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تتمات  /ت�سلية
الإرهاب ي�ستهدف ( ...تتمة �ص)9

ال تد ّن�سوا( ...تتمة �ص)9

وفي الشأن السوري أيضاً ،أفادت وكالة «نوفوستي» الروسية،
وجهت
استنادا ً إلى مصدر عسكري ،بأنّ القوات الجوية السورية ّ
ضربتين إلى مواقع مسلّحي تنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي في
مدينة حرستا شرقي دمشق.
وأوضح المصدر ،أنّ الضربتين الجويتين أصابتا مواقع مسلحي
كتيبة «الرحمن» ،التي أعلنت سابقا ً رفضها االلتزام بنظام وقف
إطالق النار وبايعت تنظيم «جبهة النصرة» ،مشيرا ً إلى أنّ العملية
أدّت إلى «تدمير مواقع حشد اإلرهابيين».
وذكر المصدر أنّ المسلحين قاموا ،في حرستا ،بالتحضير لهجوم
على مواقع الجيش السوري ،كما شاركوا في قصف األحياء السكنية
بدمشق في اليوم األول من وقف إطالق النار.
إلى ذلك ،كشف محمد العمري ،المسؤول اإلعالمي في وزارة
المصالحة السورية ،أنّ الوزارة تتواصل مع عدد من المسلحين في
إطار إتمام عمليات مصالحة ،في داريا والغوطة بريف دمشق.
وقال العمري »:هناك تواصل مع الوزارة من قِبل األهالي في داريا
والغوطة ومع بعض المسلحين ،ولكن ال نريد الخوض كثيرا ً في
التفاصيل اﻵن أمام اﻹعالم حتى نصل أو نضمن الوصول للحظة
اﻹنجاز ،وتالفيا ً للعوائق».
وأض��اف أنّ هذا المشهد ،ال��ذي نتحدّث عنه في ريف دمشق،
ينطبق على م��دن أخ��رى ،ومناطق عديدة بدرعا وأري��اف حماة
وحمص وإدلب وحلب والقنيطرة.

الشمالي األحياء السكنية في بلدة الفوعة المحاصرة بالرشاشات
الثقيلة ،ما أدّى إلى استشهاد عدد من المدنيين في خرق لهدنة
وقف إطالق النار.
مصادر ميداني ٌة أ ّكدت أنّ مسلحي جيش الفتح عملوا خالل األيام
الثالثة الماضية على رفع سواتر ترابية وحفر خنادق قتالية في
منطقة الصواغية المواجهة للجان الدفاع الشعبي في الفوعة.
وف��ي بلدة درك��وش بريف إدل��ب ،أف��ادت مراسلة الميادين
في سورية باقتحام متظاهرين مق ّر دار القضاء التابع لجبهة
النصرة ،ما أدّى إلى هروب عناصر الجبهة .وكان عناصر الجبهة
أطلقوا النار على المتظاهرين لتفريقهم من دون جدوى .وتطالب
التظاهرات بخروج جبهة النصرة من البلدة ،وهي التظاهرة األولى
التي تخرج ضد النصرة في محافظة إدلب منذ إعالن الهدنة.
وفي ريف الحسكة ،تم ّكنت «قوات سورية الديمقراطية» من
السيطرة على خمسة وثالثين كيلومترا ً من األراض��ي التي كان
«داعش» يسيطر عليها جنوب الشدادي.
وف��ي محيط بلدة مركدا بريف الحسكة الجنوبي ،أسفرت
ٌ
اشتباكات بين «قوات سورية الديمقراطية» وتنظيم «داعش» عن
وقوع قتلى وجرحى.
أ ّما في ريف الرقة الشمالي ،فسيطرت «قوات سورية الديمقراطية»
على قرية بير هباء جنوبي بلدة سلوك عقب اشتباكات عنيفة مع
«داعش».

