة
الخالدية من نقطة االنطالق وصوال ً إلى
البو عبيد ،وكذلك المناطق المحصورة
بين الخط السريع ونهر الفرات ،وهي
مناطق ك��ان��ت م��وب��وءة ب��ال��دواع��ش

والقاعدة سابقاً» على حد تعبيره.
وأض�����اف ال���ع���ام���ري ،أنّ «ه���ذه
المناطق بقيت غير آم��ن��ة منذ عام
 ،2014وسقطت بعد التاسع من
حزيران من العام نفسه وأصبحت بيد
اإلرهاب» ،مؤكدا ً أنّ «هذه العملية بكل
صراحة جاءت خالفا ً لما كان يتوقعه
البعض بأنها قد تكون حرب استنزاف
وتستغرق مدة طويلة ،لكنها ُحسِ مَت
خالل يومين».
وتابع العامري ،أنّ «الطريق من
بغداد إل��ى الجسر الياباني مؤمن،
وم��ن الجسر الياباني إل��ى الرمادي
أصبح اليوم مؤم ًنا ،وكذلك الطريق من
الرمادي إلى الحدود األردنية».
وك��ان قائد عمليات األنبار اللواء
ال��رك��ن إسماعيل ال��م��ح�لاوي ،أعلن
السبت ع��ن ان��ط�لاق عملية تحرير
جزيرة الخالدية شرق الرمادي من
ثالثة محاور.
وم��ع انتهاء المرحلة الثانية من
عمليات تحرير جزيرة الخالدية شرق
مدينة الرمادي غربي العراق ،وصلت
ال��ق��ط��ع��ات العكسرية إل���ى الحافة
الشمالية لنهر ال��ف��رات ..وت��م تطهير
 20كيلومترا ً من منطقة البوشجل
إل��ى البوعبيد إذ ت� ّم تطهيرها بشكل
كامل ،باإلضافة إلى محطة وقود في
الجهة الشرقية للجزيرة من إرهابيي
«داع���ش» ،ودخلت القطعات منطقة
ك��رط��ان ،فيما تعمل ال��ق��وات األمنية
حاليا ً على تفتيش المناطق وإزال��ة

العبوات الناسفة.
وفي تصريح للصحفيين أشار قائد
شرطة األنبار اللواء هادي رزيج إلى
أنّ طبيعة األرض في جزيرة الخالدية
ت��س��اع��د ع��ل��ى زرع ه���ذه ال��ع��ب��وات،
وأض���اف :لكن والحمد لله بالخبرة
المتسمة للجهد الهندسي ل��دى كل
القطعات األمنية تمت معالجة الكثير
من هذه العبوات.
وأك���د :أنّ ه��ذه العملية م��ن أهم
العمليات وتعتبر ح��ال��ة إيجابية
تنعكس على مدينة ال��رم��ادي ،حيث
تؤمن مدينة الرمادي بالكامل ،وتؤمن
أيضا ً قضاء الخالدية.
وأعلنت قيادة عمليات األنبار إحباط
ه��ج��وم ب��س��ي��ارة مفخخة استهدف
وح���دات م��ن ق��وات الحشد الشعبي
داخل الخالدية ..وقال وزير الداخلية
المستقيل محمد الغبان للصحافيين:
إنّ هذه العمليات مهمة جدا ً باعتبارها
سوف تنعكس بشكل إيجابي على فتح
الطريق الدولي ،وسوف توفر للدولة
العراقية الكثير من األمان عندما يفتح
هذا الطريق وينفتح التبادل التجاري.
وأعلن نائب رئيس هيئة الحشد
الشعبي ،أنّ نحو عشرين كيلومترا ً
متبقية فقط إلك��م��ال تحرير جزيرة
ال��خ��ال��دي��ة وال��ج��ان��ب ال��غ��رب��ي منها
الممتد إلى الحدود السورية ،الفتا ً إلى
أنّ المعركة ستحسم خالل الساعات
المقبلة.

