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وقال دي ميستورا في تصريح قصير بعد اجتماع غير رسمي
عقده اليوم مع وفد معارضة الرياض في أحد فنادق جنيف« :إن
العمل يجرى بكثافة وأنا متفائل ومصمم ألنها فرصة تاريخية
يجب عدم تفويتها».
وأضاف دي ميستورا« :ال يزال من غير الواضح حتى اآلن ما
إذا كان الوفد سيوافق على اجتماع رسمي في مقر األمم المتحدة
في وقت الحق وهذا األمر يعود لهم لكي يقرروا ويبلغونا».
وكان أعضاء من وفد معارضة الرياض هددوا باالنسحاب
من الحوار في جنيف بعد ساعات على وصولهم متأخرين
إليها بطائرة الشحن السعودية إذا لم يتم تنفيذ ما سموه بعض
«المطالب والشروط».
ومن المتوقع أن تستمر المرحلة األولى للمفاوضات لمدة
أسبوعين أو ،3وستجرى المفاوضات بناء على قرار مجلس
األمن الدولي رقم  2254والذي تبناه األعضاء باإلجماع يوم
الـ 18وكانون األول الماضي ،وأكد أن «تسوية األزمة السورية
ستكون من خالل عملية سياسية ،تحقق التطلعات المشروعة
للشعب السوري ،وتتم من قبل السوريين أنفسهم».
من جهته ،وفي محاولة لدعم معارضة الرياض ،اتهم وزير
الخارجية األميركي في كلمة متلفزة أمس السلطات السورية
باعتماد الحصار «كتكتيك متعمد» ضد المدنيين ،في مخالفة
صريحة لقانون الحرب بحسب تعبيره .وقال بأنه ال يوجد حل
عسكري للصراع في سورية.
ودعا كيري في التسجيل الذي بثته الخارجية األميركية
طرفي المفاوضات السورية إلى انتهاز الفرصة في جنيف
لتحقيق تقدم ملموس في األيام المقبلة.
وقال وزير الخارجية األميركي إن المفاوضات بين الجانبين
ستناقش ترتيبات اتفاق لوقف إطالق النار وتحقيق انتقال
سياسي للسلطة في سورية.
وش��دد كيري على أهمية مفاوضات «جنيف  »3بالنسبة
لسورية والمنطقة ككل ،قائالً إن ال��ن��زاع ال��دائ��ر هناك قابل
لالنتشار بسهولة في كل المنطقة.
كما طالب الدبلوماسي األميركي باتخاذ خطوات عاجلة
لزيادة المساعدات الغذائية واإلنسانية األخرى للسوريين.
وق��ال كيري إن األم��م المتحدة قدمت  113طلبا ً لتقديم
مساعدات لم توافق دمشق س��وى على  13منها ،وأك��د أن

