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الميزان الحمـل

االســـد

الثـــور

أفقي وعمودي:

1 - معمارية عربية عالمية – بين اثنين
ور – ثلثا )دام( 2 - صَّ

3 - يشاء – صواب )م(
4 - تمنى زوال النعمة – من األسماء

 – )م(  ال���ح���روف  – م��ن  ح��ي��وي  س��ائ��ل   -  5
متشابهان

6 - من األسماء
7 - حبر )م( – يشرب

8 - بمعنى – حيوان خرافي
9 - صوب – من الحروف

10 -راهب روسي خليع
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توجد  وال  متوقفة  فاألعمال  الفترة  ه��ذه  بالملل  تشعر   [
الكثير من األحداث.

]  أنت مستاء بسبب التأخر في ترقيتك ال تقلق.

في  ت���ت���ردد  ال  ال��م��س��اع��دة  م��ن��ك  ي��ط��ل��ب  ال���زم���الء  أح����د   [
مساعدته.

] ال تكن كثير التطلب وحاول أن تعتمد على نفسك أكثر.

]عليك أن تكون أكثر دقة في مراجعة األوراق المالية.

]عليك أن تكون أكثر هدوءا واسترخاء في تنفيذ أعمالك.

]  كل يوم يزيد حبك للشريك أكثر وتتوطد عالقتك به.

] قد تفشل بعض المشاريع التي تستثمرها ال تيأس.

] عليك أن تكون أكثر التزاما في مواعيد عملك.

] تنزعج من محاولة الحبيب الدائمة الختبار مشاعرك.

] عليك أن تقف وتهتم بالحبيب أكثر.

] تنجح في الحصول على صفقة رابحة لطالما انتظرتها.

29 يونيو/حزيران
في  األم��وي��ة  ال��خ��الف��ة  ح��اض��رة  ق��رط��ب��ة  س��ق��وط   -  1236  @
مملكة  ملك  ال��ث��ال��ث  ف��رن��ان��دو  ي��د  ف��ي  ق��واع��ده��ا  وك��ب��رى  األن��دل��س 

قشتالة.
@ 1398 – والدة الملك خوان الثاني، ملك منطقة أرغون.

ومدينة  ميناء  على  السيطرة  يستعيدون  اإلسبان   -  1732  @
وهران الجزائرية من العثمانيين.

@ 1832 - اندالع ثورة المفتي عبدالغني آل جميل ضد الوالي 
العثماني علي رضا في بغداد.

@ 1835 - محمد علي باشا يصدر أمرًا بإنشاء مصلحة اآلثار 
أفندي  ضياء  يوسف  إلى  إدارتهما  وأسند  المصري،  والمتحف 

بإشراف رفاعة الطهطاوي.
@ 1886 – والدة روبرت شومان، رئيس وزراء فرنسا.

بسبب  كانت  والتي  الثانية  البلقانية  الحرب  نشوب   -  1913  @
رغبة بلغاريا في انتزاع إقليم مقدونيا الشمالية من صربيا.

@  1925 – والدة جورجو نابوليتانو، رئيس إيطاليا.
@ 1928 - اكتشاف دواء البنسلين على يد ألكسندر فلمنج.

الكويت،  في  التشريعي  المجلس  انتخابات  إجراء   -  1938  @
وهو أول مجلس تشريعي فيها.

@ 1949 - األقلية البيضاء الحاكمة في جنوب إفريقيا تبدأ في 
ضد  العنصري  الفصل  قوانين  تطبيق 

السود فيما عرف بسياسة األبارتيد.
الزغبي،  ن���وال  والدة   -  1972  @

مغنية لبنانية.
ال��ك��وب��ي  ال���رئ���ي���س   -  1960  @
البترول  شركة  يمنع  كاسترو  فيدل 
األم����ي����رك����ي����ة ت���ك���س���اك���و وي����ص����ادر 

ممتلكاتها.
@ 1964 - شقيقة الرئيس الكوبي فيدل كاسترو تفر من كوبا 

وتطلق تصريحات مناهضة له.
أول  تبدأ  فيتنام  إلى  أرسلت  التي  األميركية  القوات   -  1965  @