مواجهات عنيفة ( ...تتمة �ص)9
وكان وفد الرياض أعلن أول أمس ،موافقتها على اقتراح
تقدم به المبعوث الدولي لحل النزاع المستمر في اليمن منذ
أكثر من عام.
من جهته ،أعلن المتحدث باسم قوات التحالف الذي
تقوده الرياض ،العميد أحمد عسيري ،أنّ حمالت التحالف
في اليمن ستستمر حتى ينتهي االنقالب على الشرعية في
البالد ،بحسب تعبيره.
وف��ي تصريحات متلفزة ،ق��ال عسيري ،إنّ األعمال
العدائية على حدود المملكة السعودية لم تتوقف خالل
الفترة الماضية ،مشيرا ً إلى أنّ قيادة التحالف «لم ترد على
االنتهاكات السابقة تسهيالً لعمل المجتمع الدولي».
وتابع قائالً إنّ ح��دود السعودية عصية س��واء على
«االنقالبيين» أو على أيّ طرف آخر ،وأنّ الحمالت الحوثية
على الحدود السعودية ليس لها أي هدف عسكري ،مضيفا ً
«الحدود السعودية خط أحمر ولن نقبل بأي مساس لها».
وأكد عسيري أنّ حدود بالده لن تكون طرفا ً فى أي حوار
داخلى في اليمن ،ولن تكون حدود السعودية طرفا ً فى أي
تفاوض داخلى ،ألن السعودية ليست طرفا ً فى المعادلة
الداخلية اليمنية.
ميدانياً ،تتواصل المعارك على أشدها عند الحدود
اليمنية السعودية ،حيث أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أنّ
خزانات أرامكو ومواقع تنصاف ومرابض المدفعية في
قاعدة بن يالين قصفت بصلية من صواريخ الكاتيوشا في
نجران .كذلك استهدفت مدفعية الجيش واللجان مواقع
عسكرية سعودية شرق منطقة البرج ،بالتزامن مع إطالق
صاورخ أوراغ��ان على تجمع الجيش السعودي في عرق
السيول بالخضراء في قطاع نجران.
وفي جيزان أ ّكد مصدر عسكري أنّ القوة الصاروخية
للجيش واللجان ،استهدفت تجمعا ً للقوات السعودية يضم
 17آلية سعودية في منطقة المعزاب بصواريخ الكاتيوشا.

يأتي ذل��ك فيما ت��دور مواجهات عنيفة بين الجيش
واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة
بالتحالف السعودي من جهة ثانية ،في موقع الدفاع
الجوي ومنطقة الزنوج شمالي غرب مدينة تعز ،وذلك
بالتزامن مع قصف مدفعي متبادل بين الطرفين في مديرية
الوازعية جنوبي غرب المحافظة.
وفي محافظة شبوة تجددت المواجهات العنيفة بين
الطرفين في مديرية عسيالن غربي المحافظة ،أسفرت عن
مقتل وإصابة  20عنصرا ً من قوات الرئيس هادي ،وفق ما
أكدت مصادر محلية للميادين.
أما في صعدة فقد عاودت مقاتالت التحالف السعودي
استهداف معسكر البقع في مديرية كتاف غربي الحدودية
غربي المحافظة ،بالتزامن مع استهداف معسكر كهالن
وسط المدينة شمال اليمن.
كذلك عاودت طائرات التحالف السعودي قصفها لمناطق
متفرقة في مديرية الخب ،والشعف شمالي محافظة الجوف
الصحراوية شرق اليمن.
وإلى صنعاء حيث تواصل قوات الرئيس هادي قصفها
الصاروخي والمدفعي ،على مناطق مبدعة وملح وبني
بارق عند األطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء.
وفي سياق منفصل ،هدم مسلحون متشددون مسجدا ً
يعود إلى القرن السادس عشر في تعز .
ونقلّت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول محلي
أنّ مسلحين يقودهم زعيم سلفي محلي يعرف باسم «أبو
العباس» فجروا مسجد اإلمام عبد الهادي السودي الذي
يعتبر أحد أشهر األولياء الصالحين في اليمن.
ودانت الهيئة العامة لآلثار والمتاحف تدمير المسجد
والمقام والقبة ،مشير ًة إلى أنّ هذه القبة تعتبر من أكبر
القباب في اليمن ،وهي أحد أجمل المعالم الدينية في تعز
القديمة من عصر الخالفة العثمانية.