على الرئيس بشار األسد مسؤولية جوهرية لتسهيل إيصال
المساعدات إلى المناطق المحاصرة كما جاء في تعبيره.
وطالب كيري الجميع بالعمل على استغالل فرصة مفاوضات
جنيف لوضع حد للنزاع استنادا ً إلى بيان جنيف والقرار األممي
 ،2254مؤكدا ً أن التوصل إلى حل سياسي سيضعف تنظيم
«داعش».
على الصعيد األمني ،أكدت وزارة الخارجية والمغتربين
السورية أن «التفجيرات اإلرهابية التي وقعت اليوم في منطقة
السيدة زينب السكنية بمحافظة ريف دمشق تأتي في إطار
محاوالت التنظيمات اإلرهابية المسلحة المدعومة من حكومات
دول خارجية كتركيا والسعودية وقطر لتعطيل المساعي
الحالية الرامية لبدء حوار سوري سوري بقيادة سورية».
وفي رسالتين إلى كل من األمين العام لألمم المتحدة ورئيس
مجلس األم��ن ،قالت وزارة الخارجية والمغتربين «أقدمت
التنظيمات اإلرهابية المسلحة بعد ظهر اليوم األحد على تفجير
سيارة مفخخة عند أحد مواقف حافالت نقل الركاب في حي
«كوع السودان» السكني المكتظ بالمدنيين في منطقة السيدة
زينب الكائنة في محافظة ريف دمشق تبعه قيام انتحاريين
اثنين بتفجير نفسيهما بحزامين ناسفين في صفوف فرق
اإلسعاف والمدنيين الذين تجمعوا إلنقاذ ضحايا التفجير
اإلرهابي ،ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد  50مواطنا ً
وأكثر من  105جرحى جروح بعضهم بالغة الخطورة إضافة
إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة في المنازل والبنى التحتية في
المكان».
وأك��دت الخارجية السورية أن هذه التفجيرات اإلرهابية
الجبانة والمدانة تأتي في إطار محاوالت التنظيمات اإلرهابية
المسلحة المدعومة م��ن حكومات دول خارجية كتركيا
والسعودية وقطر لتعطيل المساعي الحالية الرامية لبدء حوار
سوري سوري بقيادة سورية وإرهاب المواطنين السوريين
األبرياء ولرفع معنويات التنظيمات اإلرهابية المسلحة التي
تمنى يوميا ً بهزائم متتالية أمام النجاحات الكبيرة التي يحققها
الجيش العربي السوري في إعادة األمن والسالم إلى المناطق
التي تنشط فيها التنظيمات اإلرهابية المسلحة».
وأضافت الخارجية أن «ما لفت انتباهنا هو أن مرتكبي هذه
الجريمة قد ذك��روا في بيان أن هذا التفجير يأتي دعما ً لوفد

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

ال�سراج يزور حفتر في عقر داره �شرق ليبيا
قام رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بزيارة
لقائد القوات العسكرية شرق ليبيا خليفة حفتر.
وجاءت هذه الخطوة المفاجئة قبل أيام قليلة من انتهاء
المهلة الممنوحة للسراج من قبل البرلمان لتقديم تشكيلة
جديدة لحكومة الوفاق الوطني.
وق��ال المكتب اإلع�لام��ي للسراج في بيان نشره في
صفحته على موقع التواصل االجتماعي «فايسبوك»
أمس إن رئيس الحكومة المكلف التقى السبت في مدينة
المرج ،شرق ليبيا ،الفريق أول ركن خليفة حفتر حيث تمت
مناقشة العديد من القضايا.
وأوضح البيان أن القضايا التي جرت مناقشتها شملت
مسألة إيجاد حل عملي للحرب الدائرة في بنغازي والتي
تخوضها قوات حفتر في مواجهة مجموعات مسلحة بينها
جماعات متشددة ومتطرفة.
وأض���اف البيان أن رئيس حكومة ال��وف��اق الليبية
يعمل على إعداد مقترح واقعي يقدم للمجلس الرئاسي

