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تتمات  /ت�سلية
بدء خروج «داع�ش» ( ...تتمة �ص)9

وأعرب فابيوس عن أمله بأن تعقد هذه المفاوضات مؤكدا ً
الحاجة إلى إجراءات لبناء الثقة في سبيل إنهاء حصار المدن
السورية .كما قال فابيوس إن فرنسا تسعى إلى تهدئة التوتر
بين السعودية وإيران.
من جانبه ،أعلن المؤتمر السوري العام المعارض عدم
اعترافه بمؤتمر الرياض للمعارضة السورية ورأى أن الوفد
المنبثق عنه ال يمثل إال نفسه.
وفي مؤتمر صحافي عقد في بيروت طالب رئيس المؤتمر
محمد رح��ال السعودية بوقف دع��م الجماعات اإلرهابية
المسلحة في الداخل السوري.
وفي سياق آخر ،أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن
المجزرة الدموية التي اقترفها تنظيم «داعش» اإلرهابي ضد
المدنيين األمنين في ضاحية البغيلية بمحافظة دير الزور هي
استمرار لسلسلة األعمال اإلرهابية الهمجية والممنهجة التي
ترتكبها التنظيمات اإلرهابية المسلحة في سورية.
وقالت الوزارة في رسالتين الى األمين العام لألمم المتحدة
ورئيس مجلس األمن إن حكومة الجمهورية العربية السورية،
إذ تؤكد أولوية محاربة اإلره��اب في سورية وعزمها على
متابعة واجبها بالدفاع عن الشعب السوري وحمايته وفقا ً
لمسؤولياتها الدستورية فإنها تدعو مرة أخرى إلى إدانة هذه
االعمال اإلجرامية واإلرهابية والى قيام مجلس األمن بتحمل
مسؤولياته في محاربة اإلرهاب واجتثاث جذوره وتجفيف
مصادر تمويله.
وأوضحت ال��وزارة أن المجزرة الدموية الجديدة تأتي
استمرارا ً لسلسلة األعمال اإلرهابية الهمجية والممنهجة التي
ترتكبها التنظيمات اإلرهابية المسلحة في سورية المدعومة
من دول إقليمية ودولية تقوم بتسخير ه��ؤالء اإلرهابيين
لخدمة مصالحها الضيقة وأجنداتها الجيوسياسية في
المنطقة.
وتابعت« :إن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن
هذه الجرائم والمجازر الدموية التي يرتكبها «داعش» وغيره
من التنظيمات اإلرهابية ما كانت لتتم لوال الدعم المستمر
لإلرهابيين بالسالح والعتاد والمال والدعم اللوجستي
المقدم من األجهزة االستخباراتية للدول المتورطة في سفك
دم��اء الشعب السوري وال سيما السعودية وقطر وتركيا
ونشير في هذا المجال الى الدور الهدام الذي تقوم به فرنسا
التي برعت دبلوماسيتها بإطالق الكالم الفارغ الذي يشجع
على ارتكاب األعمال اإلرهابية من خالل شيطنتها للقوى التي
تكافح بحق ضد اإلرهاب.
إلى ذلك ،رجحت مصادر مطلعة أن يتم البدء بتنفيذ اتفاق
انسحاب تنظيمي داع��ش وعناصر من «جبهة النصرة»

