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ميدانياً ،أعلنت غرفة العمليات
المشتركة للجيش السوري وحلفائه
في ري��ف حلب قصفها اإلرهابيين،
وه��ذه هي المرة األول��ى بعد اعالن
الهدنة .وقالت غرفة العمليات إنها
ستستم ّر في قصف اإلرهابيين بقو ٍة
حتى استسالمهم جميعً ا.
ولفت البيان إلى أنه بالتوازي مع
قصف الجيش لمواقع المسلّحين
تشن المقاتالت غ��اراتٍ على مراكز
ق��ي��ادات��ه��م ف��ي منطق َتي العيس
والزربة.
وقال بيان للعمليات ،إن جماعة
جبهة ال��ن��ص��رة خ��دع��ت الفصائل
المسلحة االخ��رى وادخلتها معها
في خرق كبير للهدنة رغم توقيعها ــ
الفصائل المسلحة ــ على وقف اطالق
النار.
واكد البيان أنه طوال فترة سريان
الهدنة قام الجيش وحلفاؤه بالرد
فقط على الخروقات التي يرتكبها
المسلحون .واض���اف أن ال��ق��وات
المقاتلة والوحدات الخاصة وصلت
إلى حلب حيث ستبدأ العمل قريبا ً
جداً.
وأكد البيان أن المدنيين واألهالي
ه��م المتضرر األك��ب��ر م��ن المعارك،
وهم المظلومون في أي طرف كانوا،
لذلك نوجه نداء إلى اهلنا وشعبنا
ب��ض��رورة أن يبتعدوا ع��ن مناطق
القتال والمعارك بأسرع وقت حماي ًة
لهم وحفاظا ً عليهم.
هذا وارتفع عدد الشهداء بقصف
المسلحين المستمر منذ أول امس
على حي الشيخ مقصود في مدينة
حلب ال��ى خمسة وعشرين مدنيا
بينهم ام����رأة ح��ام��ل ،وخ��م��س��ون
جريحا.

وك���ان���ت ال���غ���رف���ة ق���د ح���� ّذرت
جماعات اإلرهابيين أكثر من مرة من
خرق الهدنة وأك��دت أنّ كل القوات
المقاتلة الروسية وقوات حزب الله
والمستشارين اإليرانيين قد وصلوا
إل��ى حلب وه��م ف��ي جاهزي ٍة تام ٍة
لمباشرة العمليات ض ّد المسلحين.
ونفذت وحدة من الجيش والقوات
المسلحة العاملة ف��ي ال��س��وي��داء
ض��رب��ات م��رك��زة على أح��د محاور
تجمعات إرهابيي تنظيم «داعش»
ف��ي ت��ل أش��ي��ه��ب ب��ري��ف ال��س��وي��داء
الشمالي الشرقي.
وأفاد مصدر عسكري في تصريح
لــ«سانا» ب��أن وح��دة م��ن الجيش

بدء العملية الع�سكرية ( ...تتمة �ص)9

«رص��دت سيارتين تقالن إرهابيين
م��ن التنظيم تتحركان على أحد
ال��م��ح��اور ف��ي محيط ت��ل أشيهب
ووجهت لهما ضربات دقيقة أسفرت
عن تدميرهما بشكل كامل».
وت��ن��ف��ذ وح������دات م���ن ال��ج��ي��ش
بالتعاون م��ع مجموعات ال��دف��اع
الشعبية عمليات على تجمعات
وم���ن���اط���ق ت��ح��ص��ن م��ج��م��وع��ات
م��ن تنظيم «داع����ش» وغ��ي��ره من
التنظيمات التكفيرية وتمنعها من
استغالل بادية السويداء الشاسعة
لتسلل اإلرهابيين وتهريب األسلحة
وال��ذخ��ي��رة م��ن وإل���ى ري���ف درع��ا
المتاخم لها.

