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قرار رو�سي ( ...تتمة �ص)9

واليتي ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)9

وكان المقداد أكد بعد لقائه رئيس مركز األبحاث االستراتيجية
لمجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر واليتي ،أهمية دور
إيران في المنطقة ،وقال« :إن دور إيران مهم للغاية ،ودورها ال
يقتصر على تسوية مشاكل المنطقة ،بل يتعداه الى المستوى
الدولي ،وإن إجراءاتها تتخذها في منتهى الحكمة والدراية ونحن
مسرورون لنجاح إيران في تسوية واحدة من أكبر مشاكلها على
المستوى الدولي والمتمثلة بالبرنامج النووي».
أما والیتي فقد قال ،إن ایران وسوریة في جبهة واحدة منذ
انتصار الثورة اإلسالمیة وعالقاتهما تتأصل یوما ً بعد یوم
وآثارها مشهودة في كل المنطقة.
وبحسب «إرنا» ،أضاف والیتي أمس خالل لقائه نائب وزیر
الخارجیة السوري فیصل المقداد« :إن إیران هي البلد الثاني
ألصدقائنا السوریین» ،وق��ال« :إذا لم تتعاون إی��ران وسوریة
واألصدقاء في حزب الله والعراقیین ،لكان الوضع في المنطقة
مختلف عما هو علیه اآلن».
وقال والیتي« :إن انضمام روسیا الی محور المقاومة ،یعد
تطورا ً أساسیا ً في المنطقة» ،وأضاف« :أن األعداء كانوا یهدفون
الی تدمیر سوریة التي تعتبر العمود الفقري لمحور المقاومة،
لكنهم لن ینالوا مبتغاهم ،وهذا یكشف أن األعداء مستاؤون من
الدور الذي یعلبه الشعب السوري في الممانعة أمام الصهاینة».
إلى ذلك ،أكد سالم المسلط ،المتحدث باسم معارضة الرياض،
االستعداد إلجراء مفاوضات سالم مباشرة في جنيف مع وفد
الحكومة السورية.
وقال المسلط في حديث لوكالة «تاس» الروسية أمس« :نحن
لسنا ضد المفاوضات المباشرة مع الحكومة ،إذ كان ذلك سيجلب
الحل للشعب السوري» .وأضاف المسلط« :هذا ما نسعى إليه،
ه��ذا هدفنا األس��اس��ي ،أي حل األزم��ة وتحسين وض��ع الشعب
السوري».
من جانبه ،أكد نعسان آغا ،عضو في معارضة الرياض أن
وفدها ال ينوي التوحد مع وفدي موسكو والقاهرة في مفاوضات
جنيف.
وقال آغا في حديث لوكالة «انترفاكس» الروسية« :هناك وفد
واحد يمثل المعارضة السورية ،واآلخرون ليسوا معارضين بل
إنما أنصار النظام» بحسب تعبيره.
على صعيد ترددات سحب بعض الوحدات للقوات الروسية،

أكد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي أن قرار
الرئيس فالديمير بوتين بسحب قوات رئيسية من سورية لن
يؤثر في التنسيق الروسي األميركي حول األزمة السورية.
وق���ال ب��وغ��دان��وف أم��س إن «روس��ي��ا وال��والي��ات المتحدة
ستواصالن محاربتهما المشتركة لإلرهابيين ،بمن فيهم مسلحو
تنظيمي «داع���ش» و«جبهة النصرة» ،مضيفا ً أن «المهمات
المتعلقة بهذه المحاربة ال تزال ضمن جدول األعمال بالنسبة لنا
ولألميركيين».
وأشار بوغدانوف إلى أن جميع الهيكليات الروسية األميركية،
التي تم تشكيلها لضمان وقف إطالق النار في سورية ومحاربة
اإلرهابيين ،ال تزال عاملة.
وفي السياق ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سالح الجو
سيواصل ضرب مواقع اإلرهابيين في سورية ،بعد خروج الدفعة
األولى من طائراتها العسكرية من قاعدة حميميم العسكرية.
بحسب «هافينغتون بوست عربي» ،صرح أحد مساعدي
وزير الدفاع الروسي الجنرال نيكوالي بانكوف ،بأنه من المبكر
جدا ً الحديث عن «انتصار على اإلرهابيين».
وأك��د بانكوف أن «الطيران الروسي لديه مهمة تقوم على
مواصلة الغارات ضد أهداف إرهابية» ،كما نقلت عنه وكاالت
األنباء الروسية من قاعدة حميميم شمال غربي سورية.

