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تتمات  /ت�سلية
مو�سكو ت� ِّؤكد ( ...تتمة �ص)9

من جهته ،أعرب احد مسؤولي المفاوضات في
وفد معارضة الرياض ،رياض نعسان آغا ،عن
قبول فصيله الدخول في مفاوضات مباشرة مع
وفد الحكومة السورية في جنيف.
وأوض��ح نعسان آغا أن فصيله يعتزم خالل
المفاوضات السورية بحث مسألة هيئة الحكم
االنتقالي ،فيما سبق للرئيس ال��س��وري بشار
األسد أن أعلن في حديث لوكالة «نوفوستي» أن
الهدف من مفاوضات جنيف هو إطالق الحوار بين
السوريين لتنسيق صيغة حكومة الوفاق الوطني
كهيئة للحكم االنتقالي تعد دستور البالد الجديد
وتطرحه على السوريين لبته ،بحسب روسيا
اليوم.
ميدانياً ،صد الجيش السوري هجوما شنه
مسلحو «جبهة النصرة» في ريف حلب الجنوبي،
ووجه ضربات مكثفة طالت مواقع اإلرهابيين في
مناطق متفرقة من مدينة حلب وريفها.
ونقلت وك��ال��ة «س��ان��ا» ل�لأن��ب��اء ع��ن مصدر
عسكري س��وري قوله إن وح���دات م��ن الجيش
وجهت ضربات مكثفة طالت تجمعات المسلحين
وأوكارهم في محيط بلدة خان طومان وقريتي
العيس ومويلح ،وأكد أن المجموعات المسلحة
تكبدت خسائر فادحة في األفراد والعتاد.
إل��ى ذل��ك ،اعترفت تنظيمات مسلحة ،عبر
صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي ،بمقتل
ما ال يقل عن  14من أف��راده��ا في محيط مخيم
حندرات في ريف حلب الشمالي.
وأفاد نشطاء سوريون بأن اشتباكات عنيفة
دارت بين الجيش السوري وحلفائه من جهة،
و«جبهة النصرة» والفصائل الموالية لها من جهة
أخرى ،في محيط بلدات خان طومان والزربة في
ريف حلب الغربي ومحيط بلدة العيس في ريف
حلب الجنوبي.

وذك��ر النشطاء أن تنظيم «جبهة النصرة»
تمكن من استعادة سيطرته على قرية الخالدية
شمال غرب خان طومان ،فيما أوقعت اشتباكات
في محيط مخيم حندرات بريف حلب الشمالي،
خسائر بشرية في صفوف الطرفين ،كما أسفرت
عن أسر عناصر عدة من الفصائل اإلسالمية.
إل��ى ذل��ك ،أص���درت غرفة عمليات م��ا يسمى
بقوات «فتح حلب» ،بيانا تعهدت فيه بـ»تأمين
إخ�لاء وعبور آم��ن» ألهالي حي الشيخ مقصود
ذي الغالبية الكردية والخاضع لسيطرة وحدات
حماية الشعب الكردية .ويتعرض الحي لقصف
عنيف طوال فترة الهدنة ،كما تجري اشتباكات
في محيطه في محاولة من قبل تلك الفصائل
للسيطرة عليه.
الفصائل اإلسالمية من جهتها ،وحسب هذه
المصادر ،قصفت مناطق في هذا الحي ما أدى إلى
إصابة  3أشخاص بجروح.
أما في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق،
فال تزال االشتباكات مستمرة بين مسلحي تنظيم
«داعش» و«جبهة النصرة» المتناحرين.
وأكد نشطاء سوريون أن «داع��ش» حكم على
رجلين بالجلد  50جلدة والصلب لمدة ثالث
ساعات يوميا لكل منهما على مدار ثالثة أيام في
مدينة دير الزور ،بتهمة «محاولة رشوة عناصر
تنظيم «ال��دول��ة» من أج��ل إخ��راج أث��اث منزلهم
من حي الحميدية إلى خارج مدينة دير الزور»،
انتهاكا لقرار داعشي منع المدنيين من إخراج
أثاثهم إال بعد الحصول على موافقة من «والي»
مدينة دير الزور.
ولقي  24عنصرا من تنظيم «داعش» اإلرهابي
مصرعهم ،باإلضافة إلى  8مدنيين ،إثر غارات
جوية نفذتها طائرات حربية لم ُتعرف هويتها
واستهدفت مدينة الرقة.