رغم اختالف المرجعيات والتوجه ،يجب االعتراف وفي
واضحة النهار ،أنه لوال ّ
تدخل قوات حزب الله لوقف الم ّد
تتوسط قلب بيروت،
داعش
التكفيري ،ألصبحت مقصلة
ّ
وأصبح الوضع أكثر كارثية ،لقد وقفوا في وجه م ّد تكفيري
بلغة ال��دم لم ي ِ
ُخف الخليج ال��ت��ورط في صناعته ،وما
االستصدار السري لموقف عزل حزب الله في بيان وزراء
الداخلية العرب إال امتثال ألمر صهيوني ـــ خليجي في هذا
االتجاه ،لكن األكيد أنّ إرادة الشعوب أصلب من بيانات
الغرف المظلمة ،وما يُذكي هذه النزعة الوهابية أنّ رأس
األدوات التنفيذية المغربي متو ّرط إلى ركبه في مؤامرات
التنظيم الدولي ومحوره التركي المد ّمر في االتجاه نفسه
دائماً.
انتبهوا ،فالخليج يريد إحراقنا ،في لعب آخر أوراق��ه
بالمنطقة ،بعد انفضاح وتراجع مدّه الدموي إقليمياً ،لن
نسمح لمن يريد تلطيخ شرف البندقية المغربية في بحر
دماء األشقاء بالمنطقة تحت ذريعة إرهاب ،بعد انحساره،
محاولة لبعث الروح في جثة ميتة.
ال تد ّنسوا شرف جنودنا الراقدين في مقابر جبل الشيخ
والجوالن في معركة الكرامة بسورية ،ذات زمن مشرق.

منعم وحتي

«حقوق الإن�سان» ..المنامة تحاول تغيير التركيبة ال�سكانية

الأمم المتحدة( ...تتمة �ص)9

معار�ضة البحرين :االحتالل ال�سعودي تحت �أقدامنا
تبدأ في البحرين اليوم السبت سلسلة فعاليات
إلحياء الذكرى الخامسة لالحتالل السعودي .وفي
هذا السياق ،دعت قوى الثورة لتنظيم عصيان
مدني في  13و 14من الشهر ال��ج��اري ،تحت
موحد للفعاليات «احتاللكم تحت أقدامنا».
عنوان ّ
تنظم تظاهرات واعتصامات ومعارض رفضا ً
كما ّ
لالحتالل السعودي للمدن البحرينية.
أواسط آذار العام  ،2011تاريخ لم يُمسح من
ذاكرة البحرينيين ،والذي يوافق دخول القوات
السعودية للبحرين إبان انطالق الثورة في أول
اح��ت�لال م��ن نوعه يحصل ف��ي منطقة الخليج
الفارسي في القرن الـ.21
وأعلنت القوى الثورية المعارضة في البحرين
عن سلسلة فعاليات خاصة بالذكرى الخامسة
لالحتالل السعودي ،وتن ّوعت فعاليات إحياء
هذه الذكرى ،حيث دعت القوى لتنفيذ عصيان
مدني جزئي بهذه المناسبة في  13و 14من
موحد للفعاليات
شهر آذار الجاري تحت عنوان
ّ
«احتاللكم تحت اقدامنا».
وتنطلق الفعاليات اليوم عبر حملة إعالمية
تعبوية للمشاركة في الفعاليات المناهضة
لالحتالل السعودي وللتأهب لتنفيذ خطوات
العصيان المدني الجزئي ،كما تنطلق تظاهرات
الموحد ال ُمعلَن في السادس من
تحت الشعار
ّ
آذار ،وذلك في مناطق مركزية من البالد.
ويضاف إلى هذه الفعاليات افتتاح معارض
للصور الفوتوغرافية تو ّثق جوانب من الجرائم
السعودية بعد احتالل البحرين ،على أن تتجدّد
التظاهرات الشعبية المركزية في الثامن من آذار،
ويأخذ التصعيد الثوري في التاسع من آذار تمهيدا ً
للعصيان المدني.

