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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش ي�ستعدّ ( ...تتمة �ص)9

وأضاف الجبوري« :أصحاب القرار في العراق
والمؤسسات الحكومية يدعون إلى إيجاد عالقة
قوية مع جمهورية إيران اإلسالمية ،كما يدعون
إل��ى مضاعفة جسور التعاون بين البلدين»،
عادا ذلك «مدعاة لفخر العراق ويخدم مصالح
الحكومة والشعب العراقي».
وردا ً على سؤال حول السبيل إلى حل الخالفات
السياسية في العراق ،قال الجبوري « :أصحاب القرار
العسكري والسياسي في العراق حريصون على
مصلحة البالد ،وإنَّ أي قرار يتخذونه يأتي في إطار
مصلحة العراق» ،موضحا ً أنهم يركزون على توحيد
مواقفهم لمواجهة اإلرهاب وحل األزمة االقتصادية.
وك��ان ال��ج��ب��وري وص��ل ص��ب��اح السبت ،إلى
العاصمة اإليرانية طهران في زي��ارة رسمية،
لبحث الحرب ضد تنظيم «داع��ش» والعالقات
الثنائية بين البلدين مع المسؤولين اإليرانيين.
يذكر أنَّ الجبوري ال��ذي يتولى رئاسة اتحاد
البرلمانات اإلسالمية سيتوجه أيضا ً إلى تركيا،
على أن يبحث هناك التعاون المشترك وعددا ً من
القضايا المتعلقة بهذا االتحاد.
ميدانياً ،واصلت القوات العراقية المشتركة
استعدادتها القتحام ناحية القيارة جنوب الموصل،
حيث قامت الطائرات العراقية بالقاء منشورات
يدعون أهلها إلى الخروج منها .
أكدت رئاسة إقليم كردستان العراق ،التزامها
باالتفاقيات المبرمة مع الحكومة المركزية في
بغداد والتحالف الدولي حول دور قوات البيشمركة
في عملية تحرير الموصل.

وأصدرت الرئاسة بيانا ً جاء فيه« :بسبب ما نشر
من تصريحات مختلفة بشأن دور قوات البيشمركة
في عملية تحرير الموصل ،ن َّود أن نوضح للجميع
بأنَّ الحرب ضد «داعش» هي من األولويات الرئيسة
إلقليم كردستان».
وأض��اف البيان« :تحرير مدينة الموصل له
أهمية كبيرة لإلقليم والعراق والعالم»« ...مرحلة

�شبابية ثلثها ( ...تتمة �ص)9

ما بعد تحرير الموصل لها أهمية خاصة بالنسبة
لإلقليم ومكونات وأهالي محافظة نينوى من أجل
ع��دم تكرار المآسي التي تعرضت لها ،وضمان
مستقبلهم».
وشددت رئاسة اإلقليم على «ضرورة (التوصل
إل��ى) اتفاق سياسي بين جميع األط��راف بشأن
كيفية إدارة مدينة الموصل» بعد تحريرها.