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9
وأفادت وكالة األنباء الفرنسية نقال عن نشطاء
سوريين بأن « 24داعشيا» على األقل ،بينهم ثالثة
قياديين لقوا مصرعهم ،باإلضافة إلى  8مدنيين
جراء غارات نفذتها طائرات حربية لم يتم التعرف
عليها .وأض��اف النشطاء أن ال��غ��ارات الجوية
وقعت بعد منتصف ليل السبت واستهدفت مدينة
الرقة شمال سورية.
وأحبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة
هجوما إرهابيا لمجموعات تابعة لتنظيم «جبهة
النصرة» على نقاط عسكرية على أط��راف حي
المنشية بدرعا البلد.
وأف��اد مصدر عسكري بأن وح��دة من الجيش
«اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم
«جبهة النصرة» خ�لال اعتدائها على ع��دد من
النقاط العسكرية في الطرف الغربي والجنوبي
لحي المنشية في حي درعا البلد».
وبين المصدر أن االشتباكات أس��ف��رت عن
«القضاء على أعداد من االرهابيين وإصابة آخرين
وتدمير جرافة كانوا يستخدمونها كدرع متحركة
وإلقامة سواتر ترابية لحماية نقاط تحصنهم في
المنطقة».
وك��ان��ت وح��دة م��ن الجيش قضت على «»3
إرهابيين من تنظيم «جبهة النصرة» أمس األول
خالل تصديها لهجوم مجموعة إرهابية حاولت
التسلل م��ن جنوب ساحة بصرى بحي درع��ا
المحطة.
وتنتشر في حي المنشية وأحياء أخ��رى في
منطقة درعا البلد تنظيمات تكفيرية أغلبها يتبع
لتنظيم «جبهة النصرة» وما يسمى «لواء توحيد
الجنوب» و«كتائب مجاهدي ح��وران» و«كتيبة
مدفعية سجيل» ،وهي تعد منطقة رئيسية لتسلل
االرهابيين المرتزقة وتهريب االسلحة والذخيرة
من الخارج بحكم قربها من الحدود االردنية.

وف��ي المناسبة ،دع��ا رئيس الجمهورية فؤاد
معصوم قادة العراق الى المضي قدما في تجاوز
الصعوبات والسير نحو حلحلة التقاطعات
السياسية للحفاظ على مكتسبات العملية
السياسية ،داعيا ال��ى استثمار الجهود األمنية
لتحقيق االصالح.
وق��ال معصوم رئيس جمهورية ال��ع��راق :ما
هو اص��ح هو ان نتوحد نحن جميعا في تعزيز
انتصارات قواتنا وفي تعزيز التفاهم السياسي
في ما بيننا ،وتطوير وتائر االصالح بالتالزم مع
ترسيخ قيم المصالحة وعدم التردد فيها.
أم��ا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري فقد
أفصح عن جهود اللجان البرلمانية المبذولة في
التحقق من السيرة الذاتية للوزراء المقترحين الجدد
والتي وجدت الكثير من المؤشرات على البعض،
داعيا القوى السياسي َة ورئيس الوزراء الى االسراع
بالتشاور لتشكيل الحكومة قبل الموعد المحدد.
وقال الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي:
يستلزم من االخ رئيس مجلس ال���وزراء والكتل
السياسية العمل معا وبجدية للتوصل الى صيغة
تكفل تحقيق المعايير التي وضعها االخ رئيس
الحكومة ،في تشكيل حكومة تكنوقراط وكذلك تكفل
مشاركة ودعم الكتل لهذه الحكومة.
رئيس المجلس االعلى السيد عمار الحكيم دعا
الجميع الى مواجهة كل التحديات بعمل جماعي،
واستغالل الدعم الدولي واالقليمي لتشكيل حكومة
اصالحية تأخذ على عاتقها حل مشاكل العراقيين،
وبما يخدم مصالحهم.
وقال الحكيم لقناة العالم االخبارية :امام العراق
فرصة كبيرة متمثلة بالدعم الدولي الواسع والتفهم
االقليمي ل��دوره ومساحته وتحدياته ،وعلينا ان
نستثمر هذه الفرصة ونتجاوز االختناق السياسي،
ونشكل حكومة اصالحية نمنحها الدعم المطلوب.

