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تتمات  /ت�سلية
م�سلم� :أكراد �سورية ( ...تتمة �ص)9
وحلفاءه تمكنوا من استعادة السيطرة على
بلدة العيس وتلتها بريف حلب الجنوبي،
عقب هجوم معاكس على المنطقة التي
سيطرت عليها «جبهة النصرة» والفصائل
المتحالفة معها ل��س��اع��ات ،إث���ر هجوم
على المنطقة بعد عصر االثنين ،وترافقت
االشتباكات مع قصف عنيف متبادل وغارات
للطيران الحربي والمروحي.
وكان الجيش السوري أعلن أن الهجوم
ال���ذي شنته ج��م��اع��ات مسلحة على تلة
العيس ف��ي ري��ف حلب الجنوبي ك��ان من
طرف «جيش الفتح» ،المؤلف من الجماعات
المسلحة اإلره��اب��ي��ة ال��م��وج��ودة ف��ي حلب
وإدلب.
واعتبر في بيان أن «الجماعات المسلحة
في حلب وإدل��ب مسؤولة عن نقض هدنة
وقف إطالق النار ..وعلى هذا األساس تكون
قيادات تلك الجماعات المسلحة قد رمت
بعرض الحائط جمیع بنود الهدنة».
وأكد الجيش وحلفاؤه أنه «بناء على الحق

ويرى مسلم أن األولوية في المفاوضات
يجب أن تكون ضمان تنفيذ الهدنة وتحديد
التنظيمات والفصائل اإلرهابية ومناقشة
مستقبل سورية.
وأش��ارت الوكالة إل��ى أن اللجنة العليا
للمفاوضات كانت قد أعلنت في وقت سابق
أن جدول األعمال يجب أن يتوجه نحو إقامة
« هيئة حاكمة انتقالية».
ونوه صالح مسلم بأنه يجب على روسيا
والواليات المتحدة أن تبذال ق��درا ً أكبر من
الجهود م��ن أج��ل ضمان وق��ف القتال في
سورية.
وقال« :من جديد نعلن أننا نريد تطبيق
الالمركزية في سورية» والتسمية ال تهم،
المهم الجوهر بحسب تعبيره.
م��ي��دان��ي �اً ،اس��ت��ع��اد ال��ج��ي��ش ال��س��وري
وحلفاؤه أمس السيطرة على كامل النقاط
التي دخل إليها مسلحون في محيط بلدة
العيس في ريف حلب الجنوبي.
وأفاد نشطاء معارضون كذلك بأن الجيش

الطبيعي للجيش العربي السوري بالرد
على هذا النقض الفاضح للهدنة المعلنة،
فإنه ابتداء من تاريخ  8آذار  2016ستعاود
القوات السورية العمليات في جميع جبهات
حلب بالرد الفوري بما تراه مناسبا على أي
خرق يطال كل الجبهات».
وك��ان اإلع�لام الحربي ف��ي س��وري��ة أكد
أن الجيش السوري أحرز تقدما ً في التالل
ال��س��ود غ��رب مدينة القريتين ف��ي ريف
حمص الشرقي واستعاد السيطرة على
تلة «التركس» إثر اشتباكات مع مسلحي
داعش وأوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.
كما تصدى الجيش السوري لهجوم شنه
مسلحو داع��ش في منطقة المقالع غربي
ت��دم��ر واوق���ع قتلى وج��رح��ى ف��ي صفوف
المهاجمين.
تقدم الجيش السوري وحلفائه في تدمر
والقريتين جاء من جهة البيارات غرب تدمر
والمثلث فيما سيطر الجيش على تلة الساتر
الغربي غرب القريتين ،وقد أكدت مصادر
ّ