ال هزيمة ( ...تتمة �ص)9
الذين منعوا التحالف السعودي من الحصول على نقطة انتصار واح��دة او
التل ّذذ بتنازل بسيط يقدمه لهم الفريق السياسي القادم من صنعاء والذي
منعت الرياض عودته على متن الطائرة العمانية التي كانت تقله ما يفسر حجم
الغضب والعهر والرعونة التي حلّت بأصحابه بعدما فشلوا بتحقيق شروطهم
سياسياً ،كما فشلوا فيها عسكريا ً أمام فريق أثبتت األيام دهاءه وحكمته ومدى
نضجه لدرجة االستمرار محاربا ً على مختلف الجبهات بدون تنازل ،بل العكس
تح ّول فريق أنصار الله الى مبدأ الهجوم بعد أن انتهج الدفاع سبيالً ،في ما
ِ
يكتف بالتوغل في نجران السعودية وتلقين الدروس لجنود سلمان
سبق إذ لم
الذين اتخذوا الفرار قرارا ً في مواجهتهم مع أنصار الله والجيش اليمني فرافق
هذا التقدّم الخاطف في الميدان إجراءات سياسية حكيمة وواثقة أظهرت قدرة
أصحابها على الصمود حتى االنتصار فعقد البرلمان اليمني جلساته الرسمية
للمرة األولى منذ ما يقارب  20شهرا ً عندما منح حكومة خالد بحاح الثقة حينها
ليعطي هذه المرة الثقة للمجلس الرئاسي الذي أقره التحالف الحوثي مع
الرئيس السابق صالح ما يؤكد عمق التحالف الذي حاولت العديد من الدول
التشكيك فيه أو التقليل منه فإقرار المجلس الرئاسي دستوريا ً يقطع الطريق
على محاوالت شق التحالف أو الصراع الوهمي على السلطة في ما بينهم كما
يدعون ،كما أن هذا االنعقاد يشكل اعترافا ً حوثيا ً بالبرلمان الذي أعلنت الجماعة
حلّه في اإلعالن الدستوري ،في ما سبق إضافة إلى إرساء مفهوم أن البرلمان
هو الشرعية األكثر تمثيالً لمعظم فعاليات الشعب اليمني وقواه السياسية ما قد
يمهّد لقبول استقالة هادي وإسقاط شرعيته وقراراته وحتى حكومته التي يدّعي
شرعيتها برئاسة بن دغر .وهنا يمكن االشارة بأن انصار الله ومن معهم قد قرروا

التصعيد السياسي المحسوبة خطواته بعناية ما يشكل إنجازا ً سياسيا ً كبيرا ً
يؤكد صالبتهم وامتالكهم زمام المبادرة بالتوازي مع التصعيد العسكري في
الحدود الجنوبية للرياض ،والتي شكلت وال تزال خاصرة رخوة لمملكة الرمال
التوسل
ومدى قدرتها على إرساء معالم قوتها في هذه المنطقة التي تترنح بين
ّ
بمن باعوا ذممهم بالمال ليجلبوا المرتزقة لحماية الحدود السعودية وبين
نداءات االستغاثة التي يطبقها شيوخ المملكة لشعبهم مطالبين إياهم التبرع
بالدم وإرسال المقاتلين لحماية الحدود ،ما يؤكد حجم المأزق الذي تعيشه
المملكة في هذه األيام ،بعد أن عادت صور الصواريخ البالستية وهي تضرب
العمق السعودي للظهور وعودة القوات اليمنية وأنصار الله لحسم المناطق
اليمنية واسترجاعها لحضن الدولة بعد أن سرقها هادي ومرتزقته...
في المجمل ،فإن في اليمن شعبا ً يقاتل في الميدان ويحقق االنتصار ليرسم
ذلك شروطا ً في السياسة ،رغم توالي سقوط األطفال قتلى وهدم االبنية ونقص
التغذية ،اال ان ذلك يهون امام نظرة استعباد واحدة من جندي محتل بوجه
الشعب اليمني إنْ ترك الصمود وسقط وخضع لحكم الجار الطاغي الذي
سيتلقى ضربات أشرس مما كانت عليه قبل انهيار المفاوضات .فمعركة كسر
العظم في داخل اليمن وخارجه عادت وأيام آل سعود المرة مقبلة ،فمن صمد
بوجه أحدث األسلحة السعودية ولم يخضع وأثبت حنكته السياسية في
المفاوضات ولم يتنازل ها هو اليوم يسير بخطى ثابتة في السياسة والميدان
معا ً لتكتمل االنتصارات لمحور بأكمله قال سيده بأن زمن االنتصارات هو
الحاضر والمستقبل وال هزائم بعد اليوم...