بكل هدوء ( ...تتمة �ص)9

اإلرهابيين وتنظيمات أخرى من منطقة جنوب دمشق خالل
 72ساعة تقريباً.
وأكدت المصادر لصحيفة «الوطن» السورية ،ما تداولته
مواقع معارضة عن دخول مسلحين من أبناء الحجر األسود
ومخيم اليرموك إليهما من بلدات يلدا وببيال وبيت سحم
لتسلم خط الجبهة تمهيدا ً لخروج داعش.
والمصادر وف��ي رده��ا على س��ؤال إن ك��ان دخ��ول هؤالء
المسلحين سيؤثر على جهود الدولة والفصائل الفلسطينية
الستعادة سيطرتها على المنطقة وع��ودة األهالي ،قالت:
«الموضوع مرتبط بأعدادهم» ،وأضافت« :من وجهة نظر
شخصية األمر لن يؤثر».
وق��ال��ت م��ص��ادر مطلعة أخ��رى ل��ـ«ال��وط��ن» :إن «هناك
استعدادات للخروج ...وأيضا ً هناك استعدادات من الفصائل
(الفلسطينية) لملء الفراغ».
وتم في يلدا وببيال وبيت سحم منذ أكثر من عام إبرام
اتفاقات مصالحة بين الجهات المعنية والمسلحين.
وقالت المصادر المطلعة« :هناك احتماالت أن الدخول
تم بتفاهمات» مع الجهات المعنية ،الفتة إل��ى أن��ه جرى
قبل أس��ب��وع «ت��واص��ل م��ع يلدا وببيال وبيت سحم وق��دم
(المسلحون) ضمانات بمنع المقاتلين من التسلل» إلى تلك
المناطق ،ولفتت إلى أن هناك «تشددا ً من قبل جبهة النصرة
في مخيم اليرموك».
من جهة أخرى ،فشل وفد أممي في الوصول إلى بلدتي
كفريا والفوعة بعد دخوله إلى منطقة قلعة المضيق في ريف
حماة الشمالي ،وقد انطلق الوفد من العاصمة دمشق لالطالع
على وضع المدنيين المحاصرين في البلدتين.
وذكر مصدر ،أن الوفد األممي منع من إكمال طريقه إلى
البلدتين الواقعتين في ريف إدلب بسبب رفض ما يسمى
بحركة أحرار الشام دخول الوفد.
ميدانياً ،تواصل القوات السورية التقدم من أجل استعادة
مدينة درع��ا من قبضة الجماعات المسلحة التي تسيطر
عليها.
وكثف الجيش ال��س��وري عملياته العسكرية ضد هذه
المجموعات خاصة عند أط��راف حي المنشية في الجزء
الجنوبي الغربي من درع��ا ونجحت القوات في استعادة
المنطقة.
وحقق الجيش السوري مكاسب استراتيجية على األرض
بفضل الغطاء الجوي الروسي ،وقد ساعدت الغارات الجوية
والهجوم البري في قمع الجماعات المسلحة مثل «جبهة
النصرة» وتنظيم «داعش» من توسيع نفوذهم وسيطرتهم
على جميع أنحاء البالد.

ال�ضربات الجوية ( ...تتمة �ص)9
فيما أكدت مصادر أميركية فقدان ثالثة من األميركيين
بمنطقة ال��دورة جنوب بغداد ،مشيرة إلى أنها تعمل مع
السلطات العراقية لتحديد موقعهم وإطالق سراحهم.
وقال الناطق باسم السفارة األميركية في بغداد سكوت
بولز ،في تصريح صحافي مساء أول من أمس« :إننا نعمل
وننسق بشكل كامل مع الحكومة العراقية من أجل إعادة
المفقودين» ،مؤكدا ً أن حماية األميركيين لها األولوية.
فيما قال مصدر أمني عراقي لوكالة «كونا» الكويتية إن
مسلحين متنكرين بزي عسكري اختطفوا مساء األحد 3
مواطنين أميركيين مع مترجمهم على طريق الدورة السريع
جنوب بغداد.
وأوضح أن الضحايا كانوا في طريقهم من مطار بغداد
غرب العاصمة إلى المنطقة الخضراء مؤكدا ً أن الشرطة
باشرت على الفور عمليات البحث والتفتيش أمالً في العثور
عليهم.
وكانت وكالة األنباء الفرنسية أفادت نقالً عن دبلوماسي
أميركي أن واشنطن تبحث عن ثالثة أميركيين مفقودين في
بغداد.
وذك��رت السفارة األميركية في بغداد أنها على علم
بالتقرير لكنها ال تستطيع اآلن تقديم أي تعليق إضافي.
كما ق��ال مسؤول في وزارة الخارجية األميركية إنه
علم بمسألة األميركيين المفقودين في بغداد ويعمل مع
السلطات العراقية لتحديد مكانهم واستعادتهم.
وكانت أنباء قد تواردت في وقت سابق أن شركة مقاوالت
أميركية أبلغت عن اختطاف  3أميركيين في الدورة جنوب
بغداد ،من دون التأكد من الجهة التي تقف وراء العملية.
ميدانياً ،قال رئيس وحدة مكافحة اإلرهاب في العراق