وف��ي ال��ع��اش��ر م��ن آذار ُت��ن� ّ
�ظ��م سلسلة من
االعتصامات تحت شعار «مرافئ الحرية» ،فيما
تبلغ التظاهرات الشعبية ذروتها يوم الجمعة 11
من آذار.
وبعد إنهاء االعتصام ،أي في  15من الشهر
ال��ج��اري ،تنطلق تظاهرات في سترة ومناطق
أخرى تحت شعار «ارفعي الرأس يا سترة األبية»
تخليدا ً لذكرى الشهيد أحمد فرحان ،الذي اغتالته
القوات السعودية في مثل هذا اليوم قبل خمسة
أعوام ،على أن ُتن ّفذ فعالية ثورية وشعبية خاصة
في  16من آذار تحت شعار «كل ترابنا ميدان»،
تخليدا ً لذكرى الهجوم السعودي بالتعاون مع
النظام على دوار اللؤلؤة ،حيث يحتشد الثوار في
هذه الفعالية بمختلف الساحات ،على أن يتلو
ذلك فعاليات ُيعلَن عنها في حينه.
وشهدت البحرين في  14من شباط العام

 2011ان��ط�لاق ث���ورة شعبية ق��ادت��ه��ا قوى
المعارضة للمطالبة ب��إص�لاح��ات سياسية
واقتصادية ،كإقامة الملكية الدستورية عن
طريق صياغة دستور جديد يت ّم بموجبه انتخاب
الحكومة من ِقبَل الشعب ،إضاف ًة إلى حل مجلس
الن ّواب الشكلي وتشكيل مجلس يم ّثل شرائح
الشعب .وطالب الثوار بضرورة تداول السلطة
التنفيذية بوساطة االنتخابات الحرة وحرية
تشكيل األحزاب وإطالق حرية الرأي والتعبير،
ووقف التجنيس السياسي.
إلاّ أنّ هذه المطالب المشروعة لم ترق للنظام،
ليبدأ مسلسالً إجراميا ً بحق الشعب البحريني
بدعم سعودي ،حيث سقط عشرات الشهداء،
و ُزجّ بالمئات في السجون و ُقطعت أوصال المدن
إلسكات صوت البحرينيين ،وال��ذي م��ازال إلى
اليوم يصدح مطالبا ً بالحرية .

واللجان الشعبية تتقدّم باتجاه ب��اب المندب ،بعد
معارك عنيفة مع قوات هادي والتحالف السعودي في
أطراف منطقة ذو باب.
كما أعلن مصدر عسكري مقتل  70عنصرا ً من قوات
التحالف السعودي وهادي باستهداف صاروخ توشكا
معسكر الماس في مأرب شمال شرق البالد.
من جه ٍة أخرى ،أفاد مصدر محلّي بوصول تعزيزات
عسكرية للجيش السعودي ،بينها كاسحات ألغام إلى
منطقة الموسم السعودية المواجهة لميدي اليمنية.
سياق متصل ،أعلن مصدر يمني استشهاد عدد
في
ٍ
من المدنيين وجرح آخرين بينهم نساء وأطفال بغارات
العدوان السعودي على مدينة النظير في مديرية رازح
في محافظة صعدة.
واستهدفت الطائرات السعودية منازل وممتلكات
المواطنين بمديرية باقم والسوق الزراعي بالمحافظة،
ما أدّى إلى تدميرها بشكل كامل وإصابة طفل برصاص
المرتزقة بمنطقة األقروض بمديرية الوازعية في تعز،
فيما تتواصل الغارات السعودي ُة على المدينة السكنية

