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�أرقام �أممية ر�سمية ( ...تتمة �ص)9

�أنقرة تطالب برفع ( ...تتمة �ص)9
لتخفيف م��ع��ان��اة المدنيين ف��ي المجتمعات ال��م��ح��اص��رة».
من جهته ،أع��رب المبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي
ميستورا ،أمس ،عن دعم المنظمة الدولية لكل مبادرة تهدف إلى
مساعدة المدنيين ،وأكد ضرورة ترك مسألة الممرات اإلنسانية
للمنظمة .وقال «هذا هو عملنا ،وإيصال المساعدات إلى المحتاجين
هو هدف أسست األمم المتحدة من أجله».
دي ميستورا أضاف «نرحب مبدئيا بفتح ممرات إنسانية في
الظروف المناسبة ،تتيح حماية المدنيين ،ودرسنا باهتمام بالغ
المبادرة الروسية ،التي أعلن عنها قبل يوم ،ونتطلع إلى الحصول
على مزيد من المعلومات بشأنها من الجانب الروسي».
وش��دد المبعوث األم��م��ي على الحاجة الماسة إل��ى ادخ��ال
تحسينات ،بما في ذلك بشأن إعالن الهدنة اإلنسانية لـ 48ساعة،
موضحا ً أنه ال يمكن إجبار المواطنين على مغادرة المدينة أو
إيصال المساعدات اإلنسانية إليهم عبر ممرات إنسانية ،تتعرض
للقصف المستمر ،مؤكدا ً أهمية أن تتاح للمواطنين فرصة المغادرة
إلى المناطق ،التي يختارونها ،وتقديم الضمانات للمدنيين الذين
يختارون عدم مغادرة األحياء الشرقية لحلب.
ال��رد ال��روس��ي على دي ميستورا ج��اء على لسان ،أليكسي
بورودافكين ،مندوب روسيا الدائم لدى مقر المنظمات الدولية في
جنيف ،حيث أكد أنّ روسيا ستدرس بتعمق مقترحات دي ميستورا
بشأن تحسين معايير العملية اإلنسانية المشتركة بين موسكو
ودمشق في حلب ،وستأخذ هذه المقترحات في الحسبان.
وف��ي ش��أن متصل ،أ ّك��دت وزارة ال��دف��اع الروسية أنّ عملية
حلب إنسانية بحتة ،معربة عن استغرابها بشأن موقف بعض
السياسيين الذين يرون أهدافا ً خفية وراء خطوات روسيا.
وقال أناتولي أنطونوف نائب وزير الدفاع الروسي «مستعدون
لنفعل كل ما بوسعنا من أجل تقديم المساعدات إلى المواطنين
المسالمين وحتى المسلحين الراغبين في إلقاء السالح».
كما أ ّكد إمكانية فتح ممرات إنسانية ليس فقط من حلب بل وإلى
المدينة ،إذا اقتضت الضرورة ذلك ،مشيرا ً في ذات الوقت إلى أنّ
الجانب الروسي لن يسمح في أيّ ظرف بتدفق المزيد من األسلحة
إلى المناطق التي يسيطر عليها مسلحون.
نائب وزي��ر ال��دف��اع أض��اف أنّ «وزارة ال��دف��اع بالتعاون مع