عبد الغني األسدي أن غارات القوت الجوية الروسية تمنع
مسلحي داعش من الدخول إلى األراضي العراقية.
وأض��اف األس��دي أنه «ال يمكن لإلرهابيين االنتقال من
سورية إلى العراق ،ألن هناك طائرات استطالع وطائرات
مقاتلة روس��ي��ة ،توجه ضربات ضد المتشددين الذين
يخرجون من المدن السورية في اتجاه العراق ،وكذلك في
المدن السورية «.
أعلن عضو مجلس محافظة األن��ب��ار طه عبد الغني،
لوكالة أنباء «سبوتنيك» ،االثنين ،انتزاع مساحات واسعة
من سيطرة تنظيم «داعش» في مناطق شرق الرمادي بغرب
العراق.
فقد أوضح عبد الغني أن القوات العراقية سيطرت بنسبة
( )80-75في المئة ،على منطقتي السورة التابعة لمنطقة
الصوفية ،والسجارية شرق الرمادي.
وأضاف عبد الغني« :إن القوات العراقية تواصل تقدمها
في المنطقتين لتطهير بعض الجيوب والنواحي من عبوات
ومفخخات وسيطرة تنظيم (داعش)».
ورج��ح عبد الغني إع�لان تحرير السجارية والسورة
بالكامل ،خالل األيام القليلة المقبلة ،وذلك في ظل هزيمة
«داع��ش» ،الذي أخذ يحاول الحفاظ على أرواح مقاتليه
فقط ،بعد تكبده خسائر فادحة بالعناصر واألرض.
وسيطر تنظيم «داعش» اإلرهابي على محافظة األنبار
ومركزها مدينة الرمادي ،منذ أكثر من عام ،إال أن القوات
األمنية العراقية ،مدعومة بضربات طيران «التحالف
الدولي» ،تمكنت من تحرير معظم أحياء المدينة ،وذلك
كما أكد مسؤولون عراقيون ،لـ»سبوتنيك» ،في وقت
سابق.

خالفات داخل ( ...تتمة �ص)9
يستصعبون تخفيف صيغة مشروع القرار الذي تدفع به
السويد وإيرلندا».
ووف��ق أرق��ام ص��ادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني ،فإن  61في المئة من الضفة الغربية مصنفة
(ج) ،ويستخدمها الكيان الصهيوني في بناء المستوطنات،
وأراض لتدريب الجيش ومزارع للمستوطنين.

وتنص مسودة المشروع على أن القرار األوروبي بوسم
منتجات المستوطنات ال يعتبر مقاطعة للكيان الصهيوني،
كما يقضي المشروع بإمكانية لجوء االتحاد األوروبي إلى
إج��راءات إضافية لحماية أفق حل الدولتين إزاء فرض
حقائق جديدة على األرض حسب نص المسودة».
م��ن ج��ان��ب��ه��م ق���ال دب��ل��وم��اس��ي��ون ص��ه��اي��ن��ة «إن��ه��م

احتجاج في �صنعاء ( ...تتمة �ص)9

على رأسهم أحد أهم أعالم الدبلوماسية اإليرانية السفير السابق في بيروت غضنفر
ركن أبادي لم يمنع ذلك إيران ،برغم تصعيدها السياسي ضد السعودية من إرسال
وفد إلى الرياض وتأكيد ضرورة التعاون بين البلدين حول تداعيات هذه الكارثة،
وهو ما تهربت منه الرياض نفسها وأكده آنذاك رئيس المجلس االستراتيجي اإليراني
للعالقات الخارجية كمال خرازي بقوله إنه من المنتظر أن تتعاون الحكومتان
اإليرانية والسعودية إليجاد حلول للمشاكل إال أن هذا التعاون لم يتبلور لألسف
بصورة صحيحة حتى اآلن.
وقبل خمسة عشر يوما ً من دخول االتفاق النووي حيز التنفيذ صعدت الرياض
ضد إيران أكثر ..أعدمت الشيخ النمر وبعدها بأيام قطعت كل العالقات مع إيران
بشكل رسمي ،ودعت إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية لتوسيع القطيعة العربية
مع إيران بحجة تدخل طهران في الشؤون الداخلية للسعودية؛ وهو ما قرأته طهران
على أنه استفزاز واضح واستجرار للتصعيد ما استدعى هدوءا ً ديبلوماسيا ً إيرانيا ً
في التعامل مع قطع العالقات من دون التراجع عن موقفها من إعدام الشيخ النمر.
قرأت إيران كل محاوالت التخريب على إنجازها الدولي بشكل صحيح ..فهي
تعلم جيدا ً أن الربح األكبر والنصر الكامل ليس في تصعيد األزمات ،بل في هدوء
تعي طهران أنه مطلوب على أعتاب المراحل الكبرى بما ال يتناقض ومفاهيم السيادة
واألمن اإليرانيين.