مصطفى حكمت العراقي

الأمن البحريني يقتحم منطقة الدراز ويواجه مقاومة

نائبة بريطانية تطالب بال�ضغط على المنامة لإطالق �سراح رجب
طالبت عضو في البرلمان البريطاني ،خارجية
بالدها بالضغط على البحرين من أجل اإلفراج عن
الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب.
وبحسب «م��رآة البحرين» ،قالت النائبة عن
الحزب الوطني االسكتلندي مارغريت فيريرفي
رسالة لها للخارجية البريطانية ،نشرتها عبر
حسابها على شبكة التواصل االجتماعي تويتر ،إنَّ
على المملكة المتحدة استخدام نفوذها للدعوة إلى
إطالق سراح نبيل رجب.
وأش���ارت إل��ى ال��دع��وات الدولية التي طالبت
ب��اإلف��راج عنه ،خصوصا ً ال��دع��وات ال��ص��ادرة من
األمم المتحدة والخارجية األمريكية والعفو الدولية
والفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ومعهد البحرين
للحقوق والديمقراطية «بيرد».
وأردفت إنَّ التهم الموجهة لنبيل رجب المعتقل
منذ ما يقرب الشهرين هي تهم «متعلقة بحرية
التعبير عن الرأي ،لكنها قد تودي به إلى السجن
 15عاماً» ،داع َّي ًة المملكة المتحدة إلى «عدم التزام
الصمت ،واستخدام نفوذها إلطالق سراح رجب»
الذي يعيش وضعا ً صحيا ً متردياً.

وكانت الخارجية األميركية أعلنت في تقرير
حول الحريات الدينية ،أنَّ «الحكومة التي يقودها
الس ّنة في البحرين ،استمرت في سجن واعتقال
رجال الدين ،ومعارضين سياسيين ...وفي نيسان
أيّدت المحكمة حل المجلس اإلسالمي العلمائي،
المؤسسة الرئيسية لرجال الدين الشيعة في
البالد».
ولفت التقرير األميركي في مقدّمته إل��ى قيام
الحكومة البحرينية بمالحقة شخصيّات قضائياً،
كما وث��ق التقرير حرمان الشيعة من البعثات
التعليمية الحكومية ،ومن التوظيف في المصالح
الحكومية واألمنية ،إضافة إلى السماح باستهدافهم
من خالل رجال الدين المتشددين.
وفي السياق ،انضمت منظمة «هيومن رايتس
فيرست» للمناهضين لتلك اإلج���راءات القاسية،
وق��ال��ت إنَّ استهداف ال� ّزع��م��اء الدّينيين يؤجج
االنقسام في البحرين ،و ُي َقوض جهود محاربة
ّ
الطائفية» قبل أن تدعو إدارة أوباما لفعل المزيد
لمنع هذا األم��ر» الفتا ً إلى أنَّ «الجيش البحريني
يُسلح ويُجهز و ُي��درب من قبل الواليات المتحدة،
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السنة»
ويبقى مع ذلك فعليا ً قوة مؤلفة حص ًرا من ّ
بحسب تعبير المنظمة.
وأردف���ت المنظمة التي تنشط في ال��دف��اع عن
حقوق اإلنسان «على وزارة الخارجية وقف أي دعم
إضافي لقوات األمن ،حتى حصول تطور ذي مغزى
إلدخال الغالبية ّ
الشيعية في البحرين في قوات
ّ
الشرطة والجيش».
ٌ
من جهة أخ��رى ،دارت
مواجهات شديدة معَ
جماهير المعتصمين أما َم منز ِل الشيخ عيسى قاسم
في منطقة الدراز في البحرين ،بع َد اقتحا ِم القوات
األمنية الخليفية للبلدة.
وأشارت مصاد ُر بحرينية إلى أنَّ أليات ومدرعات
النظام ط َّوقت مكان االعتصام حيث تصدى لها
المعتصمون ،كما قامت تلك القوات بنشر تعزيزات
في محيط ميدان الفداء قربَ منز ِل الشيخ قاسم.
وتفرض قوات النظام حصارا ً خانقا ً على منطقة
الدراز مسقط رأس آية الله قاسم منذ تموز الماضي،
بعد أن أسقطت جنسيته البحرينية ضمن مسلسل
اإلضطهاد الطائفي التي يستمر النظام في تنفيذه
بشكل مضطرد.

