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أعلنت القوات العراقية المشتركة سيطرتها على
األطراف الغربية للعاصمة بغداد وذلك بعد معارك
مع مسلحي داعش.
وكانت القوات العراقية تمكنت من أول أمس
من تصفية  14إرهابيا ً بعد تسللهم إلى منطقة
السكراب ،وسايلو خان ضاري في قضاء أبو غريب
غربي العاصمة العراقية بغداد.
وذك��ر بيان لقيادة عمليات بغداد أن القوات
العراقية قتلت  14إرهابيا ً من «داعش» بعد تسللهم
إلى منطقة السكراب ،وسايلو خان ضاري ،وتسببهم
باندالع حريق في منطقة السكراب .وأضاف البيان
أن الموقف تحت السيطرة وأن القوات االمنية تحكم
السيطرة على المنطقة.
وكان شهود عيان قد أبلغوا بأن مقرا للجيش
العراقي في قضاء أبو غريب تعرض إلى هجوم
قامت على إثره القوات األمنية بفرض حظر للتجوال
في القضاء.
قضت القوات العراقية على خمسة إرهابيين من
تنظيم «داعش» وفككت عشرات العبوات الناسفة
بعمليات أمنية مختلفة ف��ي محيط العاصمة
بغداد.
وأوضحت قيادة عمليات بغداد في بيان لها
أمس نقلته وكالة األنباء العراقية «واع» أن القوات
األمنية واصلت عملياتها لتطهير منطقة البو شجل
والكرمة وناظم التقسيم غرب بغداد وقضت على
أربعة إرهابيين ودمرت ثالث آليات بمن فيها كما
قضت ق��وة أمنية أخ��رى على إرهابي في منطقة

الهيتاويين غرب بغداد وتم تفكيك  34عبوة ناسفة
في محيط بغداد.
ب��دوره أك��د قائد عمليات األن��ب��ار ال��ل��واء الركن
اسماعيل المحالوي في تصريح اليوم مقتل 64
إرهابيا ً في قصف جوي استهدف مقرات اإلرهابيين
في مناطق الحامضية والبو ذي��اب والبو دعيج
وتقاطع السالم في األنبار كما تم تفكيك وتفجير
 102عبوة ناسفة في المناطق ذاتها.
وكانت القوات العراقية قضت أمس على عشرات
اإلرهابيين بينهم انتحاريون في محافظتي بغداد
واألنبار وفككت  27عبوة ناسفة.
إلى ذلك ،ارتفع عدد شهداء التفجير االنتحاري
الذي وقع بقضاء المقدادية بمحافظة ديالى شرق
ب��غ��داد أم��س ،إل��ى  24قتيال ،بحسب م��ا ذكرته
مصادر.
وقال مصدر أمني للوكالة إن حصيلة الضحايا
قد ترتفع لوقوع التفجير وسط تجمع ع��زاء في
المدينة .وأضاف أن انتحاريا ً فجر نفسه بسترة
ناسفة في قاعة عزاء.
ونقلت وسائل اإلع�لام العراقية أنباء سقوط
ضحايا ل��م ت��ح��دد أع���داداه���م ب��ع��د ،ف��ي تفجير
انتحاري وسط تجمع لألهالي في قضاء المقدادية
بمحافظة ديالى.
ول��م يصدر على الفور إع�لان للمسؤولية عن
الهجوم الذي وقع في بلدة المقدادية على بعد 80
كيلومترا ً شمال شرقي العاصمة بغداد.
كما ارت��ف��ع ع��دد ضحايا التفجير اإلره��اب��ي
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المزدوج ال��ذي استهدف سوق مريدي الشعبي
شرقي بغداد الى اكثر من  170شخصاص بين
شهيد وجريح ،بحسب ما أفاد مصدر في وزارة
الداخلية العراقية.
وقال المصدر إن  70شخصا ً استشهدوا وأصيب
نحو مئة آخ��ري��ن ج��راء تفجي ِر إرهابيين كانا
يستقالن دراجتين ناريتين وسط سوق مزدحمة
للهواتف المحمولة في مدينة الصدر.
وقد تبنت االعتداء جماعة «داعش» اإلرهابية،
وق��ال��ت إن اثنين م��ن عناص ِرها األج��ان��ب نفذا
الهجوم.
من جهة أخرى ،أعلنت مصادر عسكرية سيطرة
القوات العراقية المشتركة بالكامل على مناطق
الصبيحات والسكرات والهيتاويين وسايلو خان
ض��اري والحمدانية ف��ي قضاء ابوغريب غرب
بغداد.
وقد عقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
اجتماعا ً مع عدد من المسؤولين األمنيين حول آخر
التطورات األمنية التي تشهدها العاصمة بغداد.
وأش���ار بيان ص��ادر ع��ن مكتب العبادي الى
أن األخير عقد اجتماعا ً مع كبار الضباط في مقر
قيادة عمليات بغداد لبحث آخر التطوارت األمنية
في مناطق غربي بغداد واالعتداءات اإلرهابية في
مدينة الصدر.
كما عقدت هيئة القيادة للتحالف الوطني
اجتماعا ً موسعا ً لبحث التطورات السياسية
واألمنية في العاصمة.

