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تتمات  /ت�سلية
الو�ضع في حلب ( ...تتمة �ص)9

ودع����ا ال��ص��ل��ي��ب األح��م��ر جميع
األط��راف المتناحرة في سوريا إلى
إبداء الرأفة بالمدنيين وعدم مهاجمة
ال��م��ش��اف��ي أو اس��ت��خ��دام األسلحة
المدمرة ،وإال فإن ذلك سيدفع حلب
نحو حافة الكارثة اإلنسانية.
وكانت منظمة «أطباء بال حدود»
قد أعلنت أمس ،عن تعرض مستشفى
ت��رع��اه ف��ي حلب للقصف الجوي
المباشر.
وذكرت أن  24شخصا ً استشهدوا
بسبب القصف ،منهم بعض النزالء
والعاملين في المستشفى.
من جانبه ،أكد مكتب مبعوث األمم
المتحدة لشؤون سورية ستيفان دي
ميستورا ،تدهور الوضع في حلب.
وق��ال ي��ان إيغالند مستشار دي
ميستورا للشؤون اإلنسانية ،إن
الوضع تدهور في حلب بشكل كارثي

خ�لال اليومين األخ��ي��ري��ن ،وكذلك
تدهور في بعض المناطق القريبة من
حمص.
وف��ي ال��س��ي��اق اإلن��س��ان��ي ،أعلن
إي��غ�لان��د أن المنظمات اإلنسانية
تمكنت من إيصال المساعدات إلى
أكثر من نصف سكان المدن السورية
المحاصرة.
وقال إيغالند أثناء مؤتمر صحافي
ف��ي جنيف أم���س« :ل��ل��م��رة األول���ى،
رأينا أن أكثر من  %50من السكان
ف��ي المناطق ال��م��ح��اص��رة تسلموا
المساعدة مرة أو مرات عدة» ،مشيرا
إلى أن ذلك يمثل إنجازا كبيرا.
وأوض���ح أن  255أل��ف شخص
حصلوا على مساعدات إنسانية في
العام الحالي ،مشيرا بالمقارنة إلى
أن المنظمات اإلنسانية لم تصل في
األشهر األرب��ع��ة األخ��ي��رة من العام

الحملة الوطنية( ...تتمة �ص)9

ال��م��اض��ي إال إل���ى  %3م��ن سكان
المناطق المحاصرة فقط.
وه���ن���اك ح���وال���ي  4.5م�لاي��ي��ن
شخص يعيشون في أماكن يصعب
نقل المساعدات اإلنسانية إليها في
س��وري��ة ،م��ن بينهم  400أل��ف في
المناطق المحاصرة.
يذكر في ه��ذا السياق أن القوات
الروسية تقوم بشكل يومي تقريبا
بإيصال المساعدات اإلنسانية إلى
مختلف المدن والبلدات السورية.
وأفاد موقع وزارة الدفاع الروسية
األربعاء بأن  4أطنان من المساعدات
سلمت إلى سكان بلدات في محافظتي
حماه وحلب .وأشار مركز المصالحة
الروسي في «حميميم» أمس إلى أن
العسكريين ال��روس قاموا بإيصال
 2,5طن من المساعدات لمحافظة
حمص.

الجي�ش العراقي ( ...تتمة �ص)9
والستعادة السيطرة على الموصل والمناطق المحيطة
بها ،وبتحرير قرية المهانة االستراتيجية تتجه القوات
العراقية صوب منطقة القيارى معقل «داعش» الرئيسي
جنوب الموصل.
وصرح ضابط عراقي :ان «فرقة  15التي تعتبر من
أق��وى قوى االسناد دعمت اللواء  91ال��ذي شنَّ هجوما ً
الستعادة القرى من يد «داعش»».
فيما اكد العميد الركن حماد فاضل هادي آمر لواء ،91
«تم دخول قرية المهانا من قبل قطعات الفرقة  ،15ووقعت
اشتباكات داخل القرية مع المجاميع االرهابية».
ورافق العمليات العسكرية قصفا ً مركزا ً من قبل مدفعية