المعارضة اآلتي من الرياض للتباحث مع وفد الحكومة في
جنيف برعاية ستافان دي ميستورا».
وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت استشهاد  60شخصا ً
وجرح العشرات ،جميعهم من المدنيين ،بتفجير إرهابي مزدوج
بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق.
ووقع العمل اإلرهابي عند كوع السودان المكتظ بالسكان،
وأش��ارت المعلومات إلى أن التفجير نتج عن تفجير سيارة
مفخخة ،تالها تفجير انتحاري نفسه في شارع مكتظ بالمدنيين،
وهو ما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى.
والحقا ً تب ّنى تنظيم «داع��ش» هذا العمل اإلرهابي وذلك
عبر صفحاته على مواقع التواصل االجتماعي مسؤوليته عن
التفجيرات اإلرهابية الثالثة.
ويعمد تنظيم «داعش» إلى تنفيذ تفجيرات بطريقة متتالية
وذل��ك في استنساخ لتفجيرات تنظيم «القاعدة» اإلرهابي
وارتكب مؤخرا ً تفجيرات إرهابية بالطريقة نفسها في حمص
والقامشلي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.
ميدانياً ،يواصل الجيش السوري وحلفاؤه تقدمهم في عدد من
األرياف ،حيث حرروا مناطق جديدة في ريفي الالذقية وحلب.
ففي شمال شرق مدينة سلمى على أط��راف محافظة إدلب
من جهة محافظة الالذقية حرر الجيش وحلفاؤه بلداتطعوما
ومزين ورويسة كرم الجبل ومنطقة سد برادون وجبل برادون
االستراتيجي مع ثالثة أنفاق محصنة ،كما تقدموا على محور
تلة الباشورة وبلدة العالية.
وبذلك يكون الجيش وحلفاؤه قد استكملوا الطوق حول بلدة
كنسبا االستراتيجية آخر معاقل اإلرهابيين في ريف الالذقية
ليصلوا الى مشارف جسر الشغور.
وفي ريف حلب الشرقي حرر الجيش السوري وحلفاؤه
قريتي طنوزة وعفش بعد اشتباكات مع جماعة «داع��ش»
اإلرهابية.
أم��ا في ري��ف دمشق ،يواصل الجيش السوري وحلفاؤه
تقدمهم في المزارع الواصلة بين منطقتي حوش الصالحية
والنشابية بغوطة دمشق الشرقية بدعم من قوات المدفعية
متزامنا ً مع تقدم مواز في مزارع حوش خرابو .كما استمرت
االشتباكات بين الجيش السوري وما يسمى بـ «جيش اإلسالم»
في محيط تل فرزات التي تعتبر بوابة منطقة النشابة.

تون�س تفكك خلية �إرهابية �شرق البالد

عملية أمنية استهدفت اجتماعا ً لقادة «داعش» في منطقة
السجارية ،شرق الرمادي ،ما أسفر عن مقتل المسؤول المالي
للتنظيم محمد ثامر البدراوي في مدينة الرمادي وأربعة من
معاونيه.
وأضاف المصدر أن االستخبارات كشفت عن أسماء  3من
معاوني المسؤول المالي الذين تمت تصفيتهم في العملية
األمنية وهم أبو عمر الفيتر وحيدر رزازة وأبو عز الدين الملقب
«أبو كفالة».
وأش���ار إل��ى أن القتلى ه��م م��ن أب���رز ق���ادة «داع���ش»
ومسؤوليتهم دف��ع روات��ب العناصر المسلحة في محاور
الرمادي الشرقية.
إلى ذلك ،كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية أن تنظيم
داعش أعدم أكثر من  20من مقاتليه حاولوا الفرار من جبهات
القتال في محافظة نينوى ثانية كبرى المدن العراقية.
وقالت الصحيفة إن عمليات التصفية نفذت أمام المئات
من الناس وسط الموصل وتهدف هذه العملية إلى بث الذعر
والخوف في نفوس بقية المقاتلين للتراجع عن فكرة ترك
مواقعهم والتخلي من مسؤولياتهم في مناطق الحرب.
وقطع التنظيم رؤوس المقاتلين علنا ً بعدما أوقفهم عند
نقطة تفتيش بمحيط مدينة الموصل مساء الجمعة الماضي.

