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العالم

العالم
◄ وفيات ►

الحدث
تحدث الرئيس الصيني عن ضرورة دفع العالقات في هذه المرحلة التاريخية الجديدة (أ ف ب)

واشنطن تنشط في «الساحل»:
غارة ليبيا قتلت قياديًا في «القاعدة»

نظرائه األوروبيين ،بشأن سبل التعامل مع «أساليب الصين
في الوقت الذي كان فيه دونالد ترامب يتباحث مع ّ
التجارية ،غير القانونية» ،فوجئ العالم بإعالن بكين أن كيم زارها لثالثة أيام ّ ،حيث بحث فيها قمته المرتقبة
مع ترامب .هكذا ،انطلق «قطار الشرق» من بكين التي يثبت يومًا بعد آخر ،أن من غير الممكن إقصاءها

كيم في الصين:
«قطار الشرق السريع» ينطلق
«ف ــي ه ــذا الــرب ـيــع امل ـل ــيء بــالـسـعــادة
واآلمال ،أعتقد أن اجتماعي األول مع
األمني العام شي جني بينغ ،سيجني
ثـ ـم ــارًا واف ـ ـ ــرة ل ـل ـص ــداق ــة ب ــن ك ــوري ــا
الــديـمــوقــراطـيــة وال ـص ــن ،وسيسهل
السالم واالستقرار في شبه الجزيرة
ال ـ ـكـ ــوريـ ــة» .بـ ـه ــذه الـ ـعـ ـب ــارة ،اخ ـت ـتــم
«ال ــرف ـي ــق ال ــرئ ـي ــس» ك ـيــم ،ك ـمــا ن ــاداه
ّ
«السرية»
الرئيس الصيني ،زيــارتــه
ُ َ
للصني ،إذ لم تعلن رسميًا إال أمس،
عقب انتهائها.
كـيــم ال ــذي ك ــان قــد وص ــل ي ــوم األحــد
إلى بكني ،أعلن في كلمة ألقاها أثناء
الصيني،
مأدبة عشاء أقامها نظيره
ً
ّ
أن حـقـيـقــة اخ ـت ـي ــاره ال ـص ــن وج ـهــة
ألول زيـ ـ ـ ــارة خ ــارجـ ـي ــة ل ـ ــه ،أظ ـه ــرت
رغبته في مواصلة «تطوير الصداقة
التقليدية» بني الدولتني ،فيما القاه
شــي جــن بينغ بــالـحــديــث عــن «دفــع
الـ ـع ــاق ــات ب ــن ال ـح ــزب ــن وال ـب ـلــديــن
إلــى مستوى جديد فــي هــذه املرحلة
التاريخية الجديدة».
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــاقـ ــي ف ـ ــي الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات،
كـ ــان واضـ ـح ــا أي ـض ــا ع ـلــى امل ـس ـتــوى
ّ
ّ
«الـ ـن ــووي» ،إذ إن كـيــم أش ــار إل ــى أن
«ق ـض ـي ــة ن ـ ــزع الـ ـس ــاح ال ـ ـنـ ــووي مــن
شبه الـجــزيــرة الـكــوريــة يمكن حلها،
إذا اسـ ـتـ ـج ــاب ــت كـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة لـجـهــودنــا بنية
طـ ـيـ ـب ــة ،وخـ ـلـ ـق ــت جـ ـ ـ ـوًا م ـ ــن الـ ـس ــام
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ،م ــع اتـ ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراءات
مرحلية ومتزامنة لتحقيق السالم».
ً
وهــذا ما كــان شي قد أعلن مثيال له،
ح ــن اق ـت ــرح «أرب ـ ـ ــع» ن ـق ــاط لـتـطــويــر
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات ب ـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـل ـ ــدي ـ ــن ،وه ـ ــي
ً
بــاخ ـت ـصــار« :أوال ،ف ــي ظ ــل ال ـظــروف
ال ـجــديــدة ،فــإنـنــي أرغ ــب فــي الحفاظ
ع ـلــى اتـ ـص ــاالت م ـت ـكــررة م ــع الــرفـيــق
الرئيس عبر مختلف القنوات؛ ثانيًا،
ً
إفساح املجال كامال أمــام املمارسات