وص َّرح الشاهد للصحفيين يوم تكليفه بتشكيل
حكومة الوحدة« :هذه الحكومة ستشتغل على
البرنامج الذي جاء مع وثيقة قرطاج مع التركيز
على خمس أولويات أساسية :أوال ً كسب المعركة
ضد اإلره��اب ،ثانيا ً إع�لان الحرب على الفساد
والفاسدين ،ثالثا ً الرفع في نسق النمو لخلق
الشغل ،راب��ع�ا ً التحكم في ال��ت��وازن��ات المالية
(ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة) ،وخ��ام��س�ا ً مسألة النظافة
والبيئة».
ويتعين أن تحصل الحكومة الجديدة على ثقة
مجلس نواب الشعب.
ُي��ذك��ر أنَّ حكومة ال��ش��اه��د ه��ي الثانية في
عهد الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد
السبسي والخامسة منذ تولي الرئيس السابق
المنصف المرزوقي رئاسة تونس خلفا ً للرئيس
زين العابدين بن علي ال��ذي أطاحت به «ثورة
الياسمين» في تونس عام .2011
وك��ان الشاهد أعلن تشكيلة حكومة الوحدة
الوطنية وق��دم��ه��ا إل��ى ال��رئ��ي��س ال��ب��اج��ي قائد
السبسي.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيانٍ مقتضب:
«استقبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي
(السبت  20أغسطس  )2016بقصر قرطاج رئيس
الحكومة المكلف يوسف الشاهد الذي عرض على
رئيس الدولة تركيبة حكومة الوحدة الوطنية»
من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكان الرئيس التونسي كلف في الـ  3آب يوسف
الشاهد وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب
الصيد ،والقيادي في حزب «نداء تونس» ،بتشكيل
حكومة وحدة وطنية تخلف حكومة الصيد التي
أصبحت حكومة تصريف أعمال بعدما سحب
منها البرلمان الثقة.
وفيما يلي لمحة عن نساء حكومة الشاهد:
وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين شارني،
 35عاماً ،حاصلة على شهادة مهندس معماري
من المدرسة الوطنية للهندسة والتعمير .وتم
تعيينها كاتبة دولة مكلفة بملف الشهداء وجرحى
الثورة في حكومة الحبيب الصيد.
وزير الصحة سميرة مرعي 53 ،عاماً ،كلفت
بخطة وزيرة المرأة واألسرة والطفولة في حكومة
الحبيب الصيد .وهي طبيبة وأستاذة مشاركة في

قسم أمراض الرئة في كلية الطب بتونس.
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روح��و 44 ،عاماً ،شغلت العديد من
المناصب الهامة على المستوى الدولي ،وتحمل
شهادة األستاذية في المالية من المدرسة العليا
للدراسات االقتصادية في تونس ،والماجستير
من جامعة مونتريال بكندا.
وزيرة المالية لمياء الزريبي 55 ،عاماً ،حائزة
على ش��ه��ادة ختم ال���دروس بالمرحلة العليا
للمدرسة الوطنية ل�ل�إدارة وعلى اإلج���ازة في
العلوم االقتصادية اختصاص تخطيط.
وزيرة األسرة وحقوق المرأة والطفولة نزيهة
العبيدي حاصلة على إجازة في التعليم وأستاذة
في اللغات الحية وماجستير في التعليم من
السوربون.
وزي��رة السياحة سلمى اللومي عملت سابقا ً
أمينة مال حزب «ن��داء تونس» ورئيسة مديرة
عامة لشركات تعمل في الصناعة الكهربائية
وال��غ��ذائ��ي��ة وال��ف�لاح��ي��ة ،وه���ي تحمل ش��ه��ادة
الماجستير في التصرف.
كاتبة ال��دول��ة للشباب فاتن ق�لال تخرجت
من جامعة قرطاج وب��اري��س دوف��ي��ن ،وشغلت