ثورة في وجه ع�ضو مجل�س ال�شورى بعد ت�صريحاته الأخيرة

الجيش العراقي وت��م تطويق القرية من ثالثة محاور
باسناد من قبل الحشد الشعبي العشائري ،وأسفرت
العمليات العسكرية عن مقتل العشرات من مسلحي
«داعش» وسط انهيار تام وهروبهم من ساحة المعركة.
وك��ش��ف ض��اب��ط ع��راق��ي :ان « معنويات مسلحي
«داع��ش» منهارة ،ومحاوالت الهروب مستمرة من قرى
جنوب الموصل».
وتتجه القوات العراقية عبر قرى الحاج علي وكبروكا
لتصل الى مفرق القيارى بهدف قطع كل خطوط االمداد عن
مسلحي «داعش» بين الموصل من جهة ،وكركوك وصالح
الدين من جهة اخرى.

«�أن�صار اهلل» ت�ؤكد( ...تتمة �ص)9

دعم االقتصاد الصهيوني وتحويل العدو إلى قوة طاقة إقليمية بدال ً من
االستثمار في مشاريع الطاقة المتعددة محليا ً (طاقة ال��ري��اح ،الطاقة
الشمسية ،الصخر الزيتي ،حقول الغاز في األردن ،وغيرها الكثير) ،وخلق
فرص العمل للمواطنين الذين يعانون من نسب بطالة مرتفعة ،ورابعها
ما تكشفه هذه المعلومات الجديدة من أن كلف إنتاج الغاز في الكيان
الصهيوني أعلى من أسعار الغاز المسال المتوفر عالمياً ،بما يعني أن هناك
شبهات كثيرة تحيط بصفقة استيراد الغاز هذه.
وكانت شركة البوتاس العربية قد وقعت اتفاقا ً بقيمة  500مليون دوالر
الستيراد الغاز من حقل تامار المذكور .كما وقعت شركة الكهرباء الوطنية
المملوكة لها رسالة نوايا الستيراد الغاز من العدو.
وتدعو الحملة الوطنية األردن��ي��ة إلسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان
الصهيوني ،وهي تتشكل من ائتالف عريض من أحزاب سياسية ،ونقابات
عمالية ومهنية ،وفعاليات نيابية ،ومجموعات وح��راك��ات شعبية،
ومتقاعدين عسكريين ،وفعاليات نسائية ،وشخصيات وطنية ،بعد أن
صارت الرائحة المنبعثة عن هذا الملف تفوق كل احتمال.
ويذكر ان الحملة ُتعِ ُّد لسلسلة انشطة وفعاليات مناهضة لصفقة استيراد
الغاز هذه ـ ستقيمها بالتعاون مع ائتالف أحزاب القوى القومية واليسارية
في بعض المحافظات األردنية ـ كما تعد إلقامة دعوى قضائية ضد شركتي
(البوتاس والكهرباء) ،فضالً عن شن حملة الكترونية على شبكات التواصل
االجتماعي ضد الصفقة ،وتصعيدها بمناسبة ذكرى نكبة فلسطين في 15
ايار المقبل .

جهود لعودة ( ...تتمة �ص)9
خالل أربعة أشهر ،قبل أن ينظر المجلس في «أفضل السبل التي يمكن أن
تسهل تحقيق هذا الهدف».
إال أن المسودة ال تنص على أي عقوبة أو إجراء قسري إلرغام المغرب على
العدول عن قراره ،ويطلب مجلس األمن من المغرب وجبهة البوليساريو،
«مواصلة التفاوض ( )...بدون شروط مسبقة».
ويقترح المغرب منذ  2007خطة حكم ذاتي في ظل سيادته لهذه المنطقة
الشاسعة البالغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة والغنية بالفوسفات
والثروة السمكية ،في حين تطالب البوليساريو ،باستفتاء حول حق تقرير
المصير.
وقال دبلوماسيون إن القرار يعكس تسوية مدروسة بدقة ،وكان المغرب
المدعوم خصوصا من فرنسا ،يطلب تجديد المهمة لـ 12شهرا بدون شروط،
في حين كان أعضاء في المجلس (الواليات المتحدة وبريطانيا وفنزويال
وأنغوال واألوروغواي ونيوزيلندا) يريدون التثبت من قدرة البعثة على تنفيذ
مهمتها ،مشيرين إلى مخاوف من تشجيع دول أخرى تنتشر فيها بعثات
دولية على السعي للتخلص منها.
وحذرت جبهة البوليساريو من مخاطر عودة النزاع إن لم يرغم المجلس
المغرب بما في ذلك بواسطة عقوبات ،على العودة عن قراره طرد أعضاء
البعثة.

