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تتمات  /ت�سلية
ثمانية وع�شرون �شهيداً ( ...تتمة �ص)9

من جهة أخرى ،كشف وزير اإلعالم السوري عمران الزعبي عن ان دوائر
استخبارات اقليمية امرت المسلحين في سورية بإنهاء الهدنة والعودة الى
مرحلة ما قبل اعالنها ،في وقت وافق فيه الرئيس االميركي باراك اوباما على
ارسال  250عسكريا اميركيا لتدريب المجموعات المسلحة السورية.
وفي وقت تواجه فيه مفاوضات جنيف مأزقا ،ومخاطر انهيار الهدنة الهشة
في سوريا ،يؤكد الرئيس االميركي باراك اوباما من هانوفر في المانيا موافقته
على ارسال قوات اميركية اضافية الى سورية .وقال اوباما :وافقت على نشر ما
يصل الى  250عسكريا اميركيا اضافيا بينهم قوات خاصة في سورية ،معتبرا
ان هؤالء سيشاركون في تدريب ومساعدة القوات المحلية.
وكان مسؤول اميركي رفيع المستوى قد اعلن عزم واشنطن ارسال قوات
اضافية الى سورية لتقديم التدريب والمشورة للمعارضة المسلحة في اطار ما
اسماه «سلسلة اجراءات تهدف الى زيادة دعم» الواليات المتحدة «لشركائها
في المنطقة».
ولم يكشف المسؤول االميركي عن المناطق التي سيتواجد فيها العسكريون
االميركيون وتحديد الجهات التي ستتلقى الدعم االميركي.
وسريعا ً رحب تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» أمس بخطة واشنطن
بشأن إرسال  250عسكريا ً أميركيا ً إضافيا ً إلى سورية ،مطالبا بدعم أكبر يشمل
صواريخ مضادة للصواريخ.
وأفاد المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» ،طالل سيلو بأن التحالف
يضم في صفوفه وحدات حماية الشعب الكردية ،الشريك السوري الرئيسي
للواليات المتحدة وحلفائها في المعركة ضد داعش.
وأضاف المتحدث أن أي دعم تقدمه الواليات المتحدة هو إيجابي ،معربا عن
أمله في مزيد من الدعم.
وفي السياق نفسه ،كشف وزير اإلعالم السوري عمران الزعبي عن أن هناك
أمر عمليات صدر من االستخبارات التركية والسعودية والقطرية للمسلحين

العلم العراقي ( ...تتمة �ص)9

للعودة إلى مرحلة ما قبل وقف األعمال القتالية.
واكد الزعبي في لقاء مع التلفزيون السوري ان احدى هذه العمليات كان
التوجيه لالنسحاب من مفاوضات جنيف ،واللجوء الى العنف ،مشيرا الى ان
ما يقوم به اإلرهابيون يعكس تخبطا كبيرا جراء هزيمتهم امام الجيش السوري
وحلفائه وفشلهم في الحوار السوري السوري بجنيف.
ميدانياً ،أعلن تنظيم «داعش» االرهابي مسؤوليته عن تفجير سيارة ملغومة
عند نقطة تفتيش للجيش السوري في دمشق ،حيث استشهد  12مدنيا وجرح
أكثر من  80آخرين جراء تفجير سيارة مفخخة عند مدخل الديابية في منطقة
السيدة زينب «عليها السالم» بريف العاصم ِة السورية دمشق ،ومن بين
الضحايا مرضى ت َّم إجالؤهم مؤخرا ً من بلدتي الفوعا وكفريا المحاصرتين
من قبل االرهابيين في ريف ادلب .وقالت مصادر أن التفجير وقع عند فندق
الفرسان ،وهو الفندق الخاص بالجرحى القادمين للعالج من بلدتی الفوعة
وكفريا المحاصرتين بريف إدل��ب .وأضافت المصادر أن التفجير كان مع ّدا ً
الستهداف رجال الدين فی منطقة الفاطمية القريبة من حرم السيدة زينب،
وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن تفجير السيارة الملغومة.
وفي السياق ،أق��رت تنسيقيات المسلحين بفشل أهم هجوم على مدينة
حلب وبسقوط  50قتيالً وبالعلم المسبق للجيش السوري بالهجوم .وقد رد
االرهابيون بقصف المناطق المدنية في حلب ما أدى إلى استشهاد  16شخصا ً
واصابة العديد من المدنيين.
كما ص َّد مجاهدو المقاومة والجيش السوري ليالً محاولة تسلل لمجموعة
من مسلحي تنظيم داع��ش باتجاه مواقعهم في ج��رود الجراجير في جبال
القلمون وتم استهدافهم باألسلحة الرشاشة وقذائف المدفعيّة ما أسفر عن مقتل
وجرح عدد منهم .وفي الوقت نفسه تم استهداف تجمعات المسلحين عند معبر
الزمراني والقصيرة لدى محاولتهم مساندة المجموعة المتسللة وأوقعوا مزيدا ً
من اإلصابات في صفوفهم.