مقتل «�آكل الأكباد» ال�سوري
لقي أحد أشهر القتلة في سورية ويدعى خالد الحمد،
المكنى بـ «أب��و صقار» ،مصرعه إثر كمين نصبه الجيش
السوري لمجموعة من المسلحين في ريف الالذقية الشمالي.
وأعلنت مصادر «جهادية» ،مقتل أبو صقار الذي اشتهر
قبل  3أع��وام ،إث��ر انتشار تسجيل مصور له خ�لال قيامه
بتدنيس جثة أحد العسكريين السوريين الذي استشهد في
جبهة حمص ،وإخراج الكبد منه وأكله أمام الكاميرا.

اعلن جهاز مكافحة االرهاب عن تحرير  70بالمائة من
المدينة ،كما اعلن عن بدء االستعدادات القتحام منطقة
المعلمين تمهيدا لتحريرها بشكل كامل ..كما قتل عدد من
االرهابيين خالل استهداف  12مقرا لتجمعات «داعش»
في مناطق البوبالي والمحامدة والجفة شرق مدينة
الرمادي.
واكد حامد المالكي قائد طيران الجيش العراقي« :تحرير
مسافات شاسعة في قواطع العمليات بدءا من عمليات
غرب الجزيرة وغرب سامراء وعمليات مخمور ،واآلن في
هيت والبغدادي والتقدم باتجاه كبيسة وتحريرها مع
تحرير هيت .هذه كلها اثارت الرعب لدى العدو نتيجة بدء
تقلص المساحات التي يتواجد فيها مع الهزائم الكبيرة
التي مني بها».
م��ن جهته ،اعلن قائد عمليات نينوى ال��ل��واء نجم
الجبوري عن مقتل  70ارهابيا وتدمير  7سيارات مفخخة
خالل عمليات تحرير قرية النصر التابعة لقضاء مخمور
جنوب الموصل.
ام��ا في محافظة ك��رك��وك ،فقد تصدت ق��وات الحشد
الشعبي لهجوم شنته «داعش» بسيارة مفخخة على تل
االحمدية االستراتيجي جنوب مدينة كركوك.
سجلت القوات األمنية العراقية تقدما ً في سياق
كما ّ
عملية تحرير قضاء هيت في األن��ب��ار .وذك��رت مصادر
أمنية أنّ القطعات العسكرية في المحور الغربي التقت
الشرقي بقضاء هيت بعد
مع القوات األمنية في المحور
ّ
تحرير شارع الجري وسط القضاء .وأعلن قائمقام قضاء
هيت تحرير منطقة حي المعلمين وبناية محكمة القضاء،
فيما باشرت قوة أمنية بتحرير الطريق الرابط بين هيت
والبغدادي.
وكانت القوات األمنية العراقية قد تمكنت في وقت
سابق من إحباط هجوم لداعش كان يسعى للوصول إلى
العاصمة بغداد من غربها عند الكرمة ومنطقة إبراهيم بن
علي.
وأش��ار مصدر إل��ى أن داع��ش ح��اول تنفيذ هجوم من
جنوب الفلوجة بخمس سيارات مفخخة.
كما أفاد المصدر عن قصف طائرات التحالف والقوة
الجوية العراقية مواقع داعش وآلياته في قضاء الحويجة
وناحية الزاب غرب كركوك ،وفي المناطق المحيطة بقصبة
بشير جنوب كركوك.