ال ـق ـي ـم ــة ل ــاتـ ـص ــال االس ـت ــرات ـي ـج ــي؛
ث ــالـ ـث ــا ،إنـ ـن ــا عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـب ــذل
جهود متضافرة مع الجانب الكوري
الديموقراطي ،والتماشي مع اتجاه
العصر ،ورفــع رايــة السالم والتنمية
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ً
والتعاون واملنفعة املتبادلة ،خفاقة،
ومــواصـلــة تحسني مستوى معيشة
الشعبني ،وتقديم إسهامات إيجابية
ل ـ ـل ـ ـسـ ــام واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار وال ـت ـن ـم ـي ــة
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة؛ رابـ ـ ـع ـ ــا ،تـ ــوريـ ــث ودفـ ــع
ّ
الجيد لصداقتنا قدمًا».
التقليد
هكذا ،عكست الكلمات بشكل واضح
«الـصــداقــة التاريخية» بــن البلدين،
التي «ال يتعني أن تتغير ،ولن تتغير
بسبب أي حــدث وفــي أي وقــت» ،كما
قال شي جني بينغ .ودون أي مواربة،
أعـلــن «الــرئ ـيــس الــرف ـيــق» كـيــم ،هــدف
ً
زيــارتــه بــوضــوح ،قــائــا« :فــي الوقت
ال ـ ــراه ـ ــن ،ي ـت ـط ــور ال ــوض ــع ف ــي شـبــه
الـجــزيــرة الـكــوريــة على نحو سريع،
وجرت العديد من التغيرات املهمة»،
مضيفًا أنه شعر بأنه يتعني أن يأتي
فــي هــذا الــوقــت «ليطلع األمــن العام
الــرف ـيــق ش ــي ج ــن ب ـي ـنــغ ،شـخـصـيــا،
ع ـلــى ال ــوض ــع ان ـطــاقــا م ــن ال ـصــداقــة
ّ
واملـ ـس ــؤولـ ـي ــة األخـ ــاق ـ ـيـ ــة( ...إذ) إن
كــوريــا الديموقراطية مصممة على
تحويل العالقات بني الكوريتني إلى
عالقة من املصالحة والتعاون وعقد
قمة بني رئيسي الجانبني ...وترغب
في إجراء حوار مع الواليات املتحدة
وعقد قمة للبلدين».
تزامنًا مع إعــان هــذه الــزيــارة ،أبدى
دونــالــد تــرامــب ،رغبته فــي عقد لقاء
مع كيم جونغ أون ،لكن دون أن يبدي
أي رغبة في رفع العقوبات عن بيونغ
يانغ .وقــال تــرامــب ،في تغريدة على
«تويتر» أمس« :لسنوات عدة ،وعبر
الـعــديــد مــن اإلدارات املـتـعــاقـبــة ،قــال
الجميع إنه ليس هناك إمكانية ،ولو
ضئيلة ،للحفاظ على الـســام ونــزع
ال ـس ــاح ال ـن ــووي ف ــي شـبــه الـجــزيــرة
الـ ـك ــوري ــة» ،م ـس ـت ــدرك ــا« :اآلن ه ـنــاك
فرصة جيدة ألن يقوم كيم جونغ أون
بما هو مناسب لشعبه ولإلنسانية...
ن ـت ـط ـلــع إل ـ ــى اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـن ــا!» .وت ــاب ــع:
«تـلـقـيــت رس ــال ــة الـلـيـلــة املــاض ـيــة من
الرئيس الصيني تفيد بأن اجتماعه
م ــع رئ ـي ــس ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة جــرى
ب ـصــورة جـ ّـيــدة لـلـغــايــة وأن ــه يتطلع

إلى عقد لقاء معي» ،ثم قال« :لألسف!
يـجــب ال ـح ـفــاظ عـلــى أق ـصــى درج ــات
العقوبات والضغط بأي ثمن».
ّ
املـشـهــد ال ــذي يــؤكــد أن الـحــديــث عن
الـقـمــة بــن تــرامــب وك ـيــم ،ب ــات جديًا
أكـ ـث ــر مـ ــن أي وق ـ ــت مـ ـض ــى ،لـ ــم يـكــن
باإلمكان الوصول إليه ،لوال مناورات