ا�ستعدادات �أمنية ( ...تتمة �ص)9
وافاد مصدر ان قوات األمن المصرية تفرق مسيرة
للقوى الثورية بمنطقة بوالق الدكرور في محافظة
الجيزة ،فيما أطلقت قوات األمن المصرية قنابل
الغاز المسيلة للدموع على عشرات المتظاهرين
أمام مسجد بمنطقة ناهيا بالجيزة خالل مشاركتهم
في مسيرة رافضة لنقل تبعية جزيرتي تيران
وصنافير للسعودية.
وقامت بتفريق المتظاهرين وألقت القبض على
 5من المشاركين في المسيرة .كما ألقت قوات
األمن بميدان التحرير القبض على قرابة  20شابا،
فيما بدأ فريق من المباحث العامة واألمن الوطني
باستجوابهم ،وس��ط انباء من شهود عيان عن
تعرضهم للضرب.
وكانت بدأت منذ صباح أمس ،في ميادين عدد
من المحافظات تحركات شعبية رافضة للتفريط
ب��األرض مقابل ما وصفوه بالصفقات المشبوهة
من قبل السلطات المصرية ،مطالبين باسقاط
االتفاقية.
وتأتي التظاهرات تلبية لدعوة «الحملة الشعبية
لحماية مصر» ال��ى التظاهر السلمي ام��ام نقابة
الصحافيين في القاهرة ومواقع اخرى .وقد اطلق
الحملة ستة عشر حزبا وحركة سياسية واكثر

من مئة وخمسين شخصية عامة بينهم المرشحان
السابقان للرئاسة حمدين صباحي وخالد علي.
وطالبت الحملة باالفراج عن المعتقلين ،محذرة
من االستمرار في حملة االعتقاالت ،مؤكدة انها
ستزيد حالة االحتقان واالضطراب في المجتمع.
واعتبرت ان الدعوات لتظاهرات مضادة تعد
تحريضا مباشرا ،محملة االطراف واالجهزة التي
دعت لها مسؤولية تداعياتها.
وعشية التظاهرات ،هدّد الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي بأنه لن يسمح ألحد بالمس بمصر
وامنها واستقرارها ومؤسساتها ،وقال في ذكرى
تحرير سيناء ان هناك من يدفع لمحاولة المساس
بمؤسسات الدولة.
ولم تنفع حالة االستنفار التي أعلنها الرئيس
المصري في خطابه ،أول أم��س ،وم��ا تالها من
نزول القوات المسلحة لتأمين األهداف والمنشآت
الحيوية وتحذيرات وزارة الداخلية للمتظاهرين،
في إسكات الرافضين لقرار أصدره وأحيل برمته
إل��ى مجلس النواب وفقا لصالحيات منحها له
الدستور بإقرار االتفاقية الموقعة أو اعتبارها
الغية ،بل في مواجهة دع��وات الستغالل ذكرى
استعادة سيناء ورحيل آخر جندي صهيوني في