وقال الصيد« ،أنا أعرف أنّ التصويت سيكون ضدي لكني فضلت أن احترم
الدستور ،وأنا سأرضى بأي قرار للمجلس السيد».
وأكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد ،أنه يتفق مع مبادرة رئيس الجمهورية
المتعلقة بتكوين حكومة وحدة وطنية ،مشيرا ً إلى أنّ هذه المبادرة جاءت في
ٍ
ظروف صعبة تعيشها البالد ،و«تسببت في تعطيل العديد من المشاريع والقوانين
المهمة جداً» ،على حد تعبيره.
وقال الصيد ،خالل الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب بباردو ،والمخصصة
للتصويت على تجديد أو سحب الثقة من حكومته« ،لقد أ ّكدت عندما ُطرحت مبادرة
حكومة الوحدة الوطنية ،أني سأدعمها ولم أغير موقفي ،ولست متمسكا ً بالمنصب،
وعملت من منطلق واجب وطني بحت ..لكني تفاجأت خالل المشاورات حول هذه
المبادرة بخروج أصوات تطالبني باالستقالة».
كما أوضح الصيد أنّ المشاكل مع حزب «حركة نداء تونس» ،قد برزت عندما
ُطرحت مسألة تعيين إطارات الدولة ،حيث أراد الحزب أن تكون حسب المحاصصة
الحزبية ،في حين تمسك هو بشرط الكفاءة ،على حد قوله.
وهاجم ن��واب مجلس الشعب التونسي ،رئيس الحكومة الحبيب الصيد،
واعتبروا أنّ أداءه ليس على القدر المطلوب ،واتهموه بـ «تعمد إخفاء الحقائق عن
التونسيين».
واتهم نواب من «كتلة الجبهة الشعبية» ،المعارضة التي تضم ائتالف أحزاب
اليسار ،الصيد بـ «إخفاء الحقائق حول الفساد واالغتياالت السياسية ،والفشل في
تسيير شؤون البالد».
وقال النائب البارز في الكتلة زياد لخضر مخاطبا ً رئيس الحكومة ،خالل جلسة
عقدها البرلمان التونسي اليوم السبت لطرح الثقة في الحكومة ،إن «الجبهة
الشعبية كانت قد طالبت رئيس الحكومة بقول الحقائق للتونسيين ،لكنك كنت
تمنع التونسيين من معرفة الحقيقة».
واتهم لخضر ،رئيس الحكومة بإخفاء الحقائق عن التونسيين وقال «أنت لم تقل
كل الحقائق في اختراق وزارة الداخلية في عام  ،2012عندما كنت وزيرا ً لألمن ،وفي
ملفات االغتياالت السياسية».
وأضاف أنّ «لوبيّات الفساد تستشري في البالد ،وتؤثر في المشهد السياسي
وتخترق األحزاب السياسية وتؤثر في قراراتها ،ومن يطالبون اليوم باستقالة
رئيس الحكومة هم من يريدون السيطرة على المال العام».
وأ ّكد النائب عن الجبهة الشعبية أنّ «الوضع االجتماعي صعب جداً ،واالئتالف
الحاكم كان معني بتمرير قوانين لسحق الفقراء».
كذلك هاجم نواب عن حزب «نداء تونس» ،صاحب األغلبية في مجلس نواب
الشعب ،الحكومة التونسية برئاسة الحبيب الصيد ،رافضا ً أداءها واعتبر أنها لم
تنجح في تنفيذ برنامجها.
يشار إلى أنّ الجلسة العامة المخصصة للتصويت على سحب الثقة أو مواصلة
حكومة الحبيب الصيد لنشاطها ،قد إنطلقت في حدود الساعة العاشرة من صباح
يوم السبت بمجلس نواب الشعب بباردو ،وقد حضر هذه الجلسة التي ترأسها محمد
الناصر رئيس المجلس ووزراء حكومة الحبيب الصيد ،إلى جانب  186نائباً.