وقال المعموري بحسب «السومرية نيوز» :أن مفتي ما يسمى بوالية صالح الدين في
تنظيم «داعش» سعودي الجنسية قتل مع ثالثة من مرافقيه بقصف جوي ،استهدف
إحدى المضافات في محيط قضاء الشرقاط شمالي صالح الدين».
وأضاف المعموري :أنّ «القتيل يعد من القيادات المهمة في تنظيم «داعش» ضمن
والية صالح الدين ،وعمره يناهز الـ 40عاما وفق المعلومات االستخبارية المتوفرة».
يُذكر أنّ قضاء الشرقاط شمال تكريت يخضع لسيطرة تنظيم «داعش» منذ حزيران
عام  ،2014ويعد من أبرز معاقل التنظيم في الوقت الحالي ،ويشهد معارك متواصلة من
أجل طرد التنظيم منه.
على صعيد آخر ،تظاهر المئات ،أمس ،في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد
وجددوا مطالباتهم بإجراء إصالحات حكومية ،فيما قطعت القوات األمنية جسر السنك
بعد أن قطعت جسر الجمهورية قبل ساعات ،بحسب «السومرية نيوز».
وك��ان مصدر أمني قد ص � ّرح قبل ذلك ب��أنّ «القوات األمنية قطعت ،أم��س ،جسري
الجمهورية والسنك و جميع الطرق المؤدي إلى ساحة التحرير وسط بغداد باألسالك
الشائكة» ،مشيرا ً إلى أنّ «هدف هذا اإلجراء هو تأمين التظاهرات المزمع انطالقها».
وأض��اف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ،أنّ «ق��وات أمنية تابعة لقيادة
عمليات بغداد ،انتشرت في المناطق المحيطة بساحة التحرير واألحياء والشوارع
القريبة من منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة».

دور الغرب ( ...تتمة �ص)9

الخارجية الروسية ب��دأت عملها على جذب منظمات إنسانية
دولية من أجل تقديم المساعدات للمدنيين في سورية .وقد وجهت
دعوات الوزارتين إلى النظراء في الخارج والدول البارزة لدعم
جهود الجانب الروسي الرامية إلى تقديم المساعدات اإلنسانية
لسكان حلب».
وأكد أنطونوف أن ردود األفعال األولية تو ّلد بعض التفاؤل،
مشيرا ً إلى أنّ ممثلي أطباء بال حدود ،والصليب األحمر الدولي
ومكتب المبعوث الخاص إلى سورية ،قالوا إنّ أيّ مبادرة تسمح
للمدنيين السوريين باالنتقال إل��ى مناطق أكثر أمنا ً قد تكون
إيجابية ،مشيرا ً أنّ مسائل تنفيذ مشروع تقديم المساعدات على
األرض تتطلب تخطيطا ً وتحضيرا ً بشكل دقيق.
وفي السياق ،قامت مروحيات عسكرية سورية خالل الساعات
الـ 24الماضية ،بإسقاط منشورات فوق أحياء حلب تتضمن
إحداثيات الممرات اإلنسانية ،لمساعدة السكان المدنيين الراغبين
في مغادرة المدينة بشكل آمن.
وأعلنت الدفاع الروسية ،أنّ المروحيات أسقطت أيضا ً مواد
غذائية بما فيها الدقيق ،والحبوب ،والسكر ،ومستلزمات للنظافة
الشخصية ،إضافة إلى احتياجات أولية ،ومستلزمات العناية
باألطفال والمرضى.
إلى ذلك ،دانت الخارجية التركية ما أسمته «الحصار» الذي
يفرضه الجيش السوري والقوات الرديفة على األحياء الشرقية
لمدينة حلب واستمرار الغارات الجوية على تلك األحياء.
وطالبت الخارجية التركية ،بالوقف الفوري للغارات الجوية
التي قالت إنها تستهدف «المدنيين والبنية التحتية المدنية في
حلب» ،مشير ًة أنّ الغارات والحصار يأتيان «تحت ستار مكافحة
اإلرهاب واتفاق وقف األعمال القتالية» ،مضيف ًة أنّ ذلك يُعد «أمرا ً
مؤسفا ً وغير مقبول إطالقاً».
كما جاء في بيان الخارجية التركية أنّ فرض الجيش السوري
الحصار الكامل على الجزء الشرقي لحلب ،بعد هجمات مكثفة
استمرت منذ فترة ،تثير «غضب أنقرة العميق» .ودع��ت األمم
ّ
التدخل بسرعة واتخاذ
المتحدة وبقية المجتمع الدولي إل��ى
خطوات قوية وفاعلة إلزالة ما وصفته بـ «وصمة العار على جبين
اإلنسانية».