فبعد ما يزيد عن العام من الحرب وتدمير للبنى التحتية في اليمن والكثير
من مقوماته ت ّم التأكيد بأن المملكة لم تتمكن من تحقيق انتصار عسكري على
األرض يسمح لها بحسم الصراع ،وبدأت تبحث عن مخرج لها وبات الشعب
اليمني يقف أمام مشهد تشير مالمحه إلى أن المسار السياسي أخذ ينافس
العسكري بقوة .ولعل محادثات الكويت هي المخرج للرياض من الوحل
اليمني.
وبالتوازي مع ما نشهده من تطورات في المسار اليمني ،نشهد تطورات
إيجابية في سورية تسير باتجاه الحل السياسي ،فالتحالف بين قيادات
الواليات المتحدة وتركيا والسعودية اقترب من الهزيمة النهائية على يد
التحالف الروسي وقوى المقاومة ،الذي استطاع أن يحقق نتائج ملموسة
عسكرية في محاربة تنظيم داعش في البالد ،وبالذات بعد أن حقق الجيش
السوري نصرا ً عسكريا ً كبيرا ً في تدمر في السابع والعشرين من الشهر الماضي
وفرض سيطرته على المدينة األثرية ،وش ّكل هذا االنتصار صدمة كبيرة للغرب،
حسب ما أشار إليه الكاتب البريطاني روبرت فيسك في مقالة نشرتها صحيفة
االندبندنت.
فاإلنجازات العسكرية للجيش السوري وحلفائه أثبتت جديتهم في محاربة
التنظيم مقابل عجز التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة في استعادة
أي ارض من التنظيم ،وبتنا أم��ام مشهد تكاثفت فيه األفكار المطروحة من
عواصم معنية باألزمة السورية والرامية إلى إيجاد حل سياسي ينهي الحرب
الدائرة في سورية.
ووسط حراك دولي وإقليمي إليجاد حل سياسي لالزمة السورية من خالل
مؤتمر جنيف  4الذي سيُعقد في  11نيسان ،حسب تأكيدات ممثل روسيا في
المفاوضات السورية فيتالي نعومكين ،وقبل أسبوع من بدء الجولة الرابعة من
المباحثات السورية  -السورية تتوالى التصريحات والتسريبات حول مستقبل
الرئيس األسد ،وبالذات من الواليات المتحدة حيث ظهرت أنباء منسوبة لكيري
تزعم أنه اتفق مع موسكو على مستقبل الرئيس األسد في التسوية السياسية.
وسرعان ما جاء الرد الروسي واضحا ً ومباشرا ً بأن هذا الموضوع يخص
السوريين ،وهم وحدهم الذين يجب أن يناقشوا قضاياهم الداخلية ويحددوا
أولوياتهم وفقا ً لمجريات العملية السياسية ،ليأتي اإلع�لان األميركي في
الخامس من الشهر الحالي على أن الواليات المتحدة متفقة مع روسيا على أن
مصير الرئيس السوري بشار األسد يجب أن يقرره السوريون أنفسهم.
فالتفاهم الروسي األميركي حول مستقبل العملية السياسية ومصير الرئيس
َّ
توضح بشكل رسميا ً ببيان لوزارة الخارجية األميركية ،واأليام المقبلة
األسد
كفيلة لكشف مدى جدية واشنطن وحلفائها للسير خلف سياسة موسكو في
رسم معالم التسويات السياسية المقبلة والقائمة على أساس أن مَن انتصر في
الميدان سيحقق ما يريد في السياسة وهذا ما يلوح من التراجع السعودي في
اليمن وكذلك تراجع جميع حلف واشنطن في سورية.

ناديا شحادة

المعار�ض للعقوبات الأوروبية
تثمن دور رو�سيا
الخارجية ِّ
ِ

وذاع صيت «آكل األكباد» هذا في العالم أجمع ،فأصبح
مضرب مثال على نوعية المسلحين االرهابيين الذين يقاتلهم
الجيش السوري .وقد انتقل إلى القتال في صفوف «جبهة
النصرة» بعد سيطرة الجيش على حمص ،فظهر في صور
وهو يقوم بقطع األعناق ،وفي صور أخرى وهو يحمل رأسين
مقطوعين بيديه ،ليغيب بعدها عن اإلعالم فترة طويلة قبل
أن يعلن عن مقتله.