دعا �إلى توازن بين م�صالح م�ستوردي النفط وم�صدِّ ريه

الفروف :مواقف رو�سيا والجزائر متطابقة
حول ت�سوية الأزمات على �أ�سا�س القانون الدولي
إلى إيجاز توازن بين مصالح مستوردي النفط ومصدريه.
وأردف قائالً« :لقد تم إطالق حوار بين منتجي النفط
من داخل «أوبك» وخارجها على مستوى وزارات الطاقة.
وتجري الدول حديثا ً مهنياً» .وأضاف أن عددا ً كبيرا ً من
العوامل تؤثر في األوضاع في أسواق المحروقات ،داعيا ً
دول «أوبك» والدول المنتجة للنفط خارج المنظمة إلى أخذ
هذه العوامل بعين االعتبار.
واستطرد قائالً« :وفي ما يخص الغاز ،فنحن نتعاون
بصورة وثيقة مع الجزائر والدول األخرى التي تشارك في
عمل منتدى الدول المصدرة للغاز».
كما ش��دد الوزير الروسي على أولوية مهمة تطبيق
االتفاقات الرامية إلى دفع تطبيق البيان الروسي  -التونسي
الموقع في عام  2001حول التعاون االستراتيجي ،قدما إلى
األمام .وأضاف« :إننا اتفقنا أن هناك فرصا ً ممتازة لتكثيف
عمل اللجنة الحكومية المشتركة الخاصة بالتعاون
التجاري واالقتصادي والعسكري التقني .وأولينا اهتماما ًَ
خاصا ً بضمان البيئة األكثر مالءمة لتعزيز الشراكة مع
األخذ بعين االعتبار تنامي المخاطر في المنطقة».
وخ�لال لقاء جمعه مع رئيس ال��وزراء الجزائري عبد
المالك سالل كشف الف��روف عن تحضيرات جارية لعقد
اجتماع بين رئيسي حكومتي البلدين قريباً ،ونقل لسالل
التحيات من نظيره الروسي دميتري مدفيديف.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف في أعقاب
محادثاته مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في الجزائر
العاصمة إن مواقف البلدين متطابقة حول ضرورة تسوية
األزمات على أساس القانون الدولي.
وأردف قائالً« :إننا متفقون حول ضرورة االتباع الصارم
لمبادئ القانون الدولي لدى تسوية األزم��ات كافة مع
احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وحق الشعوب في
تقرير مصيرها.
وتابع الفروف« :إننا نقدر موقف الجزائر ودعمها الثابت
للجهود التي تبذل في سياق مجموعة دع��م سورية».
وأع��اد إلى األذه��ان أن هذه الجهود التي تحظى بتأييد
مجلس األمن الدولي ،ترمي إلى تخفيف الوضع اإلنساني
في سوريا مع وضع حد للعنف ،وضمان االلتزام بنظام
وقف األعمال العدائية ،والشروع في حوار شامل بمشاركة
جميع السوريين.
كما أشاد الوزير بمساهمة الجزائر في تسوية أزمتي
مالي وليبيا ،مؤكدا ً تطابق مقاربات موسكو والجزائر لدى
تحقيق مهام التسوية.
كما تناول الوزير في تصريحاته الوضع في أسواق
النقط ،وهو من المسائل الرئيسية المدرجة على جدول
أعمال زيارته إلى الجزائر.
وذكر بأنه قد تم إطالق حوار بين منتجي النفط ،داعيا ً

