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ثالث مجازر ( ...تتمة �ص)9

عودة الأمن ( ...تتمة �ص)9

وتعيش مدينة عدن ،منذ تموز من العام الماضي ،وسط فلتان أمني وانتشار
لظاهرة حمل السالح والعصابات والجماعات المسلحة ،التي تتحرك بأريحية
في مديريات المدينة وتمارس أعمال سطو ونهب واغتياالت ،وذلك بعد سيطرة
الميليشيات الموالية للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي على المحافظة
بدعم مباشر من التحالف السعودي.
من جهة أخرى ،أعلنت مصادر يمنية استشهاد ستة مواطنين بينهم امرأة
وجرح أكثر من  20آخرين من المدنيين في استمرار العدوان السعودي على
محافظات عدة.
وأكد المصدر سقوط أربعة شهداء وجرح آخرين في غارات سعودية على
مديرية دمنة خدير في تعز مشيرا ً إلى استشهاد امرأة وجرح ثمانية آخرين في
قصف صاروخي للعدوان على منازل المواطنين في مديرية الظاهر في صعدة.
ولفت المصدر إلى استشهاد مواطن وجرح آخرين في غارة استهدفت المنازل
وقاعة أف��راح بمديرية السبعين في العاصمة صنعاء ...وشنت الطائرات
السعودية سلسلة غارات على مناطق في مديرية صرواح في مأرب.
إلى ذلك ،استشهد  4أشخاص وجرح  4آخرين في غارتين جويتين للتحالف
السعودي على مديرية خدير جنوب شرق تعز ،فيما شهدت مديرية الوازعية
جنوب غرب تعز مواجهات عنيفة بين قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف
من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى .كذلك تدور مواجهات
متقطعة بين الطرفين بمديرية المسراخ جنوب تعز المحافظة وسط البالد.
كما استشهد شخص وأصيب آخرين بغارات التحالف السعودي على منطقة
حدين بمديرية السبعين .وبالتزامن ش ّنت مقاتالت التحالف السعودي سلسلة
غارات عنيفة على منطقة النهدين جنوب العاصمة ،ومنطقة مسورة بمديرية
نهم المشتعلة شمال صنعاء.
وفي محافظة الجوف قالت وزارة الدفاع اليمنية أن الجيش واللجان استهدفا
تجمعات قوات الرئيس المستقيل هادي بصاروخ قاهر 1ما أوقع  54عنصرا ً
بينهم قيادات وجرح العشرات منهم بمنطقة بير المرازيق شمال الجوف شرقي
البالد.
أما في مأرب فقد كثفت طائرات التحالف السعودي غاراتها على مناطق
متفرقة بمديرية صرواح غرب المدينة شمال شرق البالد.
وفي الحديدة جددت مقاتالت التحالف السعودي شنّ غاراتها على المصنع
الوطني إلنتاج الفحم وخشب السيسبان بمنطقة الصليف شمال الحديدة
الساحلية غرب اليمن.
على الحدود اليمنية السعودية أعلن مصدر عسكري يمني عن قنص جنديين
سعوديين في موقع المعنق وجندي آخر خلف موقع ملحمة بجيزان .وقال
المصدر إن الجيش واللجان قصفوا موقع قلل الشيباني والجوازات وموقع
حمامه بصلية من الصواريخ في عسير السعودية.

الجي�ش ال�سوري( ...تتمة �ص)9
السوري وانسحب التنظيم ليلتف على القوات من الجهة الجنوبية لبحيرة
الجبول وينفذ هجوم مفاجئ مستخدما ً آليات ثقيلة مدعّ ما ً بالدبابات وعربات
 BMBومدافع  57وراجمات  107ومدافع الهاون إضافة الى طائرات استطالع
وبحسب المعلومات فإن ما يقارب الـ  1000مسلح من التنظيم بينهم 400
انتحاري شارك في الهجوم بقيادة المدعو حسان عبود قائد «لواء داوود»
سابقا ً المنشق عن الجبهة االسالمية في ريف إدلب والذي لحق بتنظيم داعش
منذ عامين .ويصنف حسان عبود من مجرمي الحرب خاصة بعد إعدامه 24
عسكري ومجند أسرو في حاجز حميشو بالقرب من سراقب وتصوير عملية
اإلعدام الميدانية ونشرها على وسائل اإلعالم والتي احتجت على إثرها األمم
المتحدة.

