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تتمات  /ت�سلية
«م�ؤتمر الرميالن» يعلن ( ...تتمة �ص)9

يصنف الفظائع التي يرتكبها تنظيم «داع��ش» اإلرهابي في
سورية والعراق في خانة «اإلب��ادة» داعيا ً إلى إنشاء محكمة
دولية مكلفة بالتحقيق في هذه الجرائم.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كيري قوله إن «تنظيم
داعش يرتكب عمليات إبادة في المناطق التي يسيطر عليها في
سورية والعراق» ،مضيفا ً أن التنظيم «يرتكب إبادة وهذا مؤكد
من خالل ما يعلنه هو نفسه عن عقيدته وأفعاله».
وبموجب االتفاقية الدولية لـ «منع جريمة اإلبادة الجماعية
والمعاقبة عليها» ،يحاكم األشخاص المتهمون بارتكاب اإلبادة
الجماعية أو المساعدين عليها أو المحرضين أم��ام محكمة
مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها أو
أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء األطراف
المتعاقدة التي تعترف بواليتها القانونية.
ميدانياً ،استمرت االشتباكات بين المجموعات المسلحة من
تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» والجيش السوري في المدن
واألرياف السورية .ففي ريف دمشق انفجرت عبوة ناسفة في

أحد مقرات «لواء ثوار دمشق» في حي التضامن جنوب مدينة
دمشق ما أسفر عن مقتل أحد مسلحي اللواء وإصابة آخرين
بجروح.
وأعلنت حركة «أحرار الشام» مقتل المدعوين «أبي إسحاق
غنائم» و«أب��ي الفاروق حيط» إثر انفجار مستودع للعبوات
الناسفة في قرية حيط في ريف درعا.
أما في ريف حلب فقد قصفت المجموعات المسلحة بعدد
من القذائف الصاروخية حي جمعية الزهراء حيث اقتصرت
األضرار على الماديات.
أما في ريف حمص فقد ُقتل ما يسمى والي حمص في تنظيم
«داعش» المدعو حسان عبود السرميني ،متأثرا ً بجروح أصيب
بها في معارك مع الجيش السوري وحلفائه في محور خناصر-
ريف حلب الجنوبي الشرقي.
وقد تولى عبود مسؤولية قيادة الهجوم على محور خناصر،
وتزعم سابقا ً «لواء داوود» الذي قاتل الجيش السوري في ريف
إدلب تحت لواء «الجبهة اإلسالمية» إلى جانب الجيش الحر

هذا ما �ست�سحبه ( ...تتمة �ص)9
قبل أن يبايع داعش العام الماضي.
ويحاصر إرهابيو التنظيم العديد من التجمعات السكنية
في ري��ف حماة الشرقي ويرتكبون بحق مواطنيها الجرائم
والمجازر؛ حيث نشرت صفحات محسوبة على التنظيم في
مواقع التواصل االجتماعي اليوم مقاطع فيديو حول قيام ما
يسمى «قائد لواء العقاب» المدعو «صدام الخليفة» بجلد ورجم
عدد من المواطنين في المنطقة.
وواصلت وح��دات من الجيش والقوات المسلحة عملياتها
النوعية على تجمعات لتنظيم «داع��ش» المدرج على الئحة
اإلرهاب الدولية في ريف دير الزور الجنوبي.
على صعيد آخر ،دخلت  24شاحنة تحمل مساعدات إنسانية
الى بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي
مقدمة من الهالل األحمر السوري وبالتعاون مع األمم المتحدة.
وكان قد سبقها دخول قافلة مماثلة تضم  13شاحنة الى بلدة
مضايا من أصل  ،34و 3شاحنات الى مدينة الزبداني في ريف
دمشق تحمل مواد غذائية وطبية.