على الصعيد اإلنساني ،أعلن مسؤولون في
وزارة المصالحة الوطنية السورية انطالق تنفيذ
اتفاق للمصالحة بمحافظة درعا جنوب سورية
بين الحكومة السورية ومجموعات مسلحة.
وذلك بالتزامن مع دخول مساعدات إنسانية
وط��ب��ي��ة إل���ى ب��ل��دت��ي إ ْب َ
��ط��ع وداعِ ����ل ف��ي ري��ف
المحافظة.
وب��اش��رت األم��م المتحدة إدخ��ال مساعدات
إنسانية إلى إحدى المدن المحاصرة في سورية،
في ثالث يوم من سريان الهدنة.
وأعلنت منظمة الهالل األحمر العربي السوري
أن عشر شاحنات من أصل  51شاحنة دخلت
إلى مدينة معضمية الشام جنوب غرب دمشق،
مشيرة إلى أن الشاحنات كانت محملة بمواد
غير غذائية وأغطية للكبار والصغار ،قدمتها
اليونيسيف ومفوضية الالجئين ف��ي األم��م
المتحدة.
وتخطط األمم المتحدة إلرسال مساعدات في
األيام المقبلة إلى  154ألف شخص يعيشون
في مناطق سورية محاصرة .
ميدانياً ،استعاد الجيش السوري السيطرة
على ق��ري��ة ومرتفع ت��ل الحمام ج��ن��وب بلدة
خناصر ف��ي ري��ف حلب ال��ج��ن��وب��ي ،كما أنه
فتح طريق خناصر حلب أثريا في ريف حلب
الجنوبي الشرقي أمام المدنيين .ويجرى العمل
على إزالة األلغام واألفخاخ التي تركها مسلحو
تنظيم داعش وراءهم.

وفي السياق ذاته ،أفادت المعلومات الواردة
م��ن ب��ل��دة ت��ل ح��م��ام ب��أن المقاومة اللبنانية
استعادت أربعة جثامين لشهدائها بينها جثمان
القائد العسكري علي فياض في عملية خاصة
بدأت ليل أمس مع الجيش السوري في البلدة
المذكورة.
أم��ا في حمص فقد تمكن الجيش السوري
من إخراج مسلحين من الرستن لتطويعهم في
صفوفه ،ما يعد خرقا ً واضحا ً لجبهة المسلحين
الداخلية ،وسط استمرار المعارك شمال حمص
حيث تسيطر النصرة على مساحات واسعة.
وأشار مصدر إلى أن الجيش السوري يلتزم
بالرد على إط�لاق النار وعلى المبادرة حين
يتطلب اﻷم��ر كحالة المعارك المستمرة في
منطقة حر بنفسه جنوب حماة ،على أن يترك
دائما ً هامشا ً للمفاوضات ،التي يحاول المجتمع
المحلي فرضها على المسلحين ف��ي مناطق
النزاع شمال المدينة.
من جهة ثانية ،حذرت األمم المتحدة من أن
الجوع قد يكون أودى بحياة اآلالف في المناطق
السورية المحاصرة .وقال منسق األمم المتحدة
المقيم في س��وري يعقوب الحلو في بيان إن
«المنظمة الدولية وهيئات اإلغاثة تعتزم تقديم
مساعدة إلنقاذ  154ألف شخص في مناطق
محاصرة خالل األيام الخمسة المقبلة» .وأشار
إلى أن «األمم المتحدة مستعدة خالل الربع األول
من العام الحالي لتسليم معونات لنحو مليوني