أهمية خناصر

تربط بلدة خناصر ريف حلب من الجهة الجنوبية الشرقية بالجنوب
والغرب الحلبي وصوال ً الى ريف ادلب ،وهدف «حسان» تمثل بقطع خطوط
امداد الجيش السوري عن حلب إليقاف تقد ّمه في أرياف المدينة وتنفيذ وعده
باالنقضاض على أعدائه من «أح��رار الشام» في ريف إدلب .فالخالفات بين
«لواء داوود» و«أحرار الشام» سببها الغنائم وخذالن الحركة في إحدى معارك
«اللواء داوود» لتصل الى ذروتها ويقتل حسان شقيق أحمد عيسى الشيخ قائد
«حركة أحرار الشام» ،والمعارك التي اندلعت في محيط خناصر قبل أيام كانت
بالتنسيق مع خاليا نائمة من جبهة النصرة تتبع لتنظيم داعش.

فتح الطريق مسألة وقت

لم يسيطر التنظيم على خناصر بشكل كامل وقطع التنظيم االتصاالت
عن البلدة بعد استهداف برج االتصاالت في المنطقة ما حال دون وصول
التعزيزات للبلدة وبعد وصول مؤازرة للجيش اختلفت المعطيات في الميدان
فاستعاد السيطرة على قرية النفل وتلة السيرتل والتالل الشرقية ما جعل
تطورات األحداث في نهايتها لحين تأمين الطريق وإعادة فتحه في القريب
العاجل.

ليبيا :القب�ض( ...تتمة �ص)9
وتابعت أن عملية القبض تمت داخ��ل منزل بضواحي ت��اج��وراء ،شرق
العاصمة الليبية طرابلس.
ولم تعلن قوة الردع عن جنسية الموقوفين ،إال أن كنية التاجوري تنسب إلى
منطقة تاجوراء المحاذية لطرابلس من جهة الشرق.
وتأتي هذه العملية بعد يوم من تمكن عناصر من التنظيم السيطرة لساعات
على وسط مدينة صبراتة قبل أن تطردهم األجهزة األمنية المحلية المنضوية
ضمن تحالف «فجر ليبيا» ،في عملية قتل فيها  18من أفراد األهزة األمنية.