عسكرية أنّ القرار اتخذ باستعادة تدمر
والسخنة وهي ستكون أولى الخطوات ّ
لفك
الحصار عن طريق دير الزور البريّ .
وفي سياق آخر ،ذكر مركز تنسيق الهدنة
في حميميم أمس أن عدد المجموعات التي
دخلت الهدنة في سورية ارتفع إلى ، 37
عقب انضمام مجموعتين جديدتين.
ونوه المركز إلى أن عدد المراكز السكنية
التي تم االتفاق معها على تنفيذ الهدنة ،ال
يزال  42مركزاً.
وفي محافظة حماة وبمبادرة من المحافظ
عقد اجتماع للمشاركين ف��ي المصالحة
الشعبية «من  82قرية وبلدة» حيث أكدوا
ض���رورة الحفاظ على وح��دة س��وري��ة عن
طريق وقف العمليات القتالية وإقامة الحوار
السياسي الوطني الداخلي.
في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية في
بيان لها أنها سجلت سبعة انتهاكات التفاق
وق��ف القتال ف��ي س��وري��ة خ�لال الساعات
األربع والعشرين الماضية.

القوات الأمنية ( ...تتمة �ص)9
ولفت الى أن العالقات التي تربط العراق مع االتحاد الروسي
هي عالقات جيدة ،مشيرا ً إلى أن «العديد من مشاريعنا تقوم
بها روسيا بناء على اتفاقيات اآلن وحتى سابقا ً مع االتحاد
السوفياتي» .وعبّر عن رضاه عن عمل الشركات الروسية الكبيرة
التي تعمل في العراق مثل «لوك اويل» و«غازبروم نفط».
على صعيد آخ��ر ،قال السيد أحمد الصافي ،ممثل المرجع
الديني السيد علي السيستاني ،والذي يلقي الخطب نيابة عنه،
إن المرجع الديني لن يتطرق إلى أمور السياسة بعد اليوم.
ويعَ ُّد هذا اإلعالن غير المسبوق ،األول من نوعه ،منذ أن كشف
في الخامس من كانون الثاني  2004عن رؤيته السياسية بشأن
إجراء أول انتخابات لتشكيل أول مجلس وطني عراقي ،والذي
انبثقت منه أول حكومة عراقية.
والسؤال الكبير هنا :هل سحب السيستاني يده بشكل كامل من
العملية السياسية ،التي رعاها بفتاواه منذ  12سنة؟ وهل يعد
توقفه عن الخوض في شؤون السياسة ،توقفا ً عن رعاية التحالف
الوطني؟ علما ً أن ذلك سيكون ذا تأثير كبير ،باعتبار أن السيستاني
شخصية دينية لها وزنها في العراق؛ إذ يتمتع بنفوذ شعبي واسع،
ال يملكه أحد من السياسيين ،أو رجال الدين في البالد.
وكان لتداعيات سحب السيستاني يده أن دعا رئيس الوزراء

ت�ضامن عربي ...
(تتمة �ص)9

حيدر العبادي إلى تغيير جوهري في العملية السياسية ،يتمثل
باختيار وزراء تكنوقراط من خارج التشكيلة الحزبية ألطراف
العملية السياسية الحالية .وقد القت دعوة العبادي تأييدا ً كبيرا ً
من زعيم «التيار الصدري» السيد مقتدى الصدر ،لكنها ووجهت
بتردد من قبل بقية المكونات العراقية.
ميدانياً ،أعلنت مصادر أمنية عراقية تحرير منطقة زنكورة
شمال مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم «داعش» ،ورفعت العلم
العراقي فوق أحد أبينتها.
وأعلنت لجنة األمن في مجلس ناحية الوفاء التابع لمحافظة
األنبار ،أمس باستعادة القوات األمنية لمنطقة زنكورة ،مشيرة
إلى انسحاب مسلحي «داعش» إلى قضاء هيت غربي الرمادي
دون مقاومة.
وأشار رئيس اللجنة حسين كسار في حديث مع «السومرية
نيوز» إلى أن «القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف
الدولي شارك في العملية وكان له دور كبير» ،مضيفا ً أن فوجا ً من
أفواج شرطة األنبار تحرك إلى المنطقة لبسط األمن فيها.
وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت في وقت سابق مباشرة
تنفيذ تحرير منطقة زنكورة والقرية العصرية قرب الرمادي.
وذكر بيان لوزارة الدفاع« :أن قوات فرقة المشاة السادسة