محمد محفوض

الضربة الجوية إلى انهيار جزء من المقر ،وأصابت
أيضا ً مسجدا ً اعتاد أفراد الشرطة المبيت فيه.
وعلى الحدود مع السعودية أعلن مصدر عسكري
يمني للميادين قنص ستة جنود سعوديين وتدمير
دبابة إبرامز في جيزان ونجران جنوب المملكة .أما في
مأرب فأكد مصدر عسكري يمني أن الجيش واللجان
الشعبية استهدفوا تجمعا ً لقوات ه��ادي والتحالف
ال��س��ع��ودي ف��ي معسكر ال��ب��ي��رق ،ب��ص��اروخ م��ن نوع
توشكا.
من جهة أخرى ،أفاد مراسلنا بأن مسلحين اغتالوا
العميد صالح العبادي في شارع التسعين بالمنصورة
في عدن جنوب اليمن.
كما ارتفعت حصيلة قتلى السيارة المفخخة التي
استهدفت منزل مدير أمن عدن في حي التواهي إلى 11
قتيالً  15جريحاً.
وأفاد مسؤول أمني بأن انتحاريا ً يقود حافلة صغيرة
مفخخة فجر نفسه عند مدخل منزل قائد شرطة عدن في
حي التواهي السكني.

من جهة أخرى ،أفرجت إدارة السجن الحربي بأمانة
العاصمة صنعاء ،يوم األحد ،عن  37سجينا ً ُمعسِ راً،
بتوجيهات من قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك
بدر الدين الحوثي.
وبحسب «صدى المسيرة» ،أشار العميد الركن دحان
قناف داوود مدير السجن الحربي إلى أنه تم اإلفراج عن
هؤالء السجناء الذين ظلوا سنوات طويلة في السجن
ب��دون أي��ة محاكمة ،م��ؤك��دا ً خ��روج الكثير من هؤالء
السجناء المعسرين ولم يتبق منهم سوى القليل.
من جانبه قال هاشم الحملي مساعد السجن الحربي
من الشرطة العسكرية :إن هذه الخطوة تدُل على اهتمام
حقيقي بالسجناء ورفع مظلوميتهم ومعاناتهم من قبل
السيد عبدالملك الحوثي.
ميدانياً ،سقط أكثر من  30شهيدا ً وجريحا ً في غارات
لطائرات التحالف السعودي على إدارة أم��ن وسط
العاصمة صنعاء.
وقال مسؤول في أجهزة اإلسعاف إن البحث ال يزال
مستمرا ً بين االنقاض عن ضحايا محتملين ،وقد أدت

القاهرة ّ
تجدد دعمها للغارات الرو�سية في �سورية
القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
ج��دد وزي��ر الخارجية المصري سامح
شكري تأييد ب�لاده للجهود الروسية في
مكافحة اإلره���اب ،ق��ائ�لاً« :مصر تؤيد أي
جهد مخلص للقضاء على اإلره��اب ،وتؤيد
الهجمات الروسية في سورية ألنها تستهدف
التنظيمات اإلرهابية».
وح���ول تأثير ال��م��وق��ف ال��م��ص��ري تجاه
التحرك الروسي في سورية ،على العالقات
مع السعودية ،أكد وزير الخارجية المصري

أن« :لمصر رؤيتنها وسياستها» ،وأضاف:
«تعرضنا لإلرهاب ،وطالبنا المجتمع الدولي
بمواجهته منذ فترة السبعينيات» و أوضح
ش��ك��ري :لدينا ثقة ف��ي ق��درة روس��ي��ا على
تحديد التنظيمات اإلرهابية في سورية».
وف��ي ما يتعلق بالتحقيقات في حادث
سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة
سيناء ،تشرين األول الماضي ،أشار شكري
خالل حوار مع عدد من الصحف المصرية،
إلى أن بالده تقود التحقيق بشفافية ،وأن
روسيا ط��رف أساسي في التحقيقات ،كما

أش��ار لوجود ممثلين عن إيرلندا وألمانيا
وفرنسا ،وأن إج��راءات التحقيق تتم وفق
معايير دولية ومن خالل أجهزة متخصصة
لدراسة االحتماالت كافة.
وأوض���ح ح��رص ب�ل�اده على أن ينتهي
التحقيق بشكل كامل ومن خالل تغطية كافة
الظروف المحيطة بالحادث.
ورف��ض وزي��ر الخارجية التعليق على
إعالن روسيا نتائج التحقيق بشكل رسمي،
مؤكدا ً أن العالقات بين البلدين لم تتأثر بهذا
الحادث.