وحذرت الصحيفة من أن المبادرة الخاصة بـ«الخطة بـ« التي يقف
وراءه��ا وزي��ر الدفاع آشتون كارتر ورئيس هيئة األرك��ان المشتركة
جوزيف دانفورد ،ومدير وكالة االستخبارات المركزية جون برينان ،قد
تجر واشنطن بشكل أعمق إلى الحرب بالوكالة الجارية في سورية.
من جانبه أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن التطبيق الفعلي
للبيان الروسي األميركي المشترك حول وقف األعمال العدائية في
سورية قد بدأ ،نافيا ً علم موسكو بوجود أي خطة أميركية بديلة.
وأع��رب��ت موسكو أم��س عن رغبتها في أن تؤيد المملكة العربية
السعودية البيان الروسي األميركي بشأن وقف الحرب في سورية.
وقال قسطنطين كوساتشوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس
االتحاد الروسي( المجلس األعلى للبرلمان) خالل لقائه مع وفد سعودي
في موسكو« :لدينا رغبة شديدة في أن تقوم السعودية ،بكونها ،بال شك،
بلدا ً ذا نفوذ ومسؤولية ،بدعم مبادرة الهدنة هذه في سورية».
وفي السياق ،أعلنت «وحدات حماية الشعب» عن موافقتها والتزامها
بنظام وقف إطالق النار الذي اتفقت عليه روسيا والواليات المتحدة.
وأفادت وكالة  ANF Newsالكردية على موقعها أمس بأنه «بعد
دراسة مطولة للبيان األميركي الروسي يوم  22شباط  2016حول وقف
األعمال القتالية ،باستثناء داعش وجبهة النصرة ،فإن موقفنا إيجابي
من هذا القرار ونحن ندعمه».
ميدانياً ،استعاد الجيش السوري بلدة خناصر االستراتيجية في ريف
حلب الجنوبي الشرقي من أيدي مسلحي «داع��ش» ،إثر هجوم واسع
بغطاء جوي روسي.
وب��دا واض��ح��اً ،منذ أن سيطر التنظيم على خناصر قبل يومين،
أن الجيش السوري والقيادة الروسية لن يسمحا لمثل هذا التطور
باالستمرار؛ وذلك بسبب موقع خناصر المهم على مستوى المعركة في
ريفي حلب الجنوبي والشرقي من جهة ،وألنه يأتي قبل أيام من تنفيذ
االتفاق األميركي  -الروسي حول وقف «األعمال العدائية» من جهة
ثانية.
ومع أن الهدنة ال تشمل «داعش» ،فإنه ال يمكن فصل مفاعيلها على
األرض .بمعنى أن الهدنة قد تؤدي إلى تغيير في التحالفات العسكرية،
وقد يجد التنظيم اإلرهابي من يدعمه في الشمال السوري؛ ولذلك ،فإن
استمرار سيطرته على هذه المنطقة من شأنها تهديد حركة الجيش في
عموم المنطقة.

بين التحالفات ( ...تتمة �ص)9

وقد بدت مالمح ذلك بالظهور؛ إذ تؤكد معلومات من مصادر مختلفة
مشاركة تنظيم «جند األقصى» المقرب من تنظيم «القاعدة» و«كتائب
القوقاز» و«الحزب اإلسالمي التركستاني» بمهاجمة طريق إثريا -
خناصر من الجهة الغربية ،في الوقت الذي كان «داعش» يهاجمه من
الجهة الشرقية.
وف��ي إط��ار استكماله استعادة مزيد م��ن األراض���ي ،تعمل وزارة
المصالحة بالتوازي مع الجيش الستكمال المصالحات .وفي هذا الصدد
وقع ممثلون عن أكثر من عشرين بلدة في ريف حماة الشمالي وريف
إدلب الجنوبي اتفاقات مصالحة مع السلطات السورية.
وهاتان المنطقتان (ريف حماة الشمالي ،ريف إدلب الجنوبي) ُتعدان
البوابتين الرئيسيتن لالنطالق نحو عمق محافظة إدلب؛ حيث يسيطر
«جيش الفتح» .ومن المستبعد أن تسمح األيام المقبلة بفتح معركة في
هاتين المنطقتين؛ لكن إخراج أعداد من المسلحين من دائرة الصراع يعَ ُّد
تطورا ً مهما ً هناك قبيل الهدنة؛ وذلك في محاولة من الجيش لتجميع أكبر
قدر ممكن من المقاتلين لمحاربة «داعش» ،وهو ما بدت مالمحه بالظهور
مع استقبال مركز التنسيق في حميميم اتصاالت من مسلحين بوقف
القتال ضد الجيش.

دعوات للم�شاركة بحملة تغريد وقف «التهجير الق�سري»