عملياتها القتالية إلى جانب قوات فيتنام الجنوبية.
@ 1974 - إيزابيال بيرون زوجة الرئيس خوان بيرون تقسم 

اليمين كأول رئيسة لجمهورية األرجنتين.
أثناء  بوضياف  محمد  الجزائري  الرئيس  اغتيال   -  1992  @
قصيرة  مدة  بعد  وذلك  عنابة  في  المسارح  بأحد  رسمي  احتفال 

من توليه الرئاسة.
على  بغالبية  يصوت  اإلسرائيلي  ال��وزراء  مجلس   -  2008  @
أسرى   5 سراح  بإطالق  تقضي  اهلل  حزب  مع  أسرى  تبادل  عملية 
اللذين  اإلسرائيليين  الجنديين  جثتي  تسلم  مقابل  لبنانيين 

اختطفهما حزب اهلل في 2006.
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»هوامير الصحراء 3« ينجز تصويره على رغم العثرات
ــر  ــي ــوام »ه مــســلــســل  ــل  ــم ع ــق  ــري ف ــز  ــج أن  [
كامل  تــصــويــر  ــث  ــال ــث ال بــجــزئــه  الــصــحــراء« 
وخارجها،  السعودية  في  المطلوبة  المشاهد 
ــان، وســيــبــدأ  ــن ــب ــد فـــي ل ــاه ــش ــم ــــان آخـــر ال وك
المونتاج  بعملية  الشيخاني  أيمن  المخرج 
خالل  للعرض  ــزاً  ــاه ج العمل  ليكون  قــريــبــًا 
»روتــانــا  شاشة  على  الــمــبــارك  رمــضــان  شهر 

خليجية«.
تأخير  ألزمـــة  تــعــرض  ــد  ق التصوير  وكـــان 
بتجديد  استحدث  جديد  ــرار  ق بسبب  الوقت 
إلى  الدخول  تأشيرة  على  االستحصال  طريقة 
المملكة العربية السعودية، وهذا ما أثر بشكل 
فريق  واضطرار  التصوير  عملية  على  مباشر 
دبي  منها  ــرى  أخ أمــاكــن  ــى  إل لالنتقال  العمل 
توقيت  مسار  غيرت  العملية  وهذه  وبيروت. 

تسليم العمل في وقته المحدد.
ـــال مــنــتــج »هــوامــيــر  ـــذا الــتــأخــيــر ق ـــن ه وع
الصحراء« الفنان عبداهلل العامر إن المعامالت 
الجديد  التأشيرات  استحصال  وقرار  اإلدارية 
برمجة  حاولوا  وإنهم  العمل،  ــرت  أخ مسألة 
العمل  يتأثر  ال  لكي  سريعة  بطريقة  التصوير 
األخيرة  المشاهد  أن  خاصة  بنجاح،  األمر  وتم 
إلى  العمل  فريق  ليعود  بــيــروت  فــي  التقطت 

مكانه وتبدأ عملية المونتاج قريبًا.
إدارة  ــس  ــل ــج م رئـــيـــس  ـــع  م ـــال  ـــص ات ــــي  وف
السعوديين  والموزعين  المنتجين  جميعة 
الــقــرار  حقيقة  ــن  ع لــســؤالــه  الــغــامــدي  محمد 
العربية  المملكة  في  استحدث  الــذي  الجديد 
والفنانات  الفنانين  الستحصال  السعودية 
الــدخــول  تــأشــيــرة  على  الــعــرب  واإلعــالمــيــيــن 
»بكل  ــال:  ق الشهرين،  قرابة  تتطلب  قد  التي 
مصادر  مــن  منشورة  أمـــوراً  ــًا  ــم دائ نــقــرأ  ــف  أس
االنترنت  على  نقرأ  وأحيانا  بها،  موثوق  غير 
بأخبار  نتفاجأ  وأحيانا  بها  موثوق  معلومات 
ـــذا الــخــبــر غير  ــوق بــهــا نــهــائــيــًا، وه ــوث غــيــر م
صحيح، فالموضوع اختلف، ألن الدخول إلى 
المملكة يتم وفق قوانين الزيارة واالستخدام. 
يتم  ــة  ــودي ــع ــس ال ـــى  إل الــفــنــانــيــن  ــور  ــض وح
تتم  الماضي  في  كانت  التي  ــارة  زي بتأشيرة 
باتت  واآلن  والخارجية،  اإلعــالم  وزارة  عبر 