شخص ف��ي مناطق يصعب ال��وص��ول إليها،
حيث تأمل األمم المتحدة إيصال مساعدات إلى
المعضمية أمس ،وإلى الزبداني وكفريا والفوعة
ومضايا األربعاء المقبل».
وك��ان األمين العام لحلف شمال األطلسي
ينس ستولتنبرج أب��دى ف��ي مؤتمر صحافي
في الكويت «قلق الحلف من الحشد العسكري
الروسي في سورية».
من جهته ،علق الكرملين أمس على الهدنة في
سورية ،مشيرا ً إلى أن «العملية مستمرة لكنها
ليست سهلة» .وأكد ديمتري بيسكوف المتحدث
باسم الكرملين أنه كان مهما ً للغاية التوصل
إلى وقف إلطالق النار ،لكنه كرر بأن «العملية
مستمرة».
وفي السياق ،أفادت وسائل إعالم تركية أمس
بأن مدفعية الجيش التركي استهدفت مواقع
لتنظيم «داع��ش» اإلرهابي شمال حلب ،شمال
سورية.
وقصفت المدفعية التركية مواقع يسيطر
عليها تنظيم «داع��ش» في س��وري��ة ،وال��ذي ال
تشمله الهدنة الحالية بين السلطات السورية
والجماعات المسلحة ،بحسب ما ذكرته االثنين
وكالة أنباء دوغان الخاصة.
ووفقا ً للوكالة ذاتها فقد أطلقت المدفعية
التركية ما بين  50و 60قذيفة أصابت مواقع
لـ«داعش» في شمال حلب ،وذلك بالتنسيق مع
التحالف الدولي.
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الن هذه المنطقة في حال اقامتها ستعقد الوضع الميداني في الشمال فضال عن انها تلبي الحاجة
التركية فقط وستكون على حساب حلفاء واشنطن المحليين االكراد .وقد اعلن الرئيس االميركي في
قمة العشرين رفضه المنطقة اآلمنة ،وكذلك سحبته من تحت الرياض التي فشلت في تحقيق هدفها
في اسقاط الرئيس االسد ،وفشل المعارضة التي راهنت عليها في احداث تغييرات ميدانية لصالحهم،
ولمحت الى تدخل عسكري بري تركي سعودي في سورية ،قوبل بالرفض االميركي ،لتتراجع الرياض
في ما بعد عن نيتها في التدخل بشكل احادي في سوريا ،حسب ما اعلن وزير خارجيتها في الثامن
والعشرين من شباط قائال إن أي تدخل بري سيكون ضمن اطار التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة
اميركا ،وفشل رهانها على رفض الحكومة السورية موافقتها على البدء بتنفيذ وقف اطالق النار ،لتتبنى
بعد ذلك الخطة «ب» التي هدد بها وزير الخارجية االميركي جون كيري في  23شباط انه في حال فشل
اتفاق وقف االعمال العدائية في سورية ،فإن بالده تدرس خطة بديلة للتعامل مع الوضع ،ليأتي الرد
الروسي من خالل تصريح لوزير خارجيتها سيرغي الفروف بالنفي عن وجود أي خطة بديلة لخطة
وقف االعمال العدائية قائال ال توجد أي خطة بديلة لدى روسيا والواليات المتحدة االميركية .وهو بذلك
ينفي أي خطة بديلة ويتحدى االدارة االميركية المهتمة بمحاربة تنظيم داعش والى حد اقل حاليا جبهة
النصرة وبعض التنظيمات التي تصنفها ارهابية.
فبعد التهديد االميركي بالخطة باء والنفي الروسي لها عاد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير،
الذي تسود بالده حالة من القلق في اوساط الرأي العام السعودي جراء حروبهم في المنطقة سواء
المباشرة او غير المباشرة حسب تقرير للكاتب األميركي هيو تايلور نشره في صحيفة واشنطن بوست،
عاد بتصريح استفزازي ال اكثر في الثامن والعشرين من شباط للحديث عن الخطة باء وهو االمر الذي
استدعى ردا روسيا سريعا معتبرا ذلك مخالفا لقرارات مجلس االمن الدولي ،لتكون بذلك الخطة باء
عند صاحب التصريحات االستفزازية صفراً.

