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وقال مسعد لـ«سبوتنيك»« :أجرينا لقاءات مع مختلف الوفود
السورية بجنيف (أستانا ،القاهرة ،موسكو ،الرياض) ،وهي ال
تحمل طابعا رسميا ،وهي في األغلب لقاءات بين السوريين».
ونوه مسعد بأن جماعته من المعارضة السورية الداخلية
تأمل بعقد اجتماعات رسمية حتى  27نيسان مع بقية األطياف
السياسية السورية.
من جهته ،أفاد عضو «معارضة الرياض» منذر ماخوس أمس
الجمعة بأن المعارضة السورية مصرة على أن تقدم دمشق
موافقتها الخطية على إجراء انتقال سياسي كامل في سورية،
بحسب قوله.
وفي تصريح لوكالة سبوتنيك ،أوضح ماخوس أن الهيئة
أصرت خالل محادثاتها مع مبعوث األمم المتحدة ستيفان دي
ميستورا ،على ضرورة تقديم دمشق موافقة خطية على إجراء
انتقال سياسي كامل في سورية.
وقال ماخوس« :طالبنا من خالل ستيفان دي ميستورا ،بأن
تقدم الحكومة السورية موافقة خطية بالتحديد حول االنتقال
السياسي ،بما تم اعتماده في جميع قرارات مجلس األمن الدولي»،
وفق تعبيره.
ميدانياً ،أحبطت وحدة من الجيش هجوم إرهابيين من تنظيمي
«جبهة النصرة» وما يسمى «جند األقصى» على اتجاه معان
بريف حماه الشمالي ،في وقت دمرت وحدات من الجيش آليات
وأوكارا ً إلرهابيي «النصرة» في درعا ،بينما دمرت وحدات أخرى
مدعومة بسالح الجو آليات ومقرات لتنظيم «داع��ش» بريف
دير الزور .كما نفذ الطيران الحربي طلعات جوية على تجمعات
ومحاور تحرك إرهابيي التنظيم في ريف تدمر.
وعلى صعيد متصل ،اتفق الجيش السوري وقيادات قوات
الحماية الكردية على وقف إلطالق النار في القامشلي شمال شرق
سورية ،إثر احتدام القتال بين الجانبين في المدينة.
وجاء هذا االتفاق إثر اجتماع جرى بوساطة إيرانية روسية
بين القيادات الكردية وضباط من الجيش في مطار القامشلي.
كما تم االتفاق بين الجانبين على تسهيل وصول المصابين
والجرحى من الطرفين إلى المستشفيات لتلقي العالج.
وكانت االشتباكات قد اندلعت منذ يومين في القامشلي بعد

تدخل الجيش السوري إثر هجمات شنتها المجموعات الكردية
على ق��وات األم��ن الداخلي الحكومية وسيطرتهم على سجن
القامشلي المركزي واستهدافه بقذائف الهاون والدبابات.
من جهة أخ��رى ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فريقا من
المهندسين العسكريين ال��روس عثر في مشارف مدينة تدمر
السورية على مخزن سري للذخائر يعود إلى تنظيم «داعش»
اإلرهابي.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور
كوناشينكوف أمس ،إن المهندسين العسكريين الروس أخرجوا
من المخزن  12ألف وحدة من مختلف القذائف وطلقات المدفعية

«هيرو�شيما اليمن»( ..تتمة �ص)9

الوفد اليمني ( ...تتمة �ص)9

واأللغام المضادة للدبابات واألفراد وغيرها.
وأوضح كوناشينكو أن المخزن كان مخفيا وتم العثور عليه
فقط بفضل أجهزة خاصة نقلت من روسيا ،مشيرا إلى العثور في
المخزن على نحو ألف جهاز يستخدم لتفجير القنابل اليدوية عن
بعد.
وبحسب تقييم المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية فإن
المهندسين الروس عثروا على أحد أكبر مخازن الذخائر والقنابل
والمتفجرات التي استخدمها المسلحون لتنفيذ أعمال إرهابية في
محافظة حمص وغيرها من مناطق سورية .وقد تم إبطال مفعول
الذخائر في المخزن ،ونقلت المتفجرات إلى مكان آمن لتدميرها.