 25نيسان  ،1982قياسا على دعوات التظاهر
التي سبقت االحتفاالت بعيد الشرطة في الخامس
والعشرين من كانون الثاني لتصبح شرارة اندالع
الثورة األولى.
وكان السيسي أكد وجود محاوالت الستهداف
االستقرار ومؤسسات الدولة فى مصر ،مشيرا إلى
أن نشاط المجموعات اإلرهابية في المنطقة بدأ
ينحسر.
وأضاف فى كلمة ألقاها عشية االحتفاالت بتحرير
سيناء ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة ،وأن
الوقت قد حان لقطف ثمار تحرير سيناء.
وفي السياق ،شن وزير االوقاف المصري محمد
مختار جمعة هجوما غير مسبوق على المتظاهرين
ضد ممارسات النظام المصري ،منتقدا التظاهرات
التي دعا لها الناشطون تحت عنوان «مصر مش
للبيع».
وبحسب موقع «وطن يغرد خارج السرب» فقد
قال جمعة في لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»
المذاع على قناة «صدى البلد»« :من يدعوك إلى
التخريب والقتل وسفك الدماء ،واإلفساد والتقاعد
والبطالة والكسل ،فهو يدعوك إل��ى ما يُناقض
اإلسالم واألديان واإلنسانية السوية».

الحكومة الكويتية ( ...تتمة �ص)9
واستعرضا في تقريرهما المعوقات التي تعترض سير اعمال اللجان المحلية
والمقترحات الالزمة لتجاوزها وتذليلها بما يكفل قيام هذه اللجان بأعمالها على
اكمل وجه وصوال الى تثبيت كامل وشامل لوقف اطالق النار.
وقال وزير خارجية هادي :عبد الملك المخالفي ،إن وفد انصار الله والرئيس
السابق علي عبد الله صالح المشارك في محادثات الكويت تراجع عن إصدار
بيان مشترك ،ورفض الشروع في جدول األعمال.
هذا وأصدر المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بيانا بعد
جلسات األحد أكد فيه وجود تفاوت كبير في وجهات النظر بين الفرقاء اليمنيين،
مستدركا بالقول« :الحل ال يزال ممكنا».
فهل تعد الساعات المقبلة بانفراجة قد تشهدها الجلسة المقبلة من
المفاوضات؟ ،وه��ل تنجح المفاوضات في اسكات ص��وت الرصاص في
اليمن؟
علما أنه كان قد أفيد عن توصل االطراف اليمنية التفاق بوقف اطالق النار
وايقاف غارات قوى العدوان السعودي على اليمن .واشار مصدر الى ان االلتزام
باالتفاق يبدأ من اليوم الثالثاء ،في وقت تستمر فيه المباحثات السياسية في
الكويت بين الوفود.
وذك��رت مصادر في الكويت ان الجلسة الصباحية التي عقدت أمس ،مع
مبعوث األمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ ض َّمت رؤساء الوفد الوطني
الممثل بمكوني أنصار الله برئاسة محمد عبد السالم والمؤتمر الشعبي العام
برئاسة عارف عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر من جهة ،وبين وفد الرياض
من جهة ثانية.
وكان اجتماع أول امس ،فشل في التوصل الى نتيجة فتقرر تأجيل الجلسة
 24ساعة ،ما اضطر الجانب الكويتي الى التدخل عبر وزير الخارجية الذي
وصل الرياض في مسعى منه القناع المسؤولين السعوديين ،بوقف اطالق
النار والسعي النجاح مفاوضات السالم المنعقدة في الكويت.
وكان الوفد الوطني اليمني في المفاوضات ،انتقد عدم جدية وفد الرياض في

