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تتمات  /ت�سلية
قاذفات ا�ستراتيجية ( ...تتمة �ص)9

دبلوماسي
على صعي ٍد أخر ،أفاد مصدر عسكري
ّ
روسي في وقت سابق ،بأنّ روسيا طلبت من سلطات
ّ
العراق وإيران السماح بتحليق صواريخ «كاليبر»
المج ّنحة الروسيّة فوق أراضيهما.
وفي السياق ،أعلن أمين المجلس األعلى لألمن
القومي اإليراني علي شمخاني ،أنّ طهران سمحت
للقوات الجويّة والفضائيّة الروسيّة باستخدام
منشآت بُنيتها التحتيّة في الحرب ض� ّد اإلره��اب
بسورية ،م��ؤ ّك��دا ً الطابع االستراتيجي للتعاون
اإليراني  -الروسي في مكافحة اإلرهاب في سورية.
المسؤول اإليراني أ ّكد تبادل القدرات واإلمكانيّات
بين إي���ران وروس��ي��ا ف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال ،مشيرا ً أ ّن��ه
بسبب التعاون الفعّ ال وجد اإلرهابيّون أنفسهم في
وضع ح� ِرج .وتو ّقع بأن تساهم العمليّات واسعة
ٍ
النطاق األخ��ي��رة إل��ى «م��ح��و اإلره��اب� ّي��ي��ن م��ن على
سطح األرض» ،مشدّدا ً على أنّ محاوالت اإلرهابيّين
استخدام المدنيّين ك��دروع بشريّة ،وتغيير أسماء
تنظيماتهم ،لن تساعدهم في إنقاذ أرواحهم.
جاء ذلك في وقت أ ّكدت وكالة «شينخوا» الرسميّة
الصينيّة ،أنّ وفدا ً عسكر ّيا ً صين ّيا ً برئاسة األميرال
غوان يوفي ،مدير قسم التعاون الدولي في اللجنة
العسكريّة المركزيّة الصينيّة ،زار دمشق يوم األحد
الماضي وا ّتفق مع وزير الدفاع السوري العماد فهد
جاسم الفريج على توسيع برامج تدريب العسكريّين
السوريّين ،باإلضافة إلى تقديم الجيش الصيني
مساعدات إنسانيّة لسورية.
وأشارت الوكالة الصينيّة ،أنّ المسؤول العسكريّ
الصيني وعد بتقديم مساعدات عسكريّة وإنسانيّة
ّ
للحكومة السوريّة ،ما يُع ّد خطوة جديدة تقدِم عليها
بكين تعزيزا ً لدورها في المنطقة.
ونقلت الوكالة عن األميرال قوله خالل زيارة إلى
دمشق ،إنّ بكين تريد عالقات عسكريّة أوث��ق مع
سورية ،وأض��اف« :يرتبط جيشا الصين وسورية
تقليد ّيا ً بعالقات ود ّي���ة ،وي��ري��د الجيش الصيني
م��واص��ل��ة تعزيز ال��ت��ب��ادل وال��ت��ع��اون م��ع الجيش
السوري».