عكست الكلمات
بوضوح «الصداقة التاريخية»
بين البلدين
كيم العسكرية التي كادت أن توصل
ف ــي ال ـص ـيــف إل ــى مــواج ـهــة مـبــاشــرة
مــع األميركيني .فــي ذلــك الــوقــت ،كان
يصفون كيم بـ«املجنون»،
الغربيون ّ ّ
يتبي أنــه نجح في مناوراته
قبل أن
العسكرية ،إذ لم يسمح لألميركيني
بـ ـض ــرب ــه بـ ــرغـ ــم ت ـخ ـط ـي ــه «خ ـط ــوط ــا
حمرًا» ،فيما استوعب على الصعيد

الـسـيــاســي «ال ـجــار الـجـنــوبــي» خــال
األومل ـب ـي ــاد ال ـش ـتــوي األخـ ـي ــر ،وبـعــث
برسالة عبر سيول إلى ترامب ُيعرب
فيها عن االستعداد للقائه.
املشهد الذي كان سيبدو كارثيًا لوال
ّ
أن ك ـيــم ل ــم ُي ـظ ـهــر بــراع ـتــه ف ــي لعبة
ّ
الشطرنج ضــد تــرامــب ،يصفه جيدًا
ُ
توماس جونز ،في مقالة ستنشر في
عــدد الشهر املقبل مــن «لـنــدن ريفيو
أوف بـ ــوكـ ــس» .ي ـ ـقـ ــول« :ف ـ ــي ن ـهــايــة
ّ
ال ـع ــام امل ــاض ــي ،ق ـيــل إن ك ـيــم جــونــغ
ّ
سيطور الـقــدرة على ضرب
أون كــان
العاصمة واشنطن بـصــاروخ نووي
ب ـن ـهــايــة ش ـه ــر أي ـ ــار م ــن هـ ــذا ال ـع ــام،
وكانت توجد ضغوط (في واشنطن)
لـ ـت ــوجـ ـي ــه ضـ ــربـ ــة وقـ ــائ ـ ـيـ ــة ل ـك ــوري ــا
الشمالية قبل ذلك التاريخ» ،مضيفًا:
إنذار
«يوم ّ 13كانون الثاني ،انطلق ّ
خاطئ حذر الناس في هاواي بأنهم
على وشــك أن ُي ـبــادوا بقنبلة كورية
شمالية ،ولــم يكن لــدى تــرامــب ،الذي
كــان يلعب الغولف وقتها ،أي شيء

موسكو ُت ِّ
رحب
رحبت وزارة الخارجية الروسية ،أمس ،بلقاء
القمة الذي جمع في بكني الرئيس الصيني
شي جني بينغ ،وزعيم كوريا الشمالية كيم
جونغ أون .ووصفت الخارجية ،في بيان
لها ،االجتماع الذي عقد أثناء أول زيارة
خارجية لكيم جونغ أون بعد تسلمه مقاليد
الحكم ،بأنه «خطوة بالغة األهمية نحو تثبيت
النزعات اإليجابية التي تبلورت في تطورات
األوضاع بشبه الجزيرة الكورية وحولها في
اآلونة األخيرة» .وأعربت موسكو عزمها على
«االستمرار في التنسيق الوثيق مع شركائها
الصينيني ،في بذل الجهود النشطة بغية
اإلسهام في تسوية قضايا شبه الجزيرة
بالطرق الدبلوماسية حصرًا ،عبر الحوار
املباشر بني األطراف املعنية».