العراق :مقتل...
(تتمة �ص)9
ميدانياً ،قتل ع��ش��رات م��ن مسلحي
داع���ش ف��ي عملية ع��س��ك��ري��ة للقوات
العراقية تمكنت خ�لال تحرير منطقة
البودعيج التابعة لعامرية الفلوجة
غرب العاصمة العراقية بغداد ،مشيرا ً
ال��ى أن زعيم تنظيم «داع���ش» أبوبكر
البغدادي أمر باعتقال العديد من قيادات
التنظيم خوفا ً من هربهم من أمام القوات
العراقية خالل العمليات العسكرية.
وبدأت العمليات في عامرية الفلوجة
التي تقع شرقي األن��ب��ار ق��رب بغداد،
وأي��ض��ا ً تعتبر تابعة إداري����ا ً لمدينة
الفلوجة ،وكانت هناك معارك عنيفة
في منطقة البودعيج التي تضم أع��دادا ً
من المسلحين .وقد شارك في العمليات
الطائرات الحربية العراقي وصنوف
مختلفة م��ن ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة ومنها
الحشد الشعبي وتمكنت م��ن تفجير
ثالث سيارات مفخخة حاول المسلحون
إرسالها الستهداف القطعات العسكرية
العراقية.
ومن ثم تقدمت القوات العراقية لرفع
العلم العراقي ف��وق المباني اإلداري��ة
والمباني العالية وإلعالن تحرير المدينة
بالكامل.
وأش��ارت المعلومات الى أن المسمى
األمير الملثم في «داع��ش» ق��ام بتنفيذ
أوامر لزعيم داعش (البغدادي) باعتقال
عدد كبير من قيادات الخط األول للتنظيم
الذين هربوا خالل عمليات األنبار.
وجاءت االعتقاالت بعد عملية الحصار
لمدينة الموصل وتخوف الجماعة من
ه���روب بعض ال��ق��ي��ادات وف��ش��ل بعض
المجاميع في المعارك.
وبحسب مصدر فإن القوات العراقية
على الشريط الممتد من منطقة تكريت الى
الشرقاط شمال محافظة صالح الدين،
وتحديدا ً في الصينية ،استطاعت قتل 5
مسلحين وتدمير عدد من العجالت ،وهي
اآلن تقوم في محيط الشرقاط بعمليات
عسكرية ،أسفرت عن تدمير الخطوط
األولى لجماعة «داعش» اإلرهابية.

منتدى البحرين :وزير الداخلية
يمار�س التحري�ض الطائفي

القوى اإلقليمية تحت االستعراض الكالمي للتركي والسعودية في التدخل البريّ بحجة
ستار التحالف الدولي ،بعد ما أدت بعض التحالفات «النصراوية» مع فصائل أخرى إرهابية
مثل ما يُس ّمى «جيش المهاجرين واألنصار» وحركة «أحرار الشام» المدعومة تركيا ً وخليفتها
«جيش الشام» ،وما دعمته السعودية مما يسمى «جيش اإلسالم» وغيره من فصائل اإلرهاب
التي انضمت إلى تنظيم «النصرة» و«داعش» اإلرهابيين ،لتكون جمرا ً تحت رماد الهدنة التي
تنظر إليها مملكة «آل سعود» بعيون القلق وهي التي ّ
حضرت لخطوات كهذه بكالم المستشار
العسكري في مكتب وزارة الدفاع السعودية «أحمد العسيري» بما ص ّرح به في  10شباط
الحالي من أجتماع في الشهر المقبل لما يسمى بـ«التحالف العسكري اإلسالمي» والذي حذرت
منه روسيا على لسان رئيس الوزراء «ديمتري ميديفيديف» من نشوب «حرب عالمية جديدة»،
بعد مناورات «رعد الشمال» التي أعلنت عنها المملكة في  9شباط الحالي مع جيوش عربية عدة
في رسائل تنتشر أوراقها إقليميا ً ودولياً ،فماذا يج ّر وراءه «التحالف اإلسالموي»؟ وماذا يمكن
أن يضيف؟
فهو أوال ً يطرح أسئلة عدة عن قدرات التحالف «الواشنطني» ،ويبرز تدخل القوى اإلقليمية
اإلرهابية في الملف السوري ،ويحمل محاوالت تسويق سياسة «دينية» تحمل أوراقها إلى
الطاوالت الدبلوماسية ،لكنه ال يضيف شيئا ً تكتيكيا ً وال يعدّل موازين قوى أحكمت إقفالها على
تنظيمات «إسالموية» متطرفة ومتحالفة معها .فهو ال يتعدّى مستوى التشويش في المرحلة
المقبلة التي تحمل أسفينا ً كرديا ً وضع في خشبة أنقرة أميركياً ،وعلى وقع تقدم عسكري
دراماتيكي للجيش السوري وحلفائه على جبهات عدة دفعة واح��دة ،وق��درة دبلوماسية
روسية تحمل في جيوبها فرضيات كانت وما زالت ُترخي بثقلها على طاولة «دي ميستورا»
واألمم المتحدة ومراكز الدبلوماسية األميركية كافة ،فالتحالف السعودي ال يمكن له أن يضيف
إلى الهشاشة شيئا ً سوى الهشاشة أو التعطيل ،ألن التحالف تحالف األقوياء وما يتسطر من
سياسات إقليمية تعطيلية ال تملك سوى إدعاء نصر وهمي بإزاء ما صنعه الكبار!..