م�س�ؤول من «الإقليم» ( ...تتمة �ص)9

كما اجتمع غوان مع سيرغي تشفاركوف ،رئيس
المعني بمصالحة األطراف المتنازعة
المركز الروسي
ّ
في سورية.
في غضون ذلك ،أعلن مندوب روسيا الدائم لدى
مق ّر األمم المتحدة والمنظ ّمات الدوليّة األخ��رى في
جنيف أليكسي بورودافكين ،أنّ موسكو وواشنطن
تبحثان حال ّيا ً التعاون في إدخال المساعدات إلى
حلب ومكافحة اإلرهاب .
وأوض��ح بورودافكين ،أمس ،أنّ صيغة التعاون
الروسي األميركي في مدينة حلب ومحيطها تقضي
بالتعامل بين الدولتين من أجل إيصال المساعدات
اإلنسانيّــة إل��ى س��ك��ان المدينة وال��ت��ف��ري��ق بين
المعارضة المعتدلــة واإلره��اب� ّي��ي��ن ،م��ا سيش ّكل
أرضيّة لنجاح مفاوضات جنيف ،التي تأمل األمم
المتحدة في عقد جولة جديدة منها قبل نهاية الشهر
الحالي.
الدبلوماسي ،أنّ العسكريّين ال��روس
وأض��اف
ّ
ٍ
�اورات مك ّثفة حول
واألميركان يُجرون حال ّيا ً م��ش�
المسائل المتعلّقة ب��إج��راء عمليّة معيّنة في هذا
ال��ش��أن ،م��ؤ ّك��دا ً أنّ إضفاء الصبغة الرسميّة لهذه
االتفاقات سيُسفر عن تهيئة الظروف األكثر مالءمة
للتنسيق بين موسكو وواشنطن لمحاربة اإلرهاب في
تخص تحقيق
سورية ،وإحراز تقدّم في بحث مسائل
ّ
إص�لاح��ات سياسيّة ف��ي س��وري��ة أث��ن��اء مفاوضات
جنيف ،مشدّدا ً أنّ ب�لاده تبذل قصارى جهدها من
أج��ل بلوغ ه��ذا الهدف ،وت ّتخذ الموقف الب ّناء في
المفاوضات مع واشنطن.
ميدان ّياً ،استعاد الجيش السوري السيطرة بشكل
بات يسيطر نار ّيا ً
كامل على مشروع  1070شقة ،و َ
على معظم المناطق الخاضعة للمسلحين في ريف
حلب الجنوبي الغربي.
كما ش ّنت الطائرات الروسيّة والسوريّة عشرات
الغارات على مواقع المسلّحين في المحاور الغربيّة
لحلب ،واس ُتهدفت مواقعهم ف��ي محيط الكليات
غربي حلب بالقصف الجوي وكا ّفة
العسكريّة جنوب
ّ
أنواع األسلحة.

نواب في البرلمان ( ...تتمة �ص)9
وق���ال المتحدّث ب��اس��م المكتب اإلع�لام��ي ،سعد
الحديثي ،إنّ الحكومة اعتمدت استراتيجيّة شاملة
المؤسسات
لمكافحة الفساد ،ابتدا ًء من تفعيل دور
ّ
الرقابيّة وتذليل العقبات التي تعترضها ،ودعم
القضاء والتشديد على التزام السلطة التنفيذيّة بدعم
الجهات التحقيقيّة والقضائيّة المعنيّة بفتح ملفات
الفساد.
طالبت كتلة الدعوة النيابيّة في البرلمان العراقي
وزارة الخارجية بإبعاد السفير ال��س��ع��ودي ثامر
السبهان ،إثر مهاجمته ن��وري المالكي األمين العام
لحزب الدعوة ورئيس ائتالف دولة القانون.
وقال رئيس الكتلة خلف عبد الصمد ،أول أمس ،في
وثيقة قدّمها إلى الخارجيّة العراقيّة« ،تطالب كتلة

الدعوة النيابيّة الجهات المسؤولة في وزارة الخارجيّة
باتخاذ إج���راءات صارمة اتجاه السفير السعودي
وتغييره لتكرار ّ
العراقي وتطاوله على
تدخله في الشأن
ّ
الرموز الوطنيّة» .وأضاف« :هذه التص ّرفات خارجة
عن السياقات واألعراف الدبلوماسيّة».
وهاجم السفير السعودي في بغداد ،ثامر السبهان،
زعيم ائتالف دولة القانون نوري المالكي ،الذي قال إنّ
«السعودية مصدر لإلرهاب في المنطقة».
وكتب السبهان تغريدة عبر حسابه ف��ي موقع
التواصل االجتماعي «تويتر» قال فيها« ،ماذا يتو ّقع
مِن من ح��ارب العراق ووق��ف مع إي��ران ،وخ�لال فترة
حكمه خسر العراق  80في المئة من أراضية لحلفائه
الـ»دواعش» ،صدقت العرب «رمتني بدائها وأنسلت».

