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�شكراً لمن �ص ّنف ( ...تتمة �ص)9

الجي�ش يتقدّ م ( ...تتمة �ص)9

وقالت وكالة «أنترفاكس» الروسية إن الهدف الرئيس لزيارة
كيري إلى روسيا هو بحث الملف السوري.
وقال وزير الخارجية األميركي إن األزمة السورية تمر بمرحلة
مهمة جدا ً يجب اغتنامها وعدم إضاعتها وخصوصا ً بعد اإلعالن
الروسي عن سحب القوات من سورية ،مضيفا ً في تصريح أن بقاء
السالم في سورية مستحيل إذا لم يتحقق انتقال حقيقي للسلطة،
بحسب تعبيره.
من جانبه ،رفض المتحدث باسم الخارجية األميركية ناثان
تيك اتهامات المعارضة السورية للواليات المتحدة بأنها
تسير خلف موسكو في المسألة السورية ،داعيا ً إلى التركيز
على الوقائع وإلى إنجاح المفاوضات للوصول إلى حل سلمي
لألزمة.
وقال تيك إن بعض الفصائل اإلرهابية ومنها «جبهة النصرة»
ترغب في مزيد من العنف في سوري ،مؤكدا ً أن الواليات المتحدة
ستستمر في ضرب داعش واإلرهاب.
من جهته ،أكد أمين مجلس األمن القومي اإليراني علي شمخاني
أن خروج روسيا من سورية «هو أمر مخطط له».
وقال شمخاني إن تقدم الجيش السوري «سيستمر بمساعدة
المستشارين االيرانيين وال��روس» ،معتبرا ً أن إعطاء الشرعية
السياسية للجماعات اإلرهابية «له عواقب وخيمة على أوروبا

والدول األخرى».
من جهة أخرى ،أكدت وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) ،أن
القوات الحكومية السورية تلتزم باتفاق وقف إطالق النار وال تنفذ
عمليات عسكرية ضد تشكيالت «المعارضة المعتدلة».
وأشار ،العقيد ستيف وورن ،المتحدث باسم القوات العسكرية
األميركية المشاركة في التحالف الدولي ضد داعش في سورية
والعراق ،إلى أن قوات دمشق تنفذ مدعومة بسالح الجو الروسي
عمليات هجومية على مواقع مسلحي تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وقال وورن« :نرى أن كثافة العمليات ضد المعارضة تراجعت
بشكل ملموس وفقا ً التفاق الهدنة».
وأضاف العقيد األميركي« :بالحقيقة ،ليس من الممكن أن أفيد
بشيء حول عمليات (تنفذها القوات الحكومية السورية) ضد
وحدات المعارضة ،بالطبع توجد بعض االستثناءات ،لكن بشكل
عام لم تجر أي عمليات هجومية واسعة ضد المعارضة».
وقال وورن ،أيضاً ،إن القوات الحكومية «تشن في األيام األخيرة
هجوما ً على مواقع داعش في محيط تدمر» ،الفتا ً في الوقت نفسه
إلى أن الطيران الحربي الروسي يواصل دعم الجيش الحكومي
في تنفيذ عمليته بريف المدينة.
ميدانياً ،كثفت وحدات من الجيش والقوات المسلحة الضربات
النوعية على مقرات وتجمعات لتنظيم «داع��ش» المدرج على

الئحة اإلرهاب الدولية في دير الزور وريفها.
وأشار مصدر ميداني إلى أن وحدات من الجيش نفذت خالل
الـ  24ساعة الماضية عمليات مركزة على مقرات وتحصينات
إرهابيي «داعش» على اتجاه حقل التيم من محاور «جبل الثردة
والبانوراما ومدرسة السياقة في التيم» جنوب مدينة دير الزور
بنحو  6كم.
كما أحبطت وح��دة من الجيش وال��ق��وات المسلحة هجوما ً
لتنظيم «داعش» المدرج على الئحة اإلرهاب الدولية على أحد
التالل الحاكمة غرب تدمر في ريف حمص الشرقي.
وأش��ار مصدر ميداني في تصريح لـ «سانا» إلى أن وحدة
من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خاضت
خ�لال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات
إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» شنوا هجوما ً على تلة الـ900
االستراتيجية في سلسلة جبال الهيال غرب مدينة تدمر بريف
حمص الشرقي.
ولفت المصدر إلى أن االشتباكات أسفرت عن «إفشال الهجوم
اإلرهابي بعد مقتل وإصابة العديد من إرهابيي التنظيم التكفيري
وإجبار من تبقى منهم على الفرار».
وتعد تلة الـ  900القمة األعلى في سلسلة جبال الهيال ويبلغ
ارتفاعها  939مترا ً وتشرف على مدينة تدمر ومثلثها.