الديمقراطي الكردي على الئحة االرهاب وصوال ً الى مشروع قرار صادقت عليه اللجنة
القانونية في مجلس النواب االميركي في 24شباط الجاري باعتبار تنظيم االخوان
المسلمين ،الذي يعتبر أردوغ��ان أحد أعمدته في المنطقة ،منظمة كل هذه التطورات
جعلت حدة الخالف بين واشنطن وتوابعها في المنطقة تزداد تدريجيا ً إلى أن تجلى ذلك
في عمليات خرق الهدنة من تركيا وتوابعها في الداخل السوري؛ إذ أعلنت وزارة الدفاع
الروسية أن مركز التنسيق األمني الروسي في قاعدة حميميم في الالذقية تلقى معلومات
عن هجوم نفذته تركيا على مدينة تل أبيض شمال سورية وهو ما نقلته وكالة أنترفاكس
الروسية بقولها إن موسكو أجرت اتصاالت مع غرفة العمليات األميركية في العاصمة
األردنية عمان الستيضاح األمر ،وكانت وحدات حماية الشعب استعادت كامل المدينة
من داعش وقتلت سبعين مسلحا ً من التنظيم ،وفق ما أفادت تقارير صحافية .وأعلنت
الوحدات أن داعش هاجم مدينة تل أبيض وبلدة سلوك من الطرف التركي ومن جهة الرقة.
كما استهدف  25نقطة داخل البلدتين وفي محيطهما ،وشنت طائرات التحالف األميركي
غ��ارات على مناطق تسلل إليها داعش في تل أبيض ..كما قامت الجماعات المسلحة
الممولة والمسنودة من قبل السعودية وتركيا بخرق وقف إطالق النار وأطلقت قذائف
هاون عدة على مناطق مختلفة في سورية ،فبعد ساعات من سريان الهدنة سقطت قذائف
صاروخية عدة على أحياء سكنية في دمشق مصدرها الجماعات المسلحة في حي جوبر
شرق العاصمة ومدينة دوما في ريف دمشق .واستغل داعش وقف إطالق النار أيضا ً ونفذ
 3تفجيرات بريف حماة الشرقي ،أضافة الى العديد من المناطق التي شهدت خرقا ً للهدنة
من الجماعة المسلحة ..تركيا التي تعتبر الخاسر االول من الهدنة تحاول استغالل هذه
الهدنة لجهة إبعاد االكراد عن الحدود التركية ومحاولة استرجاع المناطق التي سيطروا
عليها؛ وهو ما حصل فعالً في عمليات تل أبيض األخيرة ،ولكن ردة الفعل الروسية جاءت
سريعة ومباشرة لجهة رصد التحركات التركية ومحاوالت إدخال المسلحين من الحدود،
وهذا ما فضح جليا ً مساعي الحكومة التركية اإلرهابية ومحاوالتها فرض أمر واقع بدعم
اإلرهاب لتحقيق مصالح سياسية خاصة ..من هنا سيكون اختبار جدي لنيات واشنطن
ومدى جديتها في السير مع موسكو في تطبيق االتفاق ونجاحه او فشله..
بشكل ع��ام ،فإن اتفاق الهدنة يفضي الى نتيجتين االول��ى سياسية تتمثل بنجاح
الدبلوماسية الروسية بالحصول على تغطية أممية واميركية لعملياتها في سورية والتي
تخوضها لمساندة الجيش العربي السوري ،وهو ما يعني اعترافا ً اميركيا ودوليا ً بشرعية
الجيش العربي السوري وحاجتهم اليه في معركة القضاء على اإلره��اب .أما النتيجة
الثانية فتتمثل بوقف النار وهي تعني استمرارا ً للحرب وليس العكس ،فالجغرافيا
الموجودة خارج سيطرة الدولة السورية تقع في االغلب تحت سيطرة داعش والنصرة
واالثنين مستثنيين من االتفاق ومشمولين بمواصلة الحرب ،ألنهما مصنفان فصيالن
إرهابيان وهذا ما يجعل الحرب مستمرة ..إن ما يمثله هذا االتفاق في السياسة والميدان
خطوة مهمة لجهة عزل المعارضة ومن يقف خلفها عن الجبهة المتنازع عليها والمتمثلة
بجبهة النصرة وهو ما شكل مأزقا ً كبيرا ً لكل من السعودية وتركيا وتوابعهما في الداخل
السوري ،فأما السير مع النصرة وصوال ً الى رفض الهدنة ما سيجعلهم عرضة لاللتهام
الروسي السوري أو االلتزام باالتفاق والتوجه نحو االنخراط في العملية السياسية.
في المجمل فإن الواليات المتحدة التي ذهبت بعيدا ً في هذا االتفاق تبدو مرغمة على
تطبيقه وإنجاحه ألن فشله سيجعل العملية العسكرية الروسية السورية تعود الى
جريانها بشكل اكبر واوسع مما هي عليه اآلن ،وهو سيقود حكما الى تحقيق نتائج ال
ترغب فيها واشنطن .كما أن الواليات المتحدة وبحسب تقارير البنتاغون غير قادرة على
تحمل عواقب الدخول عسكريا ً في سورية او حتى دعم عملية يقودها الحلفاء أيضا ً الواقع
االنتخابي يحتم على إدارة اوباما عدم الدخول بصراعات جديدة بل العكس يسعى اوباما
إلخماد الحرائق التي أشعلها في الشرق االوسط كمحاولة للحفاظ على مفاتيح البيت
االبيض في يد الحزب الديمقراطي لذلك نجد إدارة اوباما غير سامعة او منفذة لما يقوله
حلفاؤها في المنطقة حتى وصل بهم األمر الى إظهار الخالفات علنا ً بينهم ،وهو ما يفسر
الدفاع المستميت الذي أظهره جون كيري عن التفاهم االخير مع روسيا خالل مداخلته
في الكونغرس االميركي ،وهذا ما استغربته وانتقدته الصحف االميركية المؤيدة للحزب
الجمهوري.