فاديا مطر

�إيران النووية ( ...تتمة �ص)9
انتخابات تشريعية او انتخابات رئاسية بحضور مكثف لوسائل االع�لام هي فرصة
إلظهار المسار الديمقراطي من خالل تنافس أكثر من تيار ،انتخابات تثبت عكس ما يحاول
األميركيون والغرب الترويج لها واتهام إيران بأنها بلد قمعي وهذا ما اشار إليه المرشد
األعلى للثورة اإلسالمية السيد علي خامنئي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي ،قائالً إن
المناوئين للشعب اإليراني لجأوا الى إيجاد قطبية ثنائية كاذبة لإليحاء بوجود انقسام في
صفوف الشعب اإليراني ،مؤكدا ً على أن القطبية الثنائية الحقيقية في المجتمع اإليراني هو
بين األوفياء للثورة اإلسالمية ومبادئ االمام الراحل وجبهة االستكبار والمواكبين ألفكارها.
يؤكد الخبراء أن االختالف في إي��ران يقتصر فقط على رسم السياسات االقتصادية
واالجتماعية في البلد ،بينما القرار الرسمي السياسي والعسكري والعالقات الخارجية
موحدة في جميع التيارات السياسية وال تخرج عن توجهات المرشد االعلى ،فالسياسية
الخارجية مكون رئيسي في ادارة الدولة الوطنية ،حيث استندت سياسات إيران الخارجية
مابعد الثورة على عدد من المبادئ واالهداف وسعت إيران الى تحسين وضعها اإلقليمي
والعالمي وتوسيع عالقاتها مع الدول المجاورة ودول عدم االنحياز والسعي لتقليل التوترات
وتسوية الخالفات مع الدول األخرى من اجل رعاية السالم واألمن على المستويين اإلقليمي
والدولي ،بمشاركة فعالة ،فإيران تشهد إجماعا ً على الخطوط الحمراء في السياسات العليا
وتنافسا ً في القضايا األخرى حتى مرشد الثورة اإليراني يتم انتخابه ،فاالنتخابات في
إيران لن تؤدي إلى تغيير في سياسة إيران الخارجية التي تعتبرها الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية من ثوابتها ،وستبقى إيران رافدا ً رئيسيا ً في محور المقاومة والممانعة للسياسات
االستعمارية للغرب سواء حكمها إصالحيا ً او محافظا ً ألن العقل المدبر لحكم إيران النووية
هو المرشد األعلى للثورة اإلسالمية.