وكانت البحرين شهدت أمس تظاهرات دعا
إليها تيار الوفاء اإلسالمي ،وهي أتت عش ّية
سلسلة فعاليات إلح��ي��اء ال��ذك��رى الخامسة
لالحتالل السعودي.
ودعت قوى الثورة لتنظيم عصيان مدني في
الثالث عشر والرابع عشر من الشهر الجاري
تحت ع��ن��وان م��وح��د للفعاليات ،كما ُت ِّ
نظم
تظاهرات واعتصامات ومعارض رفضا ً لالحتالل
السعودي للمدن البحرينية.
يأتي ذلك في وقت أ ّك��د فيه المقرر الخاص
المعني بالمدافعين عن حقوق
باألمم المتحدة
ّ
اإلنسان ميشيل فورست ،أنّ السلطات البحرينية
تحاول تغيير التركيبة السكانية في البالد.
وقال فورست خالل كلمته في مجلس حقوق
االنسان ،إنّ سحب الجنسية أسلوب وإج��راء
عقابي تما ِرسه السلطة البحرينية كي تمنع
الناس من ممارسة أبسط حقوقهم .وأضاف أنّ
هناك تناقضاً ،حيث تمنح السلطات الجنسية
ألشخاص وتسحبها من اآلخرين.
وأع����رب ف��ورس��ت ع��ن قلقه م��ن اس��ت��م��را ِر
اعتقال األمين العام لحركة الوفاق الشيخ علي
سلمان.
وتضامنا ً مع ال��رم��وز المعتقلين ،شاركت
الجماهير البحرينية في تظاهرة في سترة.
وبحسب «ائتالف  14فبراير» ،خ�لال هذه
التظاهرة الحاشدة التي حملت عنوان «أنتم
تيجان ال��رؤوس» ،أطلق المتظاهرون شعارات
ث��ور ّي��ة ف��ي التضامن م��ع األس���رى «معتقلي
الرأي» ،كما أعلنوا رفضهم للبلطجة اإلعالميّة،
مؤ ّكدين في هتافاتهم مواصلة الحراك الثوريّ
حتى إسقاط النظام.

التحالف الأميركي( ...تتمة �ص)9
وا ّتخذت قوات الجيش والشرطة العراقية إجراءات
أمنية مشدّدة في الشوارع المؤدّية للمنطقة الخضراء،
وخاصة في ساحة التحرير ومنطقة كرادة مريم وسط
بغداد.
وفي البصرة ،أكبر مدن جنوب العراق ،تظاهر اآلالف
من المواطنين والناشطين للمطالبة بتنفيذ إصالحات
حكومية ،ومكافحة الفساد اإلداري والمالي ،ومحاسبة
المسؤولين الفاسدين .كما تظاهر عشرات اآلالف ،الجمعة،
أمام مجالس محافظات واسط وكربالء وميسان وبابل،
تلبية لدعوة الصدر ،وسط إجراءات أمنية مشدّدة.
من جهته ،دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
المتظاهرين ،إلى «المحافظة على سلميّة احتجاجاتهم،
واالل��ت��زام بالنظام العام وحماية الممتلكات لتفويت
الفرصة على المتصيّدين» .وأضاف العبادي ،عبر وسائل
يوجه «المؤسسات الدستورية
التواصل االجتماعي ،أ ّنه ّ
ف��ي ال��دول��ة إل��ى االس��ت��م��اع إل��ى ش��ك��اوى المواطنين
واحتجاجاتهم».
ميدانياً ،أ ّكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في
العراق ،أبو مهدي المهندس ،أنّ طيران التحالف األميركي
لم يشارك في عمليات تحرير جزيرة سامراء ،مشيرا ً إلى
أنّ القوات األمنية والحشد الشعبي سيقومون بإعادة
العائالت النازحة إلى مناطقها خالل اليومين المقبلين.
وأفاد موقع «السومرية نيوز» أول أمس ،أنّ المهندس
قال خالل مؤتمر صحفي بصالح الدين« :إنّ المساحة
التي خضناها في صحراء سامراء تبلغ نحو 5000
كم» ،مشيرا ً إلى أنّ «العمليات انطلقت من أكثر من 10
محاور».
وأض��اف« :أنّ القوات األمنية من الجيش العراقي
والشرطة االت��ح��ادي��ة والحشد الشعبي ش��ارك��ت في
العملية التي شهدت غياب تا ّم لطيران التحالف الدولي»،
الفتا ً إلى أنّ «القوات تم ّكنت من قتل أعداد كبيرة من تنظيم
داعش».
وتابع المهندس« :أنّ القوات األمنية وصلت أيضا ً إلى