إلى ذلك ،أكد رئيس وفد حركة أنصار الله اليمنية إلى
مفاوضات الكويت محمد عبد السالم أن الحوار يجب أن
يترافق مع وقف كامل للحرب على اليمن ،مؤكدا ً تمسك
الوفد الوطني بأولوية البدء بالحوار السياسي.
وتزامن تصريح عبد السالم مع بدء جلسة المفاوضات
الصباحية بين الوفد الوطني اليمني ووف��د الرياض
بحضور المبعوث األممي وهي كانت مخصصة لمناقشة
جدول األعمال.
وكان الوفد الوطني اليمني في الكويت عقد أول جلسة
مغلقة مع المبعوث األممي ولد الشيخ احمد؛ مؤكدا على
ضرورة البدء في تثبيت وقف إطالق النار قبل الدخول
في أي نقاش.
وخالل الجلسة ،انتقد الوفد ولد الشيخ بشدة وذلك
لتهربه من تنفيذ بند وقف إط�لاق النار وعمل اللجان
الميدانية وتبني أكاذيب الطرف اآلخر ومزاعمه.
وأشار الوفد إلى أنه لم يأت ليسلم سالحه ومصيره
لالعداء ،لكنه حاضر للتوصل إلى سالم حقيقي.
وأبدى الوفد تحفظه على ما يسمى بالبنود الخمسة
المطروحة من الطرف اآلخر والتي تبناها ولد الشيخ
حتى يتضح مسارها وآل��ي��ات عملها وكيفية البدء
باألولويات.
وكان  ولد الشيخ أحمد حدد الخميس خمس نقاط
مشتقة م��ن ق���رار مجلس األم���ن رق��م  2216كأساس
للمحادثات .
وم��ن بين ه��ذه النقاط االنسحاب م��ن ال��م��دن التي
سيطرت عليها اللجان الشعبية منذ ان��دالع األزم��ة في
 ،2014وتشكيل حكومة تضم جميع األطياف السياسية
اليمنية ،وتسليم األسلحة الثقيلة للحكومة الجديدة.
واكد المبعوث الدولي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ
احمد في افتتاح المفاوضات أن��ه يعول على أن تكون
هذه الجولة بداية لبناء وطن آمن عبر التوصل الى اتفاق
شامل.
وج��اءت موافقة الوفد الوطني على المشاركة بعد
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ولدراسة امكانية استخدام هذا السالح الفتاك في حروبه القادمة مع لبنان أو
فلسطين أو غيرها.
ويشير التفجيران ايضا الى تعاون امني بين الكيان الصهيوني والسعودية
منذ االسابيع االولى من العدوان على اليمن.
من جهة اخرى ،صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مدير «مشروع السالح
واالمن بمركز السياسة الدولية» االميركي ويليام هارتنغ قوله :ان اميركا توفر
السالح المح َّرم دوليا ً للسعودية لقتل اليمنيين.
وفي مقال نشرته الصحيفة قال :ان اميركا باعت ما قيمته  30مليار دوالر
من السالح والذخيرة الى السعودية ،معتبرا ً مزاعم البنتاغون بان الصفقات
تحسن أمن الحلفاء من اجل االستقرار السياسي في الشرق االوسط ،واهية.
ّ