عشرة والقطعات الملحقة بها وق��ي��ادة العمليات الخاصة
نفذت فجر أمس عملية موسعة لتطهير منطقة زنكورة والقرية
العصرية».
وأفاد عذال الفهداوي عضو مجلس محافظة األنبار الثالثاء
بأن القوات األمنية عثرت على  10جثث في أحد المنازل المهدمة
بعد العمليات العسكرية ضد «داع��ش» وسط الرمادي مركز
المحافظة.
وقال الفهداوي لوكالة األنباء األلمانية إن القوات األمنية وأثناء
عمليات تطهير المباني من العبوات الناسفة التي زرعتها عناصر
تنظيم داع��ش تمكنت عثرت على  10جثث مدنيين داخ��ل أحد
المنازل أعدمهم التنظيم في منطقة األندلس وسط الرمادي ثم
فجر المنزل قبل تحرير المدينة.
من جهة أخ��رى لقي ثالثة عراقيين مصرعهم االثنين أثناء
تفكيكهم قنابل زرعها تنظيم «داعش» في مدينة الرمادي ،ما يرفع
عدد الذين قضوا أثناء تفكيك هذه القنابل إلى  35في شهرين.
وقال محافظ األنبار صهيب الراوي لوكالة «فرانس برس» إن
هؤالء المقاتلين ينتمون إلى عشائر محلية وقتلوا بانفجار عبوات
يدوية الصنع كانوا يحاولون تفكيكها ،مشيرا ً إلى أن الخطر
الناتج من هذه القنابل ال يزال يحول من دون عودة السكان.

اليمن :محادثات ( ...تتمة �ص)9

وعبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
والرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند عن تضامنهما
مع تونس في حربها ضد اإلرهاب.
كما عبرت البحرين والمغرب وال��ج��زائ��ر عن
تضامنها م��ع ت��ون��س م��ؤك��دة ض����رورة تكثيف
وتنسيق الجهود اإلقليمية وال��دول��ي��ة م��ن أجل
التصدي للتهديدات والمخاطر اإلرهابية العابرة
للحدود ،خاصة في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل
والصحراء.
من جهتها ،استنكرت حكومة الوفاق الوطني
الليبية االع��ت��داء اإلره��اب��ي مشيرة إل��ى دعمها
وتضامنها مع تونس ،كما أكدت في بيان استعدادها
الكامل للتعاون مع ال��دول كافة من أجل مالحقة
المجرمين.

بدوره قال الناطق باسم القوات المسلحة
اليمنية العقيد ش��رف لقمان ان التفاهمات
وال��ت��ق��ارب��ات ه��ي م��راح��ل اعتيادية ف��ي كل
المعارك .وش��دد لقمان على أنه لم توقع أي
إتفاقية أو حتى تفاهم والمعركة قائمة في دحر
المعتدي وردع كل من تسول له نفسه المساس
بتضحيات الشعب اليمني.
م��ي��دان��ي�اً ،تمكنت ق���وات الجيش اليمني
واللجان الشعبية من القضاء على عدد من
مرتزقة العدوان السعودي خالل مواجهات
بمحافظتي حجة في شمال غ��رب العاصمة
ومأرب في شرق صنعاء.
واس��ت��ه��دف ال��ج��ي��ش ال��ي��م��ن��ي وال��ل��ج��ان
الشعبية ،تجمعا ً لمرتزقة ال��ع��دوان على
الحدود مع السعودية باتجاه مديرية ميدي