الإفراج عن �إيطال َّيين اختطفهما «داع�ش» في ليبيا

كيري ّ
يجدد دعم ال�س ّراج تزامن ًا مع ا�شتعال معارك بنغازي

أ ّكد وزير الخاريجية األميركي جون
كيري ،أنّ واشنطن ستواصل دعمها
لرئيس ال���وزراء الليبي فايز السراج
وحكومته قبل اجتماع تونس األسبوع
ال��ق��ادم ،تزامنا مع اشتعال المعارك
بالمحور الغربي لبنغازي.
وقالت الخارجية األمريكية في بيان
لها ،الخميس  3آذار ،إنّ كيري «عبّر
عن قلقه من أ ّنه على الرغم من جهود
غالبية الزعماء الليبيين لترسيخ
ه��ذه الحكومة ،إلاّ أنّ مجموعة من
المعرقلين منعت تصويتا ً رسميا ً كان
سيصدّق على تشكيلة مجلس الوزراء
في ليبيا».

يأتي هذا البالغ لدى اجتماع وزير
الخارجية األميركي جون كيري بمارتن
كوبلر ،المم ّثل الخاص لألمين العام
لألمم المتحدة ،بشأن ليبيا لمناقشة
مساعي دعم حكومة ليبية موحدة.
من جهته ،أبلغ كوبلر مجلس األمن
التابع لألمم المتحدة هذا األسبوع،
أنّ ليبيا «تحتاج إلى السير ُقدُما ً اآلن،
وإلاّ فإنها ستتع ّرض لخطر االنقسام
واالنهيار».
وكان المبعوث األممي إلى ليبيا قد
أعلن في وقت سابق فشله في إقناع
كل األطراف بالتوافق على حل سياسي
لألزمة في ليبيا ،مشيرا ً إل��ى تدهور

الوضع اإلنساني ج ّراء استمرار التوتر
األمني في البالد.
وأ ّك����د ف��ي إح��اط��ت��ه ال��ت��ي قدّمها
األربعاء لمجلس األمن الدولي ،التزامه
باالجتماع م��رة أخ��رى م��ع األط��راف
المختلفة .وأوضح أ ّنه «ال يمكن لليبيا
أن تظل رهينة ألق��ل� ّي��ة م��ن مجلس
ال��ن�� ّواب» ،ف��ي إش���ارة إل��ى معارضي
تشكيلة حكومة ال��وف��اق الوطني.
المضي
وأضاف أنّ هناك «أغلبية تدعم
ّ
ُقدُماً» ،مؤ ّكدا ً أ ّنه سيواصل دعم تنفيذ
االتفاق السياسي الليبي ،وأنّ هذه
الخطة «ال بديل عنها».
وش�����دّد ع��ل��ى ض�����رورة م��س��اءل��ة

المعرقلين على أساس قرارات مجلس
األمن.
كما ح � ّذر كوبلر من استمرار تمدّد
نفوذ «داعش» ،داعيا ً إلى توحيد قوات
األم��ن الليبية ،م��ؤ ّك��دا ً استحالة ذلك
«إلاّ من خالل حكومة وف��اق وطني»،
لمواجهة هذا التنظيم.
على صعي ٍد آخ���ر ،أف���ادت تقارير
إعالمية أم��س ،ب��أنّ اثنين من أربعة
إيطاليين اخ ُتطفوا في ليبيا من ِقبَل
تنظيم «داع��ش» اإلرهابي ،ت ّم اإلفراج
عنهما ّ
مؤخراً.
وأش��ارت وكالة «أنسا» اإليطالية
ل�لأن��ب��اء أول أم���س ،إل���ى أنّ وزارة