موقع �أميركي( ..:تتمة �ص)9
number name Rank Military Issues
1ـ ثامر بن ماجد العاصي الهذال Colonel 7224
2ـ يزيد بن منصور عبدالله العمرو Colonel 7230
3ـ محمد بن مشعل عبدالله المشعلي Colonel 7233
 4ـ محمد بن حسن محمد البارقي Colonel 7594
5ـ محمد بن عبدالعزيز سعد الشدي Colonel 7596
6ـ محمد بن علي عبدالرحمن الشهري Colonel 7603
7ـ محمد بن نغلي محمد المطيبري Colonel 7601
8ـ معتز بن مساعد محمد الحنطي Colonel 7599
9ـ هذال بن حسين حسن الحصيني Colonel 7608
10ـ نايف بن عبدالمحسن حسن البليهد Colonel 7604
11ـ محمد بن حمد عبدالرحمن السعدان Colonel 7595
12ـ وليد بن ردام صحين العصلب Colonel 7597
13ـ ظافر بن سعود بطي الشهراني Colonel 7606
14ـ محمد بن إبراهيم محمد اليحيي Colonel 7600
15ـ معاذ بن عبدالله سعود المرعبة Colonel 7598
16ـ سليمان بن حمد فهد العنقري Colonel 7602
17ـ عبدالمحسن بن محمد الصيخان Colonel 7607
18ـ علي بن صالح ابراهيم الخميس Colonel 62012688
19ـ عبدالعزيز بن عبدالهادي الجعيدي Colonel 62012693
20ـ سعود بن محمد سعد الربيعي Colonel 62012697
21ـ خالد بن عبداله عبدالرحمن الحمدان Colonel 62012879
22ـ عبدالله بن محمد عبدالعزيز الزامل Colonel 62015772
23ـ غيث بن عمر عبدالعزيز الصعب Colonel 62015761
24ـ زياد بن محمد ضيف الله العمري Colonel 62015759
25ـ حسن بن أحمد حسين العثمان Colonel 62015776
26ـ بسام بن سعد عبدالعزيز اليحيان Colonel 62015770
27ـ سلمان بن عبدالله العصيمي Colonel 62015767

وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق ،نقال عن ثالثة مسؤولين بالمخابرات
المصرية ،وثالثة مصادر بالشرطة لم تسمهم ،قولهم إن الشرطة المصرية
احتجزت ريجيني في مرحلة ما قبل وفاته.
وتسبب مقتل الشاب ريجيني ( 28عاما) ،في حدوث توتر في العالقات بشكل
حاد بين إيطاليا ومصر.
وكان ريجيني متواجدا في القاهرة منذ أيلول الماضي ،لتحضير أطروحة
دكتوراه حول النقابات العمالية في مصر ،واختفى يوم  25كانون الثاني الماضي
في أحد أحياء محافظة الجيزة ،المتاخمة للعاصمة المصرية ،قبل العثور على
جثته ملقاة على أحد الطرق السريعة غرب القاهرة ،في  3شباط الماضي ،وعليها
آثار تعذيب وحشي ،وفق بيان السفارة اإليطالية بالقاهرة.
ونفت الداخلية المصرية أكثر من مرة ،عالقتها بمقتل ريجيني ،كما نفى الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي ،في كلمة للمصريين األسبوع الماضي ،عالقة
الشرطة بمقتل الشاب اإليطالي.
وفي العاشر من آذار الماضي ،دان البرلمان األوروبي مصر بشدة ،في ما يتعلق
بـ«تعذيب وقتل ريجيني ،وملف حقوق اإلنسان المصري» الذي يشهد انتقادات
محلية ودولية ،ترفضها السلطات المصرية.