ناديا شحادة

بوتفليقة :الجزائر �ستواجه �أزمتها
االقت�صادية باتباع �سيا�سة تق�شفية
قال منتدى البحرين لحقوق اإلنسان ،إن خطاب وزير الداخلية البحريني راشد آل خليفة األخير،
يؤكد ممارسته التحريض الرسمي ضد المواطنين.
وأوضح المنتدى في بيانه ،أن من شأن هذا التحريض الطائفي ،تقييد الحريات الدينية وممارسة
الشعائر التي تخص مكونا ً أساسيا ً من مكونات الشعب البحريني.
وأضاف ،أن الخطاب يمثل تحريضا ً رسم ّيا ً يهدد الوحدة المجتمعية للمواطنين ،المنصوص عليها
بالدستور ،كما خالف بأقواله وظيفة الدولة في كفالة حقوق المواطنين بالتساوي ،وهو األمر الذي
تحدثت عن خطورته ودعت لمعالجته تقارير المؤسسات الحقوقية الدولية وتقرير الخارجية األميركية
للحريات الدينية.
وشدد على ضرورة أن ينعكس التسامح الذي تدعيه السلطات على طبيعة التشريعات القانونية،
لتعزيز المواطنة المتساوية وعالج حق المواطنة التي تتعرض لالنتهاكات التي تخالف العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،مطالبا ً السلطات بقبول مبدأ التعددية الدينية والسياسية ،بدال ً
من خطابات الكراهية واإلقصاء تجاه هذا المكون الوطني بسبب مطالباته الدستورية.
إلى ذلك ،دعا عدد من النشطاء والجمعيات الحقوقية والسياسية بالبحرين الجماهير للمشاركة
في حملة تغريد تحت عنوان «أوقفوا التهجير» ،وذلك لوقف سياسة التهجير القسري ،الذي تمارسه
السلطات البحرينية بحق المواطنين المطالبين بالحقوق المشروعة نحو الحرية وتقرير المصير.
ونقالً عن موقع المنامة بوست قال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،يوسف المحافظة،
من جانبه إن السلطة في البحرين تستخدم عقوبة إسقاط الجنسية منذ عام  ،2012كوسيلة ضغط
على النشطاء والمعارضين ،إذ أسقطت جنسية أكثر من  230مواطنا ً حتى اليوم ،بما يعني تهديدهم
بالتهجير قسرا ً من أوطانهم.

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة انخفاض العائدات النفطية بنسبة  70في
المئة خالل أقل من سنتين ،لكنه أكد أن بالده قادرة على مواجهة األزمة االقتصادية.
وقال بوتفليقة ،في رسالة وجهها ،أول من أمس ،إلى االتحاد العام للعمال الجزائريين
لمناسبة تأسيسه وذكرى تأميم المحروقات إن« :الجزائر ستتصدى لتداعيات انخفاض
أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في الوقت نفسه».
ولفت الرئيس الجزائري إلى أن بالده ال تنوي التخلي عن االستثمار في عوامل نجاح النمو
االقتصادي ،وال التراجع عن خياراتها األساسية في المجال االقتصادي المتمثلة في الحفاظ
على الملكية العمومية في قطاعات المناجم والمحروقات وجوانب حيوية أخرى مع تكريس
حرية االستثمار.
وأك��د بوتفليقة أن ب�لاده ستلتزم بالصرامة المطلوبة والضرورية في تسيير الموارد
العمومية وترشيد الخيارات المالية.
واعتمدت السلطات الجزائرية سياسة تقشف لمواجهة تراجع سعر النفط الذي بدأ في
منتصف  ،2014والتي انعكست رفعا ً في أسعار المحروقات ،والحد من الواردات ،والتخلي
عن العديد من مشاريع البنى التحتية التي اعتبرت غير ذات أولوية.
وكان الرئيس الجزائري عقد االثنين الماضي ،مجلسا ً وزاريا ً مصغراً ،لبحث أزمة الغاز
والنفط ،أسفر عنه جعل تنمية الطاقات المتجددة «أولوية وطنية».
وفي وقت سابق ،حذر محافظ بنك الجزائر (البنك المركزي) محمد لكصاسي في نهاية
كانون األول من العام الماضي من تدهور المالية العامة ،وقال« :إن احتياطي الصرف تراجع
بنسبة  32مليار دوالر بين أيلول  2014تموز .»2015
من جهته ،أشار المحلل إسماعيل اللماس في كانون الثاني الماضي من أن االحتياطي في
نهاية  2016لن يزيد عن مئة مليار دوالر ،محذرا ً من أن الجزائر تتجه إلى كارثة عجز في
الميزانية بقيمة  40مليار دوالر.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1بلدة لبنانية
2 .2إحدى جزر البحرين وأكبرها ،حب
3 .3جزيرة يونانية في بحر إيجه ،أترك (باألمر) ،أوطان
4 .4حرف عطف ،بحيرة مالحة وسط التبت ،للنداء
5 .5يشيان ،مدينة فرنسية
6 .6يأسفان
7 .7ننقل الخبر الجيد ،للنداء ،عملة عربية
8 .8مخدتها ،م ّد الحبل
9 .9عبودية ،ظلم ،مدينة فرنسية
1010خاصتي ،عاصمة بوسنيا قتل فيها أرشيدوق النمسا
فتسبب مقتله بإندالع الحرب العالمية 2
1111بارع ،غاب النجم ،والية أميركية
1212أحارب ،من الحبوب ،غلى القدر