لموظفي شركة الكهرباء في مديرية المخا ،مستهدفة
مناطق متفرقة في صنعاء وم��أرب .وأعلنت القوات
اليمنية إع��ادة تأمين جبل مسيعد في تعز ،ومقتل
وإصابة  20عنصرا ً من المرتزقة باستهداف آليّتهم
شرقي الجوف.
على صعي ٍد آخر ،أ ّكد وكيل األمين العام لألمم المتحدة
للشؤون اإلنسانية ،ستيفن أوبراين ،مقتل وإصابة نحو
ألفي طفل في اليمن منذ بدء العدوان.
وقال أوبراين أول أمس ،خالل جلسة لمجلس األمن،
إنّ  90طفالً على األقل ُقتلوا منذ بداية العام الحالي
في الغارات الجوية والقصف المدفعي والمواجهات
المسلحة ،مشيرا ً إلى أنّ «منظمة األمم المتحدة للطفولة
«اليونيسيف» ومنظمات أخرى ،تحاول على مدى أشهر
إيصال المساعدات إلى اليمن».
وح � ّذر وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون
ومنسق اإلغاثة ،ستيفن أوبراين ،الخميس 3
اإلنسانية
ّ
أذار ،من ا ّتخاذ أي خطوات من شأنها إبطاء وتيرة تدفق
المساعدات التي تزايدت مؤخرا ً عبر الموانئ إلى اليمن.

الخارجية اإليطالية أ ّك��دت صحة نبأ
اإلفراج عن المواط َنين اإليطاليَّين.
يُذكر أنّ الوكالة ذك��رت سابقا ً أنّ
اثنين آخرين من المواطنين المختطفين
في ليبيا منذ تموز الماضي ربما ُقتال
في أثناء نقلهما بعد أن تع ّرضت قافلة
تقلذ اإليطاليين لهجوم من قوات األمن
المحلية.
وكانت وزارة الخارجية اإليطالية قد
رجحتسابقا ًمقتلاثنينمنالمواطنين،
ّ
وهم فاوستو بيانو وسالفاتورا فايال،
اللذان عمال في شركة البناء «بوناتي».
ويُذكر أنّ مقطع فيديو ورد بعد الهجوم
أظهر جثتين للرهينتين اإليطاليين.