وبذلك ،باتت القوات األمنية العراقية تسيطر على مركز
الرمادي بعد تحريره من «داعش» ،فيما تواصل تلك القوات
عملياتها لتحرير مناطق السجارية وجويبة وحصيبه
شرقيها وطرد مسلحي «داعش» منها.
يذكر ،أن جماعة «داع��ش» اإلرهابية صناعة أميركية
صهيونية ،وتتبنى الفكر الوهابي التكفيري المتطرف الذي
تروج له دول إقليمية تسعى إلى تمرير أجندة إقليمية ودولية
تهدف تجزئة المنطقة بعد تدميرها.
ولكن بالرغم من هذه النكسات العسكرية البالغة التي
تعرض لها التنظيم منذ استيالئه على الموصل ،فإنه ال يزال
يحكم قبضته على أجزاء واسعة في شمال وغرب العراق ،إلى
جانب بعض المناطق في سورية.
وف��ي السياق ،أعلن رئيس مجلس قضاء الخالدية في
محافظة األنبار علي داود ،عن مقتل المسؤول المالي لتنظيم
«داعش» في مدينة الرمادي ،وأربعة من مساعديه.
وأفاد علي داود أن المسؤول المالي للتنظيم ومعاونيه
قتلوا في عملية أمنية استهدفت اجتماعا ً لقادة «الدولة
اإلسالمية» ،شرق الرمادي.
وق��ال علي داود ف��ي حديث صحافي لوكالة العراق
المركزية لألنباء إن القوات األمنية نفذت صباح السبت،

ال�سعودية ت�شدّ د ( ...تتمة �ص)9

الستصدار ما يتم االتفاق عليه من قرارات مستندة على
الواقع ،وهو من أسس التوافق ال��ذي بنيت عليه فكرة
تشكيل هذه الحكومة.
جدير بالذكر أن أعضاء من البرلمان المعترف به
دوليا ً في الشرق والبرلمان الموازي غير المعترف به في
طرابلس وقعا اتفاقا ً بإشراف األمم المتحدة في منتصف
كانون األول  2015ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني
بهدف توحيد البالد وإخراجها من الفوضى الغارقة فيها
منذ سقوط نظام معمر القذافي عام .2011
وتشكل بموجب االتفاق مجلس رئاسي عمل على تشكيل
الحكومة برئاسة فايز السراج لقيادة البالد في إطار مرحلة
انتقالية ،تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية ،وقد
قدم السراج تشكيلة حكومية تضم  32حقيبة وزارية إلى
البرلمان المعترف به ،لكنها فشلت في الحصول على ثقة
المجلس النيابي الذي أمهل السراج فترة  10أيام تنتهي
الخميس  4كانون الثاني لتقديم تشكيلة حكومية أصغر.

ال�سب�سي يتهم �أحزاب الي�سار بالعنف!

جدة ،من أئمة المساجد عدم السماح
ب��إق��ام��ة مجالس أو م��ح��اض��رات أو
ندوات علمية من دون إذن رسمي ،في
خطوة تهدف إلى منع منابر المساجد
ع��ن أش��خ��اص يحملون توجهات
«مشبوهة» أو «إره��اب��ي��ة» ،حسب
السلطات.
وبحسب «ال��ح��ي��اة» السعودية،
أوض��ح��ت م���ص���ادر ،أن���ه ت��م رص��د
محاوالت لترويج المحاضرات في

وقد أودت العملية اإلرهابية التي
استهدفت المصلين بمسجد قيادة
ق��وات ال��ط��وارئ الخاصة بمنطقة
عسير في شهر آب العام الماضي،
بحياة  11من رج��ال األم��ن ،و 4من
العاملين بالموقع م��ن الجنسية
البنغالديشية ،وإصابة  33شخصا
آخرين.
وف��ي ال��س��ي��اق ،طلب ف��رع وزارة
«ال��ش��ؤون اإلسالمية» في محافظة

الجوامع والمساجد ،وكسب الحضور
إلقامتها ،وهي عبارة عن شرح لبعض
الكتب الدينية ،سواء في العقيدة ،أم
الفقه ،أم خالفها ..ما دفع إدارة الفرع
التخاذ قرار المنع.
ولفتت إلى أن القرار جاء بعد توافر
معلومات مفادها وجود محادثات في
مواقع التواصل االجتماعي وإعالنات
أخرى عن إقامة المحاضرات والندوات
في مساجد جدة وجوامعها.