ليبيا تخطط لإنتاج
� 900ألف برميل نفط
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ،إنها تطمح إلى زيادة اإلنتاج
النفطي في البالد تدريجياً ،للوصول به إلى  900ألف برميل يوميا ً بحلول
نهاية العام الجاري.
وج��اء ه��ذا اإلع�لان بعدما أعلن ح��رس المنشآت النفطية في ليبيا،
الجمعة الماضي ،إعادة فتح مينائي السدرة وراس النوف لبدء تصدير
النفط الخام ،وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني
الليبية.
ورح��ب��ت المؤسسة الوطنية للنفط ف��ي ليبيا ب��إع��ادة الفتح «غير
المشروطة» للمرافئ النفطية المغلقة ،عقب اتفاق بين حكومة الوفاق
الوطني التي تدعمها األمم المتحدة وحرس المنشآت النفطية.
ورحبت المؤسسة أيضا ً بتمويل جديد من الحكومة ،قالت إنه سيساعدها
على زيادة اإلنتاج  150ألف برميل يوميا ً في غضون أسبوعين.
وتسببت النزاعات السياسية والمسلحة في ليبيا ،أغنى ال��دول
اإلفريقية بالنفط ،بتراجع معدالت اإلنتاج لتبلغ حاليا ً نحو  300ألف
برميل يومياً ،بعدما كانت تبلغ نحو مليون ونصف مليون برميل بعيد
انتفاضة .2011

طهران تنتقد عبا�س بعد لقائه رجوي:
ال حظوة فل�سطينية م�ؤثرة له ويلتقي �شخ�صية مهزومة
انتقد أم��ي��ن مجلس تشخيص
مصلحة النظام في إي��ران محسن
رض���ائ���ي ،ق��ي��ام رئ��ي��س السلطة
الفلسطينية محمود عباس بلقاء
زعيمة المعارضة اإلي��ران��ي��ة في
الخارج ،مريم رجوي.
ونشر رض��ائ��ي ،القائد السابق
للحرس ال��ث��وري ،على صفحته
الشخصية ،في موقع إنستغرام،
صورة للقاء عباس رضوي ،مرفقة
ب��ص��ورة إلع���دام الرئيس العراقي
الراحل صدام حسين.
وكتب رضائي إلى جانب الصورة:
«من بين القادة الفلسطينيين ،يعتبر
محمود عباس ،الشخص األقل تأثيرا ً
في حركة فتح» .وأض���اف« :وهو
الذي لم يتمكن حتى اآلن ،أن يخطو
خطوة واحدة مؤثرة ،ألجل الشعب
الفلسطيني ،التقى م��ع شخصية
أخرى مهزومة لدعم المنافقين ضد
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية»،
في إشارة إلى منظمة خلق اإليرانية
التي تصفها طهران باإلرهابية.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية،
التقى مساء السبت الماضي ،زعيمة
المعارضة اإليرانية ،مريم رجوي،
في العاصمة الفرنسية ،باريس،

وه��و م��ا أث��ار انتقاد ط��ه��ران ،التي
وصفت عباس ،بالعميل للمخابرات
األميركية ،على لسان حسين شيخ
اإلس�لام ،مستشار وزير الخارجية
اإليراني.
وم��ن جهته ،أدان مكتب حركة
الجهاد اإلسالمي في طهران ،لقاء
ع��ب��اس ،م��ع زع��ي��م��ة ال��م��ع��ارض��ة
اإليرانية في الخارج واصفا ً اللقاء

بالمشؤوم.
وأص��در ناصر أبو شريف ،ممثل
الحركة في العاصمة اإليرانية ،بيانا ً
قال فيه ،إن «هذا اللقاء يمثل إحدى
ان��ع��ك��اس��ات اإلع��ل�ان ع��ن ع�لاق��ات
ال���ري���اض ،ب��ال��ك��ي��ان الصهيوني،
التي بدأت بسفر أنور عشقي (إلى
«إس��رائ��ي��ل») ب��دع��م م��ن السلطة
الفلسطينية».