ليقوله لهم .وفي  25من نفس الشهر،
قـ ّـدمــت مجلة العلماء الــذريــن ساعة
الـقـيــامــة الـخــاصــة بـهــا إل ــى دقيقتني
قبل منتصف الليل ،وهو أقــرب وقت
ّ
مـنــذ ع ــام  .»1953جــديــر بــالــذكــر ،أن
«ساعة القيامة» هي رمزية ،وأنشأها
فــي ب ــداي ــات ال ـحــرب ال ـب ــاردة مجلس
إدارة م ـج ـلــة ع ـل ـمــاء الـ ـ ــذرة الـتــابـعــة
ُ
لجامعة شيكاغو ،وهــي كانت تنذر
بـ ــ«نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــالـ ــم» ب ـس ـب ــب س ـب ــاق
ّ
ال ـت ـســلــح الـ ـن ــووي الـ ــذي ك ــان قــائـمــا،
وذل ــك فــي حــال وص ــول عقاربها إلى
منتصف ال ـل ـيــل ،أي مــا يـعـنــي :قيام
حرب نووية.
ّ
ه ــذه ال ـحــرب ي ـبــدو حـتــى ال ـســاعــة أن
الـتـعــاون الصيني ـ ـ ال ـكــوري شمالي
لن يجعلها تتحقق ،كذلك لن يسمح
بـتــوجـيــه ضــربــة وقــائ ـيــة إل ــى بيونغ
ّ
يانغ كما تقول الوقائع .إال أن مسار
األح ـ ـ ــداث ال ـت ــي ق ــاده ــا ك ـيــم ب ـبــراعــة،
ك ـ ــان أشـ ـب ــه ب ـ ــرواي ـ ــة ب ــول ـي ـس ـي ــة ،مــن
ط ــراز رواي ــة «ق ـطــار ال ـشــرق الـســريــع»
ّ
آلغاتا كريستي ،خاصة حني يتعطل
س ـيــر ه ــذا ال ـق ـطــار ف ــي أع ـلــى الـجـبــل،
عـنــد حــافــة ال ـه ــاوي ــة ،فـيـمــا يستكمل
املـحـقــق ه ـيــركــول ب ـ ــوارو ،تحقيقاته
حــول الجريمة التي وقعت فيه ،على
ط ــاول ــة م ــوض ــوع ــة ع ـنــد ح ــاف ــة عــربــة
دون أب ــواب ،فــوق هــذه الهاوية .ربما
ّ
ص ــل
م ــن أوجـ ـ ــه ال ـت ـش ــاب ــه ،أن ك ـي ــم و ّ
إلــى بكني ،على مــن القطار املصفح،
وهذا القطار ّأعطى أيضًا ُبعدًا رمزيًا
ل ـلــزيــارة ،إذ إن ــه هــو نفسه ال ــذي كــان
وال ـ ــده ،كـيــم جــونــغ إي ــل ،وج ـ ـ ّـده ،كيم
إيل سونغ ،يستخدمانه في الرحالت
الخارجية .في زمن الصراعات ،وحده
املاضي ،يملي املشهد بعبقه الخاص،
وهذا ما فعله هذا القطار الذي كانت
«فايننشل تايمز» ّ
تتبع سيره أول من
أمــس ،أي قبل إعــان الــزيــارة ،للداللة
ّ
على أن كيم «قد يكون في بكني».
إذًا ،انـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــق ق ـ ـ ـطـ ـ ــار ش ـ ـ ـ ــرق آسـ ـي ــا
«الـســريــع» نحو القمتني املرتقبتني.
ً
لـكــن عملية االن ـط ــاق ،أث ـب ـتــت ،أوال،
ّ
أن «دور الـ ـص ــن الـ ـف ــري ــد فـ ــي شـبــه
ّ
ال ـجــزيــرة ال ـك ــوري ــة ث ــاب ــت ،وال يمكن
ّ
اقـصــاؤه» ،كما علق دا زيغانغ ،وهو
ّ
مدير «مؤسسة الــدراســات اآلسيوية
ّ
ّ
االجتماعية» في
أكاديمية العلوم
في
حديث إلى صحيفة «غلوبال تايمز»
ّ
الصينية (شبه الرسمية) .إال أن هذه
العمليةُ ،يدرك الفاعلون فيها أيضًا،
خ ــاص ــة ب ـك ــن وب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ ،وم ــن
ّ
خلفهما مــوس ـكــوّ ،أن «ق ـضـ ّـيــة شبه
ّ
الكورية معقدة ،وال يجب أن
الجزيرة
ّ
ننتظر حــل جميع املشاكل بــن ليلة
وض ـحــاهــا ،إذ ال ت ــزال تــوجــد حاجة
إلى الصبر والجهود الثابتة» ،يقول
لو شاو ،الباحث الصيني ،للصحيفة
نفسها.
(األخبار)