ليبيا :حكومة الوفاق
ومعركة ال�شرعية
وأك��د رئيس وف��د «ان��ص��ار الله»
محمد عبد السالم ،أن المحادثات
وص��ل��ت إل��ى مرحلة تثبيت وقف
إط�لاق ال��ن��ار و«إن ل��م يكن بشكل
ج��يّ��د» ،إال أن��ه��ا ل��م ت��ت��ج��اوز ه��ذه
المرحلة بعد.
وبالنسبة إل��ى النقاط الخمس
م��وض��ع ال��خ�لاف ب��ي��ن ال��ط��رف��ي��ن،
ق��ال عبد ال��س�لام إن األول��وي��ة هي
ل��ـ«أس��ل��وب ال��ط��رح» ،معتبرا ً ان
الحديث عن تسليم السالح مذكور
ف���ي ب��ي��ان م��ج��ل��س األم����ن األخ��ي��ر
(ال��ص��ادر الثالثاء الماضي) ،لكنّ
أنصار الله ترى أن مضمونه كان
أفضل من تصريحات ول��د الشيخ
بهذا الشأن قبل بدء المحادثات.
ف��ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،ك��ش��ف عن
مسودة هيكلية المشاورات وجدول
األع��م��ال المتفق عليهما ف��ي بال
ب��س��وي��س��را ،وال��ل��ذي��ن عرضهما
المبعوث األممي على المشاركين
ب���م���ش���اورات ال���ك���وي���ت .وش��م��ل��ت
ال��م��س��ودة ق��ض��اي��ا رئيسية ع��دة،
تضمنت إج�����راءات ب��ن��اء ال��ث��ق��ة،
والخطوات الفورية التي تفضي إلى
منافع إيجابية ملموسة لتحسين

أوضاع الشعب اليمني على المدى
القصير ،وبناء ثقة تسمح بالتوصل
إلى اتفاق يُكتب له النجاح .وتضمنت
أيضا وضع إطار عام للمشاورات،
بتطبيق قراري مجلس األمن الدولي
 2015و ،2016واالتفاق كذلك على
خطوات تسمح باستئناف الحوار
السياسي من خالل خطط تنفيذية
لإلطار العام.
كما تم وضع خطوات الحقة تلي
المشاورات تتضمن تحديد تاريخ
ومكان المحادثات المقبلة ،وتشكيل
م��ج��م��وع��ات ع��م��ل ل��دع��م التوصل
التفاق شامل.
م���ي���دان���ي���اً ،واص�����ل ال���ع���دوان
السعودي خرقه التفاق وقف اطالق
النار في اليمن حيث حصلت قناة
العالم على ص��ور حصرية توثق
جرائم العدوان في مديرية صرواح
بمحافظة مأرب.
وتظهر مقاطع الفيديو استهداف
الغارات السعودية لألحياء السكنية
وال��م��ن��ازل واالس�����واق الشعبية
والطرق والجسور وحتى المساجد
وتوثق المشاهد الدمار الهائل الذي
خلفته ال��غ��ارات اض��اف��ة ال��ى آث��ار

قذائف المدفعية والصاروخية التي
ساهمت في تدمير البنية التحتية
وال��م��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ة والخاصة
وقطع الطرقات العامة في استهداف
واضح للمرافق العامة والخاصة.
كما استهدفت غ���ارات مديرية
موزع بمحافظة تعز فيما استهدف
مرتزقة العدوان مناطق بمديرية
خدير بتعز ،وأخ��رى ف��ي مديرية
نهم بمحافظة صنعاء ،ومناطق في
مديرية عسيالن بمحافظة شبوه.
على الصعيد ذات��ه ق��ال مصدر
ع��س��ك��ري ي��م��ن��ي إن ال���ع���دوان
السعودي األميركي واص��ل خرق
وقف اط�لاق النار خالل الساعات
ال��ق��ل��ي��ل��ة ال��م��اض��ي��ة ف��ي ع���دد من
المحافظات.
وقدم الوفد الوطني اليمني في
الكويت احتجاجا على هذه الغارات
ال��ى المبعوث ال��دول��ي ال��ى اليمن
اسماعيل ولد الشيخ احمد ،واتهمت
م��ص��ادر ف��ي ال��وف��د ال��وط��ن��ي ول��د
الشيخ باالنحياز الى وفد الرياض،
وقالت إنه يتهرب من الموافقة على
تشكيل سلطة توافقية تكون مدخال
الى الخطوات االجرائية.