ف�صائل المقاومة الفل�سطينية
ت�شجب لقاء عبا�س برجوي في باري�س
استنكرت فصائل تحالف قوى المقاومة الفلسطينية
وشجبت لقاء محمود عباس مع مريم رجوي ،رئيس
ما يُسمى «المعارضة اإليرانية» معتبر ًة أنّ هذا اللقاء
جاء تلبي ًة لطلب سعودي في إطار تحشيد المواقف
ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،التي قدمت منذ
انتصار الثورة اإلسالمية ما لم تقدمه الكثير من الدول
العربية للشعب الفلسطيني ولمقاومته الباسلة.
وق��ال��ت ف��ي بيان إنّ ه��ذه ال��ل��ق��اءات والسياسات
ُتشكل طعن ًة للعالقات الفلسطينية اإليرانية ،وتنكرا ً
لدورها في دعم نضال شعبنا الفلسطيني ،وما أقدم
عليه عباس وق��ي��ادات في السلطة وف��ي حركة فتح
«اللجنة المركزية»يلحق أف��دح األض���رار بقضيتنا
الوطنية ،ويمثل مدى االنحدار والتبعية في السياسة
الفلسطينية الرسمية.
وأ ّك��دت إنّ تبني ه��ذه السياسات باالنحياز إلى
محور السعودية التي تقوم ب��دور تدميري لألمة
العربية واإلسالمية ،لن يفيد القضية الفلسطينية،
بل يجعلها مجاال ً للتوظيف السياسي لخدمة هذه
الدولة أو تلك ،إضافة إلى الدور الخطير لذي تلعبه
السعودية مع أميركا و«اسرائيل» في التآمر على

قضيتنا الفلسطينية في محاولة للنيل من حقوق
شعبنا الفلسطيني ومقاومته ،في اط��ار التحركات
الغربية واإلقليمية والرجعية العربية تحت ستار
المبادرة العربية والفرنسية.
وق��ال البيان إنّ فصائل تحالف ق��وى المقاومة
الفلسطينية ،وهي تشجب وتستنكر لقاء عباس مع
رج���وي ،ال تستغرب ه��ذه السياسات ممن يرعون
التنسيق األم��ن��ي م��ع االح��ت�لال الصهيوني وممن
يالحقون قوى ونشطاء المقاومة ،ويساومون على
حقوق شعبنا.
وتابع إنّ تحالف قوى المقاومة الفلسطينية ،يؤكد
وقوفه إلى جانب الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
ضد هذه السياسات العبثية ،كما أ ّنه يؤكد إلتزامه
بمحور المقاومة في المنطقة ال��ذي يتصدى ألكبر
م��ؤام��رة غربية صهيونية رجعية على منطقتنا،
كما أننا نؤكد أنّ الموقف الفلسطيني تعبر عنه
بنادق الثوار والمجاهدين الذين يقاومون االحتالل
ال��ص��ه��ي��ون��ي ،وي��س��ج��ل��ون ال��ب��ط��والت ال��ي��وم��ي��ة في
مواجهة االحتالل عبر انتفاضتهم الشعبية المجيدة
والمقاومة الباسلة.

بحث الو�ضع ( ...تتمة �ص)9
وتتطلع الحكومة من خالل االتفاق الستكمال برنامجها
اإلصالحي ،الذى بدأ من خالل اعتماد البرلمان لبرنامج
الحكومة وموازنة الدولة للعام  ،2016/2017والتي
تعكس بنودها أهم اإلجراءات الالزمة لإلصالح الهيكلي.
ويتضمن البرنامج اإلصالحي مشروع قانون القيمة
المضافة واستكمال إصالح منظومة الدعم ،وإقرار قانون
الخدمة المدنية وزي���ادة المعاشات وترشيد اإلنفاق
الحكومي وزي��ادة الصادرات وخفض ال���واردات ،لبلوغ
التوازن المطلوب.
ومن المتوقع أن تستخدم القاهرة قرض الصندوق
ال��دول��ي ف��ي س��د الفجوة التمويلية التي يعانى منها
االقتصاد المصري ،إضافة إلى احتواء أزمة نقص الدوالر،
وضبط األوضاع المالية والنقدية.