بمحافظة حجة ،كانوا يعتزمون الزحف إلى
داخل األراضي اليمنية.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة «سبأ» أن
الجيش واللجان الشعبية استهدفوا تجمع
المرتزقة بصواريخ الكاتيوشا ،ما أدى إلى
سقوط قتلى وج��رح��ى ف��ي صفوفهم بينهم
قيادي كبير.
من جانبه ،أوضح مصدر عسكري أن القوات
اليمنية المشتركة استهدفت بصاروخ موجه
مدرعة للمرتزقة حاولت التقدم باتجاه منطقة
المشجع في مديرية صرواح ،ما أدى إلى مقتل
وإصابة عدد من المرتزقة كانوا على متنها.
كما قتلت عشرة من المرتزقة في مواجهات
بمناطق نهم والجدعان بينهم القيادي صالح
االقرع.

وك��ان��ت م��ص��ادر يمنية أك���دت أن ال��ق��وات
اليمنية قصفت تجمعات المرتزقة في معسكر
الخنجر في الجوف بصاروخ قاهر  1 -وألحقت
بهم خسائر كبيرة.
كما تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان
الشعبية من القضاء على ع��دد من مرتزقة
ال��ع��دوان السعودي بمحافظة م��أرب شرقي
اليمن .وأوض��ح مصدر عسكري أن القوات
اليمنية استهدفت ب��ص��اروخ موجه مدرعة
للمرتزقة حاولت التقدم باتجاه منطقة المشجع
في مديرية صرواح ،ما أدى إلى مقتل وإصابة
عدد من المرتزقة كانوا على متنها.
وقتلت ه��ذه ال��ق��وات عشرة م��ن المرتزقة
في مواجهات بمناطق نهم والجدعان بينهم
القيادي صالح األقرع.

�إيطاليا تنفي ( ...تتمة �ص)9
وأض��اف« :إذا كانت هناك حاجة لتدخل فإن إيطاليا لن
تتراجع .لكن ليس هذا هو الوضع اليوم .فكرة إرسال خمسة
آالف جندي ليست مطروحة على الطاولة».
وكان رينتسي يرد على السفير األميركي في إيطاليا جون
فيليب الذي صرح لصحيفة «كورييري ديال سيرا» ،الجمعة،
بأن روما قد ترسل ما يصل إلى خمسة آالف جندي ،قائالً:
«نحن في حاجة ألن نجعل طرابلس آمنة ونضمن أن داعش
لم تعد قادرة على شن هجمات».
وتعمل روما مع الدول الغربية واألمم المتحدة لمحاولة
إقناع الحكومتين المتنافستين في ليبيا بتشكيل حكومة
وحدة وطنية واح��دة وتركيز الجهود على محاربة تنظيم
داعش اإلرهابي.

في الوقت نفسه شن األميركيون غارات جوية على مواقع
لتنظيم «الدولة اإلسالمية» في ليبيا ،وتقوم فرنسا بطلعات
استطالع .وذك��رت وسائل إع�لام إن ق��وات خاصة أميركية
وفرنسية وبريطانية موجودة في ليبيا.
وك��ان مسؤولون إيطاليون قالوا إن إيطاليا أرسلت
نحو  40م��ن رج��ال المخابرات إل��ى ليبيا ف��ي األسابيع
القليلة الماضية وأن  50آخرين من أفراد القوات الخاصة
سينضمون إليهم.
لكن روم���ا ت��ق��اوم ض��غ��وط�ا ً للسماح ل��ط��ائ��رات حربية
وطائرات مسلحة من دون طيار بشن هجمات على مسلحي
«الدولة اإلسالمية» في ليبيا انطالقا ً من أراضيها .وتحاول
أيضا ً إقناع حلفائها بالحد من عملياتهم لحين تولي حكومة