منصب مستشارة في العديد من المكاتب الدولية
الموجودة في تونس.
كاتبة الدولة للتكوين المهني سيدة لونيسي،
 29ع��ام �اً ،حاصلة على إج���ازة ف��ي التاريخ
وماجيستير في العلوم السياسية من جامعة
ال��س��ورب��ون .هي نائبة عن حركة النهضة في
مجلس نواب الشعب.
وأبقت حكومة الشاهد البالغ من العمر 41
عاماً ،على وزراء السيادة مثل الداخلية ،والدفاع،
والخارجية ،وحظي فيها نداء تونس ( 67مقعد
في البرلمان) بـ  4حقائب وزاري���ة ،هي النقل،
والسياحة ،والخارجية ،والتربية ،في حين كان
لها  3كتاب دولة جدد ،فيما كان نصيب حركة
النهضة ( 69مقعداً)  3حقائب وزارية (الصناعة
والتجارة ،والتكوين والتشغيل ،وتكنولوجيا
االت��ص��ال) و 3كتاب دول���ة ،وك��ان لحزب آف��اق
تونس وزيرا ً الصحة ،والتنمية المحلية والبيئة،
وكاتبا دولة (الشباب والنقل).
كما ضمت الحكومة قياديين سابقين في االتحاد
العام التونسي للشغل ،فيما تم تسجيل غياب
عضو االئتالف الرباعي الذي قاد حكومة الحبيب
الصيد السابقة ،حزب االتحاد الوطني الحر.

مقتل وجرح ( ...تتمة �ص)9
وخالل تظاهرة جماهيرية مليونية غير مسبوقة الحشود في ميدان السبعين
في العاصمة اليمنية صنعاء ،دعما ً إلنشاء المجلس السياسي األعلى ،أ َّكد
الص ّماد أنَّ «يدنا ممدودة للسالم ال لالستسالم وسنمد يدنا لدول العالم كافة
باستثناء الكيان الصهيوني».
وطالب رئيس المجلس السياسي الوفد المفاوض في مسقط بسرعة العودة
إلى البالد وعدم الجلوس مع ولد الشيخ قبل العودة واستشارة المجلس ،الف ًتا
إلى «أنَّ المبعوث األممي بدا عاجزا ً في مسقط عن استصدار تصريح لوفدنا
ليعود إلى اليمن».
وأشار الص ّماد أنَّ على قوى العدوان «أن تفهم بأنَّ هناك معادلة جديدة قد
بدأت تتشكل على الساحة اليمنية والشعب هو ركيزتها ،مؤكدًا إذا لم تستمع
بعض الحكومات لصوت هذا الشعب فإنها غير جديرة باحترام شعبها الذي
سيحاسبها يوماً.
ووجه الص ّماد تحية للمتظاهرين المحتشدين مؤكدًا أنهم «الصخرة الصلبة
ّ
التي تتحطم عليها كل مؤامرات األع��داء» ،معتب ًرا أن هذه الحشود «تساوي
أضعاف سكان  4من دول الخليج التي تشارك في العدوان على اليمن».
وإذ أشار الص ّماد إلى أنه ليس بيد المجلس السياسي األعلى عصا ً سحرية
وباستطاعته أن يقضي على كل التحديات فوراً ،أ َّكد أنَّ هذا المجلس «جاء تلبي ًة
لطموحات الشعب واستجاب ًة لمطالبه».
وأ َّك��د أنَّ المجلس سيعمل على توزيع الشراكة االجتماعية والمصالحة
الوطنية والتواصل مع المغرر بهم للعودة إلى رشدهم ،كما وعد بالعمل على
تحسين األوضاع األمنية وتعزيز دور المرأة ،قائالً «المجلس السياسي األعلى
لخدمتكم وإخراج البلد من محنته».
وفي ختام التظاهرة المليونية ،تلي بيان ب��ارك باسم الحشود تأسيس
المجلس السياسي األعلى الذي يستمد شرعيته من التأييد الشعبي ،داعيًا كل
الشعوب للضغط على دول العالم الحترام هذا المجلس.
وأشاد البيان بدور الجيش اليمني واللجان الشعبية ،مؤكدًا أنَّ المعركة
مستمرة حتى النصر.
على صعيد آخر ،اعتذر الوفد الوطني اليمني في مشاورات الكويت عن لقاء
المبعوث األممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،في العاصمة العُ مانية مسقط،
مشترطا ً أنَّ يكون اللقاء في العاصمة اليمنية صنعاء.
وكانت قوات العدوان السعودي قد حالت دون عودة الوفد الوطني إلى
صنعاء من العاصمة العمانية مسقط ،بعد فشل مفاوضات الكويت وههددت
باستهداف الطائرة التي تقلهم!
وقال ياسر العواضي عضو الوفد الوطني اليمني في تغريدة له على موقع
التواصل االجتماعي «تويتر»« :وجهنا رسالة لولد الشيخ أننا نعتذر عن لقائه
إال في صنعاء وبعد التشاور مع المجلس السياسي األعلى» .وأوضح العواضي