وأظهر استطالع للرأي أجراه التلفزيون الرسمي اإليطالي وعرض نتائجه،
يوم االثنين الماضي ،اعتقاد غالبية اإليطاليين بمسؤولية السلطات المصرية عن
مصرع المواطن اإليطالي ريجيني.
وفي  8نيسان ،أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر للتشاور معه بشأن
قضية مقتل ريجيني التي شهدت اتهامات من وسائل إعالم إيطالية لألمن المصري
بالتورط في قتله وتعذيبه ،بينما تنفي السلطات المصرية صحة تلك االتهامات.
وأوض��ح��ت السلطات المصرية أن روم��ا استدعت سفيرها على خلفية
رفض القاهرة طلب الجانب اإليطالي الحصول على سجل مكالمات مواطنين
مصريين ،مؤكدة أن هذا الطلب ال يمكن االستجابة له ألنه «يمثل انتهاكا للسيادة
المصرية».
من جانبها ،دعت الواليات المتحدة األميركية ،إلى إجراء تحقيق شامل ومحايد
في وفاة الباحث اإليطالي.
وقال المتحدث باسم الخارجية األميركية جون كيربي للصحافيين« :نؤكد
على أن التفاصيل التي تكشفت منذ مقتله أثارت تساؤالت بشأن مالبسات وفاته،
يمكننا فقط معرفتها من خالل تحقيق محايد وشامل» ،مشيرا إلى أن واشنطن
أثارت هذه القضية في محادثات مع السلطات المصرية.

مخاطر �إرهابية تواجه الجزائر وتون�س
تستعد تونس لتس ُّلم نحو  100إرهابي تونسي،
من بين  400إرهابي من الجزائر والمغرب ،أوقفتهم
ليبيا خ�لال الفترة الماضية بتهمة االنضمام إلى
جماعات إرهابية مسلحة.
وتواجه تونس وجارتها الجزائر مخاطر حقيقية
من ج��راء تنامي نشاط الجماعات اإلرهابية على
حدودهما المشتركة بفعل تسلل اإلرهابيين من
الحدود الليبية.
فقد أعلنت الجزائر عن مصادرة كمية من السالح في
والية الوادي الحدودية مع ليبيا وتونس ،ووصفت
شحنة األسلحة المصادرة بأنها الكبرى في تاريخ
البالد منذ الحرب األهلية عام .1992
وثمة شبه إجماع من قبل المحللين األمنيين بأن
األسلحة والذخائر المصادرة تم تهريبها من ليبيا في
إطار استعداد الجماعات اإلرهابية لنقل المعركة إلى
خارج ليبيا ،بالتوازي مع تزايد الحديث عن تدخل
عسكري لتطهير ليبيا من اإلرهاب.
لكن الالفت للنظر والمقلق في الوقت نفسه هو
الطريقة التي تمكن بها اإلرهابيون من تهريب هذه
الكمية الضخمة والنوعية ،رغ��م تشديد الجزائر
إجراءاتها األمنية على الحدود عبر مراقبة المناطق
المحاذية لكل من ليبيا وتونس وتمشيطها.

أما تونس ،فدفعت ثمن جوارها لليبيا باهظا ،بعد
تكبدها خسائر بشرية واقتصادية فادحة ،نتيجة
ضرب اإلرهابيين مدنها ،وخاصة تلك الحدودية
منها.
ويحضر بقوة الهجوم ال��ذي شنه «داع��ش» في
مدينة بنقردان الحدودية ،وال��ذي كان يهدف إلى
السيطرة على المدينة ،وعزلها تمهيدا إلعالنها إحدى
واليات التنظيم في شمال أفريقيا.
وسبق لفرنسا أن لفتت البلدين المغاربيين إلى
ضرورة اتخاذ احتياطات أكبر أمام تهديدات «داعش».
فوفقا لالستخبارات الفرنسية ،يمكن أن يلجأ التنظيم
إلى خيار محاولة اختطاف سياح غربيين لمقايضتهم
وتعقيد الوضع.
ويمكن للجزائر االعتماد على خبرتها الطويلة في
مجال محاربة الجماعات المسلحة لتبديد غيوم القلق
الذي يثيره لديها الحراك الدولي بشأن ليبيا؛ إذ يؤكد
الضابط السابق في الجيش خثير رزمان أن أي تدخل
إقليمي في ليبيا ستتأثر به الجزائر حتى لو كان مجرد
تحرك سياسي.
وف��ي مواجهة خطر تسلل الجماعات اإلرهابية
أراضيهما ،اتفقت تونس والجزائر على تنمية المناطق
الحدودية بينهما ،وتكثيف المراقبة الحدودية لقطع