�صندوق بـ  60مليار ريال ( ...تتمة �ص)9
وأضافت الحكومة في بيانها« :أن العاهل
السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود كان
قد طلب من مصر في كانون الثاني  1950أن
تتولى توفير الحماية للجزيرتين ،وه��و ما
استجابت له ،وقامت بتوفير الحماية للجزر
منذ ذلك التاريخ».
وورد في البيان أيضا أن اتفاقية تعيين
ال��ح��دود ال��ب��ح��ري��ة ب��ي��ن م��ص��ر وال��س��ع��ودي��ة
ستعرض على مجلس ال��ن��واب لمناقشتها
وطرحها للتصديق طبقا لإلجراءات القانونية
والدستورية المعمول بها.
وش��ه��دت زي���ارة العاهل ال��س��ع��ودي الملك
سلمان بن عبد العزيز لمصر توقيع اتفاقية
ترسيم ال��ح��دود البحرية الجمعة الماضي
بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،
إلى جانب توقيع اتفاقية أخرى مساء السبت
إلنشاء صندوق استثمار بقيمة  60مليار ريـال
سعودي.

وأفاد التلفزيون المصري بأن اتفاقية إنشاء
صندوق سعودي مصري لالستثمار برأس مال
 60مليار ريال وقعت بين صندوق االستثمارات
العامة السعودي والحكومة المصرية في قصر
عابدين بالقاهرة وبحضور عبد الفتاح السيسي
والملك سلمان بن عبد العزيز.
ووقعت مصر والسعودية  17اتفاقية ومذكرة
تفاهم في مجاالت عدة تشمل الكهرباء واإلسكان
والطاقة النووية والزراعة والتجارة والصناعة
في ضوء دعم الرياض لحكومة السيسي.
وبين االتفاقات األهم التي تم التوقيع عليها
بين البلدين تلك المتعلقة بمشروعات اإلسكان
في سيناء ،والطاقة النووية ،وتجنب االزدواج
الضريبي ،فضال ع��ن  6م��ذك��رات تفاهم في
قطاعات أبرزها الكهرباء ،والتجارة ،والصناعة،
إلى جانب  3برامج للتعاون.
وقالت سحر نصر وزي��رة التعاون الدولي
المصرية في بيان صحافي بهذا الصدد :إنه جرى

وف��ي سياق آخ��ر ،اعتبر رئيس ائ��ت�لاف دول��ة
ال��ق��ان��ون ف��ي ال��ع��راق ن���وري المالكي ،السبت،
اإلصالح الحكومي المرتقب بأنه «محاولة إلفشال
المشروع اإلسالمي لألحزاب وضرب المتدينين»،
مطالبا عشائر الفرات األوسط والجنوب بان يكونوا
بدرجة من الوعي والتشخيص وان يتفهموا «حجم
المؤامرة».
وبحسب السومرية ن��ي��وز ،ق��ال المالكي خالل
مشاركته تجمعا لوجهاء وشيوخ عشائر استذكار
الشهيد الصدر األول في محافظة بابل :إن «العراق
بدأ ينهض في السنوات الماضية بعد عام 2003
واسترجع عافيته بعد القضاء على تنظيم القاعدة
واإلره���اب ،لكن أع��داء ال��ع��راق خططوا م��رة أخرى
من خالل االعتصام ،ثم بعدها أول��دوا الوليد النكد
«داعش» الذي ال شك انه وليد إقليمي دولي وله أهداف
كبرى بدايتها سورية ونهايتها المنطقة بأكملها».
ميدانياً ،اعلنت ق��ي��ادة العمليات المشتركة
العراقية تحرير مناطق جديدة في قضاء هيت غرب
محافظة األنبار.
وجاء في بيان للقيادة أن قوات جهاز مكافحة
االرهاب بدأت بالتقدم لتحرير باقي مناطق قضاء
هيت من اإلرهابيين.
وفي السياق ،بدأت القوات العراقية اليوم عملية
عسكرية واسعة لتحرير منطقة البشير في محافظة
كركوك شمال العراق من إرهابيي تنظيم «داعش».
وقال كريم النوري عضو هيئة الرأي في قوات
الحشد الشعبي العراقية لمراسلة سانا في بغداد
إن «القوات العراقية طوقت منطقة البشير من ثالث
جهات تمهيدا القتحامها وتحريرها من عصابات
داع��ش» ،مشيرا إلى أن القوات العراقية سيطرت
على جميع منافذ المنطقة وعزلتها عن باقي مناطق
المحافظة التي ما زالت تحت سيطرة اإلرهابيين.
ولفت النوري إلى أن عصابات «داعش» حاولت