ّ
ّ
األميركية في أفريقيا ـ ـ أفريكوم» أمــسّ ،أن أحد
العسكرية
أعلنت «القيادة
َّ
القتيلني في الغارة التي شنتها يوم السبت بواسطة طائرة مسيرة ،هو موسى
ّ
ّ
اإلسالمي» .وكانت «األخبار»
القيادي في «تنظيم القاعدة في ًاملغرب
أبو داوود،
قد ذكرت ّأن الضربة التي استهدفت منزال في ضواحي مدينة أوباري ،الواقعة
جنوب غريب ليبيا ضمن مثلث حـ ّ
ـدودي يشمل التشاد والنيجر والجزائر،
ّأول ضربة ـ ـ ُمعلنة على األقل ـ ـ تشنها الواليات املتحدة على «تنظيم القاعدة»
ّ
املاضيني تنظيم «داعش» بأكثر
في لبيبا ،بينما استهدفت على مدى العامني
من  500غارة ّ
ثمان منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت األبيض.
جوية ،منها
ٍ
ّ
وقال بيان «أفريكوم» إن أبو داوود ّ
«درب منتدبني من تنظيم القاعدة في املغرب
ّ
اإلسالمي على ّ
ّ
ّ
شن هجمات في املنطقة ،ووفر للتنظيم دعمًا لوجستيًا مهمًا
ّ
ّ
ّ
(تمويالت ،وأسلحة) ،ما خوله تهديد املصالح األميركية والغربية ومهاجمتها
ّ
اإلسالمية
في ّاملنطقة» .وانتمى أبو داوود ،مطلع التسعينيات ،إلى «الجماعة
املسلحة» التي ارتكبت عددًا كبيرًا من املجازر ضمن الحرب ّ
ّ
األهلية الجزائرية،
ّ
ّ
السلفية للدعوة والقتال» التي تحولت
وانتقل بعدها إلى صفوف «الجماعة
ّ
الحقًا إلى «تنظيم القاعدة في املغرب اإلسالمي».
ّ
ّ
«ارهابيًا
وفي منتصف عام  ،2016صنفت الواليات املتحدة موسى أبو داوود
ّ
ّ
والتطرف العنيف» ّأن
مكافحة اإلرهاب
دوليًا» ،وجاء حينها في قرار «مكتب
ً
ُ
ّ
ّ
الرجل عي في التنظيم عام  2012مسؤوال عن املنطقة الجنوبية التي تشمل
الجزائر وتونس( .كامل التقرير على موقعنا)
(األخبار)

◄ ذكرى ►

ي ـت ـق ــدم م ـج ـل ــس األم ـ ـنـ ــاء وال ـه ـي ـئــة
العامة والهيئة اإلدارية في جمعية
املركز اإلسالمي للتوجيه والتعليم
العالي
م ــن عــائ ـلــة ع ـضــو م ـج ـلــس األم ـن ــاء
الـ ـس ــاب ــق امل ـ ــرح ـ ــوم الـ ـسـ ـي ــد رم ـ ــزي
السعيدي ومن أهالي جويا
بأحر التعازي بوفاته
سائلني املولى عز وجل أن يتغمده
بــواســع رحمته ويلهم أهله وذويــه
الصبر والسلوان

ُي ـصــادف نـهــار الـثــاثــاء الــواقــع فيه
 27آذار 2018
ذك ــرى م ــرور ثــاثــة أي ــام عـلــى وفــاة
فقيدتنا الغالية
الحاجة نوره علي الفقيه
(أم شوكت)
زوجة الحاج مالك حسني جمعة
أبـنــاؤهــا :شــوكــت (الــرائــد فــي األمــن
العام)
محمد (موظف بنك) ـ حسن (مدير
في مؤسسة الخرافي)
ب ـنــات ـهــا :ق ـمــر ـ ـ ـ ري ـم ــا ـ ـ ـ شــاه ـي ـنــاز ـ
إيناس
وبـ ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة األل ـي ـم ــة ستتلى
آيـ ــات م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم ومـجـلــس
عــزاء حسيني عــن روحـهــا الطاهرة
للرجال والنساء بعد صالة املغرب
في حسينية بلدة علي النهري.
كما تقبل التعازي في قاعة السيد
موسى الصدر في روضة الشهيدين
– الـ ـغـ ـبـ ـي ــري ن ـ ـهـ ــار ال ـخ ـم ـي ــس مــن
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ح ـت ــى ال ـس ــادس ــة
ً
مساء.
األسفون :آل فقيه ،آل جمعة ،وعموم
أهالي بلدة علي النهري
للفقيدة الرحمة ولكم عظيم األجر
والثواب