أنَّ االعتذار يأتي «بناء على توجيهات من المجلس السياسي األعلى».
ميدانياً ،أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل  50عنصرا ً من قوات الرئيس
هادي بينهم قيادات وجرح  70آخرين ،خالل المواجهات مع الجيش واللجان
منطقة ُغراب في الجهة الغربية ومنطقة الضباب عند المدخل الجنوبي لمدينة
تعز.
في المقابل ش ّنت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات جويَّة على تلة
سوفتيل في منطقة الحوبان شمالي المدينة جنوب اليمن.
وفي صنعاء أفاد مصدر عسكري للميادين بأنَّ الجيش واللجان الشعبية
صد ّوا محاوالت تقدم كبيرة لقوات الرئيس هادي المسنودة بعشرات الغارات
الجويَّة لطائرات التحالف السعودي باتجاه منطقة مِلح والمدفون وبني بارق
في مديرية ِنهْم شمالي شرق صنعاء.
وفي مأرب تشهد مديرية ِ
صرواح قصفا ً مدفعيا ً وصاروخيا ً متبادال ً بين
قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة ،وقوات الرئيس هادي المسنودة
بالتحالف السعودي من جهة أخرى ،عند الناحية الغربية للمدينة شمال
شرق البالد .يأتي ذلك فيما تواصلت غارات التحالف التحالف السعودي
على مناطق متفرقة في محافظة الجوف ،حيث ش ّنت سلسلة غارات مديريات
ال ُمتون والمصلوب والغيل شمالي وغربي المحافظة الصحراوية الممتدة
للسعودية شرق اليمن.
وفي صعدة استهدفت مقاتالت التحالف السعودي بسلسلة غارات جويَّة
مبنى األمن السياسي وسط المدينة شمال البالد.
أما على الحدود اليمنية السعودية فقد أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أنَّ القوة
الصاروخية للجيش واللجان استهدفت تجمعا ً للجنود السعوديين وآلياتهم
وإحراق آلية «بي تي آر» خلف موقع الشرفة العسكري في نجران.
كذلك استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان بصلية من صواريخ
الكاتيوشا مواقع إسناد القوات السعودية شرق منطقة سقام بعد ساعات من
إطالق صاروخ بالستي من طراز زلزال  3على معسكر الدفاع الجوي بنجران
السعودية.
وأعلنت السعودية مقتل سعودي وإصابة آخرين في سقوط صواريخ في
نجران جنوب المملكة.
من جهته ،دان حزب المؤتمر الشعبي العام استهداف طائرات التحالف
السعودي متظاهري ميدان السبعين في صنعاء.
وكان ثالثة يمنيين قد استشهدوا وجرح آخرون بغارات للتحالف السعودي
على بوابة دار الرئاسة في جنوب العاصمة.
واستهدفت غارات التحالف السعودي أيضا ً معسكر الفريجة في مديرية
أرحب شمالي صنعاء ،ومعسكر ضبوة في مديرية سنحان جنوبي العاصمة
ومنطقة النقوب شرق اليمن.
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1أرخبيل يوناني في بحر إيجه ،ركيزة
2 .2شهر مصري ،ألقيه
3 .3أسف ،يدرك األمر ،مدينة فرنسية
4 .4جزيرة في خليج نيويورك ،حاربت
5 .5نوتة موسيقية ،إلهة الصيد عند الرومان
6 .6جمهورية تقع جنوب القوقاس ،أقضي ليلتي
7 .7ماء العين ،رقد
8 .8تعبر ،أحالم ،أرجأ األمر
9 .9يتناول الطعام ،ه ّد البناء
1010جزيرة يونانية في المتوسط ،العار (بالجمع)
1111من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،أسدال الستار،
جديد (باألجنبية)
1212نتهم ،عائلتي ،يبس الخبز