وفي السياق ذاته اعتبر الدكتور مروان
ي���ون���س ،م��س��ت��ش��ار ال��ت��خ��ط��ي��ط واإلع��ل�ام
ال��س��ي��اس��ي ،وال��ق��ي��ادي ب��ح��زب «مستقبل
وط��ن» ،الموقف الرسمي المصري المؤيد
للعملية العسكرية الروسية في سورية،
بأنه متوقع.
وق��ال يونس إن «مصر تعلم جيدا ً رغبة
موسكو في القضاء على اإلرهاب في سورية،
مؤكدا ً أن دحر تنظيم داعش هو خطوة أولى
للوصول إلى حل سياسي وفق مقتضيات
اتفاق جنيف.»1

م�صر :الموافقة على قانون مكافحة الإرهاب من دون تعديالت
وافق البرلمان المصري على قانون مكافحة اإلره��اب من
دون إدخال تعديالت ،رغم انتقادات المعارضين والمنظمات
الحقوقية عندما أص��دره الرئيس عبد الفتاح السيسي عام
.2015
وقالت مصادر في البرلمان الذي عقد أولى جلساته في
النصف األول من شهر كانون الثاني إن  457نائبا ً وافقوا على
القانون الذي أصدره السيسي في آب بينما رفضه  24نائبا
فقط ،فيما غاب أكثر من  100نائب عن جلسة األح��د .وكان
السيسي يتمتع بسلطة التشريع في ظل غياب البرلمان ،حيث
أصدر ومن قبله الرئيس المؤقت عدلي منصور مئات القوانين
التي يتعين على البرلمان مراجعتها في مدة أقصاها  15يوما ً
فقط من تاريخ انعقاده وإال ستكون الغية.
وق��د ن��دد معارضون وجماعات حقوقية محلية ودولية
بقانون مكافحة اإلرهاب ويقولون إن بنوده فضفاضة وتوسع
من سلطات أجهزة األمن وتهدف إلى القضاء على أي معارضة
للسيسي ،فيما تدافع الحكومة ومؤيدوها عن القانون ويرون
فيه ضرورة لمواجهة هجمات المتشددين التي أسفرت عن
مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش.
ويجرم القانون نشر أي رواية تتناقض مع الرواية الرسمية
بشأن الهجمات اإلرهابية ،حيث يتضمن فرض غرامة مالية
ضخمة على أي صحفي يقوم بنشر أخبار أو بيانات غير
حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية
الصادرة.
كما ذكرت ذات المصادر أن البرلمان وافق أيضا ،األحد،
على قانون تنظيم قوائم الكيانات اإلرهابية واإلرهابيين الذي
أصدره السيسي في شباط .2015

وبموجب القانون يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة
ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطرا ً على األمن القومي.
وأضافت المصادر البرلمانية أن المجلس وافق كذلك على
قانون صدر في تشرين األول عام  2014بشأن تأمين وحماية
المنشآت الحيوية ،والذي وسع (القانون) من اختصاصات

القضاء العسكري لتشمل محاكمة المدنيين المتهمين في
قضايا تتراوح من اإلرهاب إلى قطع الطرق.
جدير بالذكر أن البرلمان المؤلف من  596نائبا ً عقد أولى
جلساته في الـ 10من كانون الثاني وذلك بعد  3سنوات من
حل البرلمان السابق.

ليبيا« :داع�ش» يعر�ض ر�ؤو�س ًا مقطوعة في «بن جواد»
نظم تنظيم «داعش» في ليبيا عرضا ً للرؤوس المقطوعة في
مدينة بن جواد بعد استحواذه عليها لتكون بذلك رابع مدينة
ليبية يسيطر عليه التنظيم المتشدد.
ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،أم��س ،عن سكان
محليين أن مسلحي تنظيم «داعش» قادوا عرباتهم في مدينة بن
جواد الساحلية مرددين «الله أكبر».
وكان التنظيم قد أعلن في الـ 5من كانون الثاني ،السيطرة على

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن عددا ً من المواطنين هربوا
من بني جواد خوفا ً من بطش عناصر التنظيم ،مشيرة إلى أن
التنظيم جمع الكثير من المواطنين في الملعب الرياضي بالمدينة
وال يزال مصيرهم مجهوالً.
جدير بالذكر أن التنظيم اإلرهابي يسعى إلى السيطرة على
منشآت نفطية في ليبيا لتوسيع مناطق سيطرته مستغالً
الخالفات السياسية بين القوى الليبية.