وحدة وطنية ليبية مهامها وتطلب مساعدة دولية.
إلى ذل��ك ،دعت األم��م المتحدة جميع األط��راف الدوليين
إلى استخدام نفوذهم لتهدئة األوضاع في ليبيا ،معتبرة أن
انعدام أي تقدم سياسي سيؤدي إلى مضاعفة هجمات تنظيم
داعش وتقدمه على األرض.
وق��ال األمين العام لألمم المتحدة ،بان كي م��ون ،خالل
زيارته الجزائر ،إن «الحوار الشامل هو السبيل األمثل لحل
األزم��ات وإن أي حل عسكري من شأنه أن يزيد األوض��اع
تأزماً».
وأكد بان كي مون أن ما يجب القيام به هو إجراء حوار
شامل ،مشيرا ً إلى دور الجزائر في عملها مع األطراف كافة من
أجل تسوية الوضع في ليبيا.

ال�صدر� :سفارات بغداد �آمنة
عدا الأميركية والبريطانية
قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
إن السفارات الواقعة في المنطقة الخضراء في بغداد
ستكون بمأمن من أي اعتداء إذا اختار الشعب دخول
المنطقة ،على حد تعبيره ،مستثنيا ً من ذلك السفارتين
األميركية والبريطاني.ة
وقال الصدر في رسالة طمأنة للبعثات العربية
واألج��ن��ب��ي��ة داخ���ل المنطقة ال��خ��ض��راء« :تنامى
إل��ى مسامعي أن البعثات الدبلوماسية العربية
والدولية والسفارات أجمع اعترتها بعض المخاوف
من االجتياح الشعبي للمنطقة الخضراء» ،حيث
وجودهم داخل هذه المنطقة .وأضاف الصدر« :من
هنا صار لزاما ً أن أبعث لهم أجمع ،وال سيما منها غير
المحتل ،رسائل تطمين وسالم ،وأننا قوم ال نعتدي
على ضيوفنا أب���دا ً وأن الشعب إذا اخ��ت��ار دخ��ول

المنطقة الخضراء فلن يكون هناك أي تعد عليهم بل
إن أي تعد عليهم سيكون تعديا ً علينا ونحن نرفضه
رفضا ً باتا ً وقاطعاً».
أما السفارتان األميركية والبريطانية فقد استثناهما
الصدر ووصفهما بأنهما سفارات المحتل ،وقال إنه بعث
إلى السفارتين برسالة في خطابه األخير وطالبهما إما
بالسكوت أو باالنسحاب من تلك المنطقة .كما حذرهما
من التدخل عسكريا ً أو استخباراتيا ً أو إعالمياً.
يُذكر أن نحو مئتي ألف من أنصار الصدر تظاهروا
الجمعة الماضية تلبية لدعوته لإلطاحة بما وصفها
بحكومة الفساد ،لكنه أكد في الوقت نفسه أن التظاهرة
تستهدف دعم رئيس الحكومة حيدر العبادي من أجل
القيام بإصالحات شاملة وتشكيلة حكومة تكنوقراط
مستقلة.

البحرين :انطالق مناورات بحرية خليجية
بدأت أمس في قاعدة سلمان البحرية شرقي البحرين،
فعاليات التمرين البحري المشترك بين دول مجلس
التعاون الخليجي تحت اسم «اتحاد .»18
وذكرت وكالة األنباء البحرينية أن التمرين الذي يجرى
تنفيذه بمشاركة البحرية البحرينية والقوات البحرية لدول
مجلس التعاون الخليجي سيستمر حتى  16آذار الحالي.
ويأتي ه��ذا التمرين ضمن سلسلة التمارين الدورية
المشتركة بين دول المجلس لرفع مستوى الكفاءة القتالية
وروح التعاون المشترك في قيادة وإدارة العمليات البحرية
لمواجهة أي تحديات تواجه دول مجلس التعاون.
ويهدف التمرين أيضا ً إلى توحيد المفاهيم العملياتية
وتحقيق التعاون والتكامل في تنفيذ العمليات المشتركة
بشكل عام ،إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق

أكبر قدر ممكن من توحيد مفهوم العمليات المشتركة بين
القوات البحرية بمجلس التعاون الخليجي من أجل تهيئة
أرضية عسكرية صلبة لحماية الحدود البحرية ومكافحة
عمليات اإلرهاب.
وتتزامن هذه المناورات البحرية مع مناورات عسكرية
في مدينة الملك خالد العسكرية بمدينة حفر الباطن شمال
السعودية تحت اسم «رعد الشمال» انطلقت يوم  27شباط
وستستمر حتى العاشر من آذار الحالي ،بمشاركة قواتٍ من
 20دولة ،إضاف ًة إلى قوات درع الجزيرة.
سابق،
ووصفت وكالة األنباء السعودية ،في بيانٍ
ٍ
تمرين «رعد الشمال» بأ َّنه أحد أكبر التمارين العسكرية
في العالم ،من حيث عدد القوات المشاركة ،واتساع منطقة
المناورات.

البحراني يدعو المجتمع الدولي
�إلى ت�صنيف ال�سعودية كـ «نظام �إرهابي»
دعا القيادي في ائتالف شباب ثورة  14فبراير ضياء
البحراني ،الشعوب الحرة ومنظمات المجتمع الدولي
إل��ى أخ��ذ موقف تجاه النظام السعودي ،وتصنيفه
كنظام إرهابي في المنطقة.
وبحسب «منامة بوست» فقد قال البحراني لصحيفة
«الخبر برس» اللبنانية ،إن االئتالف يُشدد على ضرورة
نطاق واسع لتصنيف النظام السعودي
التحرك على
ٍ
كنظام إرهابي ،إذ ال ينبغي السكوت عما يقترفه هذا
النظام من جرائم ضد اإلنسانية في اليمن والبحرين
وس��وري��ة وال��ع��راق ،وال يُمكن أن ي ّ
ُغض الطرف عن
السخي الذي يقدمه للجماعات اإلرهابية ،وفي
الدعم
ّ
مقدمتهما جماعة «داعش» و«القاعدة».

وكشف البحراني عن تحضيرات قائمة على قد ٍم
وس��اق لتحريك م��س��ارات متعددة لتجريم النظام
السعودي.
إل��ى ذل��ك ،وج��ه  39عالما ً بحرينيا ً يتقدمهم كبار
العلماء بيانا ً شديد اللهجة ردا ً على تصريحات وزير
الداخلية البحريني المعادية للثورة ومطالب الشعب
البحريني المحقة.
وبحسب موقع «المقاوم» فقد جاء في نص البيان
الحقيقي
الذي وقعه  39عالما ً بحرينيا ً إن «المطلب
ّ
للشعب ،والذي يراه العلماء ح ّقا ً له على من يتصدّى
لحكمه هو اإلصالح ...حقيقة نعلنها للعالم كله ونعلن
موقفنا الصريح منها».

م�صر تر�شح �أبو الغيط ر�سمي ًا
لمن�صب �أمين عام الجامعة العربية
قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تقدمت بمذكرة
رسمية إلى األمانة العامة للجامعة العربية بترشيح
وزير الخارجية األسبق أحمد أبو الغيط لمنصب أمين
عام الجامعة خلفا ً لنبيل العربي .ونقلت وكالة أنباء
الشرق األوس��ط الرسمية عن أحمد أب��و زي��د المتحدث
باسم الخارجية قوله ،أول من أمس ،إن «المشاورات
التي أجرتها مصر مع الدول العربية الشقيقة كشفت عن
تأييد قوي وعريض للمرشح المصري».
وأضاف« :مصر سبق وأن أعلنت أن مرشحها يتمتع