�أن�صاراهلل تنتقد ( ...تتمة �ص)9

مبادرة م�صرية
لحل الأزمة في ليبيا
استضافت العاصمة المصرية على مدى يومين
اجتماعات بين ممثلين عن أطراف األزمة الليبية في
محاولة لتقريب وجهات نظرهم.
وقالت وزارة الخارجية المصرية إنّ اللقاءات تأتي
في إط��ار المساعي المصرية لتعزيز االستقرار في
ليبيا ،ودعم الحلول السياسية المتوافق عليها بين
األطراف كافة.
لقاء القاهرة ،الذي لم يعلن عنه من قبل ،جمع قادة
بارزين في كلتا الحكومتين الليبيتين المتنازعتين؛
حيث حضره عن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس
رئيس الحكومة فايز السراج وعدد من مساعديه ،بينما
حضر عن الحكومة االنتقالية رئيس مجلس النواب في
طبرق عقيلة صالح وبعض من مسؤولي الحكومة.
االجتماع ال��ذي رعته وزارة الخارجية المصرية
بمشاركة شخصيات عسكرية وازنة في مصر؛ ناقش
مخرجات االتفاق السياسي الموقع في الصخيرات
بالمغرب برعاية األمم المتحدة ،والعم َل على تطبيقها
بشكل توافقي ،خاصة ما يتعلق منها باإلجراءات
القانونية والدستورية لشرعنة حكومة الوفاق
الوطني.
وتقول القاهرة إن هذه االجتماعات ستكون بداية
لمرحلة جديدة من االتصاالت واللقاءات ،التي تهدف
إلى جمع الليبيين على طاولة واحدة ،بحثا ً عن الوئام
السياسي وإنقاذ البالد من مخاطر اإلره��اب وحل
األزمات العالقة.
وتسعى مصر للعب دور الوسيط بين األط��راف
الليبية؛ حيث ارتفعت وتيرة الحراك الدبلوماسي في
القاهرة بين مختلف األطراف الليبية ومبعوث األمم
المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر .لكن شكوكا ً تحوم
حول مدى جاهزية مصر للعب هذا الدور؛ وهي التي
ال تخفي دعمها للفريق خليفة حفتر ،الذي يرى فيه
بعض الليبيين عقبة أمام تطبيق اتفاق الصخيرات.
كما أنّ القاهرة سبق لها أن تدخلت عسكريا ً بشكل مثير
في ليبيا لمحاربة الجماعات المتطرفة.
وبعيد انتهاء اجتماعات القاهرة ،أبدى ممثلو كال
الطرفين تفاؤلهم بإمكانية تحريك الملفات العالقة
خالل المرحلة المقبلة ،خاصة بعد حديث وسائل
إعالم مصرية عن لقاء سريّ ت ّم عقده بين األطراف
الليبية ،بحضور قائد الجيش الفريق خليفة حفتر
وبحث آليات التوافق بين الفرقاء وسبل معالجة
الوضع األمني المتوتر.