وفي السياق ،أعلن رئيس مم ّثليّة حكومة كردستان العراق
في موسكو ،أسو طالباني ،أول أمس ،أنّ المرحلة النهائيّة
الستعادة الموصل من قبضة «داعش» قد تبدأ خالل شهر أو
شهرين بمشاركة قوات كرديّة.
وقال طالباني ،في حديث لوكالة «إنترفاكس» الروسيّة:
«أعتقد أنّ التحضير إلطالق اقتحام الموصل سوف يستغرق
شهرا ً أو شهرين على األقل ،وكان القرار بشأن مشاركة قوات
البيشمركة وفصائل الحشد الشعبي الشيعيّة قد ا ُّتخذ بدعم
من بغداد والواليات المتحدة على ح ٍّد سواء».
وأض��اف الدبلوماسي أنّ القوات الكرديّة جاهزة للقتال
من أجل تحرير الموصل ،على الرغم من اعتقاده بأنّ األكراد
ومقاتلي الحشد الشعبي لن يُسمح لهم الحقا ً بإدارة المدينة.

وأوضح طالباني أنّ حزب العمال الكردستاني ،الذي حشد
قرابة ألفي مقاتل جنوب محافظة كركوك ،سيشارك أيضاً ،على
األرجح ،في عمليّة استعادة المدينة ،مشيرا ً إلى بلوغ ا ّتفاق
بهذا الشأن بين الحزب والحكومة العراقيّة.
كما أفاد المسؤول الكرديّ بأنّ روسيا سلّمت إلى أربيل،
أواخ���ر ت��م��وز ،دفعة ج��دي��دة م��ن المساعدات العسكريّة
تحتوي على نحو مليون قطعة ذخيرة لبنادق وطلقات
صصت لعملية
كالشنكوف ،مضيفا ً أنّ ه��ذه الذخائر ُخ ّ
استعادة الموصل.
وأش���ار طالباني إل��ى أنّ ال��ط��رف ال��روس��ي أ ّك���د ،لحظة
تسليم الذخائر ،أنّ هذه ليست الطائرة الروسيّة األخيرة من
المساعدات العسكرية ألربيل ،قائالً في الوقت نفسه إنّ موعد

البرلمان اليمني ( ...تتمة �ص)9
وأشار البرلمان في بيانه« ،أنّ الشرعية التي يتشدّق بادّعائها
الفا ّرون سقطت شعب ّيا ً ودستور ّيا ً بخيانتهم أمانة المسؤوليّة
خارجي أثيم ،ما يضعهم
وتآمرهم على البلد باستجالب عدوان
ّ
تحت طائلة الخيانة العظمى والمساس باستقالل وسيادة البالد،
وفق الدستور النافذ».
ودعا البرلمان في بيانه بقيّة القوى السياسيّة واالجتماعيّة
لالنضمام إلى هذه الخطوة اليمنيّة الخالصة بعيدا ً عن مؤ ّثرات
األجندات الخارجيّة التي ال ه ّم لها إلاّ مصالحها ،وإن كانت غير
اليمني.
مشروعة وعلى حساب الشعب
ّ
وأوضح البرلمان« ،أنّ هذه المباركة تأتي بنا ًء على تجربة
مريرة لليمنيّين على مدى  5سنوات ،عانى خاللها الشعب من
التفاف أدعياء الشرعيّة في فنادق الرياض على مرجعيّات
العمليّة السياسيّة حينها ،والقرارات الدوليّة ذات الصلة إلطالة