الجي�ش العراقي ( ...تتمة �ص)9
فيتهمون األكراد بها ألنه توجد حساسيات سابقة ،وهكذا الحال
مع الحشد الشعبي البيشمركة والحشد الشعبي يشاركون في
القتال لتحرير الموصل ولكن ال يدخلون مدينة الموصل لوجود
هذه الحساسية».
ميدانياً ،فيما يحشد الجيش العراقي مسنودا ً بآالف الجنود
إلطالق عملية عسكرية كبرى لتحرير مدينة الموصل شمالي
العراق ،تفيد معلومات بأن بعض المسلحين بدأو بالفرار من
صفوف جماعة «داعش» اإلرهابية.
وبحسب «بي بي س��ي» ،فقد بدأ مسلحو جماعة «داع��ش»
يتحصنون مع زيادة حشود الجيش العراقي استعدادا ً لمعركة
الموصل ،إال أن وكالة أنباء «رويترز» أفادت بأن بعض المسلحين
المحليين بدأو بمغادرة صفوف هذه الجماعة اإلرهابية.
وبينما تحتشد القوات العراقية حول الموصل قال قائد عمليات
«نينوى» العميد نجم الجبوري ،إنه ال يتوقع أن يواجهوا مقاومة
شرسة ،مبيّنا ً أن سكان القرى المجاورة يتذمرون من «داعش»،
ويتوقع أن يتمردوا عليها.

وأضاف أن «داعش» انسحبت من بعض القرى فعالً ،معتبرا ً
أن التحدي األكبر سيكون في مدينة الموصل حيث يقيم أكثر من
مليون شخص.
وق��ال الجبوري إنه يعتقد أن  75-70في المئة من سكان
المدينة س��وف يرحبون بتحرير المدينة ،بينما الباقون إما
مترددون أو خائفون.
وأوضح أن العملية ستتم على مراحل ،وأنهم بانتظار األوامر
من القائد العام مضيفا أن توقيت بدء العملية سيعتمد على سير
العمليات في حوض الفرات ،حيث تحرز القوات العراقية تقدما ً
بعد أن طردت التنظيم من الرمادي.
وتقول مصادر عسكرية إن الخطوة األول��ى ستكون باتجاه
الغرب انطالقا ً من منطقة «مخمور» الكردية على بعد  60كيلومترا ً
من الموصل ،باتجاه بلدة قيارة على نهر دجلة ،بهدف قطع
الطريق الذي يصل بين الموصل والمناطق التي يسيطر عليها
التنظيم في الجنوب والشرق.
وكانت مدينة الموصل موطنا ً لمليوني شخص قبل أن يحتلها