مدينة بني جواد االستراتيجية التي تعتبر بوابة مثلث النفط
في ليبيا ،بعد هجوم واسع شنه التنظيم على مناطق نفطية في
البالد.
وقد نشر تنظيم «داع��ش» حينها بيانا ً على مواقع التواصل
االجتماعي قال فيه إنه سيطر على مدينة بني جواد الساحلية
القريبة من ميناء راس النوف والسدرة أكبر الموانئ النفطية في
ليبيا في منطقة الهالل النفطي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مغامر إيطالي نال الشهرة بمذكرات ي��روي فيها غرامياته
بأسلوب بارع ،ال يعرف القراءة أو الكتابة
2 .2مؤسسة مدينة قرطاجة ،جمعا عن األرض
3 .3إله ،بلدة لبنانية
4 .4جزيرة في خليج نيويورك ،جزيرة يونانية في البحر األيوني
5 .5من أسماء األسد ،عاصمة عربية ،ضمير متصل
6 .6توابيت ،يحامي عن
7 .7شرائع ،ملك أ ّكد
8 .8تضع الشيء فوق بعضه البعض ،حرف أبجدي مخفف
9 .9إستعد لألمر ،يدافع عن
1010من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،البشر ،أداة جزم
1111ظهرت من بعيد ،سكان تساليا في االساطير اليونانية
1212خاطر ،مالئم ،غير مطبوخ

1 .1مدينة أميركية
2 .2مصيف لبناني ،جزيرة إيطالية
3 .3لباس ،إتهمته ،عائلة
4 .4سجنت ،قائد السفينة
5 .5ضمير متصل ،أخبرنا بوفاة الشخص ،ضرب
6 .6خوف شديد ،أذالء مقهورين
7 .7من المحرمات ،بلدة لبنانية
8 .8دولة أوروبية ،ركيزة
9 .9أول موكل ،قبيح ،طريقة
1010من أنواع القرود ،يتبع
1111متشابهان ،القيت ،ظهر السفينة
1212أحد آلهة روما األقدمين ،بلدة لبنانية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،215973684 ،347168952
،951782463 ،689425137
،738649215 ،426531798
،564397821 ،192854376
873216549

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ب��ي��ك��و الن��ك��و  ) 2ي��اف��ا،
بالدهما  ) 3نك ،الس��ال ،اوس 4
) اوريغون ،ادم  ) 5لتم ،دهانه،
بد  ) 6وي ،ار ،مو ،يال  ) 7دانته

ال��ي��اري  ) 8ارام ،نبأ  ) 9البا،
االنسان  ) 10ناسبتما ،يلوك 11
) ما ،يهمله ،دس  ) 12ات ،بن،
اي ،سعر.
عموديا:
 ) 1بين الوديان  ) 2ياكوتيا،

الم��ت  ) 3ك��ف ،رم ،ناسبا ) 4
والي ،اتراب  ) 5اغدرها ،تين ) 6
لبسوه ،امامه  ) 7االنامل ،الما ) 8
نال ،نوينا ،لي  ) 9كد ،اه ،ابنيه
 ) 10وهاد ،يراسل  ) 11مومباي،
اودع  ) 12ناس ،دل ،انكسر.

 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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Daddy’s Home
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة ويل
فيريل من اخراج سيان اندرس.
مدة العرض  96دقيقة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،س �ي �ن �م��ا س �ي �ت��ي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
The Hateful Eight
فيلم كوميدي بطولة سامويل
ج���اك� �س���ون اخ� � � ��راج ك��وي �ن �ي��ن
ت��اران�ت�ي�ن��و .م��دة ال �ع��رض 167
دقيقة ،ABC ) .سينما سيتي،
سينمال ،امبير ،فوكس).
Ride Along 2
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة آي��س
كيوب من اخ��راج تيم ستوري.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  101دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س ��ال� �ي� �ن ��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
فوكس ،سينمال).
The Revenant
فيلم تشويق بطولة ليوناردو
دي كابريو من اخراج الجاندرو
غ��ون��زال �ي��ز .م��دة ال �ع��رض 156
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).
The Forest
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب��ط��ول��ة نتالي
دورمر من اخراج جايسون زادا.
مدة العرض  95دقيقة( .سينما
ستي ،ABC ،كونكورد ،الس
ساليناس ،فوكس).
The Danish Girl
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب �ط��ول��ة اليسيا
فيكاندر من اخ��راج ت��وم هوبر.
مدة العرض  119دقيقة(.سينما
سيتي.)ABC ،