�صدامات خالل ت�شييع ال�شهيد عبد الغني

المعار�ضة البحرينية ُت َحمِّل الحكومة م�س�ؤولية مقتله

شيّع آالف البحرينيين الشاب علي عبدالغني بهتافات
غاضبة مح ّملين الحكومة مسؤولية مقتله.
وس��ار موكب التشييع من أط��راف بلدته شهركان
غرب البالد حتى مقبرة المنطقة .وعقب التشييع وقعت
صدامات بين المتظاهرين والقوات األمنية التي اعتقلت
عددا ً من المشيّعين.
وبحسب «منامة بوست» ردد البحرينيون المشاركون
في مراسم التشییع شعارات «یسقط حمد» و»تبت یدا
أبي لهب ،تبت یداك یا حمد» و»آل خلیفة ارحلوا!».
ودعت أم الشهيد إلى عدم السكوت عن الحق ،وعن
الظلم الذي يمارس في البحرين ،مؤكدة أن الشعب أقوى
من النظام وأن علي قد رفع رأس الجميع.
یشار ال��ى أن الشعب البحریني ك��ان ق��د خ��رج فی
ت��ظ��اه��رات ح��اش��دة مساء االثنین استنكارا الغتیال
عبدالغني على ید قوات االمن البحرينية ،فیما وجهت
وال��دة الشهید عبد الغني رسالة الى «أس��رى الثورة»
تحثهم فیها على الصمود وعدم الیأس.
من جهتها ،طالبت ق��وى المعارضة بفتح تحقيق
مستق ّل في الحادث.
وأصدرت حركة أنصار ثورة  14فبراير في البحرين،
بيانا بمناسبة استشهاد الشاب عبدالغني الكوفي الذي

على رئيس ال��وزراء من التحالف األميركي لعدم إعطاء
األوامر لتحريرهما» ،الفتا إلى «أننا نعتقد أن األميركان
يريدون توفير محمية إلنعاش داع��ش ال��ذي بدأ ينكسر
ويتهاوى بفعل ضربات المقاومة».
ميدانياً ،أعلنت قيادة العمليات المشتركة بدء عملية
عسكرية لكتائب حزب الله والشرطة االتحادية ض ّد داعش
في أحياء عدة في الفلوجة.
الحربي في العراق إلى انّ الطائرات
وأش��ار اإلع�لام
ّ
الحربية دمرت نفقا ً كبيرا ً لداعش وسط قضاء هيت في
األنبار ،وقتلت عددا ً كبيرا ً من مسلحيه.
إلى ذلك قتل أبو يمامة الحديدي المسؤول العسكري
لداعش في ناحية القيارة جنوب المدينة وذلك في قصف
للجيش العراقي في قرية الصالحية.
وأعلن اللواء نجم الجبوري قائد عمليات تحرير نينوى
إحباط هجوم لداعش بغاز الكلور السا ّم في قرية النصر
جنوب الموصل .وحررت القوات العراقية مناطق ت ّل الريم
الغربي وت ّل الريم الشرقي ،ومنطقة البوهدالن.
ّ
وفي السياق ،قالت قوات الحشد الشعبي العراقي إنها
بدأت المرحلة الثانية من عملية تطهير منطقة الصقالوية
وذلك بهدف قطع امدادات جماعة «داعش» االرهابية في
شمال الفلوجة ،كما اعلن جهاز مكافحة االرهاب عن تحرير
 70بالمائة من قضاء هيت غرب محافظة االنبار.
تقدم ملحوظ على االرض ُسجِّ ل خالل الساعات الماضية
لمصلحة القوات االمنية العراقية المشتركة في اكثر من
محور قتالي ضد عناصر جماعة «داعش» االرهابية.
في غرب العراق بمحافظة االنبار ،اعلنت قوات الحشد
الشعبي انها وباسناد من المدفعية وطيران الجيش
العراقي ،ب��دأت عملية عسكرية خاصة لتحرير مناطق
شمال منطقة الصقالوية انطالقا ً من مناطق البوشجل
وناظم التقسيم ،م��رورا بالجسر الياباني ،وذلك بهدف
تحرير مناطق شمال الصقالوية بالكامل وقطع خطوط
امداد عناصر «داعش» في شمال مدينة الفلوجة احد اهم