حَ َّث االتحاد األوروبي البرلمان الليبي في طبرق (المعترف به دوليا) على
اإلسراع في التصويت من أجل منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز
السراج.
ودعت ناتاليا أبوستولوفا رئيسة بعثة االتحاد األوروبي إلى ليبيا خالل
مؤتمر صحافي مشترك مع دبلوماسيين من إيطاليا وألمانيا في طرابلس ..دعت
نواب برلمان طبرق إلى عقد جلسة التصويت في أسرع أجل.
ويبدو أن الدعم الدولي الواسع لحكومة الوفاق الوطني لن يشفع لها في
داخل ليبيا؛ حيث ما زالت عقدة عدم الشرعية الداخلية تعوق مسار الحكومة،
بل وتهدد مستقبلها.
فعلى الرغم من أن االتحاد األوروبي اعترف بهذه الحكومة على غرار بقية
دول العالم ،فإن االتحاد يرغب في إكمال المسار السياسي كما تقول مبعوثة
االتحاد إلى طرابلس.
ويبدو أن هناك أطرافا ليبية ال تريد تمرير حكومة السراج عبر البرلمان؛
حيث تحدث عدد من النواب عن ضغوط كبيرة ُتما َرس عليهم لكي يغيبوا عن
جلسات التصويت أو يضعوا عراقيل أمام شرعنة الحكومة المنبثقة عن اتفاق
الصخيرات.
وقد دفع استمرار اإلخفاق في عقد جلسات البرلمان بمجموعة من النواب
يمثلون الغالبية (يبلغ عددهم  102من أصل  )198إلى إع�لان منح الثقة
للحكومة من دون الرجوع إلى البرلمان ،مؤكدين أنه تم منعهم من التصويت.
وذهب البرلمانيون موقعو التصريح الصادر يوم الخميس الماضي أبعد
من مجرد إعالن الوالء للسراج؛ حيث طالبوا بعقد جلسة منح الثقة وتنصيب
الحكومة نهاية األسبوع الجاري في مدين ٍة غي ِر طبرق التي تحتضن مقر
البرلمان.
وم��ع استمرار تعنت الحكومتين الموازيتين في ش��رق ليبيا وغربها،
وإصرارهما على الخضوع لألمر الواقع ،لم يتوقف تمدد نفوذ حكومة الوفاق
داخل العاصمة طرابلس؛ حيث باتت تسيطر على سبع وزارات ومقار إدارية
أخرى.
كما أن الضغوط االقتصادية الخانقة ،التي حولت حياة سكان طرابلس إلى
جحيم ،أكسبت حكومة الوفاق تعاطف سكان المدينة الذين يعقدون آماال كبيرة
على حكومة السراج في تغيير أوضاعهم نحو األحسن.

ال�شمري :ال�سكن لي�س حق ًا
د�ستوري ًا لل�سعوديين!
ث��ار السعوديون في وج��ه عضو
مجلس الشورى سعود الشمري بعد
تصريحاته األخيرة بخصوص أزمة
السكن في المملكة.
واس��ت��ف��ح��ل ال���ج���دل ع��ب��ر م��وق��ع
التواصل االجتماعي «تويتر» من
خالل هاشتاغ #السكن_ليس_حق_
للمواطن منتقدين قول الشمري إن
الدولة ليست ملزمة بتقديم سكن لكل
مواطن ،والحق في السكن ليس من
الحقوق الدستورية.
وأش����ار آخ����رون إل���ى أن حساب
مجلس الشورى على «تويتر» نقل
عن الشمري قوله« :يجب أن تكون
األول��وي��ة في الحصول على برامج
التمويل الحكومية للسكن ل��ذوي
الدخل المحدود».
إلى ذلك ،كتب اإلعالمي خالد الوابل:
«الخوف أن يتطور األمر ويخرج علينا
أحد أعضاء مجلس الشورى ويقول
اخرجوا المواطن من السعودية».
وأضاف اإلعالمي خالد صائم الدهر:
»ه��ن��اك م��س��ؤول��ون ف��اه��م��ون خطأ
ويعتقدون أنهم سيصلون للبالط
الملكي عندما يقولون ال��دول��ة غير
ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن».
وسخر عبدالله الملحم من هذه
ال��ت��ص��ري��ح��ات ،م��ع��ت��ب��را أن��ه��ا غير
منطقية ،وك��ت��ب متسائال« :ل��م��اذا