مقتل  200جندي �سوداني ( ...تتمة �ص)9
الصواريخ اليمنية طالت أيضا  5زوارق حربية
تابعة لتحالف العدوان السعودي أثناء محاولتها
االق���ت���راب م��ن س��واح��ل ال��م��خ��ا ف��ي ت��ع��ز ،لتحرقها
وتغرقها.
مجزرة جديدة ارتكبها تحالف العدوان السعودي
في شمال العاصمة اليمنية صنعاء ،عندما شن طيرانه
غارة استهدفت منزل أحد المواطنين في منطقة الرحبة
بمديرية بني ال��ح��ارث ،ما أدى ال��ى سقوط شهداء
وجرحى غالبيتهم من الناس واألطفال.
ولليوم الثاني على ال��ت��وال��ي استهدفت غ��ارات
العدوان مصنع للمناديل الورقة ما خلف أضرارا ً مادية
بالغة في المصنع باإلضافة إلى منازل وممتلكات
المواطنين المجاورة.
دمار كبير خلفه طيران العدوان السعودي الذي
شن أكثر من  100غ��ارة على مناطق مفرق الجوف
وفرضة نهم وجبال قرود في محافظة مأرب ،بهدف
إسناد زحف مرتزقته باتجاه مفرق الجوف.
محاولة أفشلتها ق��وات الجيش اليمني واللجان
الشعبية ،وقتلت وأصابت العشرات منهم باإلضافة
الى تكبيدهم خسائر مادية كبيرة في العتاد والسالح
خالل المواجهات.
ودكدت القوات اليمنية مواقع سعودية غرب منفذ
الطوال في جيزانن ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى...
وقصفت معسكر الخشم السعودي وق��ي��ادة عليب
وموقع الضبعي العسكري ،وذلك بعد سيطرتها على
موقع الدود العسكري السعودي ،في عملية نوعيه

قضت خاللها على عدد من الجنود السعوديين فيما
فر آخرون.
ارتكب تحالف العدوان السعودي مجزرة شمال
العاصمة اليمنية صنعاء ،أدت ال��ى استشهاد 3
اطفال و 3نساء وإصابة  6آخرين كحصيلة أولية
للمجرزة.
وأك��دت مصادر يمنية ،أن الغارة استهدفت منزل
أحد المواطنين في منطقة بني الحارث في محافظة
صنعاء .كما استهدفت الغارات مجددا ً مصنع شهاب
في صنعاء والحقت به أضرارا ً بالغة.
في المقابل ،قتل  25من مرتزقة الرياض إثر كسر
محاوالتهم الزحف نحو مفرق الجوف في مأرب رغم
مساندة طيران العدوان لهم بأكثر من  100غارة.
وأوضحت المصادر العسكرية ،أنه تم التصدي
للزحف وكسره بعد تكبيد المرتزقة خسائر بشرية
ومادية كبيرة ،الفتة الى وقوع عدد كبير من القتلى في
صفوف المرتزقة بينهم قيادات ميدانية.
وذك��رت المصادر العسكرية ،أن رج��ال الجيش
واللجان الثورية شنوا هجوما ً م��ض��ادا ً بعد دحر
المرتزقة لتعقبهم وتمت السيطرة على عدد من التباب
التي كانوا يتمركزون فيها.
وبعد انكسارهم من الجهة الجنوبية للمفرق ،حاول
مرتزقة العدوان شن هجوم على المفرق من الجهة
الشمالية «شمال بيت طوحل» تحت غطاء جوي كثيف
لكنه تم التصدي لهم وما زالت الغارات مستمرة على
محيط المفرق ،بحسب «سبأ نت».