وأشار بانكوف إلى أن القوات الروسية والسورية تمكنت
من «إل��ح��اق أض��رار مهمة باإلرهابيين وأرب��ك��ت تنظيمهم
وق ّوضت قدراتهم االقتصادية».
وأحرز الجيش السوري تقدما ً جديدا ً في جبال الهايل غرب
تدمر في ريف حمص الشرقي ،وذلك تحت غطاء جوي كثيف
من الطائرات المروحيّة والحربيّة التابعة للقوات الروسية.
بعد سيطرته على تلة الـ 900التي تعد القمة األعلى في
سلسلة جبال الهايل إثر اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم
«داعش» استخدمت فيها األسلحة الخفيفة والثقيلة وتحت
غطاء الطائرات المروحية والحربية للقوات الروسية.
ومع السيطرة على هذه القمة التي يبلغ ارتفاعها 939
متراً ،يكون الجيش قد أشرف على السلسلة بكامها فضالً عن
إشرافه على مدينة تدمر ومثلثها.
من جهة ثانية ،شنّ الجيش السوري هجوما ً من مواقعه
في جبل االستردة با ّتجاه حقل التيم في ريف دير الزور،
ّ
ومحطة الغاز ،والمعهد التقني
حيث تم َّكن من تطويق الحقل
بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم «داع��ش» .وتقدم
الجيش بعمق  4كلم في منطقة وادي التيم ،حيث سيطر على
جزء من االوتستراد الرابط بين حقل التيم النفطي ومدينة
الميادين.

رو�سيا تزو( ...تتمة �ص)9
الفرقة الـ 15من الجيش العراقي في قضاء
مخمور جنوب الموصل في محافظة نينوى
شمال العراق
ما أسفر عن مقتل ثالثة انتحاريين أجانب
بينما فجر الرابع نفسه بعد محاصرته.
وكانت القوات العراقية أحبطت في وقت
سابق اليوم هجوما ً لتنظيم «داعش» اإلرهابي
على قطعات عسكرية بمنطقة الطريق المكسر
بالقرب من عامرية الفلوجة في األنبار ،ما أسفر
عن مقتل  30إرهابيا ً وإصابة  25آخرين.
من جهة أخرى ،أفادت السفارة الروسية
لدى العراق ،أمس ،أن موسكو قامت بتصدير
األسلحة بشكل مباشر إلى كردستان العراق
لمساعدة القوات المحلية في محاربة اإلرهاب
الدولي.
وجاء في بيان ،نشر على الصفحة الرسمية
للسفارة في «فيسبوك» أن «طائرة روسية على

متنها أسلحة وذخائر مخصصة لكردستان
العراق وصلت في  14آذار إلى مدينة أربيل».
وأش��ار البيان إلى أن هذه الطائرة ليست
األولى التي يوجهها االتحاد الروسي للقوات
العراقية والكردية لمساعدتها في محاربة
اإلرهاب الدولي.
إل��ى ذل���ك ،قتل وأص��ي��ب  13ع��راق��ي �ا ً في
تفجيرين إرهابيين وقعا أمس شمال وغرب
العاصمة بغداد.
ونقلت وكالة أنباء اإلعالم العراقي «واع»
عن مصدر أمني في وزارة الداخلية العراقية
قوله إن «عبوة ناسفة انفجرت بمنطقة سبع
البور شمال بغداد أسفرت عن مقتل عراقيين
اثنين وإصابة ثمانية آخرين».
ف��ي غضون ذل��ك أعلن مصدر أمني مقتل
عراقي وإصابة اثنين آخرين في انفجار عبوة
ناسفة بمنطقة المشتل غرب بغداد.

وك��ان عراقيان قتال وأصيب ستة آخرون
أول م��ن أم��س ج��راء تفجير إره��اب��ي بعبوة
ناسفة جنوب بغداد.
من جهة أخرى ،أحبطت القوات العراقية
هجومين لتنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي في
م��ح��اف��ظ��ة األن���ب���ار وق��ض��ت ع��ل��ى ع��ش��رات
االرهابيين في محافظتي كركوك وبغداد.
ونقلت وكالة األنباء العراقية «واع» عن
مصدر عسكري قوله إن «القوات العراقية
أحبطت هجوما ً لتنظيم داعش اإلرهابي على
قطعات عسكرية في منطقة «الطريق المكسر»
بالقرب من عامرية الفلوجة في األنبار أسفر
عن مقتل  30إرهابيا ً وإصابة  25آخرين.
وكانت القوات العراقية أحبطت هجوما ً
على القطعات العسكرية في منطقة المحمدي
غرب األنبار وقضت على أكثر من  25إرهابياً.
إل��ى ذل��ك قضى س�لاح الجو العراقي على