وأوضح قائد حركة أنصار الله« :جاهزون لحل على أساس االنصاف لكننا لن نستسلم،
سنقاتل في سبيل الله وفي سبيل عزتنا وكرامتنا ولن نقف مكتوفي اإليدي».
وح ّذر السيد الحوثي من أنّ المتخاذلين سيلعنهم التاريخ ،مشيرا ً إلى أن القوات اليمنية
المشتركة قتلت الكثير من الغزاة ومرتزقتهم وكبدتهم خسائر كبيرة.
وأضاف السيد الحوثي« :أن النظام السعودي أداة تحركها أميركا» ،مؤكدا ً أن األميركان
سيرمون آل سعود في «الزبالة».
وتابع« :هؤالء الحكام المطيعون ألميركا منافقون ،ألنهم يتحركون أحيانا ً تحت العنوان
الديني ،ولكنها تتحرك داخل األمة لصالح أعدائها المستعمرين .والنفاق حالة مستمرة منذ
زمن النبي (ص) ومن أبرز صفاتها أنها توالي أعداء األمة وتعتز بتحالفها معه».
وأكد السيد الحوثي أن أميركا تقف وراء استهداف الشعب خدمة للكيان الصهيوني،
وتنفذه أدواتها بالمنطق ،والشعب اليمني معني بالتحرك لمواجهتها.
وحول توقيع المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في اليمن وحركة أنصار الله وحلفاؤها على
اتفاق لتشكيل مجلس سياسي أعلى إلدارة شؤون الدولة ،قال السيد الحوثي «اتفاق األمس
مع المؤتمر الشعبي العام يأتي في سياق تعزيز صمود الشعب للتصدي لألخطار».
وشدد على أن «اتفاقنا مع المؤتمر والقوى الوطنية هو أمر طبيعي واليعنينا انزعاج
البعض» ،مؤكدا ً استعداد الشعب اليمني لحل على أساس اإلنصاف لكنه لن يستسلم.
على الصعيد السياسي ،دان رئيس المجلس السياسي ألنصارالله صالح الصماد
موقف المبعوث األممي إسماعيل ولد الشيخ ،من االتفاق الذي أبرمته القوى الوطنية في
صنعاء ،قائالً :إنه من العجيب أن يعتبر المبعوث األممي توحد اليمنيين أمرا ً مثيرا ً للقلق،
بينما لم يب ِد أي قلق اتجاه المجازر التي ارتكبها العدوان بحق األطفال والنساء الشيوخ في
الصراري.
وتساءل الصماد في تعليق نشره على حسابه في «فايسبوك»» :ترى ماذا يمكن أن
يسمي ولد الشيخ الخطوات التي أقدم عليها العدوان بإصدار مئات القرارات ،التي تهدد
األمن والسلم االجتماعي بتعيين الكثير من قيادات القاعدة و«داعش» في أعلى المناصب،
مي ولد الشيخ عن إدراكها».
ورفع حكومة وخفض أخرى وهلّم جر من الخطوات التي عَ ّ
إلى ذلك ،قرر وفد حكومة الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي المدعوم من
السعودية ،االنسحاب من مشاورات السالم الجارية بالكويت ردا ً على تشكيل انصارلله
وحزب الرئيس السابق علي صالح مجلسا ً إلدارة البالد.
ونقلت صحيفة «الرأي» الكويتية عن عبد العزيز جباري نائب رئيس وفد الرياض في
مشاورات الكويت قوله أمس ،إنّ الوفد سيغادر الكويت صباح األحد المقبل ،معلنا ً أنّ «ال
تمديد للمشاورات».
ووصف جباري في لقائه مع المبعوث األممي ولد الشيخ أحمد الخميس ،خطوة كل من
حركة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام وحلفائهما بتأسيس المجلس السياسي األعلى،
بأنها تشكل انقالبا ً على «الشرعية الدولية» على حد تعبيره!
وحضر الرئيس السابق علي عبدالله صالح نفسه المراسم في صنعاء للتوقيع على
االتفاق ،الذي سيتم على أساسه تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من
كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوي« ،بهدف توحيد
الجهود لمواجهة تحالف العدوان السعودي وإلدارة شؤون الدولة في البالد ،سياسيا ً
وعسكريا ً وأمنيا ً واقتصاديا ً وإداريا ً واجتماعيا ً وغير ذلك ،وفقا ً للدستور» ،كما جاء في نص
االتفاق.
ميدانياً ،استشهد  5أشخاص بينهم  3نساء بغارة جويّة للتحالف السعودي استهدفت
منزلهم في مديرية ُك َشار شمالي شرق حجة .يأتي ذلك فيما تواصلت المواجهات بين قوات
التحالف السعودي وهادي من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى ،عند
الشريط الحدودي لمديريتي حرض وميدي الحدوديتين بمحافظة حجة غرب اليمن.