مقتل  78داع�شي ًا ( ...تتمة �ص)9

�أميركا تعار�ض �إقامة جيب كردي
في �سورية ...وتترك الباب مفتوح ًا
قالت الواليات المتحدة ،إنها تعارض إقدام األك��راد السوريين على إقامة
منطقة للحكم الذاتي في شمال سورية ،لكنها قد تقبل مثل هذا اإلجراء إذا اتفق
السوريون أنفسهم على ذلك في نهاية المطاف.
واتخذت الواليات المتحدة طويالً موقفا ً مؤيدا ً لوحدة وسالمة أراضي
سورية التي تشهد حربا ً مضى عليها خمسة أعوام أدت إلى مقتل أكثر من 250
ألف شخص وتشريد ماليين آخرين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية مارك تونر للصحافيين« :لن
نعترف بأي نوع ...لمناطق ذات حكم ذاتي أو شبه مستقلة في سورية» في
إشارة إلى تقارير تقول إن أكراد سورية يبحثون إقامة نظام اتحادي.
وأضاف قائالً« :كنا واضحين للغاية بشأن إيماننا بسالمة ووحدة األراضي
السورية ونعتقد أن إنشاء مثل هذه المناطق للحكم شبه الذاتي اآلن ...سيكون
بصراحة تهديدا ً لذلك.
وعند اإللحاح في سؤاله عما إذا كانت الواليات المتحدة يمكنها أن تقبل نظاما ً
اتحاديا ً في سورية إذا كان ذلك اختيار الشعب السوري نفسه أجاب المتحدث
«نعم».

الكويت :منع ( ...تتمة �ص)9
باستمرار وجودهما في البالد وأمهال شهرا ً للمغادرة.
في غضون ذل��ك ،أوضحت مصادر أمنية كويتية لصحيفة «السياسة»
الكويتية ،أن األجهزة األمنية «منعت دخول عدد من اللبنانيين عبر مطار الكويت
الدولي ،إضافة إلى  3سوريين بينهم أئمة ومؤذنون» ،مبينة أن «هؤالء منعوا
من العودة رغم وجود إقامات صالحة لديهم لوجود مالحظات أمنية عليهم
وعلى تحركاتهم المشبوهة».
وذكرت أن األجهزة األمنية تتعامل مع المرتبطين والداعمين والمؤيدين
والمتعاطفين مع التنظيمات اإلرهابية من خالل آليات عدة ،األول��ى تتمثل
بوضع اسم الشخص المعني على قائمة الممنوعين من دخول البالد ،والثانية
عبر استدعاء المتهم وإبالغه بأنه غير مرغوب فيه ،والثالثة من خالل عدم
تجديد اإلقامة.

وك���ان ق��د قتل ف��ي ص�لاح الدين
مسؤول كتيبة التركمان في تنظيم
داعش المدعو «مجيد محمد صالح»
في جبال مكحول بالمحافظة ،كما
ص���دت ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة هجوما ً
لتنظيم داعش في منطقه الثرثار على
خط الصد في جبال مكحول شمالي
صالح الدين ،ما أسفر عن مقتل عدد
من مسلحي التنظيم.
أم��ا ف��ي ك��رك��وك ،فقالت صحيفة
«ال��ص��ب��اح» ف��ي ت��ق��ري��ر إن ق��وات
البيشمركة والحشد الشعبي وقوات
ال��ج��ي��ش ال��ع��راق��ي ،ستشن قريبا ً
هجوما ً إلب��ع��اد تنظيم داع���ش عن
منطقة كركوك الشمالية .وأش��ارت
إل��ى أن ق��ائ��د منظمة «ب���در» ه��ادي
ال��ع��ام��ري ات��ف��ق م��ع وزي���ر داخلية
حكومة كردستان كريم سنجاري
ومسؤولين من وزارة الدفاع العراقية
على استعادة األراض��ي الممتدة من
كركوك وبيجي إلى الشرقاط.
وف���ي ش���أن ث����انٍ  ،أع��ل��ن المدير
التنفيذي لمجموعة «نيروكستر»
التخصصية التابعة لمقر «خاتم
األنبياء (صلى الله عليه وآل��ه)»
ل�لإع��م��ار وال��ب��ن��اء ،أن خ��ط أنبوب
تصدير الغاز اإليراني الى العراق،
سيتم تدشينه ن��ه��اي��ة ش��ه��ر آذار
ال��ج��اري بحضور رئيس جمهورية
إيران اإلسالمية حسن روحاني.
وصرح المدير التنفيذي لمجموعة
«كسترنيرو» التخصصية ،أمان الله
زارع لمراسل وكالة «أنباء فارس»،
أن إنشاء مشروع خط أنبوب الغاز