خمسة من عناصر تنظيم «داعش» اإلرهابي،
بينهم متزعمان هما ماهر ال��ج��راد وج��واد
الرياشي وأصاب  10آخرين بجروح كما دمر
المحطة التي تمثل مفترق طرق تؤدي لقرية
بشير شماال ً وحقلي عالس وعجيل جنوبا في
محافظة كركوك.
وذكر بيان أصدره المكتب اإلعالمي لقيادة
عمليات بغداد أن «القوات العراقية قضت على
 20إرهابيا ً وفككت  15عبوة ناسفة في منطقة
البوشجل كما قتلت  16إرهابيا ً في ناحية
الكرمة غرب بغداد».
وكانت القوات العراقية استعادة السيطرة
أول من أمس على مناطق العكبة والخوضة
وبنان ومنطقة المحمدي فى محيط مدينة
هيت فى محافظة األنبار غ��رب العراق بعد
معارك مع إرهابيي تنظيم «داع��ش» أسفرت
عن مقتل العشرات منهم.

تظاهرات وفعاليات تطالب بالإفراج عن المعتقلين

توقيف معار�ضة بحرينية تنفيذ ًا لحكم ق�ضائي
أوقفت الشرطة البحرينية معارضة بحرينية مع طفلها ،تنفيذا ً
لحكم قضائي صادر بحقها ويقضي بسجنها بعد إدانتها بتهمة
تمزيق صورة الملك ،بحسب ما ذكرت وسائل اإلعالم وناشطون.
وتم توقيف زينب الخواجة مع ابنها في منزلها ،بحسب ما قال
زوجها لصحيفة «الوسط».
وحكم على ابنة الناشط في حقوق اإلنسان عبد الهادي الخواجة
في كانون االول بالسجن لمدة ثالث سنوات بتهمة «شتم الملك».
وكانت أقدمت على تمزيق صورة الملك في قاعة محكمة.
وفي تشرين األول ،خففت محكمة االستئناف في البحرين
الحكم الى السجن لمدة سنة مع دفع غرامة بقيمة ثالثة آالف دينار
(حوالى سبعة آالف يورو) للقضاء البحريني.
وأعلنت زينب الخواجة في تشرين األول أنها ستحتفظ بابنها
البالغ من العمر سنة واحدة في حال دخلت السجن ،بحسب ما
نقلت عنها منظمة العفو الدولية.
ولم يعرف على الفور لماذا انتظرت السلطات خمسة أشهر
حتى تعتقل الناشطة.

ويمضي والد زينب حكما ً بالسجن مدى الحياة بتهمة التآمر
على الدولة.
وقال بريان دوالي من منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومقرها
في واشنطن «هذا األمر رهيب» .وأضاف أن «االعتقال من شأنه أن
يغرق البحرين في أزمتها السياسية».
إلى ذلك ،نظمت تظاهرات وفعاليات في مختلف مدن البحرين
وبلداتها تطالب باإلفراج الفوري عن األمين العام لجمعية الوفاق
المعارضة الشيخ علي سلمان عشية استئناف محاكمته وعن
جميع معتقلي الرأي.
وبحسب «منامة ب��وس��ت» ،طالب المشاركون في فعالية
«الشيخ علي سلمان إرادة حق وعزيمة شعب» ،التي ّ
نظمتها
جمعيّة الوفاق عشية محاكمته  13آذار  ،2016باإلفراج الفوري
عنه ،وعن جميع معتقلي الرأي ،باعتباره رمزا ً للعمل السياسي
السلمي في البحرين ،داعية إلى المواطنة والشراكة في الوطن،
والدفاع عن حقوق المواطنين من دون تمييز بينهم.
أوضح رئيس مركز البحرين الشبابي المحامي علي يحيى،

أن السلطات البحرينية تعتقل محبي الوطن ،ودليل على ذلك
محاكمة الشيخ علي سلمان ،حيث أب��دى ف��ي إح��دى خطبه
اعتراضاته على مجريات السياسة في البلد من دافع المسؤولية
كمواطن وكأمين عام لجمعية سياسية ،فالتهم الموجهة ضده ال
تتوافق مع الدستور وتتناقض مع الحقوق األساسية التي نص
عليها الدستور والشرعية الدولية.