وفي تعز أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل  6جنود سودانيين و11عنصرا ً من قوات
الرئيس هادي ،وتدمير عربتهم المدرعة في القصف الصاروخي الذي استهدفهم بقرية
الحريقية جنوبي مديرية ذباب الساحلية غربي تعز ،وذلك بالتزامن مع مواجهات عنيفة
بين قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي من جهة وقوات الجيش واللجان
الشعبية من جهة أخرى ،في منطقة ّ
ص ِبر المَوادِم جنوبي شرق المحافظة
الش ْقب بمديرية َ
جنوب اليمن.
وإلى صنعاء فقد ش ّنت قوات الرئيس هادي قصفا ً مدفعيا ً وصاروخيا ً على مناطق
المجاوحة وبني فرج وجبلي يَام وحيد الذهب في مديرية ِنهْم عند األط��راف الشمالية
الشرقية للعاصمة صنعاء.
أما في محافظة الجوف فقد أعلنت وزارة الدفاع اليمنية ،عن سيطرة الجيش واللجان
على عدد من المواقع في جبال العقبة االستراتيجية بمديرية الخب والشعف شمالي
المحافظة شرق البالد.
وش ّنت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على منطقتي هيالن والمشجح
في مديرية صرواح ،وأفاد مصدر عسكري عن تدمير الجيش واللجان مدرعة لقوات الرئيس
هادي في منطقة النجد في المديرية ذاتها غربي مدينة مأرب شمال شرق البالد.
وفي محافظة عدن دوت  3انفجارات متزامنة بمحيط سجن المنصورة شرقي المدينة
وحي السعادة بخور مكسر ومعسكر التحالف السعودي بالقرب من مطار عدن الدولي في
مديرية خور مكسر غربي المدينة الساحلية جنوب البالد ،بحسب ما أفاد مصدر محلي
للميادين.
أما على الحدود اليمنية السعودية فقد أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل جنديين
سعوديين برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية في جيزان ،إضافة إلى تدمير دبابة
سعودية في موقع المحضار بعسير السعوديتين.
من جهة أخرى ،أعلنت حكومة هادي بيع  3ماليين برميل نفط في ميناء الضبة في
محافظة حضرموت ،للمرة األولى منذ تو ّقف تصدير النفط والغاز في نيسان .2015
وأوضح مصدر في ما يسمى بوزارة النفط والمعادن التابعة لمرتزقة السعودية أن
«السعر الذي يقل  1.58دوالر عن بورصة برنت يعتبر سعرا ً جيداً ،بسبب تخ ّوف الشركات
النفطية من الوضع في اليمن».

ال ّ
شك أنّ الحرب على اليمن قد عادت عليهم بالمنفعة ،فمنذ بدء القصف
في آذار  ،2015أنفقت السعودية  2.8مليار جنيه إسترليني على السالح
البريطاني ،ما جعل من بريطانيا أكبر سوق أسلحة ،بحسب معطيات حكومية
حللتها «حملة ض ّد تجارة السالح».
قد يكون الدعم الغربي هدّأ السخط السعودي من االتفاقية النووية التي
وقعتها الواليات المتحدة وغيرها ،من القوى العالمية التي قضت برفع
العقوبات عن إي��ران .ولكنه أيضا ً أشعل صراعا ً آخر في الشرق األوسط.
ومع الحرب البرية والحصار السعودي ،د ّمر البنية التحتية للبلد الذي كان
أصالً أفقر الدول العربية ،وش ّرد أكثر من مليوني شخص ،وتسبّب بمجاعة
ألكثر من ربع الشعب اليمني البالغ عدده  26مليوناً .وفي هذا اإلطار تحذر
وكاالت الغوث من هجرة جديدة عبر البحر األحمر في عرض البحر األبيض
المتوسط.
وتهدف المفاوضات التي استأنفت أعمالها في  16تموز/يوليو في الكويت
إلى إيقاف الحرب .إال أنّ كال الطرفين قد هزئ بتهديدات الكويت بطرد وفديهما
إذا فشال في التوصل إلى ا ّتفاق خالل مهلة أسبوعين .والرئيس اليمني المنفي،
عبد ربه منصور هادي ،الذي يأمل بتنصيب حكومته ،قد أبعد مقترحات مبعوث
األمم المتحدة بشأن إدارة يت ّم خاللها تقاسم السلطة .فحشد فريقه الخاص من
المتشددين .وكما يشير بعض المراقبين بسوداوية ،فإنّ الحرب األهلية في
ستينيات القرن الماضي قد استم ّرت ثمانية أعوام.
ولقد ح ّد القصف من القوة القتالية لدى خصوم السعودية ،بقايا الحرس
الجمهوري اليمني تحت لواء الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأنصار الله.
ولكنه فشل في كسر الجمود أو طردهم من العاصمة اليمنية صنعاء .وعلى
الرغم من التعهّد المن ّمق للرئيس هادي بأن «يصبح في العاصمة في وقت
قريب» ،فإنّ القتال مستم ّر في محيط مأرب ،التي تبعد نحو  120كيلومت ًرا عن
العاصمة.
إنّ هذا البلد المف ّتت يع ّقد مه ّمة المصلحين؛ فالجنوبيون في منطقة عدن
الساحلية يسعون بشكل جدّي إلعادة الدولة المنفصلة .أما شرقاً ،فإنّ دول
الخليج ،بقيادة اإلمارات العربية المتحدة ،ضربت منشأة لتنظيم «القاعدة»
في حضرموت ،خوفا ً من امتدادها إلى دولها التي تض ّم عددا ً كبيرا ً من اليمنيين.
والتفجيرات األخيرة في المدن السعودية كالمدينة وجدّة والقطيف تشدّد على
النفوذ الذي يتم ّتع به «الجهاديون» هناك.
وإذ تستم ّر الحرب ،يتزايد االضطراب .فقد منع الرئيس باراك أوباما إرسال
القنابل العنقودية في نيسان ،إال أنّ الكونغرس أعاد إرسالها الحقاً .وتبدو دول
الخليج أيضا ً مضطربة بشأن التكاليف .وبحسب مراقب مخضرم في الشأن
صرف جزء من ميزانية الحرب السعودية التي تبلغ  87مليار
الخليجي ،إذا ُ
دوالر على التطورات في اليمن ،فإنّ نشر الجنود قد يكون على يدي المستشارين
الذين يضعون أقالما ً في جيوبهم.