الهجوم على منطقة التماس بقرية كواز غرب مدينة
كركوك ما أدى إل��ى تدمير سيارة بمن فيها من
إرهابيين.
من جانبه ،ذكر المكتب االعالمي لقيادة عمليات
بغداد في بيان أمس أن القوات العراقية قضت على
 11إرهابيا وأصابت  12آخرين ودم��رت سيارة
و 5دراج��ات وقتلت مستقليها في مناطق الكرمة
والبوشجل وناظم التقسيم ضمن عمليات غرب
بغداد كما قضت على  8إرهابيين ودمرت سيارتين
بمنطقة البوسودة غرب بغداد وقضت أيضا على
 12إرهابيا ودمرت وك َرين بمناطق معمل اإلسفلت
والهيتاويين غرب بغداد.
إلى ذلك ،أحبطت القوات العراقية اليوم هجوما
إرهابيا بغاز الكلور استهدف مواقعها في قرية
النصر جنوب مدينة الموصل ال��واق��ع��ة شمال
العراق.
وقال بيان لقيادة عمليات محافظة نينوى« :إن
القوات األمنية أحبطت هجوما إرهابيا بسيارتين
مفخختين يقودهما انتحاريان ،وكانت إحداهما
محملة بغاز الكلور حيث تمكنت القوات من تفجير
السيارتين والقضاء على اإلرهابيين فيهما قبل
بلوغهما أهدافهما.
من جهة أخ��رى ،قتل وأصيب  21عراقيا إثر
تفجيرين إرهابيين في قضاء هيت غرب محافظة
األنبار وشمال شرق بغداد.
وقال مصدر أمني عراقي إن «انتحاريا يرتدي
حزاما ناسفا فجر نفسه مستهدفا النازحين من
قضاء هيت صوب الممرات التي فتحتها القوات
األمنية ما أسفر عن مقتل واصابة  15شخصا».
وأضاف المصدر ان عبوة ناسفة انفجرت على
جانب الطريق في حي البساتين التابع لمنطقة
الشعب شمال شرق بغداد أسفرت عن إصابة ستة
عراقيين بجروح.

تنظيم القاعدة ( ...تتمة �ص)9

التوقيع على  4اتفاقيات مع الرياض لمشاريع
بقيمة إجمالية قدرها  590مليون دوالر إلنشاء
جامعة الملك سلمان ،و 9تجمعات سكنية في
سيناء ،إضافة إلى محطة كهرباء غرب القاهرة،
وتطوير مستشفى القصر العيني.
كما تم اإلع�لان في هذه الزيارة ،عن إطالق
جسر ب��ري يربط البلدين عبر البحر األحمر،
ليكون منفذا دوليا للمشاريع الطموحة بين
الرياض والقاهرة.
ويأتي توقيع االتفاقيات ومذكرات التفاهم،
في اليوم الثاني من الزيارة الرسمية األولى
التي يقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان
بن عبد العزيز إلى مصر بعد اعتالئه العرش،
والتي ستستمر  5أيام.
ويرى المراقبون في زيارة العاهل السعودي
تأكيدا على دعم الرياض لحكومة الرئيس عبد
الفتاح السيسي ،وخطوة على مسار تعزيز
العالقات بين البلدين في مختلف الميادين.