إلى ذل��ك ،اجتمع الرئيس المصري أول أم��س ،بوزير
الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر ،حيث تم تناول
ال��وض��ع النهائى للعقود ال��خ��اص��ة بمحطة الضبعة
النووية.
وق��ال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،
السفير عالء يوسف ،إنه تم التوصل إلى توافق مع الجانب
الروسى حول النقاط العالقة ،وسوف يتم تحديد موعد
توقيع العقود فور موافقة مجلس الدولة عليها.
وكانت روسيا ومصر وقعتا ،في  19تشرين الثاني
م��ن ال��ع��ام  ،2015اتفاقية حكومية ح��ول ب��ن��اء أول
محطة كهروذرية في منطقة الضبعة على شاطئ البحر
المتوسط ،تضم أربعة مفاعالت تبلغ قوة كل منها 1200
ميغاواط.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مسرحية كتبها شكسبير
2 .2ضمير ،شبه جزيرة عمانية على مضيق هرمز
3 .3إسم موصول ،دولة أفريقية ،عائلة أديب لبناني راحل
4 .4أبوس ،المذهب
5 .5تطلب فعل األمر ،تلوم
6 .6إستفسر من ،يدفنها وهي حيّة ،تردد صوته في صدره
7 .7الخوف الشديد ،يأنسا
8 .8نهر في سيبيريا ،مقياس مساحة ،الطف
9 .9رخو (باألجنبية) ،أخبر القصة ،طلى باأللوان
1010من أنواع األتربة ،من المحرمات ،عنب أسود
1111يقطعا ،من أطرافي
1212مدينة فرنسية ،مدينة عراقية ،بحر

1 .1قديس سوري أعظم شاعر ديني في العهد البيزنطي
2 .2موقد النار ،الليل والنهار
3 .3من حركات الموج ،بلدة لبنانية ،رئيس آلهة أوغاريت
4 .4يتناوال الطعام ،كاتبت
5 .5در ،أول ميعاد ،حرف أبجدي مخفف
6 .6مدينة يابانية ،واحة في الصحراء الجزائرية
7 .7حسن المظهر ،مسكن الرهبان
8 .8مخدتها ،منزلي
9 .9حرف نصب ،يداويه ،عائلة
1010يقرضا المال ،مصباح
1111يسر ،ترقد ،أحرف متشابهة
1212يكسب ،يصنع من الحليب
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،326548917 ،957163842
،732619584 ،418927635
،569482173 ،841735269
،173256498 ،294871356
685394721

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ع��ي��د ال��ج��ي��ش ،ادس ) 2
يوليو ،دنانير  ) 3ادرار ،لينا ) 4
زال ،يلسعها  ) 5حن ،نام ،دأبت
 ) 6لينينغراد ،ود  ) 7تسلب ،رب،

يأتي  ) 8مأدبات  ) 9اسلم ،نجادل
 ) 10رده ،اليسا  ) 11االناضول،
اا  ) 12سب ،بطل ،سهرنا.
عموديا:
 ) 1عين زحلتا ،رأس  ) 2يو،
انيس ،ادلب  ) 3دالل ،نلمسها ) 4

ايد ،نيبال ،نب  ) 5لوريان ،دمياط
 ) 6المغرب ،يضل  ) 7ي��درس،
رب��ان  ) 8شن ،غ��دا ،تجالس ) 9
الهادي ،ال  ) 10انياب ،الديار 11
) دين ،توت ،لسان  ) 12سراب،
دير.

 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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Mike and Dave Need
Wedding Dates
فيلم كوميدي بطولة زاك افرون
م��ن اخ��راج جايك سيزمانسكي.
مدة العرض  98دقيقة،ABC( .
س� �ي� �ت ��ي ك ��وم� �ب� �ل� �ك ��س ،دي� ��ون� ��ز،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
Nerve
ف��ي��ل��ك ت� �ش ��وي ��ق ب� �ط ��ول ��ة ام ��ا
روب� ��رت� ��س م� ��ن اخ�� � ��راج ه �ن��ري
ج���وس���ت .م� ��دة ال� �ع���رض (الس
س��ال �ي �ن��اس ،ABC ،سينمال،
امبير ،فوكس ،سينما سيتي).
Star Trek Beyond
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة كريس
ب��اي��ن م��ن اخ ��راج جوستين لين.
مدة العرض  120دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينمال ،سينما سيتي).
Free State of Jones
فيلم تشويق بطولة ماتيو ماك
كونغي من اخ��راج غ��اري روس.
مدة العرض  139دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
The Conjuring 2
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة ب��ات��ري��ك
ويلسن من اخ��راج جايمس وان.
مدة العرض  134دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،سينمال ،فوكس،
سينما سيتي).
Ghostbusters
ف �ي �ل��م ك ��وم� �ي ��دي زاك وودز
م��ن اخ��را ب��ول فيغ .م��دة العرض
 116دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