اإلي��ران��ي من حقل ب��ارس الجنوبي
ال��ى بغداد لتوفير وق��ود المحطات
الكهربائية في هذه المدينة ،قد تم
إن��ج��ازه ،وسيتم افتتاحه بحضور
رئيس جمهورية إي���ران اإلسالمية
خالل احتفاالت «عيد نوروز».
وأوضح زارع أن أنبوب الغاز يبدأ
من منطقة «جهارمله» ال��ى مدينة
«نفت شهر» ويبلغ طوله  98كلم
وقطر األنبوب  48بوصة ،وسيتصل
باألنبوب الرئيس السادس في البالد،
ويتضمن محطة إرس���ال ومحطة
استقبال و 3صمامات وسط الطريق
ومحطة قياس (ميترينك).
وأشار المدير التنفيذي لمجموعة
«نيروكستر» التخصصية ال��ى أن
قيمة المشروع بلغت  70مليون يورو
و 160مليار تومان إيراني.

وأض���اف زارع« :أن المباشرة
بإنشاء مشروع خط أنبوب الغاز من
«جهارمله» إلى نفت شهر» بدأ منذ
أيلول  ،2012وأصبح حاليا ً جاهز
للتدشين ،وأن العراقيين يأملون
باالستفادة من خط أنبوب الغاز
اإليراني لحل مشكلة توفير الكهرباء
لمدينة بغداد في فصل الصيف.
وأع����رب ع��ن ت��وق��ع��ه ب���أن يبدأ
تصدير الغاز اإليراني الى العراق
بواسطة هذا األنبوب في شهر تموز
المقبل.
وأضاف المدير التنفيذي لمجموعة
«ك��س��ت��رن��ي��رو» التخصصية« :في
الوقت الحاضر تم إنجاز ضخ الغاز
في هذا األنبوب ،وسيتم افتتاحه من
قبل رئيس الجمهورية اإلسالمية في
إيران».

الدنمارك تثير ق�ضية الخواجة في مجل�س حقوق الإن�سان
قال وزير الخارجية الدنماركي كريستيان
جنسن في تغريدة نشرها على حسابه على
«تويتر» إن الدنمارك أثارت قضية الناشطة
الحقوقية زينب الخواجة في مجلس حقوق
اإلنسان في األمم المتحدة.
وبحسب «مرآة البحرين» ،كان جنسن قد
أعاد نشر تغريدة لمريم الخواجة ذكرت فيها
أن الدنمارك أثارت قضية كل من عبد الهادي
وزي��ن��ب ال��خ��واج��ة ،كما نشرت الخواجة
في التغريدة ذاتها مقطع فيديو مقتطع
من الجلسة قالت فيه ممثلة الدنمارك في
المجلس إن «الدنمارك ما زالت قلقة بشأن
ضحايا االعتقال التعسفي في البحرين،
بمن في ذلك المواطن البحريني عبد الهادي
الخواجة ،وه��و ضحية للتعذيب يحتاج
إلى العالج والتأهيل ،ونحث البحرين على
اإلفراج فورا ً عن جميع المعتقلين تعسفياً».
وأض��اف��ت :أن «ال��دن��م��ارك قلقة أيضا ً
ب��ش��أن اعتقال زي��ن��ب ال��خ��واج��ة وابنها
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بشرى الفروي