ناديا شحادة

غارة على موكب لـ «داع�ش» ...والبنتاغون يعلن عدم �ضلوعه

وحدة خا�صة بريطانية تعمل في م�صراتة
أفادت بعض وسائل إعالم غربية بأن مجموعة
من الوحدات الخاصة البريطانية تعمل بشكل
سري مع األميركيين في مصراتة الليبية.
وذك��رت صحيفة «تلغراف» البريطانية أن
لندن أرسلت ،بشكل سري ،إلى ليبيا مجموعة
من المستشارين بهدف إقامة وتدريب وحدات
عسكرية ليبية لمكافحة خاليا تنظيم «داعش».
وذكرت الصحيفة أن المجموعة البريطانية تعمل
بشكل مشترك مع األميركيين في مصراته بهدف
وقف تمدد التنظيم في األراضي الليبية.
ونوهت الصحيفة بأنها استقت معلوماتها
عن وجود المجموعة البريطانية المذكورة ،من
مصادر غربية ،وقالت إن العسكريين األميركيين
يقومون بإعداد «تكتيكي» للمسلحين المحليين
بالتوازي مع المحاوالت الدبلوماسية التي تبذلها
لندن وواشنطن وبعض العواصم األوروبية من
أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا.
من جهة أخرى ،قال عضو في المجلس المحلي
لبلدة بني وليد شمال غرب ليبيا ،إن طائرة قصفت
موكبا ً يشتبه بأنه يقل مسلحين من تنظيم الدولة