#السكن_ليس_حق_للمواطن الذي
ال يملك أرضا ،ومنح األراضي هو حق
لمن يملك الفلل والقصور والمزارع
واالستراحات؟!».
كذلك ،كتب الناشط والقانوني علي
آل حطابَ « :تجَ ا َو ْزتُ صدم َة تصاريح
بعض أعضاء مجلس الشورى ،بعد
أن َت َف َّه ْمتُ أن من لم يمثلك باالنتخاب
ب��ن��اء على ص��وت��ك ،ل��ن يضيره أي
رأي يود طرحه» ،وهو ما ذهب إليه
الناشط محمد األحيدب الذي أضاف:
«ال��س��ر ف��ي محاربة بعض أعضاء
ال��ش��ورى لحقوق ال��م��واط��ن بسيط
ج��دا ،تعيين وع��دم انتخاب شخص
ص ِد َم و ََف ِرحَ و َ
َظنَّ أن
غير مؤهل ،عُ ي َِّن َف ُ
َ
النفاق يبقيه».
م��ن جهته ،ق��ال األم��ي��ر خ��ال��د آل

سعود العضو في مجلس الشورى
السعودي« :يعتصر قلبي من األلم
والحسرة ألن وزارة االسكان عاجزة
ع��ن القيام بمهمتها الوحيدة وهي
توفير السكن للمواطنين».
واستهجن المغردون أن يقوم نائب
بالدفاع عن الدولة بدال من الدفاع عن
مصالح الشعب الذي يمثله ،مطالبين
بإلغاء المجلس الذي تصرف ألجله
األم��وال الطائلة ،في حين أن هناك
ماليين الناس بحاجة إلى أقل القليل
لتعيش بكرامة.
وكان سعود الشمري قد قال خالل
مناقشة تقرير لجنة الحج واإلسكان
والخدمات ،أول أمس ،بشأن التقرير
السنوي ل��وزارة اإلسكان إن الدولة
غير ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن.

يو�سع �صالحيات الملك
البرلمان الأردني ِّ
أق��ر البرلمان األردن���ي أم��س تعديالت دستورية
تمنح الملك عبد الله الثاني سلطة تعيين وإقالة كبار
المسؤولين دون استشارة الحكومة.
ويعطي التعديل ،الذي أضيف للمادة  40من الدستور
األردني ،والذي نال موافقة  123صوتا من بين أصوات
أعضاء البرلمان الـ ،142العاهل األردني سلطة اختيار
من يخلف المسؤولين المقالين ،وتعيين رئيس المجلس
القضائي ،ورئيس المحكمة الدستورية.
ورف��ض  18نائبا الموافقة على التعديل ،بحسب
ما ذكرت وكالة البتراء األردنية الرسمية ،وامتنع عن
التصويت نائب واحد ،وغاب عن الجلسة  8نواب.
وسيكون للملك ،وهو القائد األعلى للجيش ،الكلمة

الفصل في من يشغل المناصب القيادية في الجيش،
والمخابرات ،والحرس الوطني.
وكان العاهل األردني الملك عبد الله الثاني يمارس
في السابق هذه االمتيازات التنفيذية ذاتها ،لكن عبر
موافقة الحكومة عليها ،ولم يحدث أي اعتراض على
التعيينات التي طلبها الملك ،إال نادرا.
وق��ال رئيس اللجنة القضائية في البرلمان ،عبد
المنعم عويدات ،إن «التعديالت ،في الواقع ،لم تمنح
أي سلطات جديدة للملك» .وقد أدخلت على الدستور
األردني تعديالت عدة منذ عام  1954شملت  71مادة،
كان أوسعها التعديل الذي أقر عام  ،2011وشمل 39
مادة.