ليبيا� :إعادة فتح ميناءي
ال�سدرة و را�س النوف

أعلن حرس المنشآت النفطية في ليبيا ،أنه ستتم إعادة فتح مينائي السدرة
وراس النوف أمس لبدء تصدير النفط الخام ،وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع
حكومة الوفاق الوطني الليبية.
وق��ال المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية ،أسامة الحضيري ،يوم
الخميس إن «مينائي راس النوف والسدرة سيعاد فتحهما من أجل استئناف
تصدير النفط الخام».
وأوضح أنّ «استئناف التصدير سيتم الجمعة ،رغم أنّ  48%من الخزانات
قد لحقت بها أضرار».
وتم إغالق هذين المينائين منذ كانون الثاني الماضي ،بعد أن اشتعلت
النيران في خزاناتهما جراء هجمات تنظيم «الدولة اإلسالمية» اإلرهابي.
وقال الحضيري إنّ االتفاق الذي سمح بإعادة فتح المينائين قد ت ّم التوصل
إليه بعد زي��ارة أعضاء المجلس الرئاسي ،موسى الكوني ،ومحمد كجمان،
وأحمد حمزة ،إلى البريقة حيث كان في استقبالهم إبراهيم الجضران آمر حرس
المنشآت النفطية.
ونص االتفاق على أن تضمن حكومة الوفاق صرف رواتب حرس المنشآت،
و«بناء مستشفيات ومدارس في مناطق الهالل النفطي ،مقابل أن يكون التصدير
فقط لصالح حكومة الوفاق.
وأوضح الحضيري أنّ «شحنة من  400ألف برميل تم تصديرها الثالثاء من
مرسى البريقة إلى إيطاليا» ،إذ أنّ هذا الميناء النفطي الواقع في شرق ليبيا لم
يتم إغالقه.
وتسببت النزاعات السياسية والمسلحة في ليبيا ،أغنى الدول اإلفريقية
بالنفط ،بتراجع معدالت اإلنتاج لتبلغ حاليا نحو  300ألف برميل يومياً ،بعدما
كانت تبلغ نحو مليون ونصف مليون برميل بعيد انتفاضة .2011
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1إحدى مجموعات جزر أوقيانيا ،أحد الوالدين
2 .2مدينة بلجيكية ،مصيف لبناني
نخصصه ،حرف أبجدي مخفف
3 .3جواب ،خالف
ّ
4 .4بلدة لبنانية ،أصاهره
5 .5يسقط ،أعلى قمم العالم وأضخمها
6 .6يتحدث كثيرا ً عن القوم ،نسرقك
7 .7بحيرة في السويد ،لحس الطعام
8 .8مدينة فرنسية ،إقترب من ،حرف أبجدي مخفف
9 .9حرف نصب ،هدم البناء ،دولة إسالمية
1010مدينة إيرانية ،غزال ،فتاة
1111حب ،مدينة في المارتينيك
1212محارم ،يفتل الحبل