تأتي هذه التصريحات غ��داة ر ّد أطلقه رئيس لجنة
الخارجيّة واألم��ن التابعة للكنيست الصهيوني آفي
ديختر على تصريحات الملك عبدالله الثاني ،وقال فيها إنّ
«إسرائيل» لن تسمح «بتحويل» المسجد األقصى إلى مكة
ومدينة ثالثة مفتوحة للمسلمين فقط.
وكان العاهل األردني قال في تصريحات صحافيّة ،إنّ
القدسي الشريف ،ال يقبل
«المسجد األقصى وكامل الحرم
ّ
الشراكة وال التقسيم».
وكانت القناة الصهيونيّة الثانية كشفت ،في تقرير
تلفزيوني ،عن أنّ منظمات وجمعيّات صهيونيّة وضعت
ّ
خطة مدّتها  3أعوام من أجل هدم المسجد األقصى وبناء
الهيكل المزعوم على أنقاضه.
وأضافت القناة ،في التقرير الذي ب ّثته األحد الماضي ،أنّ
ّ
ومنظمات يهوديّة تجهّز نفسها لبناء «الهيكل»
مؤسسات
ّ
ّ
المزعوم على أنقاض المسجد األقصى ،وأنها وبانتظار
رسمي في ذل��ك ،بعدما ت ّم وضع خرائط
سياسي
ق��رار
ّ
ّ
للهيكل المزعوم ومدّة البناء التي لن تزيد عن  3أعوام.
هذا ،واقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة ساحات
المسجد األقصى أول أمس ،بمرافقة عناصر من الشرطة
الصهيونية.
وح ّذر وزير األوقاف والشؤون والمقدّسات اإلسالمية
األردن��ي ،وائل عربيات ،من خطورة استمرار االعتداءات
الصهيونيّة على المسجد األقصى ،معتبرا ً أ ّنها ستؤدّي

ليبيا :الدنمارك �ست�شارك
كيميائي
في نقل �سالح
ّ

أعلنت السلطات الدنماركيّة عن استعدادها إلرسال
كيميائي من هناك،
سفينتين إلى ليبيا لنقل سالح
ّ
حسبما نقلته وكالة «تاس» الروسيّة أمس.
وأ ّكد وزير خارجيّة الدنمارك كريستيان ينسن ،أنّ
«جماعات متط ّرفة نشطة في ليبيا ،بما فيها تنظيم
«داعش» ،يجب ألاّ تحصل على مواد كيميائيّة خطيرة،
ولذلك من المهم أن نقدّم المساعدة مع الدول األخرى
لحكومة الوفاق الوطني الليبيّة المدعومة من األمم
المتحدة ،من أجل التخلّص من األسلحة الكيميائيّة
المتب ّقية هناك».
ُيشار إل��ى أنّ الحكومة الدنمارك ّية تعتزم لهذا
الغرض إرس��ال سفينة نقل وسفينة دعم مع طائرة
مروحية على متنها إل��ى ليبيا ،إض��اف � ًة إل��ى 250
شخصا ً .

و«الخل» في جيزان ،وفيها قرابة  19آليّة ومد ّرعة ودبابة تابعة
للقوات السعودية ،د ّمرها الجيش واللجان الشعبية في المعارك
التي خاضها الفترة الماضية ،ضمن سياق عمليّات ال��ر ّد على
العدوان.
ومن التج ّول في قرية قمر ،تظهر أغلب المباني السكنيّة وقد
ُد ِّم��رت بشكل كامل بفعل عشرات الغارات التي ش ّنها طيران
العدوان السعودي بُغية استعادة القرية بالتزامن مع زحف
القوات البريّة ،ولكنها منيت بالفشل ،وتضاعفت على إثرها
خسائر القوات السعوديّة.
وتجدر اإلشارة إلى أنّ الجيش السعودي كان قد ح ّول قرية قمر
ومختلف القرى الحدوديّة إلى ثكنات عسكريّة بعد تهجير السكان
منها ،قبل أن يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبيّة ويتمركزون
فيها.

فترة بقائهم في السلطة ،ضاربين عرض الحائط بتلك المرجعيّات
المؤ ِّكدة لوضعهم االنتقالي المزمن ،وكذا المماطلة والتملّص
من تنفيذ التزاماتهم المزمنة المتر ّتبة على تلك المرجعيّات
ومخرجاتها».
وشهد البرلمان ،األحد ،تأدية رئيس المجلس السياسي األعلى
في اليمن ،اليمين الدستوريّة كسلطة جديدة منبثقة عن االتفاق
السياسي المو ّقع في صنعاء  28تموز .2016
ميدان ّياً ،د ّم��ر الجيش اليمني واللجان الشعبيّة  19آليّة
عسكريّة ومد ّرعة للجيش السعودي في المعارك التي خاضها في
قريتي قمر والخ ّل في جيزان ،جنوب المملكة.
ّ
كذلك أسقطت القوات اليمنيّة مروحيّة استطالع تابعة للقوات
السعوديّة أثناء تحليقها في سماء منطقة الخوبة في جيزان.
وو ّزع اإلعالم الحربي اليمني مشاهد حديثة من قري َت ّي «قمر»