التعامل مع المطالب بوقف اطالق النار.
وقال عبد الله بن عامر عضو الفريق االعالمي للوفد ،ان استمرار العدوان
يؤكد سعي الطرف المقابل لفرض اجندة خاصة ،كما يؤكد مرة اخرى عدم
جديتهم ومصداقيتهم بالسير نحو السالم.
هذا وقد واصل تحالف العدوان السعودي أمس ،خرق اتفاق اطالق النار،
باستهداف المدنيين وممتلكاتهم في انحاء مختلفة من اليمن ،بقذائف المدفعية
في مديرية المتون بمحافظة الجوف وسط تحليق مكثف لطيران العدوان.
وفي مأرب قصفت مدفعية المرتزقة وادي نوع والملح وهيالن .وفي تعز
استهدف المرتزقة باالسلحة المتوسطة والخفيفة مديريتي الوازعية ودمنة
خدير ومنطقة حسنات.
وألقى الطيران السعودي قنابل ضوئية على محافظتي صعدة وحجة ،فيما
واصل التحليق في سماء محافظات البيضاء والجوف والمحويت والحديدة.
كما اعلن تحالف العدوان بدء عملية عسكرية لبسط سيطرته الكاملة على
الجنوب بذريعة محاربة االرهاب.
وفي السياق ،استعادت قوات الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور
هادي بدعم جوي من التحالف السعودي السيطرة على أج��زاء واسعة من
مدينة المكال عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن التي سيطر عليها
مقاتلو تنظيم القاعدة قبل عام ،من بينها مطار الريان ومعسكر اللواء  127ومقر
المنطقة العسكرية الثانية.
وقال مسؤول يمني إن سكان المكال طلبوا من المسلحين تجنيب المدينة
أي دمار قد تتسبب به المعارك .وقد تولت طائرات التحالف السعودي تأمين
التغطية لتقدم القوات الحكومية في المكال.
وعلى الحدود اليمنية السعودية أف��ادت مصادر محلية بتجدد القصف
المدفعي المتقطع للقوات السعودية على مديرية حرض الحدودية ،بالتزامن
مع تحليق مكثف على طول الشريط الحدودي مع السعودية بمحافظة حجة
غرب اليمن.

وانتقدت الحركة الطرف اآلخ��ر لنسفه كل اشكال االخ��وة والتعايش،
واالتفاقيات والوعود المتفق عليها والقيام بأعمال اجرامية ال يمكن السكوت
عليها وتساءلت« :اين كانت هذه القوات ،وهذه االسلحة والذخيرة يوم انتهكت
سنجار وزحف العدو الداعشي على أسوار أربيل ،وراح يستنجد ويستجدي
المناصرة».
واكدت الحركة ان «اربيل ما زالت تؤوي االرهابيين القتلة والجناة الذين
تلطخت ايديهم بدماء األبرياء ،»...داعية الحكومة العراقية الى «فرض االمن
والسيطرة التامة ومحاسبة الجناة والقتلة وحماية المدنيين.»...
وفي جانب آخر من بيانها ،طالبت الحركة المسلحين االكراد باالنسحاب
فورا وعدم اللعب بالنار ،مبينة ان «سياستنا الحوار بالحوار ،والقوة بالقوة،
والميدان ساحة االحتكام وقد اعذر من انذر».
وك��ان رئيس مجلس محافظة صالح الدين أحمد الكريم اعلن األح��د ،عن
التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف اطالق النار في قضاء طوزخورماتو بعد
اشتباكات شهدها القضاء بين الحشد الشعبي والبيشمركة.
ميدانياً ،أعلن قائد عمليات الجزيرة والبادية اللواء الركن علي دبعون ،أول
أمس االحد ،عن رفع العلم العراقي فوق مركز شرطة زخيخية ،فيما تم تفجير 3
سيارات مفخخة في منطقة الدوالب غرب مدينة الرمادي في االنبار.
وقال دبعون بحسب «الفرات نيوز» ،انه «تم رفع العلم العراقي فوق مركز