ميدانياً ،ارتكب العدوان السعودي مجزرة جديدة
مروعة بحق اليمنيين العزل في محافظة تعز حيث
استشهد وأصيب العشرات جراء غارات شنها طيرانه
واستهدفت منطقة الربيعي بالضواحي الغربية
للمحافظة.
ونقلت وكالة األنباء اليمنية سبأ عن مصدر محلي
قوله إن «طيران العدوان السعودي شن غارتين على
تجمع للمهمشين في حي الروض بمنطقة الربيعي ما
أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين وتدمير
معظم منازلهم المبنية من الطين والطوب والقش».
وجاءت الغارات بعد ساعات من مجزرة مماثلة
دمر فيها طيران العدوان السعودي منزال في منطقة
الضباب ما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين بينهم ثالث
نساء وطفل.
ووفقا ً لما أعلنه مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم
المتحدة فإن العدوان الذي تش ّنه السعودية بدعم
أميركي ،أسفر عن مقتل أكثر من  9000يمني ،بينهم
ما ال يقل عن ثالثة آالف مدني غالبيتهم من األطفال.

مناورات بحرية بقيادة �أميركية وبم�شاركة  30دولة في «الأو�سط»

كما أدى ال��ع��دوان إل��ى تهجير نحو  2.3مليون
شخص في اليمن من منازلهم جراء الهجمات ،وعرقل
عملية إدخ��ال المساعدات اإلنسانية وجعلها شبه
مستحيلة ،ما أدى إلى نشوب أزمة سوء تغذية تطاول
عددا ً كبيرا ً من األطفال اليمنيين.
وفي رده على االعتداءات ،تمكن الجيش اليمني
واللجان الشعبية التابعة له من القضاء على عدد من
قوات هادي بعد استهدافهم بقصف مدفعي في القرية
الجنوبية لمدينة ذباب بمحافظة تعز.
وقال مصدر عسكري إن القصف المدفعي للجيش
واللجان الشعبية استهدف تجمعات للقوى المتحالفة
مع العدوان في القرية الجنوبية لمدينة ذباب وأسفر
عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم إضافة إلى
تدمير مدرعة تابعة لهم.
وفي محافظة شبوة ،تمكن الجيش اليمني واللجان
الشعبية من تدمير مدرعة إماراتية في منطقة عسيالن
كانت ضمن رتل عسكري حاول الزحف باتجاه مواقع
الجيش.

وذكر موقع «المسيرة نت» أن قوات هادي عجزوا
عن سحب جثث قتالهم من المدرعة التي التهمتها
النيران.
وفي سياق متصل ،اعدم مسلحون من «القاعدة»
 20جنديا ً يمنيا ً ذبحا ً في مدينة أحور بمحافظة أبين
التي تعتبر معقل التنظيمات السلفية الوهابية جنوب
البالد ،أول أمس ،حسبما أفادت مصادر يمنية.
وبحسب المصادر التي نقلت عنها «روسيا اليوم»،
فقد كان الجنود في طريقهم إلى محافظة المهرة،
الستالم رواتبهم ،حينما اعترضهم المسلحون في
مدينة قريبة من محافظة شبوة وقاموا بقتلهم ذبحاً.
وذك��ر المسؤولون والسكان في ع��دن ،أن تنظيم
«القاعدة» خطف الجنود أثناء توجههم من مدينة
ع��دن الجنوبية إل��ى محافظة المهرة ش��رق البالد،
وقاموا بنقل المختطفين إلى منطقة نائية ،وأطلقوا
الرصاص على  15منهم .وأضاف المسؤولون أن 17
جنديا آخرين أصيبوا ،لكن يعتقد أنهم ما زالوا على
قيد الحياة.