تقرير �إخباري
َم ْن �سيحكم العا�صمة الليبيّة طرابل�س؟
شهدت طرابلس ّ
مؤخرا ً تط ّورات ُتنبئ بتجدّد الصراع على النفوذ والسلطة
في العاصمة الليبيّة ،تجلّى ذلك في سيطرة مسلّحين يتبعون لكتيبة «ثوار
طرابلس» على مق ّر جهاز المخابرات العا ّمة.
وج��رت عمليّة السيطرة على مق ّر المخابرات الليبيّة عقب اشتباكات
تواصلت عدة ساعات ،أول أمس ،مع حرس المق ّر في منطقة الفرناج الواقعة
جنوب شرقي طرابلس.
وأف��ادت وسائل إعالم ليبيّة بأنّ االشتباكات بين الجانبين أسفرت عن
سقوط قتلى وجرحى ،واحتجاز عدد من الضباط والحراس ،الفت ًة إلى أنّ
معظم أفراد الجهاز ينتمون إلى مدينة مصراتة ،وأنّ مصطفى نوح رئيس
الجهاز يرتبط بعالقات وثيقة مع الجماعة اإلسالميّة المقاتلة التي يحظى
عدد من قادتها بنفوذ كبير في طرابلس.
ّ
التدخل التابعة للجهاز ،والمنتشرة في
وت��واردت أنباء عن تل ّقي قوات
للتوجه إلى طرابلس الستعادة مبنى المخابرات العامة،
مدن مجاورة ،أوامر
ّ
مشير ًة في الوقت نفسه إلى أنّ جهود وساطة ُتبذل بين الجانبين لتجنيب
العاصمة جولة قتال جديدة ،وإلى وجود تح ّركات عسكرية في مناطق عدّة.
يُذكر أنّ كتيبة ثوار طرابلس التي يقودها النقيب هيثم التاجوريُ ،تع ّد في
مسلحوها في عدّة
الوقت الراهن من أقوى التشكيالت في العاصمة ،ويتمركز
ّ
معسكرات بمناطق الفرناج وعين زارة وبئر األسطى ميالد وقاعدة معيتيقة
الجويّة ،وهي تدين بالوالء رسم ّيا ً لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز
السراج ،وقد تم ّكنت في األيام الماضية من فرض سيطرتها على عدّة مرافق
وزارتي الصحة واالتصاالت بمركز
حكوم ّية في العاصمة ،من بينها مق ّري
ّ
المدينة.
ويُع ّد هيثم التاجوري ،وهو ضابط شرطة ،شخصيّة جدلية وقد بدّل والءه
أكثر من مرة ،وظهر في واقعة شهيرة ربيع عام  2014حين ألقى القبض على
رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين ،وظهر في شريط مص ّور أثناء
التحقيق معه في ما قيل إ ّنها قضيّة أخالقيّة.
ووقف التاجوري مع اإلسالميّين في حصار واقتحام عدّة وزارات عام
 ،2013أثناء رئاسة علي زيدان للحكومة ،كما وقف ومسلّحوه مع قوات
فجر ليبيا أثناء سيطرتها على طرابلس في آب عام .2014
وظهرت هذه الشخصية في الفترة األخيرة في أدوار متن ّوعة ،من بينها،
مناصر لعودة النظام الملكي إلى ليبيا ،ومعا ٍد لإلخوان المسلمين وللجماعة
اإلسالميّة المقاتلة ،وخصم للتشكيالت العسكريّة التابعة لمدينة مصراتة،
ومؤيّد لحكومة الوفاق الوطني.
وظهرت في أعقاب هذه التط ّورات ملصقات في شوارع طرابلس معادية
لإلخوان المسلمين ول ُمفتي الديار الليبية الصادق الغرياني ،ما يُشير إلى
والسلطة في عاصمة
احتمال نشوب صراع مسلّح بين الفرقاء على النفوذ
ّ
تعج بالمليشيّات والتشكيالت المسلّحة المتنافسة ،ويعاني س ّكانها من
ّ
ظروف معيشيّة وأمنيّة متردّية.