تلقيه تعهدات بضمان وقف اطالق النار وااللتزام بجدول
الحوار.
ال��ى ذل��ك أك��د عبد ال��س�لام أن ال��ع��دوان أراد إفشال
المفاوضات من خالل إجهاض جهود تثبيت وقف إطالق
النار والدفع بالدور األممي نحو االنكشاف والظهور
ٍّ
ومتبن لرؤية طرف دون آخر ،وهو
الكاملين كدور متحيز
ما يتناقض مع طبيعة الدور الذي يتوجب على الهيئة
األممية القيام به.
كما طرح الوفد الوطني وبقوة في الجلسة األولى أهمية
إصالح مسار الدور األممي في القضية اليمنية وتصحيح
حالة االعوجاج التي بدت من خالل تصريحات ومواقف
ولد الشيخ مؤخرا ً والتي تعبر عن ٍّ
تبن كامل لرؤية دول
العدوان والمرتزقة.
واستدل الوفد بطريقة تعاطي ولد الشيخ تحديدا ً
والهيئة األممية مع اللجان الميدانية المشكلة من كل
األط��راف حيث ي��دل سعي ول��د الشيخ ودول العدوان
إلفشال مهمة هذه اللجان على حقيقة الدور األممي الذي
ال يؤدي إال لتأجيج الصراع واستمرار دوامة العنف .هذا
فيما واصل العدوان السعودي خروقاته للهدنة رغم
بدء محادثات الكويت وتقديم ضمانات من قبل األمم
المتحدة بتثبيتها.
ووقعت األطراف المعنية بوقف إطالق النار في اليمن
آلية لتثبيت وقف إطالق النار على كل الجبهات بمحافظة
الجوف بدءا ً من أمس.
وتضمن االتفاق عشرة بنود أبرزها وق��ف التحشيد
والتعزيزات العسكرية في جميع جبهات القتال بالمحافظة،
ويولي اللجان اإلشراف على وقف إطالق النار.
وش��دد االتفاق على ض��رورة وقف االعتقاالت وفتح
الطرقات لتسهيل األعمال اإلغاثية .كما حرص االتفاق
على ض��رورة السماح ألي منظمة إنسانية بانتشال
الجثث في جبهات القتال.
وخلص االتفاق إلى تشكيل لجان لنزع األلغام في
حال استمرار التهدئة.

الطريق أمام الجهاديين.
وتلقي كل من تونس والجزائر بثقلها السياسي لدفع
األطراف الليبية إلى التوافق وااللتفاف حول حكومة
الوفاق الوطني ،المنبثقة عن اتفاق الصخيرات ،لكي
تتمكن من تخليص ليبيا من الجماعات الجهادية
والميليشياتالمسلحة.
وواكبت تونس جميع مراحل تأسيس المجلس
الرئاسي لحكومة الوفاق واحتضنت المجلس طيلة
الفترة التي سبقت انتقاله إلى العاصمة طرابلس،
وأب��دت استعدادها للذهاب بعيدا في التعاون مع
ليبيا؛ حيث أعلنت أنها تدرس تغيير قوانينها التي
تمنع نشاط أي قوات أجنبية على أراضيها ،وذلك
من أجل تدريب وحدات من حرس الحدود الليبي في
تونس.
كما سارعت الجزائر إلى إرسال وزيرها للشؤون
المغاربية واالتحاد األفريقي وجامعة الدول العربية
عبد القادر مساهل إلى ليبيا لتأكيد موقفها الداعم
لحكومة الوفاق والرافض للتدخل األجنبي.
وترغب الجزائر في العودة إلى طرابلس لتوطيد
التنسيق مع حكومة الوفاق؛ حيث أعلنت أنها ستعيد
فتح سفارتها في العاصمة الليبية خ�لال األي��ام
المقبلة.