مثل كل الدول العربية تتم عبر وزارة الداخلية 
ما  فكل  الخارجية،  وزارة  إلى  تتحول  ثم  ومن 

حصل هو طريقة تنظيمية فقط. 
ــرات  ــي ــأش ــت ال تــكــون  أن  الـــغـــامـــدي  ونــفــى 
مؤكداً  يوما،   60 تتطلب  واإلعالميين  للفنانين 
أي  أن  موضحًا  دقيقة،  غير  الفرضية  هذه  أن 
نظام  وأي  لتطبيقه  وقــتــًا  يأخذ  جديد  نظام 
ويتكيفون  الناس  ليفهمه  لوقت  يحتاج  جديد 
أن  خــاصــة  لــوقــت  يحتاج  قـــرار  أي  ألن  مــعــه، 
أنه  الناس  وسيكتشف  تنظيمي  هو  قرار  هكذا 
ستة  قبل  صدر  فلو  وعادي،  صحيح  موضوع 
لكنه  أمورنا  ورتبنا  تكيفنا  لكنا  اآلن  من  أشهر 
نعمل  كنا  للعمل،  تنفيذنا  فترة  ــالل  خ ــدر  ص
بطريقة في السابق واآلن نعمل بطريقة أخرى 
وهذا  الجديد،  العمل  فيه  لننفذ  لوقت  ونحتاج 

هو اإلحراج فيه.
وأكد الغامدي أن الجمعية تعقد اجتماعات 
سريعة  بطريقة  المواضيع  لتنفيذ  تنسيقية 
في  »نحن  وقـــال:  ـــور،  األم تنهي  اهلل  ــاء  ش وان 
يريد  ــل  ــك وال مضغوطون  الفنانين  جمعية 
لحظة  وبأي  عادية،  بطريقة  فنانيهم  حضور 
أن  منتج  أي  ويستطيع  اإلجــراءات  تنتهي  قد 
أيام،  ثالثة  خالل  التأشيرات  على  يستحصل 

لغاية  يوقعه  لم  القرار  هذا  سيعتمد  من  أن  إال 
لتوقيعه  ــف  ــاي ن ــر  ــي األم ننتظر  ــن  ــح ون اآلن، 

وينتهي األمر.
األمـــــوال  رؤوس  خـــــروج  ــة  ــي ــان ــك إم ــــن  وع
اإلنتاجية من السعودية إذا طال األمر قال: »إذا 
الدول  أقل  فهي  إنتاجيًا  السعودية  عن  تكلمنا 
أو  لبنان  من  ــص  وأرخ إنتاجيًا  كلفة  العربية 
هــروب  مــن  نــخــاف  ال  لــهــذا  األردن.  أو  ســوريــة 
سيضطرون  المنتجين  ولــكــن  ــال،  ــم ال رأس 
خارج  أعمالهم  لتصوير  للمغادرة  السنة  هذه 
على  التوقيع  يتم  أن  بمجرد  ولكن  السعودية، 
وجيدة  عادية  األمــور  ستعود  الجديد  الــقــرار 

دون مشاكل«.
سؤال  على  رد  الحالية  ـــراءات  اإلج ظل  في 
إعالمي  إنتاج  شركة  آالف  تسعة  مصير  حول 
فيها،  سعودي  عامل  ألف   28 وتضم  سعودية 
الرسمية  الجهات  مــع  اجتمعنا  »نحن  ــال:  ق
تنفيذ  بآلية  للبحث  واإلعـــالم  الداخلية  فــي 
المشكلة  ســهــلــة،  بــطــريــقــة  الــمــواضــيــع  هـــذه 
القرار  لتنفيذ  واضحة  آلية  توجد  ال  أنه  لدينا 
فبعد  ــة،  األزم تنتهي  ــور  األم تتوضح  وعندما 
تتجاوز  أال  قررت  المتخصصة  اللجان  اجتماع 

التأشيرات أكثر من ثالثة أيام«. 