شرطة زخيخية ،وهي اول منطقة تتحرر في عملية تحرير منطقة الدوالب غرب
الرمادي».
واش��ار الى ان «العملية اسفرت عن مقتل  25داعشيا وتفجير  3عجالت
مفخخة» ،مؤكدا «مواصلة القوات االمنية تقدمها لتطهير باقي المنطقة».
وكانت قيادة عمليات الجزيرة والبادية اعلنت في وقت سابق من هذا اليوم
عن تفجير ومعالجة  286عبوة ناسفة خالل تقدمها باتجاه منطقة الدوالب
غرب الرمادي في االنبار.
وفي السياق ،استشهد  11شخصا وأصيب  39آخرون ،أمس ،جراء انفجار
سيارة مفخخة في بغداد ،حسبما أفادت وكالة رويترز نقال عن مصادر طبية
عراقية.
وبحسب الوكالة ،فإن االنفجار وقع في أحد األحياء الشرقية من المدينة،
دون إعالن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ،فيما أفاد مصدر في الشرطة بأن
سيارة مفخخة انفجرت قرب سينما البيضاء في منطقة بغداد الجديدة شرق
العاصمة بغداد ،وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.
وقال المصدر ،في حديث لقناة «السومرية نيوز» ،إن «سيارة مفخخة انفجرت،
قرب سينما البيضاء في منطقة بغداد الجديدة شرق العاصمة بغداد» ،مبينا أن
«هناك أنباء تشير إلى سقوط قتلى وجرحى» .وأضاف المصدر الذي طلب عدم
الكشف عن اسمه ،أن «قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت االقتراب منه».

ليبيا :حكومة الوفاق تت�س َّلم مقار
خم�س وزارات بطرابل�س
ق��ال عضو المجلس الرئاسي في
حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد
ال��ع��م��اري أن لجنة اس��ت�لام المقار
الحكومية بالمجلس الرئاسي استلمت
خ�لال الفترة الماضية مقار خمس
وزارات في العاصمة طرابلس ،بينها
وزارة المواصالت.
وأشار العماري في تصريح لوكالة
األناضول إلى أن ال��وزارات المستلمة
ه��ي «اإلس��ك��ان وال��م��راف��ق ،والشباب
وال��ري��اض��ة ،وال��ش��ؤون االجتماعية،
وال��ح��ك��م ال��م��ح��ل��ي ،فيما ت��م صباح
ال��ي��وم (أم����س) اس��ت�لام م��ق��ر وزارة
المواصالت».
وك��ان��ت وك��ال��ة األن���ب���اء الليبية
(وال) قد ذك��رت أن محمد العماري
عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة
ورئيس لجنة استالم وتأمين المقار
الحكومية استلم أول أم��س األح��د
مقر وزارة المواصالت والنقل البري
ف��ي منطقة الظهرة بطرابلس ،وتم
تسليم ال��م��ق��ر ب��ال��ك��ام��ل إل���ى ال��ق��وة
التابعة ل��وزارة الداخلية في حكومة
ال��وف��اق الوطني .وأض��اف العماري
أنه «خ�لال هذا األسبوع وابتداء من
اليوم االثنين (أم��س) سيتم استالم

وزارات التخطيط ،والعمل ،واألوقاف،
والتربية والتعليم ،وذل��ك بحسب
ال��ج��دول المتفق عليه داخ���ل لجنة
استالم المقار وبالتواصل مع الجهات
المؤمنة على هذه المقار».
وأش���ار إل��ى أن��ه سيتم أيضا «مع
نهاية ه��ذا األس��ب��وع اس��ت�لام وزارة
الخارجية ،وبمجرد االنتهاء من عملية

اس��ت�لام ال��م��ق��ار الحكومية بالكامل
ستسلم الوزارات بشكل إداري للوزير
الذي سيباشر مهامه بعد أداء اليمين».
وأك���د ال��ع��م��اري أن ذل��ك ي��أت��ي في
إط��ار عمل الحكومة وبسط نفوذها
على كل مؤسسات ال��دول��ة ومقارها
المتواجدة في العاصمة طرابلس،
وأن عملية تأمين المقار الحكومية

ستتوالها وزارة الداخلية بحكومة
الوفاق الوطني .يشار إلى أن المجلس
الرئاسي برئاسة فايز السراج ـ وهو
أيضا رئيس حكومة الوفاق المنبثقة
من اتفاق الصخيرات ـ كان قد وصل
إلى مدينة طرابلس في أواخر الشهر
الماضي واستقر في قاعدة بوستة
البحرية بالمدينة.