فكيف يكون التفاوض أمام هذا االفتقار األعمى إلى األسس
والحيثيات التي يجب االنطالق منها ،ووسط ذلك التجاهل
واإلجحاف الحاقد ّ
لحق الشعب السوري في تقرير مصيره
من باب األولوية التي يجب أن تأخذ بعين االعتبار ،ومن
منطلق اإليمان بوطن ح ّر مستقل بعيدا ً عن التدخالت
الخارجية بأبسط حقوق هذا الشعب.
وهنا ال ب ّد من السؤال عن ق��رار روسيا بشأن سحب
قواتها من األراضي السورية ،إذ ال أحد ينكر أنّ هذا القرار
كان مفاجأة كبيرة ُذهل بها العدو قبل الصديق :لماذا اآلن؟
وهل في التوقيت مقصد وغاية تزامنا ً مع إطالق مفاوضات
جنيف؟
كما يسأل البعض :هل يمكن ربط هذا القرار بكلمة وزير
الخارجية السوري وليد المعلم مؤخراً؟
هل تخلى الرئيس الروسي فالديمير بوتين عن الرئيس
األس���د؟ إنّ ت���داول ه��ذه العبارة سيكون بيت القصيد
وسيحطم األرقام القياسية ويستحيل تجميدها كرقم في
سجل إحصاء أو تعداد عادي.
من الطبيعي أن يكون هذا القرار مادة دسمة ومستغيثة
ستكون في متناول الجميع وسيتم وضعها على باب
الفرضيات والتكهنات ،لكنّ ذل��ك كله سيعود ،جملة
وتفصيالً وبشكل حتمي ،إلى المواقف المتبناة إزاء األزمة
السورية منذ بدايتها ،ولكن لن نكون بصدد عملية إنتاج
جديدة أم��ام تلك التصريحات وال��ق��رارات ،مهما تغيرت
مصادرها ،بل سنكون أمام عملية قطف ثمار أو حصاد ما
ت ّمت زراعته من قبل...
إذا كان القرار الروسي قد اتخذ ليكون ورقة في المسار
السياسي ال ُم ّتبع في جنيف ،فلن يكون بالتأكيد للضغط
على الحكومة السورية ولرفع معنويات المعارضة
لالستمرار في جموحها ووحشيتها ،بل إلسقاط ورقة
لطالما ل ّوحت بها المعارضة ،كشرط ال ب ّد من تحقيقه
للمضي في العملية السياسية ،وليس ردا ً على ما ص ّرح
به المعلم ،فروسيا تعترف بسيادة سورية ،كدولة قائمة
بذاتها ،واالتفاقات المشتركة بينهما لم تكن يوما ً عبارة
عن إمالءات على الحكومة السورية ،ولو تع ّودت سورية
يوما ً سياسة اإلمالءات والتبعية لما شهدت ساحاتها تلك
الحروب ،وال عانت ما تعانيه كثمن لثبات مواقفها ومبادئها
والرفض القطعي للمساومة عليها.
روسيا ال ت ّتبع سياسة الغموض التي تتطلّب الكثير من
القراءات لتفسيرها وإيضاحها ،وإال لما كانت دخلت خضم
هذه الحرب من األساس ولبقيت على الحياد.
جميع التفسيرات والتحليالت واردة إال تلك التي تقول