�إخالء  3حقول نفطية �شرق ليبيا
خ�شية هجمات «داع�ش»

تجري  30دولة تقودها البحرية األميركية مناورات في مياه الشرق األوسط
من شأنها أن تساعد ،حسب واشنطن ،في حماية ممرات التجارة الدولية من أي
تهديدات بما في ذلك من «داعش» و«القاعدة».
وبدأت المناورات ،التي أطلق عليها اسم «التدريب العالمي المضاد لأللغام»،
في  4نيسان بالبحرين حيث يتمركز األسطول الخامس األميركي.
وقال كيفين دونجان ،قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية األميركية
السبت إن المناورات تستهدف منع المتشددين من إحداث أي تعطيل للمالحة،
حيث علمت القيادة العسكرية األميركية «برغبتهم في عرقلة الممرات التجارية».
وأض��اف دونجان أن المنطقة الشرق أوسطية «توفر فرصة تدريب قوية
لمختلف الدول في جميع أنحاء العالم نظرا لوجود  3من أصل  6مضائق بحرية
رئيسية» فيها ،وذلك في إشارة إلى كل من قناة السويس ومضيق باب المندب
ومضيق هرمز.
وك��ان وزي��ر الخارجية األميركي جون كيري قد أش��اد بالتعاون األمني مع
البحرين في  7نيسان أثناء زيارته للمنامة ووصف المملكة بأنها «شريك أمني
حيوي».
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يشارك الرئيس األميركي باراك أوباما في أعمال
قمة تعقد بالرياض في  21نيسان مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ،وهي
السعودية والكويت واإلمارات وقطر وسلطنة عُ مان والبحرين ،لبحث دور إيران
في المنطقة.

قال مسؤولون في قطاعَ ي النفط
واألم��ن في ليبيا ،إنه جرى إجالء
العاملين من  3حقول نفطية في
شرق البالد بسبب مخاوف من شن
هجمات لمسلحي داع���ش ،ولكن
اإلنتاج لم يتأثر ألن الحقول مغلقة
بالفعل.
وق��ال محمد المنفي المسؤول
النفطي ف��ي ش��رق ليبيــا إن��ه تم
إخ�لاء حقل الوفاء بالكامــل ،كما
جرى إخالء حقلَي نفــط تيبستي
والبيضاء جزئيا بعــد أن حذرت
قوات األمن من هجمات محتملة.
وأبلغ مصدر أمني ليبي رويترز،
أن م��ق��ات��ل��ي��ن م��وال��ي��ن ل��داع��ش
يحتشدون في النوفلية ،وهي بلدة

تقع بين معقل جماعات متشددة
ليبية في س��رت وميناءي السدر
ورأس النوف النفطيين.
وشن مسلحو التنظيم هجمات
متفرقة على حقول ومرافئ النفط
ف��ي ليبيا ف��ي ال��ش��ه��ور األخ��ي��رة،
حيث ألحقوا أض���رارا بالمنشآت
ولكن لم يسيطروا عليها .وعلى
عكس سوريــة والعراق لم يسيطر
مسلحو داعش ،على حقول النفط
ق��ط ،ول��ك��ن يخشى المسؤولون
أن ي��ح��دث ذل��ك مستقبال ،فضال
عن الخسائر المادية والبشرية
الحالية.
وف���ي وق���ت س��اب��ق م��ن الشهر
ال��ج��اري ق��ت��ل خمسة م��ن ح��رس

ال��م��ن��ش��آت ال��ن��ف��ط��ي��ة ،ف��ي هجوم
يشتبه ب��أن��ه م��ن تنفيذ مسلحي
تنظيم الدولة اإلسالمية على حقل
البيضاء ال��واق��ع على بعد 250
كيلومترا ج��ن��وب ال��س��در ورأس
النوف.
وهبط إن��ت��اج ليبيا م��ن النفط
ب��ش��دة ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة،
بسبب خالفات عمالية وهجمات
المتشددين والصراع بين السكان
المحليين وفصائل مسلحة.
وي��ق��ل إن��ت��اج ليبيا م��ن النفط
حاليا عن خمس ما كان عليه قبل
ثورة عام  2011التي أطاحت معمر
القذافي إذ ك��ان يبلغ  1.6مليون
برميل يوميا.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1جمهورية من جزر األنتيل الكبرى
2 .2متشابهان ،جامعة أميركية شهيرة ،سقي ،شقيق
3 .3نتناول الطعام ،حرف جر ،كبر وتطور
4 .4مدينة فرنسية ،يجالسا على الشراب
5 .5كافأت ،من حركات الموج
6 .6من شهداء الحزب السوري القومي اإلجتماعي ،للندبة
7 .7حرف تمني ،حرف أبجدي مخفف ،غنج
8 .8بنجي ،أكملي العمل ،للنفي
9 .9حاكم ،رتل
1010مدينة فرنسية ،والدتي ،جحيم
1111مضيق بين البحر األحمر وخليج عدن ،صات الضفدع
1212إجتهدي بالعمل ،دكان