جمعيات يهود ّية( ...تتمة �ص)9
إلى نشوب حرب دينيّة في المنطقة.
وطالب عربيات من جامعة ال��دول العربية ومنظمة
المؤتمر اإلسالمي ومنظمات األمم المتحدة بالضغط على
السلطات الصهيونيّة ،لوقف اعتداءاتها التي تك ّررت كثيرا ً
في اآلونة األخيرة.
جدير بالذكر أنّ الملك األردني عبدالله الثاني ورئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس و ّقعا في آذار ،2013
ا ّتفاقية تعطي األردن ّ
حق الوصاية والدفاع عن القدس
والمقدّسات في فلسطين.
وأدان��ت مصر في بيان ص��ادر عن وزارة الخارجيّة،
اقتحام مئات من المستوطنين اليهود باحة المسجد
األقصى.
وح � ّذرت الخارجيّة المصريّة من خطورة االستمرار
في سياسة انتهاك المقدّسات الدينيّة ،لما يم ّثله ذلك من
تأجيج لمشاعر الغضب والحميّة الدينيّة ،مضيفة أنّ ذلك
يق ّوض الجهود التي تستهدف استئناف عمليّة السالم
والصهيوني.
الفلسطيني
والمفاوضات بين الجانبين
ّ
ّ
كما أعربت الخارجيّة عن قلقها بشأن مصادقة إدارة
التخطيط على بناء  4200وحدة استيطانيّة جديدة في
مستوطنة «مودعين» غرب مدينة رام الله ،مشدّدة على
أنّ استمرار األنشطة االستيطانيّة وتسارع وتيرتها بشكل
ممنهج يق ّوض من فرص نجاح ح ّل الدولتين ،بحسب
تعبيرها.

تسليم دفعة جديدة لم يُحدَّد بعد ،كما لم ي ّتضح أيضا ً ما إذا
كانت ستض ّم أسلحة حديثة ،بما فيها منظومات مضادّة
للطائرات.
الروسي في أربيل ،يفغيني أرجانتسيف،
بدوره ،أ ّكد القنصل
ّ
هذه المعلومات ،مؤ ّكدا ً أنّ تسليم الذخائر حدث بالتنسيق مع
حكومة بغداد.
وأوضح القنصل أنّ موسكو سلّمت الجانب الكردي ،في 31
تموز 940 ،ألف طلقة كالشنكوف ،مضيفا ً أنّ الشحنة ُنقلت إلى
أربيل بعد تفتيشها في بغداد.
يُذكر أنّ موسكو سلّمت لكردستان العراق ،بالتنسيق مع
حكومة بغداد ،في آذار الماضي 5 ،منظومات مضادّة للطائرات
من طراز «زو »2--23و 19ألف قطعة ذخيرة.