1 .1ملحمة سنسكريتية تروي قصة اإلله راما ،أداة جزم
2 .2بلدة لبنانية ،بلدة لبنانية
3 .3وشاح يوضع حول العنق ،قرية لبنانية ،ضمير متصل
4 .4يطليان باأللوان ،مرفأ ليبي
5 .5حرف نصب ،والية أميركية
6 .6قتل عمداً ،بركان في بحيرة نيكاراغوا
7 .7لدغتنا ،تواكب
8 .8للندبة ،دعمه ،يجمع عن األرض
9 .9مدينة هندية ،يأنس
1010جسد ،ليل ونهار
1111شهر مصري ،رجاء ،عملة آسيوية
1212أضاءت ،ضمير منفصل
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،756831924 ،921476538
،589352471 ،834925617
،462197853 ،317548269
،673289145 ،148653792
295714386

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ج���ب���ال ال����ب����اروك ) 2
نرسيس ،ي��ل  ) 3ده��ن ،ا ي��دا ه��و
 ) 4ي��م ،اس��وان ،ا ي��م  ) 5ساند،
ادونيس  ) 6ايدك ،باتان  ) 7با،

البريق ،كد  ) 8و ج��د ن��ا ،يسدان
 ) 9ربا ،لنا ،ام  ) 10رهن ،رقد،
يجل  ) 11انملتي ،لبنان  ) 12يا،
يمدحان ،لو.
عموديا:
 ) 1جنديسابور ،اي ) 2برهما،

اجبرنا  ) 3اسن ،نا ،داهم  ) 4لي،
ادي��ان  ) 5اس��اس ،دالل ،تم ) 6
يواكب ،نريد  ) 7بغداد ،رياق 8
) انوبيس ،دال  ) 9رده ،ناقدا،
بن  ) 10واي��ت ،امين  ) 11كي،
يساكن ،جال  ) 12الم ،ند ،النو.

 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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Deadpool
فيلم تشويق بطولة مورينا
بلكارين م��ن اخ ��راج تيم ميلر.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  106دق ��ائ ��ق.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س ��ال� �ي� �ن ��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
فوكس).
!Snowtime
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
انجيال غالوبي من اخ��راج جين
فرانويس بايلوت .مدة العرض
 80دق �ي �ق��ة ،ABC( .سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
فوكس).
The Idol
فيلم كوميدي بطولة توفيق
ب��ره�م��وم م��ن اخ ��راج ه��ان��ي ابو
اسعد .مدة العرض  100دقيقة.
(سينما سيتي ،ديونز ،فوكس،
سينما سيتي).
The Finest Hours
فيلم دراما بطولة كريس باين
من اخراج كريغ غيليسبي .مدة
ال�ع��رض  117دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،فوكس).
Get Squirrely
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم�� �ي� ��دي ب� �ط ��ول ��ة
فيكتوريا جاستيس من اخراج
روس ف�ي�ن��وك��ور .م��دة العرض
 85دق �ي �ق��ة( .س �ي �ن �م��ا سيتي،
 ،ABCسينمال).
The Choice
ف��ي��ل��م روم� ��ان � �س� ��ي ب �ط��ول��ة
ال�ك�س�ن��درا داداري� ��و م��ن اخ��راج
روس كاتز .م��دة العرض 100
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
سينماسيتي ،امبير ،فوكس)