إنّ ذلك القرار هو تخ ٍّل روس��ي عن سورية ورئيسها أو
عن مواجهة اإلره��اب ،ال سيما أمام ذلك التقدم الميداني
لتخرج منه روسيا بعد ك ّل ما قدمته كعدو وليس كصديق
وحليف...
يصب في موضوع الخالفات
ما يجري اليوم ال يمكن أن
ّ
واالختالفات بين روسيا وسورية التي قدمت الكثير من
التنازالت لالبتعاد عن حافة الهاوية ،سواء في ما يتعلق
بالمصالحات ،والعفو ع ّمن ساهم في دمار هذا البلد من
باب العمالة والتبعية الصهيونية العمياء بقصد مكاسب
تصب مطلقا ً في مصلحة الوطن باحتماالتها كافة ،واألمر
ال
ّ
يتصل بقبول الهدنة أو تلك المفاوضات مع مَن يقفون
في التصنيف مع الفئة السابقة التي ت ّمت المصالحات
معها...
تلك التنازالت ال تشير إلى عجز الحكومة السورية عن
تحقيق النصر من دونها ،بقدر ما يمكن توصيفها بأنها
عطاءات متزايدة للسير في عملية الحلول التي تتزامن مع
التقدم الميداني ض ّد اإلرهاب ،هذا التقدم الذي سيستمر،
رغم ك ّل التطورات ،حتى يت ّم تحرير ك ّل شبر من األراضي
السورية ،مع روسيا وباقي الحلفاء ،من منطلق الحفاظ
على سيادة األراضي واستقاللها ومواجهة اإلرهاب الذي ال
يميّز بين صديق أو عدو ،والذي سيمتد عبر الحدود كافة
باحثا ً عن بيئة حاضنة لتعصبه وتطرفه.
القواعد الروسية ال ت��زال داخ��ل األراض��ي السورية،
ودخول روسيا هذه الحرب وخروجها اتفاق مشترك مع
سورية وليس احتالال ً أو تبعية وال تخليا ً أو هزيمة ،كما
زعم ويزعم البعض ،وال هي عملية بيع وشراء وال مزاد
علني لمن يدفع أكثر وال عرض مسرحي بنهاية تراجيدية
غير متوقعة لعدم ارتباطه بتسلسل األح��داث فتفاجئ
الجمهور بها ،وال هي عالقة غرامية لم تت ّوج بعرس كبير
لعدم االتفاق على مهر يرضي الطرفين.
وتبقى عملية الفصل ضرورية وسيبقى لنا الضوء
الذي نرى من خالله األمور مشرقة ،مهما كثرت جوانبها
المظلمة ،فالوضع السوري ليس ميئوسا ً منه والمكائد لم
تعُ د أمرا ً غامضا ً يصعب اكتشافه والتراجع غير ممكن.
وروسيا لن تكون يوما ً عدواً ،فما قدمته وساهمت به في
هذه الحرب لمساندة سورية ،بدءا ً من الفيتوات وإحباط
كافة المشاريع التي من شأنها المساس بسيادة األرض
السورية ،وص��وال ً إلى التسارع في التقدم الميداني مع
أبطال الجيش العربي السوري.

سناء أسعد

قتلى لمرتزقة ( ...تتمة �ص)9

جوية على منطقة عزان في مديرية
ذباب الساحلية غرب تعز .وامتدت
ال���غ���ارات إل���ى معسكر ال��ل��واء 22
حرس جمهوري شمال محافظة تعز
وسط اليمن ،كما وإلى صنعاء ش ّنت
مقاتالت التحالف السعودي  8غارات
جوية على منطقة العَ ْرقوب بمديرية
َخوالن شمال المدينة.
معارك بين القوات المشتركة من
جهة ومرتزقة العدوان وعناصر من
«داع��ش» والقاعدة بالقرب من تبة
الدفاع الجوي في تعز والحصيلة
عدد من القتلى ابرزهم القيادي لدى
المرتزقة عبدو غانم العزعزي.
وفي محافظة الجوف شمال اليمن
قتل وجرح العديد من مرتزقة العدوان
ج���راء ق��ص��ف تجمعات ل��ه��م ش��رق
مديرية الغيل .كما استعادت قوات
الجيش واللجان مواقع استراتيجية
وأوض����ح م��ص��در محلي أن ق��وات
الجيش واللجان استعادت مواقع

استراتيجية منها جبل السفينة بعد
أن سيطر عليها المرتزقة قبل أيام ومن
بين المواقع التي أصبحت بقبضة
القوات المشتركة االبرش والقرن.
ورصد الجيش مسنودا ً باللجان
مجموعة للمرتزقة قرب تبة القائم
واستهدفهم بصواريخ الكاتيوشا ما
أسفر عن سقوط قتلى وجرحى كما
أجبرهم ذلك على الفرار.
ف��ي ه��ذه األث��ن��اء كثف ال��ع��دوان
ال��س��ع��ودي غ��ارات��ه على مديريات
الحميدات وخب والشعف والمتون
ف���ي ال���ج���وف ،ك��م��ا ط���ال القصف
محافظات الحديدة وشبوة ومأرب
ومديرية نهم بصنعاء ،فيما تواصلت
ال��م��واج��ه��ات بين عناصر موالية
للعدوان وعناصر من القاعدة في
مديرية المنصورة بعدن وامتدت الى
مديرية البريقة.
وأعلنت اإلم���ارات سقوط طائرة
تابعة لها من طراز أف  16فوق أجواء