�شهداء مجزرة «حجة» ( ...تتمة �ص)9
وأغارت طائرات العدوان السعودي على عدد من المناطق في مديرية
صرواح وسط أنباء عن سقوط إصابات.
كما شنت طائرات العدوان السعودي  12غارة استهدفت فرضة نهم
والعرقوب بمديرية خوالن ومديرية السبعين ومنطقة النهدين بالعاصمة
صنعاء ،ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتضرر منازل
وممتلكات اليمنيين.
وفي تعز شنت طائرات العدوان  7غارات استهدفت تبة قارع ومديرية
ذباب ،كما استهدفت بـ 6غارات مناطق سكنية في محافظة صعدة.
إلى ذلك ،ارتفع إلى  107عدد شهداء المجزرة التي ارتكبتها طائرات
التحالف السعودي لدى استهدافها سوقا ً شعبية في مدينة مستبأ بحجة
في اليمن ،وفق مراسل الميادين.
وأدت الغارة أيضا ً إلى جرح العشرات من المدنيين.
سياسياً ،دان المجلس السياسي لحركة «أنصار الله» المجزرة التي
ارتكبها التحالف السعودي.
وجاء في بيان صادر عن الحركة أن المجزرة «تثبت عدم االلتزام بالجهود
المبذولة لوقف غارات التحالف السعودي» .وأشار البيان إلى أن اطمئنان
التحالف إلى غطاء المجتمع الدولي يجعله يتمادى في جرائمه.
وإذ دان البيان ما سماه تواطؤ المجتمع الدولي واألم��م المتحدة مع
الغارات على اليمن ،دعا اليمنيين إلى رص الصفوف للدفاع عن بلدهم.
وتوالت المواقف اليمنية المنددة بالجريمة المروعة التي ارتكبها
العدوان السعودي األميركي بحق المدنيين في سوق شعبي بمديرية
مستبا في محافظة حجة في شمال غرب اليمن.
فقد دان الحزب «الناصري الديمقراطي» اليمني في بيان هذه الجريمة
النكراء التي ارتكبها طيران العدوان بحق المواطنين في سوق مستبا ،وح ّمل
«األمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية الصمت أمام جرائم العدوان».
من جهته ،استنكر ح��زب «التحرير الشعبي ال��وح��دوي» اليمني في
بيان له بأشد العبارات العمل اإلجرامي الذي أقدم عليه تحالف العدوان
بحق األبرياء في سوق الخميس بمديرية مستبا وراح ضحيته شهداء من
المدنيين.
وندد حزب «الوفاق الوطني» اليمني في بيان بالعمل اإلجرامي الذي
ارتكبه طيران ال��ع��دوان السعودي بحق المواطنين في س��وق مستبا
بمحافظة حجة.
كما شجبت «الجبهة الوطنية الجنوبية لمقاومة الغزو واالحتالل» جريمة
العدوان البشعة في سوق الخميس بمديرية مستبا بحجة ،ودعت «أبناء
اليمن لرص الصفوف لمواجهة جرائم اإلبادة التي يرتكبها العدوان».

«داعش» عام  ،2014وهي أكبر المدن العراقية التي يسيطر عليها
التنظيم.
وفي السياق ،أعلن مصدر أمني عراقي ،أم��س ،عن سقوط
طائرة استطالع عسكرية في محيط قضاء الحويجة جنوب غرب
محافظة كركوك بسبب خلل فني وفقدان ثالثة طيارين ،فيما زعم
تنظيم «داعش» اإلرهابي إسقاطها بقذائف مدفعية.
وبحسب «السومرية نيوز» ،قال المصدر« :إننا فقدنا أثر طائرة
نوع سيسنا  208كارفان تابعة لسالح الجو العراقي كانت تقوم
بمهام استطالع ومراقبة في سماء الحويجة ( 55كم جنوب غرب
كركوك)».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه :أن «خلالً
فنيا ً أدى إلى سقوط الطائرة» ،الفتا ً إلى أن «البحث جار عن
طاقمها المكون من ثالثة طيارين».
من جهته ،زعم تنظيم «داعش» اإلرهابي ،بأن عناصره أسقطوا
الطائرة العسكرية التي كانت تنفذ مهام استطالع ومراقبة في
سماء قضاء الحويجة ،من خالل قصفها بقذائف مدفعية.

في نفس صانعها ،فبدأ مسار شيطنة الحزب في نفوس
األمة العربية ال ُممزقة وعقولها ،إذ صدر قرار دول مجلس
التعاون الخليجي وقرار وزراء داخلية العرب في تصنيف
حزب الله كتنظيم إرهابي ،رغم أن القرارين لم يُقنعا حتى
ِ
تكتف بذلك فقامت
السذج من الناس إال أن السعودية لم
بإعادة الكرة مرة أخرى مستخدمة وسائلها المعروفة
بالتأثير على قرارات الجامعة العربية ،بعد انحسار دور
البلدان العربية المؤثرة تقليديا ً في قراراتها ،حيث تبين
للمجتمعين من وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة
يوم الجمعة الحادي عشر من آذار الحالي أن السعودية
تسعى أيضا ً لمصادرة القرار العربي وتجييره لصالحها
عبر تمرير قرار يصف حزب الله بالتنظيم اإلرهابي؛ األمر
الذي رفضته الجزائر والعراق ولبنان.
أما في قراءة بسيطة للمواقف فلم يكن غريبا ً ومفاجئاً،
إال موقف وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري الذي
تميّزت فترة توليه سدة قيادة الدبلوماسية العراقية
بالمهادنة والمحاباة للمنظومة العربية ،بحجة العودة
للحاضنة التي طعنت العالم العربي بآالف السهام في
ظهره وجعلت االحتالالت الغربية لدولنا تدخل وتخرج
كيف م��ا ت��ش��اء ،كما ك��ان الجعفري يستجدي العطف
السعودي لفتح سفارة في بغداد .وهو ما جعله ضعيفا ً
لدرجة السقوط في أعين أغلب الشعب العراقي؛ لذلك
كان موقفه الفتا ً إلى حد كبير ،إذ قال الجعفري بصريح
العبارة أن الحشد الشعبي وحزب الله حفظا كرامة العرب
و َم��ن يتهمهما باإلرهاب فهم اإلرهابيون .وهو ما أدى
إلى انسحاب الوفد السعودي من قاعة االجتماع ،بهدف
الضغط على المشاركين وللحيلولة دون انفراط عقد
السعودية داخل الجامعة العربية ..الموقف العراقي يؤكد
بأن السعودية ال تستطيع قيادة الموقف الرسمي العربي
كما تحب وتريد وكما يطلب منها أسيادها..
وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري وجه ضربة
مؤلمة للوفد السعودي ،عندما دافع عن حزب الله والحشد
الشعبي ،بعد أن كان مؤمالً منه تحفظا ً من دون تصريحات