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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حركة الشبيبة األرثوذكسية
جامعة آل حداد – لبنان
ن ـق ــاب ــة أص ـ ـحـ ــاب م ـص ــان ــع ال ــرخ ــام
واملصبوبات االسمنتية
أش ـ ـقـ ــاؤه س ــوم ـي ــة ارم ـ ـلـ ــة امل ــرح ــوم
جوزيف حداد وأوالدها
غسان جرجي الحداد وعائلته
جكوف جرجي الحداد وعائلته
آمال جرجي الحداد
جبران جرجي الحداد وعائلته
إبن شقيقته املرحومة ناتاليا:
طوني حداد وعائلته
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم
الغالي املأسوف عليه املرحوم
إيليا جرجي الحداد
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي ال ـخ ـم ـيــس
وال ـج ـم ـع ــة  29و  30الـ ـ ـج ـ ــاري فــي
صالون كنيسة ماريوحنا املعمدان
(م ــداف ــن م ــارال ـي ــاس ب ـط ـي ـنــا) ،وطــى
امل ـص ـي ـط ـب ــة إبـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ً
ـداء م ـ ــن ال ـس ــاع ــة
الـحــاديــة عـشــرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء.
السادسة
صلوا ألجله.
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أنتقل الى رحمته تعالى املرحوم
رمزي كامل سعيدي
والـ ـ ــدتـ ـ ــه :املـ ــرحـ ــومـ ــة ع ـل ـي ــة ال ـح ــاج
اسماعيل الخليل
زوجته :عفاف عادل عسيران شقيقة
النائب علي عسيران
اب ـن ــاؤه :ابــراه ـيــم وعــائـلـتــه ،وعــامــر
سعيدي
اب ـن ـتــاه :عـلـيــة زوج ــه ه ـشــام نــاصــر،
وسعاد سعيدي.
اش ـ ـقـ ــاؤه :املـ ــرحـ ــوم ه ــان ــي ،شــوقــي
وعــائ ـل ـتــه ،خــالــد وعــائ ـل ـتــه ،ونسيم
سعيدي.
ش ـق ـي ـقــاتــه :س ـل ــوى أرمـ ـل ــة امل ــرح ــوم
مصطفى الخليل ،عائلة املرحومة
أمل ،وسنا زوجة مارتن شورت.
يصلى على جثمانه الطاهر اليوم
الخميس  29آذار  2018بعد صالة
ال ـع ـصــر ف ــي ب ـل ــدة ج ــوي ــا ،وي ـ ــوارى
الثرى في جبانة جويا.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ق ـبــل ال ــدف ــن وب ـعــده
وغدا الجمعة  30آذار في بلدة جويا،
وي ــوم ــي الـسـبــت  31اذار واالحـ ــد 1
نـيـســان  2018فــي مـنــزل الفقيد في
بـ ـي ــروت -الــرم ـلــة ال ـب ـي ـضــاء  -خلف
الـسـفــارة العمانية ،ويــوم االثـنــن 2
نيسان في قاعة جمعية التخصص
والتوجيه العلمي -الرملة البيضاء،
ق ــرب م ـقــر أم ــن ال ــدول ــة م ــن الـســاعــة
ال ـث ــال ـث ــة عـ ـص ــرا ،وحـ ـت ــى ال ـســاب ـعــة
مساء.
االس ـ ـف ـ ــون :آل سـ ـعـ ـي ــدي ،ال ـخ ـل ـيــل،
عـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــران ،ن ـ ــاص ـ ــر ،وأنـ ـسـ ـب ــاؤه ــم
وعموم أهالي بلدة جويا.