ا�ست�شهاد �شرطيين ( ...تتمة �ص)9

تراجع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن تصريحات اتهم فيها
حركة النهضة بالمسؤولية عن انتشار اإلرهاب في بالده.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة معز السيناوي أن السبسي عندما
ح ّمل اإلس�لام السياسي مسؤولية انتشار اإلره��اب في ب�لاده ،لم يكن يقصد
حركة النهضة ،وإنما قصد المتطرفين الذين هم ظاهرة عالمية على حد تعبيره،
وليسوا في تونس فقط.
إلى ذلك ،اتهم الرئيس التونسي أطرافا ً يسارية بالتورط في االحتجاجات
األخيرة التي شهدتها بالده ،وقال في تصريحات صحافية نشرت أمس بتونس،
إن «حساسيات يسارية متطرفة سعت إلى توظيف االحتجاجات األخيرة التي
شهدتها تونس» ،مضيفاً« :هم معروفون عندنا ،ونحن نعرفهم جيدا ً باألسماء
وباالنتماء السياسي ،وأجهزة الدولة سوف تقوم بتطبيق القانون» ،مبرزا ً
أنه «ال يتهم أحدا ً بدون بيانات ومعلومات موثقة وصحيحة» ،في إشارة إلى
«الحساسيات اليسارية المتطرفة».
تمكنت األجهزة األمنية التونسية من تفكيك خلية إرهابية ذات صلة بتنظيم
«داعش» ،تجند الشباب وترسلهم إلى سورية.
وأف��ادت الداخلية التونسية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع
التواصل االجتماعي أنها تمكنت من اعتقال شاب يشتبه في انتمائه لتنظيم
متشدد في محافظة المنستير ،شرقي تونس ،حاول السفر إلى خارج األراضي
التونسية.
وأفادت السلطات التونسية أنها فتحت تحقيقا ً في القضية مكنها من إماطة
اللثام عن خلية إرهابية كان الشاب يعمل ضمنها وعلى صلة بتنظيم «الدولة
اإلسالمية».
وأشارت الداخلية التونسية إلى أن بعض عناصر الخلية التي كشف عنها
متهمة «بالتحريض وإرس��ال الناس إلى سورية» ،حسب ما جاء في نص
البيان.

وق��ال��ت م��ص��ادر أمنية وطبية إن متشددين زرع��وا
العبوة الناسفة في الطريق وفجروها عن بعد لدى مرور
المدرعة التي كانت تقوم بدورية أمنية جنوب معبر رفح
الذي يربط مصر بقطاع غزة.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير إال أنه
من المعروف أن جماعة والية سيناء تمثل تحديا ً أمنيا ً
للقوات المصرية ،وكانت قد بايعت تنظيم «داعش» في
تشرين الثاني  ،2014وقتلت مئات من قوات الجيش
والشرطة على مدى العامين الماضيين ،كما قتل الجيش
مئات م��ن مسلحيها ف��ي حملة ت��ش��ارك فيها الشرطة
المصرية أيضاً.
من جهة أخرى ،أحبطت قوات حرس الحدود المصريّة،

محاولة تسلل  20شخصا ً عبر ال��ط��رق الصحراوية
المصرية ،إلى الجانب الليبي بطريقة غير شرعية.
وقال هشام لطفى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن
محافظة مطروح (شمال غ��رب) ،إن القوات المصرية
أحبطت اليوم األحد محاولة تسلل  20شخصا ً بطريقة
غير شرعية إلى الجانب الليبي ،من بينهم  9يحملون
الجنسية السودانية والباقون مصريون .وأض��اف أن
أج��ه��زة األم��ن المصريّة وضعت خطة لغلق ال��دروب
الصحراوية والمدقات الجبلية التي يسلكها المتسللون،
باإلضافة إلى عدم تمكينهم من الهروب من األكمنة الثابتة
والمتحركة بالتنسيق مع القوات المسلحة وإدارة منفذ
السلوم البري والقوات البحرية.
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1فيزيائي إيطالي راحل ساعد في صنع القنبلة الذرية
األميركية
2 .2مدينة تركية ،أمير معني والد فخر الدين الثاني
3 .3عندي ،مدينة في جنوب إيران ،تجيء
4 .4غير مطبوخ ،عتب على ،في قميصه
5 .5مدينة لبنانية ،أص ّرا على األمر
6 .6نعم (باألجنبية) ،أميرة أرغ��وس في الميثولوجيا
اليونانية ،من الحبوب
7 .7مدينة إيطالية ،أمنح
8 .8تعيش في المياه ،أ ّنبناه
9 .9عدم القدرة على الحركة ،يكسب
1010تصلحا البناء ،يهنئ بالعيد
1111بحر ،أدراج ،ضجر
1212سحبت ،سقي ،ضمير منفصل