رنانة أو كالم يثير الغضب السعودي ،بل حصل العكس
تماماً .وأكد الجعفري أن األمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله بطل عربي وق��وم��ي م��داف��ع ع��ن القيم
والمبادئ .واعتبر أن مَن يتهم الحشد الشعبي وحركات
المقاومة وحزب الله باإلرهاب فهو اإلرهابي وصوال ً إلى
قوله بأن كالمه بحق السيد نصر الله قليل وأنه يستحق
أكثر من ذلك .وهذا ما جعل الرياض في ذروة هزيمتها
السياسية واإلعالمية.
ُ
وصف الجعفري الجهات التي تتهم حزب الله والحشد
ٌ
وصف بديهي وأقلُ
الشعبي باإلرهاب بأنها هي اإلرهابية
وصف يمكن ـن توصف به هذا الجهات التي تناصب العداء
لحزب الله والحشد الشعبي .فهذه الجهات التي تعتبر
عمليا ً الجناح السياسي واإلعالمي لداعش والقاعدة،
وتعمل على تسويق هذه العصابات اإلرهابية وتبرير
كل ما تقوم به من أعمال يندى لها جبين اإلنسانية عبر
النيل من القوى الحقيقة التي تتصدى لداعش والقاعدة
والجماعات التكفيرية على األرض في سورية والعراق.
الموقف العراقي تبناه أيضا ً وزير الخارجية السوري وليد
المعلم .وهنا يمكننا أن نشكر الرياض أيضا ً بحيث إنها
مكنتنا من الوصول إلى أعلى درج��ات التالحم الشعبي
والسياسي بين العراق وسورية وحتى لبنان ،إذ تم عقد
مؤتمر لجميع فصائل المقاومة العراقية في بغداد وت ّم
تبني موقف المقاومة اإلسالمية في لبنان وتأييدها في كل
ما تقوم به.
خالصة القول فإن إرهاب المقاومة ،حسب ما يدعون
أوصلنا إلى انضمام العراق بشكل رسمي إلى حضن
التوحد ف��ي المواقف بين العراق
المقاومة ،وك��ذل��ك
ّ
وسورية ،كما أن الشعوب العربية التي توهّ مت قليالً
في حكامها باعتبارهم وطنيين واآلن ظهر جليا ً حجم
التبعية للكيان الصهيوني ،لذلك فالكرة اآلن في ملعب
تلك الشعوب ،وسنرى حجم التعاطف الشعبي مع
المقاومة فشكرا ً لهم.