اإلسالمية بالقرب من البلدة في وقت مبكر من أول
من أمس.
وق��ال المسؤول نفسه ،إن ثالثة انفجارات
ضخمة هزت المنطقة عند الفجر تقريبا .وأضاف
ال��م��س��ؤول أن بعض سكان بلدة راس الطبل
الواقعة على بعد  80كيلومترا ً جنوب شرقي بني
وليد شاهدوا نفس الموكب الذي يضم نحو 15
سيارة يرفع الرايات السوداء للدولة اإلسالمية
خالل اليومين الماضيين.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على
الرغم من شن الواليات المتحدة وقوات الحكومة
الليبية ض��رب��ات ج��وي��ة استهدفت مقاتلين
متشددين في الشهور األخيرة ،ولم يتضح بعد ما
إذا كان الموكب قد أصيب.
م��ن جهته ق��ال م��س��ؤول ف��ي وزارة ال��دف��اع
األميركية إن الجيش األميركي ليس ضالعا ً في
ذلك العمل من دون إعطاء تفاصيل .ولم يتضح
ما إذا كانت الضربات الجوية نفذت بطائرات
من دون طيار تابعة لجهات حكومية أميركية
أخرى.

مصطفى حكمت العراقي

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1أديب أميركي راحل حاول وصف حياة الغرب األميركي،
مضغ الطعام
2 .2ركيزة ،بلدة لبنانية ،لمس
3 .3شياطين الريف والغابات في الميثولوجيا اليونانية،
شهر ميالدي
4 .4يسر ،دولة أميركية
5 .5ساحرات ،بلدة لبنانية
6 .6عاصمة آسيوية
7 .7نرغب باألمر ،مدينة فرنسية
8 .8شاي (باألجنبية) ،بلدة لبنانية ،حياة حاضرة
9 .9رتاله ،تحسن إلى ،نعم (باألجنبية)
1010خالف آخر ،أرشدها ،كبير آلهة السومريين
1111أداة إحدى حواسها ،عتب على
1212أجتهد بالعمل ،ثناء على ،عمل مبدع

1 .1هضبة واسعة تغطي وسط فرنسا وجنوبها
2 .2بركان مشتعل في اليابان ،مدينة مكسيكية
3 .3تنتسب ،روح سماوية
4 .4ألقي (أنتِ بالعامية) ،قليالً وجوده ،مثيل
5 .5تمرنان ،يهدمه (للبناء)
6 .6للندبة ،جئنا ،حرف أبجدي
7 .7يتهم ،واجهته وقابلته
8 .8عاصفة بحرية ،حفر عميقة في األرض يستخرج منها
ماء وما شابه ،دولة أفريقية
9 .9رقدت ،جسد ،سعل
1010يأنسون ،أحد الوالدين
1111أداة جزم ،غاز نادر يستعمل لإلنارة
1212هزمونا ،قصر

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،967182345 ،253964871
،592318764 ،418753926
،741629538 ،386475192
،679841253 ،835296417
124537689

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1انطون سعاده  ) 2دار ،انا،
ام��دح  ) 3وج��دان ،يأمل  ) 4ني،
لساني ،اين  ) 5ياسمين ،اسيرا
 ) 6س�لاح ،يتركان  ) 7الند ،ما

 ) 8القرد ،ربته  ) 9عيد ،وريد،
درب  ) 10مأدبا ،اري  ) 11نيون،
حنون ،ان  ) 12درستما ،ابرقت.
عموديا:
 ) 1ادونيس ،اعاند  ) 2ناجي
العلي ،ير  ) 3طرد ،سا ،قدموس

 ) 4المحار ،انت  ) 5نانسي ،لدود
 ) 6سن ،انين ،ربحا  ) 7عاين،
تدريان  ) 8اي��ار ،بد ،وا  ) 9دام،
سكنت ،انب  ) 10هماليا ،هدر 11
) يرنم ،رياق  ) 12سحرنا ،ادب،
نت.

 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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Room
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب� �ط ��ول ��ة ب ��ري
الرس� � � ��ون م� ��ن اخ� � � ��راج ليني
ابراهمسون .مدة العرض 119
دقيقة ،ABC( .فوكس ،سينما
سيتي).
Zoolander 2
فيلم كوميدي بطولة أوليفيا
م��ون م��ن اخ ��راج ب�ي��ن ستيلير.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس).
Spy Squad
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
بريت ارفين من اخ��راج رزوب
زومبي .مدة العرض  76دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Deadpool
فيلم تشويق بطولة مورينا
بلكارين من اخراج تيم ميلر .مدة
ال�ع��رض  106دق��ائ��ق،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما 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).