5

أفقيا

 -1ملحن ومـطــرب لبناني راح ــل –  -2أدي ــب وعــالــم مـصــري راح ــل –  -3يـجــري في
الـعــروق – مؤسس الساللة الخديوية في مصر قضى على املماليك وحقق ملصر
نهضة علمية وثقافية وزراعية – ّ -4
لي – موضع ُيجمع فيه الحصيد ُ
ويداس – -5
ُ
صـ ّـوت الرصاص – مضيق في املحيط الهندي بني ماليزيا وسومطره يعتبر من
خطوط املالحة نحو الشرق األقصى – استيقظ الرجل من النوم مسرعًا –  -6عاصمة
واد على حدود
أفريقية –  -7إمبراطور أثيوبي راحل أطاحه إنقالب عسكري – ٍ -8
اليمن والسعودية – بواسطتي –  -9إحدى القارات الخمس – بلدة لبنانية بقضاء
البترون –  -10عائلة فنية لبنانية كبيرة

عموديًا

 -1ممثل مـصــري شهير راحــل أطـلــق عليه لقب « بــرنــس السينما املصرية « – -2
ّ
ّ
وشد
يلقب بفتى الشاشة األسمر – للتعريف –  -3ربــط
ممثل مصري راحــل كــان
– مــن الطيور الكاسرة أو ملك الطيور –  -4أبــو البشرية – أخـشــاب تعلق بحبال
ويركبها الصبيان –  -5زوجة يعقوب ووالدة يوسف وبنيامني كما جاء في التوراة
ّ
الحر كأنه ماء –  -6ما تقذفه البراكني – بلدة
– ما ُيشاهد نصف النهار من اشتداد
لبنانية بقضاء البقاع الغربي –  -7حكيم وفيلسوف هندي عاصر دبشليم امللك –
عاصمة أوروبية – ُ -8يخبر بوفاة شخص – للنداء – سقي النبات –  -9خاصمه ّ
أشد
الخصومة – ْأسر النساء في الحروب –  -10جزيرة في الخليج تتبع إمارة أبو ظبي

أفقيا

حل الشبكة 2834

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 2835

حلول الشبكة السابقة

1

 -1نغم في حياتي –  -2وريد – ّراديو –  -3بارانا – رسل –  -4ليانغ كاي –  -5ب ب – دانو – -6
وا – الترس – ّ -7
وج – ثمن – ينق –  -8كوريا – رك –  -9يامن – قن – نص –  -10ود – الدامور

عموديًا
ّ
 -1نوبل – طوكيو –  -2غرايب – جواد –  -3ميرابو – رم – ّ -4فدان – أثينا –  -5نغش – ما – -6
حراك – ان – قد –  -7يا – أدل – رنا –  -8أدرياتيك –  -9تيس – نرن – نو –  -10يوليوس قيصر

◄ ذكرى ►

إعداد
نعوم
مسعود
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خبير إقتصادي إيطالي ( )1848-1787واستاذ في السياسة والقانون.
إعتبر شخصية مهمة فــي ملكية يوليو فــي فرنسا ووزي ـرًا للعدل في
حكومة الدولة البابوية في ظل البابا بيوس التاسع
 = 1+7+4+3خالف شروق ■  = 9+6+5+8ماركة سيارات ■ 2+11+10+3
= تنظيف الثياب باملاء

حل الشبكة الماضية :روالن العمري

ت ـصــادف ن ـهــار الـسـبــت فــي  31آذار
 2018ال ــذك ــرى الـسـنــويــة عـلــى وفــاة
املرحومني
املفتش التربوي
االستاذ شفيق سنان
( أبو فادي)
اوالده :االس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ فـ ـ ـ ــادي (رئـ ـي ــس
مصلحة الديوان في وزارة الصحة
العامة) ،املهندس عبدالله ،املحامي
حسني ،ومروان.
الحاج ابراهيم سليمان نور الدين
( أبو تيسير)
ولداه :االستاذ تيسير ،االستاذ علي
نورالدين ( مدير االخبار في )NBN
وبهذه املناسية تتلى ايات من الذكر
الحكيم ومجلس عزاء عن روحيهما
ال ـطــاهــرتــن ف ــي ال ـن ــادي الحسيني
لـبـلــدتـهـمــا الـنـمـيــريــة ،عـنــد الـســاعــة
الرابعة والنصف عصرا