معاقل الجماعات االرهابية في العراق.
وكانت القوات العراقية قد اكملت في وقت سابق المرحلة
االولى من تحرير الصقالوية ،وذلك بالسيطرة على جسري
الكرمة والمفتول شمال غرب مدينة الصقالوية ،اللذين
يُعتبران من اهم خطوط امداد الجماعات االرهابية.
ف��ي ق��ض��اء هيت ث��ال��ث اه��م م��دن محافظة االن��ب��ار،
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قضى دهسا بسيارة تابعة لقوات النظام الخليفي وكذلك
بمناسبة زي��ارة وزير الخارجية األميركي جون كيري
للبحرين.
وقالت الحركة في بيانها ان تشييع الشهيد عبدالغني
يحمل رسائل مهمة للواليات المتحدة وبريطانيا وملك
البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ،مؤكدة استمرار
الشعب البحريني على خط الثورة ورفضه لزيارة وزير
الخارجية األميركي للبحرين والتي اعتبرتها تأتي لدعم
الحكم الخليفي في مقابل ثورة الشعب البحريني.
وكان معهد البحرين للديمقراطية ،ومركز البحرين
لحقوق اإلنسان ،ومنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية
وحقوق اإلنسان في البحرين ،والمركز األوروبي لحقوق
اإلن��س��ان ،ومنظمات حقوقية كثيرة أخ��رى ،دع��ت إلى
تحقيق فوري في حادث استشهاد علي عاشور ،معتبرين
أن��ه أح��د ضحايا سباق الفورموال ،وان ال��ذي تشهده
البحرين هو رغما ً عن إرادة الشعب البحريني ،ورغما عن
رفضه له.
وطالبت المنظمات الحقوقية بتشكيل لجنة تحقيق
مستقلة للكشف عن الحقيقة ،وأوضحت أن الصور التي
تم تداولها على وسائل التواصل االجتماعي وما نقل عن
أهل الشاب الفقيد تفيد بأنه تعرض لعملية دهس.
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رئي�سا لمجل�س الدولة
ليبيا :ال�سويحلي ً
انتخب أعضاء مجلس الدولة
ال��ل��ي��ب��ي ،أم�����س ،ع��ب��دال��رح��م��ن
السويحلي رئيسا لمجلسهم في
الجلسة الثانية التي عقدت في
وقت مبكر من اليوم نفسه.
وكانت المنافسة على المنصب
تدور بين عبدالرحمن السويحلي
وب��ل��ق��اس��م ق���زي���ط ،وق����د حصل
السويحلي على  53صو ًتا فيما
حصل قزيط على .26
وع��ق��د مجلس ال��دول��ة جلسته
األولى ،أول أمس ،وصوت أعضاؤه
ب��اإلج��م��اع ع��ل��ى ت��ع��دي��ل اإلع�ل�ان
ال��دس��ت��وري ال��خ��اص ب��االت��ف��اق
السياسي.
وأثارت الجلسة األولى لمجلس
ال��دول��ة ال��خ�لاف��ات ب��ي��ن أع��ض��اء
المؤتمر الوطني العام ،سواء من
المؤيدين لالتفاق السياسي أو
المعارضين له ،وفتحت الباب أمام
السجاالت بين األطراف السياسية
الليبية.
وكانت حكومة اإلنقاذ الوطني،
غ��ي��ر ال��م��ع��ت��رف ب��ه��ا دول��� ًّي���ا في
ال��ع��اص��م��ة ط���راب���ل���س ،أع��ل��ن��ت
مغادرتها السلطة ،وقالت« :نعلمكم
بتوقفنا عن أعمالنا المكلفين بها
كسلطة تنفيذية ،رئاسة ونوابًا
ووزراءً» ،مشيرة في بيانها إلى
أنها «ق��ررت التخلي عن السلطة
تأكيدًا على حقن الدماء وسالمة
الوطن من االنقسام والتشظي».
ع��ل��ى صعيد آخ���رَ ،ث � َّم��ن وزي��ر
الخارجية الليبي محمد الدايري،
الدور الروسي الداعم لحل األزمة