محور الثرثار ،وهي تستعد لتحرير المنطقة من سيطرة
التنظيم اإلرهابي» ،معتبرا ًأنّ «الثرثار منطقة استراتيجية
ألنها حلقة وصل بين األنبار وصالح الدين».
وأوضح أنّ «عائالت من  64قرية ضمن جزيرة سامراء
نزحت إلى خارج مناطقها بسبب العمليات العسكرية
الجارية في المنطقة» ،مبيّنا ً أنّ «القوات األمنية والحشد
الشعبي سيعيدون تلك العائالت إلى مناطقها خالل
اليومين المقبلين».
وكانت قد أعلنت مصادر الحشد الشعبي في العراق
عن تحرير مساحة  5000كيلومتر مربع خالل العمليات
األخيرة في جزيرة سامراء.
ه��ذا وتستمر عملية أم��ن جزيرة س��ام��راء في حصد
أهدافها مع اإلن��ج��ازات العسكرية االستراتيجية التي
حققتها منذ انطالقها ..وف��ي يوميات المعارك التي
يستمر بها الحشد الشعبي في منطقة غ��رب سامراء
االستراتيجية ،ت ّم تحقيق إنجازات كثيرة تم ّثلت في
تحرير قرى السالم والجوزة وعين الفرس والصالحية
والفياضية في محور العمليات الشمالي ،بينما تستمر
القوات العراقية المشتركة باستهداف آليات «داعش»
المفخخة وفلولهم التي تحاول الهرب من الميدان.
وأ ّكد رئيس لجنة األمن والدفاع النيابية في البرلمان
العراقي ،حاكم الزاملي ،أنّ جميع المحاور تقدّمت
بخطوات سريعة ألنّ هناك انكسار وانهزام للـ»دواعش»،
والصفحة األول��ى ت� ّم إكمالها من قِبل فصائل الحشد
الشعبي وسرايا السالم والجيش العراقي.
وقد نجحت القوات المهاجمة بإجالء عشرات العوائل
وتفجير عشرات العبوات الناسفة ،بينما باشرت القوات
األمنية بالمرحلة الثانية من العمليات العسكرية في
المنطقة ،وبذلك تكون حصيلة العمليات في األي��ام
الماضية تحرير مساحة تقدر بخمسة آالف كيلومتر مربع
في العمليات التي انطلقت من عشرة محاور ،وبدون أي
ّ
تدخل من قوات التحالف األميركي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1سامري حاول أن يشتري من بطرس الرسول القدرة
على صنع المعجزات فخذل
2 .2مرفأ فرنسي ،من أيام األسبوع
3 .3مرفأ برازيلي ،حرف نصب
4 .4أطفأ النار ،قلة نومنا
5 .5سكان إقليم السيم األقدمون في إيطاليا ،مدينة إيرانية
6 .6آلة طرب ،مدينة أميركية
7 .7للنداء ،جوهر ،ظرف مكان ،أحد الوالدين
8 .8مدينة في جنوب غواتيماال ،شديد السواد
9 .9أبو البشرية ،بحر ،أمر عظيم
1010ساحر ،أول الصباح
1111رقدتا ،سهام
1212يصلح البناء ،إكتمل األمر ،منزل

1 .1دولة أوروبية ،من الطيور
2 .2أنت (باألجنبية) ،تجمعانها عن األرض
3 .3مرفأ إيطالي ،تشي
4 .4مصيبة ،والية أميركية
5 .5فاخرت ،عيش هني ،م ّد الحبل
6 .6إلهة سامية عبدها الفرس واألرم��ن واليونان ،أشرتم
باليد
7 .7إتهمتها ،للنفي
8 .8مخبر القصة ،قرع الجرس ،للنداء
9 .9الضعف ،مدينة في وسط السودان
1010شعور ،أوتوماتيكي ،يقطع
1111من المحرمات ،هضبة صحراوية شمالي تشيلي
1212تضيء ،فقرة ،أداة جزم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،523617984 ،179284365
،834956721 ،486593172
،265471893 ،791832456
،358169247 ،612748539
947325618

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1البقاع الغربي  ) 2فلسطين،
ادي��ان  ) 3تركان ،رميت  ) 4ودا،
اباغت ،ام  ) 5دينار ،زر ،اني ) 6
يا ،ليماسول  ) 7تندمان ،نسرين

 ) 8انا ،االوان  ) 9ينافس ،سيتل
 ) 10االي���م ،اب��ت ،ف��ي  ) 11له،
البند ،دان  ) 12يبت ،يد ،ليل.
عموديا:
 ) 1افروديت ،مالي  ) 2ل ل،
ديانا ،لهب  ) 3بستان ،دنيا ) 4

قطر ،المانيا  ) 5ايكاريا ،املي ) 6
عناب ،مناف ،يد  ) 7ن��ازا ،لسان
 ) 8ال ،غرسنا ،بدل  ) 9غدرت،
وس��وس��ت  ) 10ري��م ،ال���رأي ،دل
 ) 11بايان ،ينتفا  ) 12ينتميان،
لينا.

 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).