مصطفى حكمت العراقي

مت�شددون ي�شنون هجوم ًا قرب �أهم حقل نفطي �شرق البالد

ً
قريبا
ليبيا :بريطانيا تدر�س �إر�سال �ألف جندي

ٌ
غا�ضبة من كي مون:
الرباط
�سنخف�ض البعثة الأممية في ال�صحراء الغربية
أعلنت المغرب نيتها تخفيض
عدد العاملين ببعثة األمم المتحدة
ف��ي ال��ص��ح��راء ال��غ��رب��ي��ة وه���ددت
ب��االن��س��ح��اب م��ن بعثات المنظمة
الدولية لحفظ السالم ،بعد تعليقات
أدلى بها األمين العام لألمم المتحدة.
ووصفتالحكومةالمغربيةتعليقات
األمين العام لألمم المتحدة ب��ان كي
مون بشأن منطقة الصحراء الغربية
المتنازع عليها بـ»غير المقبولة».
وج��اء بيان الحكومة المغربية
مساء أول م��ن أم��س ،بعد اجتماع
األمين العام لألمم المتحدة بوزير
خارجية المغرب ،للتعبير عن غضبه

من اتهام الحكومة المغربية له بعدم
الحيادية ،ومن مظاهرة شعبية جرت
في الرباط قال «إنها كانت هجوما ً
شخصيا ً عليه في أعقاب تعليقاته
بشان الصحراء الغربية».
وات��ه��م��ت ال��رب��اط ب���ان ك��ي م��ون
األسبوع الماضي بأنه لم يعد محايدا ً
في صراع الصحراء الغربية قائلة:
«إنه استخدم كلمة «احتالل» ليصف
وجود المغرب في منطقة الصحراء
الغربية التي يدور نزاع حولها منذ
عقود».
وزار بان مخيمات في جنوب الجزائر
لالجئين من منطقة الصحراء الغربية،

الذين يطالبون بانفصال المنطقة،
وخاضوا حرب عصابات ضد المغرب
حتى تم التوصل ال��ى اتفاق لوقف
إطالق النار بوساطة األمم المتحدة في
عام  . 1991وقال« :إنه يريد استئناف
المفاوضات حول النزاع».
وقالت الحكومة المغربية في بيان
آخر لها ،ردا ً على غضب األمين العام
لمنظمة األمم المتحدة« :إنها ستخفض
عدد موظفي المنظمة العاملين في
الصحراء الغربية ،وتعتزم اتخاذ
التدابير الفورية المتمثلة بإجراء
تقليص ملموس خالل األيام المقبلة
ل��ج��زء كبير م��ن ال��م��ك��ون ال��م��دن��ي،
وخاصة الشق السياسي من بعثة
«المينورسو» ،وإل��غ��اء المساهمة
اإلداري��ة التي تقدمها المملكة لسير
عمل المينورسو ،وبحث صيغ سحب
التجريدات المغربية المنخرطة في
عمليات حفظ السلم».
وأضافت قائلة« :المملكة المغربية
تحتفظ بحقها المشروع في اللجوء
إل��ى ت��داب��ي��ر أخ���رى ق��د تضطر إلى
ات��خ��اذه��ا ل��ل��دف��اع ،ف��ي اح��ت��رام تام
لميثاق األمم المتحدة ،عن مصالحها
العليا وسيادتها ووحدتها الترابية».
وقال البيان« :تمت دعوة األمين
العام لألمم المتحدة إل��ى توضيح
مواقفه بشكل علني من أجل استعادة
جو الثقة واالحترام المتبادل».

قالت لجنة ال��ش��ؤون الخارجية في مجلس العموم
البريطاني ،إن بريطانيا قد ترسل إلى ليبيا  1000جندي،
في إطار قوة دولية مؤلفة من  6آالف جندي.
وأفادت اللجنة ،في رسالة إلى وزير الخارجية فيليب
هاموند ،إنها سمعت خالل زيارة إلى مصر وسورية هذا
الشهر أن بريطانيا تخطط للمساهمة بألف جندي في
القوة الدولية المؤلفة من  6آالف جندي ،والتي سيتم
نشرها في ليبيا قريباً.
ودعت اللجنة في رسالتها فيليب هاموند إلى اإلدالء
بتصريح حول مسألة القوة الدولية التي تهدف إلى تدريب
الجيش الليبي وحماية الحكومة الجديدة.
وتوقعت أن يوافق وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون
على المساهمة البريطانية في مؤتمر يعقد في أوروبا هذا
األسبوع.
جدير بالذكر أن ال��دول الغربية اتفقت على ضرورة
القيام بعمل عسكري للقضاء على تنظيم «داع��ش» في
ليبيا ،إال أن الدول الكبرى قالت ،إنها تريد تشكيل حكومة
وحدة وطنية في ليبيا كي تطلب منها المساعدة قبل أن
تتدخل رسميا.
إلى ذلك ،فقد أعلن المجلس الرئاسي الليبي ،المدعوم
من األم��م المتحدة ،السبت الماضي ،ب��دء عمل حكومة