1 .1مذهب ،جزيرة يونانية في بحر إيجه
2 .2مدينة بريطانية ،فتى
3 .3إستمرت ،عاصمة أوروبية
4 .4متشابهان ،البحر ،وقت وحين
5 .5جزيرة يونانية في بحر إيجه ،نخالفه (بالعامية)
6 .6لدي ،ضجر ،حرف أبجدي مخفف
7 .7حصل على ،مدينة ألمانية ،رب
8 .8يطيال النظر إلى ،من أوجه القمر
9 .9ش ّد وربط ،مدينة فيتنامية ،أترك (باألمر)
1010يشك باألمر ،صادق
1111ترك دون عناية ،أه ّز بقوة ،عنب أسود
1212سيدات ،جزيرة يونانية في بحر إيجه
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،697583421 ،42571983
،756892314 ،813924756
،382146597 ،149357268
،238419675 ،574268139
961735842

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1س���ي���دي س��ل��ي��م��ان ) 2
ويمبلدون رأس  ) 3يأتي ،انامل
 ) 4كامل ،نامتسو  ) 5ال ،يسأم،
بلتا  ) 6روالن ،لمع  ،هم  ) 7ومأ،

يار ،با  ) 8ترتب ،سنا  ) 9يأيد،
ايابكما  ) 10ني ،ماندالي ) 11
ادم��ان ،ي��ال ،ري  ) 12ان ،سين،
يراه.
عموديا:
 ) 1سوث كارولينا  ) 2ي ي،

الوم ايدا  ) 3دميم ،التي ،من ) 4
يباليا ،ردم��ا  ) 5سلت ،سندت،
انس  ) 6لدينا ،يبان  ) 7يو ،امأل،
يدين  ) 8منام ،مرساال  ) 9نتبع،
نبالي  ) 10ن��راس��ل ،باكي ) 11
اموتها ،را  ) 12نسلن ام ،عاليه.

 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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Remember
فيلم دراما بطولة كريستوفر
بالمر من اخراج اتورن اغويان.
مد العرض  95دقيقة( .سوفيل،
.)ABC
War Dogs
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة ميلز
تيلير من اخراج تولد فيليب .مدة
ال �ع��رض  114دق�ي�ق��ة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
أمبير ،سينمال ،فوكس).
The Secret Life of Pets
فيلم تصويري بطولة لويس
سي كي من اخراج يارو تشيني.
مدة العرض  87دقيقة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).
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 بطولة نيكوالس
ه � ��ول � ��ت م�� ��ن اخ� � � � ��راج دراي � � ��ك
دورم� � ��س .م� ��دة ال� �ع ��رض 101
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).
Suicide Squad
ف� �ي� �ل ��م درام� � � ��ا ب� �ط ��ول ��ة وي ��ل
س� �م� �ي ��ث .م � ��دة ال � �ع� ��رض 130
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).