1 .1للتفسير ،شاعر ومقاوم سوري إستشهد سنة 1980
2 .2نهر في سيبيريا ،من الحيوانات ،دفن البنت وهي حية
3 .3أخلص من المصيبة ،تالل
4 .4ضعيف (باألجنبية) ،والية أميركية
5 .5دولة آسيوية ،خاصتي
6 .6من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،مدينة فرنسية،
ليل ونهار (بالجمع)
7 .7ساحرات ،وهب
8 .8يرغب في األمر ،مدينة في غرب أسبانيا
9 .9حرف تعليل ،مدينة تركية ،من الحبوب
1010حصل على ،حرف جر
1111رقد ،تقال قبل األغاني الشعبية ،ضمير منفصل
1212من شهداء الحزب السوري القومي اإلجتماعي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،892765134 ،753418692
،478592316 ،641923875
،519637428 ،326841759
،985174263 ،134256987
267389541

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ادونيس ،بيروت  ) 2ني،
جالينس ،ان  ) 3غاندي ،اجبرنا
 ) 4رنا ،دلما  ) 5ياسرها ،بسطام
 ) 6كامال ،اتون  ) 7بالس ،اليل،

را  ) 8ري ،بل ،ميركا  ) 9غرينادا،
ن��اس��ب  ) 10م���ا ،ان��ج��و ،ي��ا 11
) ال��ن��س��ب ،ي��د ،ب��ات  ) 12ن��اح،
اجالسه.
عموديا:
 ) 1انغريد برغمان  ) 2ديانا،

لير ،ال  ) 3ناسكا ،يمنح  ) 4نجد،
راس بناس  ) 5يايدهم ،ال ،با 6
) سل ،الال ،دا  ) 7ي��أم ،المانيا 8
) بنجاب ،ي ي ،جدل  ) 9يسب،
سالرنو  ) 10ربطت ،كا ،به ) 11
وان ،اوراسيا  ) 12تنادمنا ،باتر.

 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 Boss
فيلم كوميدي بطولة ميليسا
م� ��اك ك ��ارث ��ي م ��ن اخ� � ��راج بين
ف���ال� �ك���ون .م � ��دة ال � �ع� ��رض 99
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
The Squad
فيلم دراما بطولة جين رينو
م��ن اخ��راج بينجامين روتشر.
مدة العرض  92قيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
غاالكسي ،فوكس).
Demolition
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب� �ط ��ول��ة ج��اك
ج �ي �ل �ي �ن �ه��ال م���ن اخ � � ��راج جين
مارك .مدة العرض  100دقيقة.
(سينما سيتي ،ABC ،فوكس،
سينمال ،سيتي كومبلكس).
Misconduct
ف �ي �ل��م درام � ��ا ب �ط��ول��ة ج��وش
دوه��ام��ل م��ن إخ���راج شينتارو
شيموساوا .مدة العرض 106
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
ساليناس ،غاالكسي).
Cloverfield Lane 10
ف �ي �ل��م درام�� ��ا ب �ط��ول��ة م ��اري
ال �ي��زاب��ت وي�ن�س�ت�ي��د م��ن اخ ��راج
دان ت ��راش� �ت� �ي� �ن� �ب� �ي ��رغ .م���دة
ال�ع��رض  105دق��ائ��ق،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،س �ي �ن �م��ا س �ي �ت��ي،
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