1 .1دولة أفريقية
2 .2مدينة مغربية ،أجالس على الشراب
ّ 3 .3
دق وفتّ  ،من المأكوالت اللبنانية الشعبية
4 .4يطيل النظر إلى ،مدينة إسبانية
5 .5نشتمه ،نقفل ،أمر عظيم
6 .6ليل ونهار ،إبن الفرس ،د ّربي
7 .7فلوس ،مثيل ،يرطب بالماء
8 .8يضعان شيئا ً مقابل المال ،أرقدي
9 .9خبز يابس ،جزيرة بريطانية تجاه أسكتلندا ،للتفسير
1010مرفأ إيطالي ،من مشاهير المغنين في العهد العباسي
1111عودة ،حقل
1212إسم موصول ،فني ،أخذ بالثأر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،216798435 ،859634217
،348162579 ،437521698
،675983124 ،921475386
،794216853 ،582347961
163859742

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1جوناثان سويفت  ) 2اا،
تمأل ،دميم  ) 3ب��دأن ،نساعد ) 4
رمحاال ،نتحمس  ) 5بدل ،ايدا ،اله
 ) 6ننافس ،نمانع  ) 7ايمانها ،بب

 ) 8يلتم ،ومأ  ) 9لي ،سملوط ،مين
 ) 10حملت ،اردبيل  ) 11الربيع،
دوما  ) 12امل ،نايلون.
عموديا:
 ) 1ج��اب��ر ب��ن اف��ل��ح  ) 2واد
مدني ،يمام  ) 3احالمي ،ل ل ل 4

) اتنا ،فالستر  ) 5ثم ،السنتم ،بن
 ) 6الناي ،هماليا  ) 7ناس ،دنا،
ورعي  ) 8ان��ام ،وطد  ) 9ودعت،
ادم ،ب��دو  ) 10يمدحان ،اميون
 ) 11في ،ملعب ،يلم  ) 12تماسه،
بان ،اي.

 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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Star Trek Beyond
ف��ي��ل��م ت���ش���وي���ق ب���ط���ول���ة كريس
ب���اي���ن م���ن اخ�����راج ج��وس��ت��ي��ن لين.
م��دة العرض  120دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينمال ،سينما سيتي).
Free State of Jones
فيلم تشويق بطولة ماتيو ماك
ك��ون��غ��ي م��ن اخ����راج غ����اري روس.
م��دة العرض  139دقيقة،ABC( .
ك��ون��ك��ورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
The Conjuring 2
فيلم رعب بطولة باتريك ويلسن
من اخراج جايمس وان .مدة العرض
 134دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس س��ال��ي��ن��اس ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
دي���ون���ز ،س��ي��ن��م��ال ،ف��وك��س ،سينما
سيتي).
Ghostbusters
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي زاك وودز من
اخ���را ب��ول ف��ي��غ .م��دة ال��ع��رض 116
دقيقة ،ABC( .ك��ون��ك��ورد ،سيتي
كومبلكس ،سينما سيتي ،سينمال،
فوكس).
Now you see me 2
ف��ي��ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة جيسي
إيسينبيرغ من اخراج جون م تشو.
م��دة العرض  129دقيقة،ABC( .
ك��ون��ك��ورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس ،غاالكسي).
Finding Dory
ف��ي��ل��م ت���ص���وي���ري ب���ط���ول���ة الين
ديغينريسمناخراجاندروستانتون
وانغوس ماكالين .مدة العرض 103
دق��ي��ق��ة ،ABC( .ك��ون��ك��ورد ،الس
سليناس ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،فوكس ،غاالكسي).