بثقل وخبرة دبلوماسية كبيرة» .وج��اءت تصريحات
المتحدث المصري تأكيدا ً لما أعلنته الجامعة العربية.
م��ن جهته ،ق��ال أحمد ب��ن حلي نائب األم��ي��ن العام
للجامعة إن األم��ان��ة العامة «قامت بتعميم المذكرة
المصرية على الدول األعضاء بالجامعة بشأن المرشح
المصري».
وحتى اآلن فإن أبو الغيط هو المرشح الوحيد لتولي
المنصب .وسينتخب األمين العام الجديد يوم  15أيار
المقبل.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1جبال بين م��اردي��ن وج��زي��رة اب��ن عمر شمال ما بين
النهرين ،للنداء
2 .2كاتب ،دخلت فجأة
3 .3أمر عظيم ،يسجنهما
4 .4مدينة إسبانية ،أنجبا
5 .5لسع ،مدينة باكستانية ،صاح التيس
6 .6دعمتا ،حرف أبجدي مخفف ،قادم
7 .7للنداء ،أبنية تحت األرض
8 .8جزيرة في الخليج تتبع إمارة أبو ظبي ،أرشدوها
9 .9بعد اليوم ،غول مسخ في الميثولوجيا اليونانية
1010بحيرة شاطئية في رومانيا ،للتفسير ،جهاز على الجنب
األيمن يفرز المادة الصفراء
1111إحسان ،نهر في فرنسا غرب ألمانيا ،وطني
1212من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،نتبعهم ،قرع
الجرس

1 .1عاصمة عربية
2 .2مدينة سودانية ،منزلي
3 .3حفر البئر ،عاصمة عربية
4 .4هواء عذب ،جمع عن األرض
5 .5بلدة في الجزائر
6 .6قبلنا ،سهل األمر ،سقط فجأة (بالعامية)
7 .7ناسكا ً متعبداً ،حاكم
8 .8من أطرافه ،أمي
9 .9مرفأ في بلجيكا ،من األلوان (باألجنبية) ،أحد الوالدين
1010من التوابل ،أقصدكم للزيارة
1111بحر ،إقتربت من ،قطع
1212رفاق السن ،مدينة تركية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،537192684 ،698745321
،489573162 ،214386597
،761428935 ،325961748
،952837416 ،873614259
146259873

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1غسان كنفاني  ) 2وو،
ال ،سنين  ) 3اق��اب��ل ،ف���او ،مد
 ) 4دانته الياري  ) 5ال ،امل،
رنمنا  ) 6لغم ،نبدأ  ) 7ارارات،

ساندت  ) 8خبرت ،رجوع ،ام 9
) ابروا ،الر  ) 10رأت ،يندمان 11
) اس��وان ،المتنا  ) 12دنسوها،
يميل.
عموديا:
 ) 1غ���واداالخ���ارا  ) 2سوق

الغرب ،اسد  ) 3ان ،ماراتون ) 4
ندبتا ،رتب ،اس  ) 5لهمنا ،رينو
 ) 6نا ،البترون  ) 7فلفل ،جادال 8
) ايراسو ،ما  ) 9نسوان ،اعالمي
 ) 10ين ،رمان ،انتم  ) 11يمين،
دار ،ني  ) 12بند ،اكتم ،نال.

 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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Trumbo
ف �ي �ل��م درام � ��ا ب �ط��ول��ة ب��راي��ن
ك��ران �س �ت��ون م ��ن إخ � ��راج ج��اي
روش .م�� ��دة ال � �ع� ��رض 124
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
فوكس).
London Has Fallen
فيلم تشويق بطولة جيرارد
بوتلر من اخراج باباك ناجافي.
مدة العرض  99دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،ديونز ،فوكس).
Zootopia
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
ج�ن�ي�ف�ي��ر غ ��ودوي ��ن م��ن اخ ��راج
ب��اي��رون ه� ��وارد .م��دة العرض
 108دقيقة( .الس ساليناس،
 ،ABCسينما سيتي ،فوكس).
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).