روما تحذر حفتر من �أي عمل ع�سكري
بريطانيا ال ت�ستبعد �إر�سال قواتها �إلى ليبيا
صرح وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند،
أنه ال يستبعد إرسال قوات من بالده إلى ليبيا ،في
حال طلبت الحكومة الليبية ذلك ،ووافق البرلمان
البريطاني.
وق��ال هاموند لصحيفة «صنداي تليغراف»:
«ليس من المنطق استبعاد أي شيء ،ألنك ال تعلم
أبدا كيف ستتطور األمور» ،مؤكدا أن «مسألة قيام
بريطانيا بدور قتالي بأي شكل ،برا أو بحرا أو جوا،
ترجع إلى مجلس العموم».
وق��ال هاموند للبرلمان البريطاني األسبوع
الماضي إنه ال توجد خطط إلرس��ال قوات قتالية
إلى ليبيا ،وذلك ردا على تقارير إعالمية أفادت بأن
قوات بريطانية خاصة تنشط بالفعل في ليبيا.
وأكد أن وجود معقل لتنظيم «داعش» في ليبيا قد
يمثل خطرا على أوروبا.
وتابع« :إذا ترسخ داعش قدما في ليبيا ،وسعى
الستغالل ذلك إلدخال إرهابيين إلى أوروبا فسيمثل
هذا خطرا علينا جميعا».

وتدعم القوى الغربية حكومة الوفاق الجديدة
في ليبيا ،وتأمل في أن تطلب هذه الحكومة دعما
خارجيا لمواجهة تنظيم «داع���ش» ،والتصدي
لتدفق المهاجرين على أوروبا وإعادة إنتاج النفط
لدعم اقتصاد ليبيا.
وفي السياق ،وجهت وزي��رة الدفاع اإليطالية،
روبيرتا بينوتي ،أم��س ،تحذيرا ً ضمنيا للقائد
العام للجيش الليبي ،خليفة حفتر ،من أن أي عمل
عسكري يقوم به سيواجه إدانة إيطاليا والمجتمع
الدولي.
وفي مقابلة مع صحيفة «الستمبا» ،قالت بينوتي،
ردا على سؤال حول موقفها من احتمال هجوم حفتر
على درنة وسرت« :ندعم بقوة الحكومة الجديدة
التي نأمل بأن تجد الطريقة للحصول على ثقة
األغلبية في برلمان طبرق ،الذي و ّقع بالفعل وثيقة
بهذا الشأن ..أي محاولة الستخدام القوة ستتم
إدانتها من قبل المجتمع الدولي ومن إيطاليا».
وأضافت« :يسعدنا بأنه يحارب داع��ش ،لكن