وبالتزامن مع استهداف الطيران األَميركي بدون طيار مجاميع للقاعدة بالقرب
من ميناء الضبة النفطي ،ح ّذر رئيس نقابة عمال «بترومسيلة» النفطية عمرو
َ
يتوقف
الوالي من مغبة توقف حقل المسيلة النفطي الذي أ َ ّكد أنه على وشك أن
بشكل نهائي ألسباب فنية بدأت بالظهور منذ أشهر عدة وقد تكلف خزينة الدولة
مئات الماليين من الدوالرات في حال عدم تمكن الجهات المختصة من توفير
الحماية التي تحتاجها الشركة لمتابعة نشاطها وعودة عمالها.

ويكيليك�س« :وثائق بنما» موَّلتها وا�شنطن
وموجهة �ضد رو�سيا

الليبية ،خصوصا موقفه روسيا
المعا ِرض لفرض االتحاد األوروبي
عقوبات ضد ليبيا.
وق���ال ال���داي���ري ،ف��ي تصريح
ل��وك��ال��ة «س��ب��وت��ن��ي��ك»« :ن��ق��در
ألصدقائنا في روسيا االتحادية
موقفهم ال��داع��م ل��م��س��ار ال��وف��اق
الوطني .كنا نتمنى أال تصدر هذه
العقوبات (األوروب���ي���ة) ف��ي هذا
الوقت الحرج والحساس بالذات،
ال��ذي يتم فيه ب��ذل جهود حثيثة
من أجل رأب الصدع ووحدة الصف
بين أبناء الوطن الواحد ،من أجل
التوصل إلى وفاق وطني حقيقي».
وأض��اف الدايري« :أملي األكيد
أن تشهد األيام القليلة المقبلة في
القاهرة وفي طبرق تقدما ملحوظا

في استكمال إج��راءات نص عليها
االتفاق السياسي الليبي».
وك���ان���ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
الروسية اعتبرت ف��رض االتحاد
األوروب����ي ع��ق��وب��ات ج��دي��دة ضد
سياسيين ليبيين «غير بناءة»،
وقالت إن االتحاد األوروب��ي أظهر
من جديد سعيه إلى العمل بشكل
أح���ادي الجانب وإل��ى استخدام
العقوبات دون اللجوء إلى مجلس
األمن الدولي.
وأك����دت ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة
أن ه��ذا األس��ل��وب لن يساعد على
تسوية األزم��ة الليبية الداخلية،
ب��ل ي��ه��دد بتعميق االن��ش��ق��اق في
الساحة السياسية الليبية وتفاقم
الخالفات.

كشف موقع «ويكيليكس» أن مشروع رصد الجريمة المنظمة والفساد الذي
أعد ما يسمى «أوراق بنما» المتعلقة بتسريب بيانات شركة المحاماة البنمية
«موساك فونسيكا» تلقى تمويال مباشرا من الحكومة األميركية ،وهو في حقيقة
األمر هجوم موجه ضد روسيا وتحديدا ضد رئيسها فالديمير بوتين.
وقال موقع «ويكيليكس» في تغريدة على «تويتر» أمس :إن المشروع الذي
سرب البيانات يتم تمويله من وكالة التنمية الدولية األميركية «يوسايد»
والملياردير األميركي جورج س��وروس ،وهو في حقيقة األمر هجوم موجه
ضد روسيا وتحديدا ضد رئيسها فالديمير بوتين والجمهوريات السوفياتية
السابقة.
وفي تغريدة أخرى قال ويكيليكس :إن حصول المشروع األميركي ،لرصد
الجريمة المنظمة والفساد ،على تمويل مباشر من الحكومة األميركية ،بغية
شن هجوم «وثائق بنما» على الرئيس بوتين ،يثير شكوكا حول نزاهته ،الفتا
االنتباه إلى أن أكثر من  3آالف شخصية اعتبارية وطبيعية مذكورة في الوثائق
مقيمون في الواليات المتحدة ،بينما يقيم ما يزيد على  9آالف من الشخصيات
االعتبارية والطبيعية التي وردت أسماؤها في الوثائق في بريطانيا.
كما ش��دد المتحدث باسم «ويكيليكس» على ض��رورة نشر كامل قاعدة
البيانات التي سربها هاكر مجهول من شركة «موساك فونسيكا» بدال من نشر
مقتطفات منها بشكل انتقائي.
وكانت شركة المحاماة البنمية «موساك فونسيكا» أعلنت أمس أنها وقعت
ضحية عملية قرصنة معلوماتية لوثائقها ،مشيرة إلى أن أعمالها قانونية
بالكامل وأنها لم تنتهك أي قوانين وهي لم تتخلص مطلقا من أي وثائق ولم
تساعد في أي عملية تهرب من دفع الضرائب أو في غسل أموال حول العالم.
كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أمس األول أن
«وثائق بنما» هي جزء من الحملة اإلعالمية الرامية إلى تشويه سمعة الرئيس
فالديمير بوتين ردا على نجاحات روسيا في مواجهة اإلرهاب بسورية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1شيخ بار حمل يسوع بين يديه يوم تقدمته إلى الهيكل
2 .2نوتة موسيقية ،مدينة سويسرية ،مدينة ليبية
3 .3دولة أوروبية ،أثنى عليه
4 .4صفا الشراب ،عاصمة أوروبية ،بحر
5 .5فقدان العقل ،كثير ،أعلى قمة في كريت
6 .6عائلة زعيم من زعماء الثورة الجزائرية ،ألف
7 .7بلدة لبنانية ،فتل
8 .8قلب ،يص ّوراه
9 .9من األشجار الحرجية المعمرة ،أحصل على
1010دولة عربية ،نهر في أفريقيا الجنوبية ،غير مطبوخ
1111والية أميركية ،خالف البعيد
1212بلدة لبنانية ،من الطيور