طه والبو جاسم في الجهة الشمالية لناحية الكرمة في محافظة األنبار من
إرهابيي تنظيم «داعش».
كما تمكنت القوات العراقية من القضاء على  26إرهابيا وتدمير ثالثة معابر
وعدد من آلياتهم في مناطق الكرمة والبو شجل وناظم التقسيم ضمن قاطع
عمليات بغداد.
وفي نينوى شمال العراق أعلن مصدر في قيادة عمليات المحافظة أن قوات
الجيش أحبطت هجوما إلرهابيي تنظيم «داعش» في قرية خربردان جنوب
مدينة الموصل مركز المحافظة ما أسفر عن مقتل ثالثة إرهابيين انتحاريين.
إلى ذلك ،استهدف سالح الجو العراقي أوكارا إلرهابيي «داعش» في قرية
بشير جنوب ناحية تازة بمحافظة كركوك شمال العراق بصواريخ ثقيلة عدة.
من جهة ثانية ،قتل عراقي وأصيب  12آخرون اليوم في تفجيرين إرهابيين
بعبوتين ناسفتين في منطقتي البكرية والنهروان غرب وش��رق العاصمة
بغداد.
وكان مصدر أمني عراقي أفاد أن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبي
في منطقة البكرية غرب بغداد ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة ثمانية آخرين،
بينما انفجرت عبوة أخرى بالقرب من محال تجارية في منطقة النهروان شرق
بغداد ،ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.
أكدت مصادر أمنية عراقية في كركوك ،أمس ،اعتقال ثمانية عناصر من
«داعش» ،بينهم قيادي بارز جنوب المحافظة.
وقال قائد الشرطة العميد سرحد قادر في حديث صحافي« :إن قوة تابعة
للشرطة نفذت ،اليوم ،عملية دهم وتفتيش في مناطق عدة جنوب كركوك»،
مشيرا ً الى أن «العملية اسفرت عن اعتقال ثمانية عناصر من تنظيم داعش
يعملون كمجموعة».
وأضاف قادر« :إن من بين هذه المجموعة المعتقلة ،قياد ّيًا بالتنظيم برتبة
امير يدعى ياسر محمد وقام بعمليات ارهابية عدة في المحافظة على مدار
ثمانية اعوام وهو من اهالي قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك».
يشار إلى أن االجهزة االمنية تعلن بين فترة واخرى عن اعتقال العشرات من
عناصر تنظيم «داعش» في مختلف المناطق التي ينشط فيها التنظيم.
وفي سياق أمني آخر ،فجر انتحاري نفسه أمس وسط المصلين في داخل
حسينية في منطقة الرضوانية جنوب غرب بغداد ما ادى الى استشهاد ستة
اشخاص على االقل واصابة  25آخرين بجروح ،بحسب ما اعلن مسؤولون.
وقال مصدر في الشرطة ،إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا ،فجر نفسه،
داخل حسينية االمام علي في منطقة الرضوانية ،جنوب غرب بغداد ،ما أسفر
عن مقتل ستة اشخاص واصابة  25آخرين ،مبينا أن «الحصيلة اولية وقابلة
لالرتفاع».
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ،أن «القوات االمنية فرضت
طوقا حول المكان ،ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العالج ،وجثث
القتلى الى دائرة الطب العدلي».
واث��ر التفجير االره��اب��ي اع��رب رئيس البرلمان المقال من قبل النواب
المعتصمين سليم الجبوري ،عن استنكاره للتفجير الذي استهدف حسينية في
منطقة الرضوانية جنوب غرب بغداد ،وعده محاولة لتفتيت الوحدة الوطنية.
وقال الجبوري في بيان حسب «السومرية نيوز» ،إنه «يستنكر التفجير
االنتحاري الذي استهدف حسينية اإلمام علي في منطقة الرضوانية جنوب
غرب بغداد» ،مشددا ً على أن «التفجير محاولة لتفتيت الوحدة الوطنية».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1شاعر سوري معاصر ،شاي (باألجنبية)
2 .2عاصمة أوروبية ،عاصمة أسيوية
أراض مرتفعة
3 .3متشابهان ،ترجو،
ٍ
4 .4رجعا ،خالف قديما ً
5 .5كان شجاعاً ،جعل األمر دائماً ،قطعا
6 .6دولة أوروبية ،حرف نصب
7 .7تقال على الهاتف ،هضاب
8 .8شريف ،دليل
9 .9نواكبه ،جمعت وجعلت الشيء فوق بعضه البعض
1010إسم موصول ،مدينة فرنسية
1111وبّخك ،أكمل العمل ،ماء العين
1212ك ّتب ،مرفأ في جنوب أوستراليا