الوفاق الوطني ،استنادا ً إلى بيان تأييد لها وقعته غالبية
نواب البرلمان ،بعد أن عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة
تحت قبة المجلس النيابي.
م��ي��دان��ي�اً ،ش��ن مسلحون يشتبه بأنهم إسالميون
متشددون هجوما ً على محطة للكهرباء والمياه على مسافة
حوالى  80كيلومترا ً من حقل السرير النفطي الرئيسي في
شرق ليبيا في وقت متأخر يوم االثنين الماضي.
ونقلت مصادر عن حارس في منشأة نفطية قوله إن
ق��وات األم��ن أحبطت محاولة لتفجير انتحاري بسيارة
ملغومة ،وذلك بقتل سائقها قبل أن تدخل في اشتباكات
مع المهاجمين.
وتؤمن منطقة السرير أكثر من نصف اإلنتاج النفطي
الحالي لليبيا.
ولم تعلن أي جماعة على الفور المسؤولية عن الهجوم،
لكن مسلحي تنظيم داعش ،استهدفوا في السابق منشآت
نفطية في ليبيا في تصعيد لحملتهم ضد مرافئ التصدير
بشرق البالد منذ بداية العام الحالي.
ومع استمرار الصراع المتقطع في ليبيا هبط إنتاج
النفط في ليبيا إلى حوالى  360ألف برميل يوميا ً أو
أقل من ربع مستواه قبل سقوط معمر القذافي في عام
.2011

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1أعلى قمة في جبال األلب النمسوية
2 .2مدينة فرنسية ،للنفي ،ع ّزته
3 .3يضيئا ،أقصد المكان ،جوهر
4 .4عاصفة بحرية ،بلدة لبنانية ،أوتوماتيكي
5 .5أوبّخ ،دخل عليه فجأة
6 .6من أسماء األسد ،مدينة فرنسية
7 .7من األبراج ،ألف
8 .8نسدل الستار ،تناولن الطعام (هن) ،نعم (باألجنبية)
9 .9الخوف الشديد ،سجينا ً
1010مدح ّ
وعظم ،أقبلكم
1111مرفأ في الهند ،جارية غنت للرشيد
1212نوتة موسيقية ،بركان مشتعل في إيطالياّ ،
يفك

1 .1جزيرة بركانية من جزر أنتيل الصغرى ،أسف
2 .2عائلة رسام فرنسي راحل ،أرخبيل بركاني في أوقيانيا
3 .3در ،نعطيهم مثل ما أخذنا منهم
4 .4مرفأ في الريفييرا ،متشابهان
5 .5فتى ،طيّن الحائط ،إشتدت الليلة
6 .6نوتة موسيقية ،أول يبارح ،العب
7 .7أناصرك ،أحبا
8 .8نهر في أفريقيا اإلستوائية ،حادث مالسنة
9 .9رقد ،دولة أفريقية
1010حفر البئرّ ،
أذل ،يهب
1111ترشد ،أسيّج ،من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة
1212إله الشر في ديانة زاردشت ،يطلب فعل األمر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،479621583 ،856437219
،587392164 ،123985746
،642518397 ،391746852
،234159678 ،965873421
718264935

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1فؤاد سليمان  ) 2سجناه،
بيار  ) 3البا ،عبيه ،لم  ) 4دواليب،
ساهمت  ) 5ارن ،نتأت ،ي ي ) 6
لدينا ،مرح ،نا  ) 7اريحا ،انال 8

) سل ،سري لنكا  ) 9تأتي ،رمينا
 ) 10يسبانه ،تين  ) 11ناس،
رممناه ،حي  ) 12يبالي ،سهرنا.
عموديا:
 ) 1فؤاد البستاني  ) 2لورد،
ال ،اب  ) 3اس��ب��ان��ي��ا ،تيسا ) 4

دج��ال ،نرسيس  ) 5سن ،يناير،
بري  ) 6العبت ،حيرام  ) 7يهب،
ام��ال ،نمس  ) 8يستر ،نرهنه 9
) ابها ،حاكم ،ار  ) 10ني ،هي،
ن��اي��ت  ) 11المينا ،نيحا ) 12
حرمت ،الماني.

 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).