1 .1قرية لبنانية ،رجاء
2 .2مدينة إيطالية ،جزيرة أندونيسية
3 .3خالف يقعدا ،نهر في سيبيريا
4 .4إله الخصب عند األكديين والسومريين ،نغنجكم
5 .5نوبّخ ،بحر ،يرقد
6 .6دولة أميركية ،للنفي
7 .7نجمع ،يواكب
وجه الحملة من كل جهة ،خالف جن ،إله الحرب عند
ّ 8 .8
اليونان
9 .9يثقان بالشخص ،مدينة بلجيكية
1010من القوارض ،يشتمان ،ولد الناقة
1111فريد ،قمار
1212أداناهم ،جزيرة إيطالية صغيرة تفصل البندقية عن
األدرياتيك
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،562814397 ،387692541
،971235486 ،194357268
،458976123 ،236481759
،613528974 ،745169832
829743615

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ال���دار البيضاء  ) 2لف،
ن��واك��ب��ه  ) 3ب��ي��روت ،البعير 4
) ح��اس��ي ال��رم��ل ،ن��س  ) 5رت��ب،
م��ا ،بالك  ) 6اا ،ال��ف��ري ،وم��أ ) 7

لندن ،امتحن  ) 8ال ،شمتنا ) 9
سنحاريب ،لما  ) 10و ،يبتكرا،
كن  ) 11ديوني ،يا ،بلد  ) 12ني،
التينا.
عموديا:
 ) 1البحر االسود  ) 2لفياتان،

ن��دي��ن  ) 3رس���ب ،درح ،وي ) 4
الوي ،ان ،اين  ) 5تامل ،اربيل 6
) ان ،الفاليت  ) 7لوار ،رم ،بكيت
 ) 8بالم بيتش ،راي  ) 9يكبال،
حمال  ) 10ضبع ،لونتم ،با ) 11
اهينكم ،ناكل  ) 12رس ،انا ،ندم.

 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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Misconduct
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة ج��وش
دوه��ام��ل م��ن إخ� ��راج شينتارو
شيموساوا .م��دة العرض 106
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
ساليناس ،غاالكسي).
Cloverfield Lane 10
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة م ��اري
اليزابت وينستيد من اخراج دان
تراشتينبيرغ .مدة العرض 105
دقائق ،ABC( .كونكورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Queen of the Desert
فيلم درام� ��ا ب�ط��ول��ة جايمس
ف ��ران� �ك ��و م� ��ن اخ�� � ��راج وي ��رم ��ر
ه� �ي ��رزوغ .م ��دة ال��ع��رض 128
دقيقة( .سينمال ،سينما سيتي،
.)ABC
Bingo
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة زينة
مكي من اخ��راج ايلي ف حبيب.
مدة العرض  90دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
ديونز ،فوكس ،سينمال).
Batman V Superman
فيلم تشويق من اخ��راج زاك
سنيدر .مدة العرض  151دقيقة.
( ،ABCك���ون� �ك���ورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
My Big Fat Greek
Wedding 2
ف �ي �ل��م ك��وم��ي��دي ب �ط��ول��ة نيا
ف� ��اردال� ��وس م ��ن اخ � ��راج كيرك
ج���ون���س .م � ��دة ال� �ع���رض 100
دق��ي��ق��ة ،ABC( .ك��ون��ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