وجاء في بيان للخارجيّة الدنماركيّة ،أنّ التصديق
النهائي لهذا القرار سيجري في  19آب الحالي بعد
بحثه في برلمان البالد.
يُذكر أنّ تكلفة هذه العمليّة ،التي يجب أن ُتن ّفذ قبل
نهاية العام الحاليُ ،تقدَّر بـ 1.8مليون دوالر أميركي.
كان مجلس األمن الدولي تب ّنى في اجماع يوم 22
تموز الماضي قرارا ً يسمح للدول األعضاء ببدء عمليّة
نقل المواد السا ّمة من ليبيا ،للتخلّص منها في وقتٍ
ّ
المنظمة الدوليّة لحظر األسلحة
الحق تحت رقابة
الكيميائيّة.
من جهته ،أعلن فيتالي تشوركين مندوب روسيا
الدائم في األمم المتحدة ،أنّ السالح الكيميائي الليبي
قد ُنقل إلى شواطئ البالد ،وسيت ّم نقله من ليبيا عبر
البحر في القريب العاجل.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1جمهورية من جزر األنتيل الكبرى
2 .2بلدة لبنانية ،إستفسرنا من
3 .3ذكر األفعى ،صاهرت ،مرض صدري
4 .4أصابع ،جزيرة أندونيسية
5 .5أدعمك ،أول الصباح
6 .6للنفي ،مطار في باريس ،أصبح طري الملمس
7 .7أنيس ،سالم ،نوتة موسيقية
8 .8ح��س��ن ال��ح��ال وراح����ة ال��ب��ال ،ل��ق��ب ش��ع��ري يعرف
بالتخلص
9 .9عزة وشرف ،فلوسه ،أعلى قمة في األردن
1010أحد آلهة الميثولوجية الهندية ،عتبت عليه
1111مدينة إيطالية ،إله مصري هو اإلله الشمس
1212للتفسير ،يضعان شيئا ً مقابل المال ،صاح التيس

1 .1عالم باألخبار واألنساب إشتهر بكتابه «المغازي»
2 .2عندي ،ماع ،كاسب
3 .3مرفأ في الهند ،يأسفا
4 .4حب ،نحامي عن ،والدي
5 .5إمارة أوروبية ،بحر ،ورك
6 .6يرقد ،مدينة لبنانية
7 .7أدراج ،أرخبيل في أوقيانيا
8 .8يشتم ،منازلهم
9 .9راسلي ،متشابهان ،تصوت من األلم
1010للتعريف ،رجاء ،مقتت
1111ننكش الصوف ،موجع ،ضعف
1212دولة أوروبية ،وبّخ
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،867931524 ،159624378
،976548132 ،342847691
،214396785 ،583172946
،631289457 ،725413869
498765213

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1شرحبيل بن حسنة ) 2هو،
رنا ،عليل  ) 3رسام ،تالهاسي ) 4
سيراليون ،نعد  ) 5تامنا ،ندما 6
) اا ،اتحد ،ن ن  ) 7نلم ،يمرنهما

 ) 8بيان ،يبررون  ) 9اي ،المنا،
سلس  ) 10نضرب ،وال��دي ) 11
اامرها ،يسندا  ) 12ءء ،قبلت ،لن.
عموديا:
 ) 1شهرستان ،اناء  ) 2روسيا
البيضاء  ) 3ارم ،م��ي ،رم ) 4

برمانا ،البرق  ) 5ين ،التينا ،هب
 ) 6التي ،حم ،موال  ) 7لوندرينا
 ) 8نعاند ،نبالي  ) 9حله ،ماهر،
دس��ت  ) 10سيانا ،مرسين 11
) نلسع ،ن��اول ،دل  ) 12ي��ددون،
نسوان.

 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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The Shallows
فيلم رعب بطولة باليك ليفلي
م��ن اخ����راج ج���وم ك��ول��ي��ت سيرا.
مدة العرض  86دقيقة،ABC( .
ك���ون���ك���ورد ،س��ي��ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
Equals
فيلم درام���ا ب��ط��ول��ة نيكوالس
هولت من اخراج درايك دورمس.
مدة العرض  101دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،فوكس ،سينمال).
Suicide Squad
فيلم دراما بطولة ويل سميث.
مدة العرض  130دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس ،سينمال).
Viral
ف��ي��ل��م رع�����ب ب���ط���ول���ة صوفي
ب��ل�اك دي��ل��ي��ا م���ن اخ������راج هنري
ج��وس��ت واري���ل ستشلمان .مدة
ال���ع���رض  85دق���ي���ق���ة،ABC( .
الس س��ال��ي��ن��اس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
Ice Age: Collision
Course
فيلم تصويري بولة ستيفاني
بيتريز من اخ��راج مايك تورمير.
مدة العرض  94دقيقة،ABC( .
ك���ون���ك���ورد ،س��ي��ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
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).