1 .1بلدة لبنانية ،جزيرة بريطانية
2 .2من أشهر مغني العهد العباسي ،دولة عربية
3 .3عائلة ،مدينة أميركية ،مناص
4 .4م��ن القديسات ،كهف ف��ي فرنسا يعتبر أق��دم كهف
حضاري في العالم
5 .5مدينة مصرية ،قبل اليوم ،حرف أبجدي مخفف
6 .6سبحا الخالق ،خالف اشترينا
7 .7ناعم الملمس ،وضعتم شيئا ً مقابل المال
8 .8ضمير متصل ،يقتله ،رجاء
9 .9ينقذ ،غابة شهيرة في شمال لبنان
1010يقضي ليلته ،بطل اسطوري بابلي
1111قرأ ،خاطر ،نوع من الرخام الشديد الصالبة
1212يأنسان ،قادم ،حرف جر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،259613748 ،138479652
،476831295 ،764285913
،815926437 ،923547186
،591362874 ،687154329
342798561

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الياس فرحات  ) 2ليون،
روم ،ناس  ) 3اال ،سالتا ،دا ) 4
سهرنا ،الوس  ) 5كوينا ،نابلس
 ) 6ون ،دبي ،ناي  ) 7رينو ،ميت،

وأد  ) 8اس��ب��اب ،ان��ام  ) 9ان��ب،
دمرتما  ) 10ليوتا ،م��ل ،ني 11
) ول��د ،نامت ،لم  ) 12انيسات،
سوريا.
عموديا:
 ) 1االسكوريال  ) 2ليل ،وني،

نيون  ) 3يواسي ،نابولي  ) 4ان
هندوس ،تدس  ) 5سراب ،بدأ ) 6
فران ،يمام ،نت  ) 7روالن ،يبرما 8
) حمت ،انت ،تلمس  ) 9البا ،ام،
تو  ) 10تن ،اليونان  ) 11ادوس،
اا ،يلي  ) 12اساس ،ادما ،ما.

 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 Jungle Book
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة نيل
سيتهي من اخراج جون فافريو.
مدة العرض  105دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس ،سينمال).
Criminal
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة غ��ال
غ� � � � ��اودوت م� ��ن اخ � � � ��راج اري� ��ل
ف� ��روم� ��ن .م � ��دة ال � �ع� ��رض 113
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).
Welcome to Lebanon
ف �ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة وس��ام
ص �ب��اغ م��ن اخ� ��راج س�ي��ف شيخ
نجيب .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سيتس
كومبلكس ،سينما سيتي).
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 درام��ا بطولة جين رينو
م��ن اخ ��راج بينجامين روتشر.
م��دة 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
جيلينهال من اخراج جين مارك.
مدة العرض  100دقيقة( .سينما
سيتي ،ABC ،فوكس ،سينمال،
سيتي كومبلكس).