مديرية البريدة ،فيما تداولت بعض
المواقع إعالن القاعدة تبني إسقاط
الطائرة وإذا صحت هذه المعلومات
فهذا يعني أن هذه الجماعة تمتلك
أسلحة نوعية م��ا يثير ع��ن مصدر
التسليح ودور الرياض في ذلك.
وف���ي ال��س��ي��اق تمكنت األج��ه��زة
األم��ن��ي��ة وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة في
اليمن االثنين من إلقاء القبض على
 85شخصا ً م��ن مرتزقة ال��ع��دوان
السعودي بمديريتي الوطية ورداع
بمحافظة البيضاء اليمنية.
وبحسب موقع المسيرة فقد أفاد
مصدر عسكري عن إلقاء القبض على
 65شخصا ً من مرتزقة العدوان في
مديرية الوطية بمحافظة البيضاء.
وعلى صعيد متصل ألقت الجهات
األمنية القبض على  20شخصا ً من
مرتزقة ال��ع��دوان في مديرية رداع
أث��ن��اء توجههم للقتال إل��ى جانب
مرتزقة العدوان في محافظة مأرب.
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1أديب وشاعر وناقد أدبي راحل من مؤسسي جمعية
«أهل القلم»
2 .2أسراه ،مدينة أميركية
3 .3جزيرة إيطالية ،بلدة لبنانية ،اداة جزم
4 .4إطارات ،شاركت باألمر
5 .5أقرع الجرس ،برزت ،متشابهان
6 .6عندنا ،فرح ،ضمير متصل
7 .7مدينة فلسطينية ،أحصل على
8 .8مرض صدري ،دولة آسيوية
9 .9تجيء ،ألقينا
1010يشتمانه ،فاكهة صيفية
1111بشر ،أصلحنا (للبناء) ،عائش
1212يهتم باألمر ،قضينا الليل من غير نوم

1 .1عالم وأديب وناقد لبناني راحل أول رئيس للجامعة
اللبنانية 1953
2 .2مدينة فرنسية ،للنفي ،أحد الوالدين
3 .3دولة أوروبية ،نهر في أوروبا الوسطى
4 .4كذاب ،فتى يوناني أسطوري عشق صورته المنعكسة
في الماء
5 .5عمر ،شهر مصري ،إحساني
6 .6داعبت ،ملك صور
7 .7يمنح ،أحالم ،حيوان بحجم القط
8 .8يخفي األمر ،نضعه مقابل المال
9 .9مدينة سعودية ،والي ،مقياس مساحة
1010غير مطبوخ ،ضمير منفصل ،ليل (باألجنبية)
1111مدينة لبنانية ،كتلة جبلية في سلسلة لبنان الغربية
1212منعت عن ،ينتسب إلى دولة أوروبية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،375426918 ،621893475
،746539182 ،894751263
،518672349 ،932184657
،183267594 ،267945831
459318729

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1دون كيخوته ،بد  ) 2يافا،
ب��ادل��ن��ا  ) 3ي���د ،ل��ي��ال��ي ،ال���م ) 4
غينيا ،دنانير  ) 5وان ،ناي ،لس
 ) 6غلبناه ،تديني  ) 7امسح،

مالي ،رن  ) 8رو ،اجل ،مناف ) 9
ستيرلنغ ،العب  ) 10لبس ،داري
 ) 11اتم ،نمرح ،سم  ) 12يسران،
بيارق.
عموديا:
 ) 1دييغو غارسيا  ) 2وادي

الموت ،تي  ) 3نف ،ننبس ،يلمس
 ) 4كالي ،نحارب  ) 5يانا ،جلسنا
 ) 6خبأ ،اهملن ،من  ) 7وال��دي،
غدر  ) 8تدين ،تلم ،احب  ) 9هل،
الدينار  ) 10نانسي ،اليسا ) 11
بالي ،نرفع ،مر  ) 12مرسين ،بس.

 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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Triple 9
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة كايت
وي��ن��س��ل��ت م� ��ن اخ� � � ��راج ج ��ون
ه �ي �ل �ك��وت .م ��دة ال��ع��رض 115
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س �ي �ن �م��ال ،سينما
سيتي ،فوكس).
The Other Side of the
Door
فيلم رعب بطولة سارا واين
ك��ال �ي��س م� �ن ��اخ ��راج جوهانس
روب� ��رت� ��س .م� ��دة ال� �ع ��رض 96
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
Cash Flow 2
فيلم درام��ا بطولة كارلوس
ع�� � � ��ازار م � ��ن اخ�� � � ��راج س ��ام ��ي
ك���وج���ان .م� ��دة ال� �ع ��رض 100
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
فوكس ،سينما سيتي).
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).