�إ�صدار جواز �سفر يحمل �إ�سم فل�سطين
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني
ري��اض المالكي ،أن��ه سيتم إص��دار
ج�����واز س��ف��ر ج���دي���د ي��ح��م��ل اس��م
فلسطين.
وق�����ال ال��م��ال��ك��ي ف���ي ت��ص��ري��ح
صحافي« :نعمل على إص��دار جواز
سفر فلسطيني ،وقطعنا مراحل
متقدمة في هذا الملف ،حيث بدأنا
بتصميم الجواز» ،مشيرا إلى أنه تم
إطالع السلطات الصهيونية على هذا
القرار.
وأوض��ح أن «العمل يجري على
قضيتين أساسيتين :أن يكون هناك
جواز سفر باسم فلسطين ،وأن يكون
جواز السفر إلكترونيا أي «بيومتريا»
فيه كل المواصفات المطلوبة عالميا
حتى يتمكن المواطن الفلسطيني
من السفر بسهولة في كل مطارات
العالم».
ونوه المالكي بأنه ستتم طباعة
نسخ أولية لكي يتم إرسالها الى كل
دول العالم ،إلبالغها بأن ج��وازات

ال��س��ف��ر ال��ج��دي��دة ه���ذه ه���ي ال��ت��ي
سيتم اعتمادها قريبا من قبل دولة
فلسطين.
وت����ص����در ج����������وازات ال��س��ف��ر

الفلسطينية حتى اآلن تحت اسم
(السلطة الفلسطينية) ،وفقا التفاقية
«أوسلو» الموقعة في واشنطن عام
.1993

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1مرفأ في إسكتلندا على بحر الشمال
2 .2أول الحكماء السبعة لدى اإلغريق ،أه ّز بقوة ،عائلة
3 .3وبّخته ،طحين
4 .4منع من ،إله النور والفنون والجمال عند اليونان
5 .5من المخلوقات ،أعلى قمة في أميركا الشمالية بأالسكا
6 .6أداة جزم ،ساحرة أسطورية في الميثولوجية اليونانية،
شهر ميالدي
7 .7مدينة هندية ،أدان
8 .8فقد صوته ،دولة عربية
9 .9تقال للترحيب (باألجنبية) ،أص�� ّر على األم���ر ،من
األطراف
1010مدينة فرنسية ،دعمتم
1111مرفأ ياباني ،حرف جر
1212مدينة إيرانية ،من المحرمات ،خاصتهما

1 .1من أشهر كهان العرب في الجاهلية
2 .2متشابهان ،رتال ،صارع
3 .3نلمس ،أنشأونا
4 .4من الفاكهة الصيفية ،أهب ،سياج
5 .5دولة أوروبية ،عودة
6 .6قطع ،غنج ،حرف أبجدي مخفف
7 .7اإلسم السابق لدولة أفريقية ،ذاقا الطعام بلسانهما
8 .8متشابهان ،مدينة هولندية ،تناول الطعام
9 .9عثروا عليك ،تدربيه
1010جبال صغيرة ،ضمير منفصل
1111للتفسير ،عتب على ،يكمال العمل
1212خالف البعيد ،تع ّود على

Su
do
ku

8
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،361428579 ،478965231
،937284165 ،592173648
،215736984 ،846591723
،624859317 ،789312456
153647892

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1البرت كسرلينغ  ) 2ياهاتا،
اورلي  ) 3ات ،سمسم ،تمون ) 4
ص��ي��دا ،ه��رم��س ،ن��ي  ) 5نالمس،
ربها  ) 6ف��رس��ان ،ال��ن��دم  ) 7يا،

نبالي ،الم  ) 8البو ،سامان ) 9
الفرن ،انامل  ) 10وي��ل ،يدرسا،
ري  ) 11نمر ،يوسعا  ) 12ديار،
امل ،ندس.
عموديا:
 ) 1ايا صوفيا ،واد  ) 2التي،

راالي  ) 3به ،دنس ،بللنا  ) 4راس
االن��وف ،مر  ) 5تتم ،انب ،رير 6
) كاسهم ،اسند  ) 7مرساال ،ريم
 ) 8را ،ليماسول  ) 9لوتسرن،
اناس  ) 10يرم ،بدلنا ،عن ) 11
نلونهما ،مراد  ) 12غينيا ،مالي.

 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)