1 .1مدينة أميركية
2 .2طاولة الزهر ،مص ّور ،شعر العين
3 .3حفرنا البئر ،حطام
مست
4 .4أنت (باألجنبية) ،يباشر العملّ ،
5 .5خالف نشاط ،مرفأ فرنسي على األطلسي
6 .6ما كان أعالي سوق الشعير (بالجمع) ،مقياس مساحة
7 .7موقع أثري في لبنان بجبال كسروان ،صديقي
8 .8متشابهان ،مدينة ألمانية ،من األقارب
9 .9كره ،خاصته ،للنداء
1010يداعب ،إله الشر في ديانة زاردشت
1111رفاق سنه ،غيّرت
1212شريف ،صوت الكلب ،أداة جزم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،562879413 ،417536289
،295368741 ،839142576
،641257938 ،378491652
،984615327 ،723984165
156723894

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الدومينيكان  ) 2ليمان،
براكين  ) 3فن ،دحمان ،ترد ) 4
التينا ،البو  ) 5يرم ،انا ،ن ن ) 6
لسان ،يالكم  ) 7سمبلون ،دبي

 ) 8وني ،راس تنورة  ) 9لمحهم،
ي��م�لان  ) 10ي��و ،ي��ت��ي��م ،اا ) 11
لتونيا ،تماسك  ) 12ات ،نراسل.
عموديا:
 ) 1ال����ف ل��ي��ل��ة ول��ي��ل��ة ) 2
لينارس ،نموت  ) 3دم ،تماسيح،

وا  ) 4وادي ،نم ،هينت  ) 5منحنا،
برمتي  ) 6مانيال ،ي��ان  ) 7نبأ،
الوسيم  ) 8يرنا ،انتم ،تا  ) 9كا،
الك ،نالمس  ) 10اكتب ،مدوا ،ال
 ) 11ن��ي��رون ،برناس  ) 12ند،
نبية ،اكل.

 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 Boy
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة لورين
كوهين من إخراج وليام برنت
بيل .م��دة ال�ع��رض  98دقيقة.
( ،ABCالس س��ال �ي �ن��اس��ن
س��ي��ن��م��ا س� �ي� �ت ��ي ،اس � �ب� ��اس،
فوكس)
Sisters
ف �ي��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة أمي
ب��وه�ل�ي��ر م��ن اخ� ��راج جاسون
م � � ��ور .م� � ��دة ال�� �ع� ��رض 118
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي).
Alvin and the
Chipmunks
ف��ي��ل��م ت� �ص ��وي ��ري ب �ط��ول��ة
ج��اس��ون ل��ي م��ن اخ ��راج والت
بيكر .مدة العرض  92دقيقة.
( ،ABCك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس
ساليناس ،سيتي كومبلكس،
س� �ي� �ن� �م ��ا س � �ي � �ت� ��ي ،ف� ��وك� ��س،
غاالكسي)
بالنسبة لبكرا شو
فيلم كوميدي بطولة واخراج
زي��اد الرحباني .م��دة العرض
 125دق �ي �ق��ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).
The Boy
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة لورين
ك��وه �ي��ن م ��ن اخ�� ��راج وول��ي��ام
ب��رن��ت ب �ي��ل .م��دة ال �ع��رض 98
دق� �ي� �ق���ة ،ABC( .دي� ��ون� ��ز،
اس�ب��اس ،ف��وك��س ،ينماسيتي،
اسباس).