المطلوب اليوم هو بذل كل الجهد لدعم الحكومة
الجديدة» .وقالت بينوتي إن حلف الناتو يخطط
لنشر دوريات بحرية قبالة السواحل الليبية ،في
غضون ثالثة أشهر ،في إطار إجراءات تهدف لكبح
جماح الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر مياه
البحر المتوسط.
وأكدت الوزيرة أنها تتوقع أن يوافق الحلف على
إرسال هذه الدوريات أثناء قمته في وارسو ،في 7
تموز المقبل ،علما بأن هذه المهمة تعد جزءا من
خطة أوسع تخص إيطاليا وتهدف إلى إغالق الممر
المائي «الغربي» إلى أوروب��ا وإع��ادة المهاجرين
«االقتصاديين» إلى دولهم.
يذكر أن الناتو يخوض حاليا عملية في بحر إيجة
لمحاربة شبكات تسفير المهاجرين غير الشرعيين
من تركيا إلى اليونان .لكن عملية قبالة السواحل
الليبية ستكون أكثر تعقيدا وخطورة ،نظرا لعدم
االستقرار السائد في ليبيا ووج��ود مجموعات
مسلحة في البالد متصلة بتنظيم «داعش».
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1شاعر وأدي��ب مسرحي لبناني راح��ل من كتبه «قصة
فاسكو» ،إسم موصول
2 .2ضمير متصل ،دولة أوروبية
3 .3مدينة أميركية ،فاقدات األزواج
4 .4يشاهده ،غمنا وحزننا ،متشابهان
5 .5درج ،ينتسب إلى النار ،ضجر
6 .6أناصر ،شاعر أموي
7 .7مسيّنا ،أكوي بالنار
8 .8حاكم ،مدينة فيتنامية ،نوتة موسيقية
9 .9قامرتم ،صحيح الجسم
1010من الفاكهة الصيفية ،ظهر السفينة
1111يرجعها ،أثنت على
1212سرق ،دولة عربية ،غير مطبوخ

1 .1مدينة إيرانية ،عملة آسيوية
2 .2مدينة بلجيكية ،أطلب منه فعل األمر
3 .3مدينة فلسطينية ،حيوان قطبي
4 .4جزيرة بركانية في شرق المحيط الهندي ،جمعناه عن
األرض
5 .5أعيقي الحركة ،مدينة فرنسية ،هضاب
6 .6صانتها ،رقدت
7 .7متشابهان ،صغار اللؤلؤ ،يسر
8 .8جارية غنت للرشيد ،إدعما
9 .9إلهة الزواج عند اليونان ،يرجو ،شفق وعطف
1010متشابهان ،فرح ،يم ّد الحبل
1111فلوس ،ص ّورت
1212بلدة لبنانية ،آلة طرب
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،386954217 ،924761853
،452138976 ،517382694
،731296548 ،869475132
،173829465 ،245613789
698547321

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سان برناردينو  ) 2ايران،
ند ،نا  ) 3سلمنا ،ااسر  ) 4تلي،
نامتسو  ) 5لمسنا ،لياليه  ) 6او،
اهريمن ،رن  ) 7كابل ،ودعت ) 8

يونان ،هابت  ) 9يعاتب ،اسمن
 ) 10تبر ،الدن ،ولد  ) 11يرقد،
انانته  ) 12اهابك ،مي ،اب.
عموديا:
 ) 1سالت الك سيتي  ) 2اي،
لموا ،عبرا  ) 3نرسيس ،بيارقه 4

) بال ،نالوت ،دا  ) 5رنمنا ،نبأ 6
) نا ،ربا ،الك  ) 7اناملــي ،نادم 8
) رد ،تيمو ،سنام  ) 9اساندهم،
ن��ي  ) 10ي��ن��اول ،ع��ان��وت ) 11
ن���اس ،ي��رت��ب ،لها  ) 12راه��ن،
تمد.

 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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Love at First Child
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة ازابيل
كار باتريك برويل من اخراج ان
جيافري .مدة العرض  91دقيقة.
(سينما سيتي ،امبير.)ABC ،
Green Room
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة باتريك
س �ت �ي��وارت م��ن اخ� ��راج جيرمي
ساولنير .مدة العرض  94دقيقة.
(س �ي �ن �م��ا س �ي �ت��ي ،ABC ،الس
ساليناس ،فوكس ،سينمال).
The Huntsman
ف�ي�ل��م ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة كريس
هيمسورث من اخ��راج سيدريك
نيكوالس ت��روي��ان .م��دة العرض
 114دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سيتي كومبلكس ،سيما سيتي،
سينمال ،فوكس).
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)