ا�ستنكار �أممي( ...تتمة �ص)9

المنامة �أ�سقطت جن�سية  280مواطن ًا منذ ثورة 2011

البالغ من العمر  15شهراً».
وفي السياق الحقوقي ،قال األمين العام
للمنظمة األوروب��ي��ة -البحرينية لحقوق
اإلن��س��ان ،حسين ج��واد ب��روي��ز ،إن��ه منذ
انطالق ثورة البحرين في  14شباط عام
 ،2011ب��رزت أحكام تجريد المواطنين
والنشطاء من الجنسية ،بشكل مخيف،
العتبارات سياسية وطائفية محضة.
ونقل موقع «المنامة بوست» عن برويز
توضيحه ف��ي مقال نشره تحت عنوان
«ال��ب��ح��ري��ن ...الحياة م��ا بين النفيين»،
بموقع إذاعة هولندا الثالثاء الماضي ،إن
هذه العقوبة جاءت كأكثر األساليب ترهيبا ً
وانتقاما ً وتأثيرا ً في حملة القمع ضد كل من
يطالب باإلصالح وفق المنظومة السياسية
للدولة ،بحسب تعبيره.
وأوض��ح أن «البحرين تستهدف تغيير
التركيبة الديموغرافية للسكان ،ففي الوقت
الذي تستقدم مواطني بعض الدول بغرض

المصالحات في البالد ،باإلضافة لبدء عملية المفاوضات
في جنيف أثمر اتفاق الجانبين السوري والروسي خالل
اتصال هاتفي بين الرئيس السوري بشار األسد والرئيس
الروسي فالديمير بوتين على تخفيض عديد القوات الجوية
الروسية في سورية ،بما يتوافق مع المرحلة الميدانية
الحالية .وهذا ما عبّر عنه الرئيس بوتين خالل اجتماعه
مع وزيري الدفاع والخارجية الروسيين بقوله «إنه تم
تنفيذ أغلب مهمات وزارة الدفاع والقوات المسلحة ،لذلك
أمر وزير الدفاع ببدء سحب الجزء األساسي من مجموعتنا
الحربية من الجمهورية العربية السورية» ،من ّوها ً بأن
«الجانب الروسي سيحافظ من أجل مراقبة نظام وقف
األعمال القتالية على مركز تأمين تحليق الطيران في
األراضي السورية».
وهذا أيضا ً ما عبر عنه بيان رئاسة الجمهورية العربية
السورية أن سورية وروس��ي��ا مازالتا كما كانتا دائما ً
ملتزمتين بشكل مشترك بمكافحة اإلرهاب ،أينما كان في
سورية ،وإن تخفيف القوات الروسية خطوة ت ّمت دراستها
بعناية ودقة منذ فترة ،على خلفية التطورات الميدانية
األخيرة ،وآخرها وقف العمليات القتالية.
وقد ت ّم القرار على سحب الجزء األساسي من مجموعة
الطيران الحربي الروسي من سورية ،فضالً عن نصف
المقاتالت الموجودة في مطار حميميم ،مع اإلبقاء على
مركز مكلف بضمان تحليقات الطيران ف��ي سورية،
وذلك بهدف مراقبة تنفيذ شروط وقف األعمال القتالية،
وعشرات المروحيات ،ودبابات «تي  90 -إس» ،وأربع
طائرات حربية حديثة متعددة المهام من طراز «سو -
 ،»35وعدد من المقاتالت من طراز «سو  30 -إس إم»،
ومعها مجموعة من الطائرات دون طيار ،بما يضمن
توفير اإلمكانيات الضرورية لمواصلة العمل في مجال
مراقبة وقف إط�لاق النار ،وهي المهمة الرئيسة التي

ستقوم بها القاعدة الجوية الروسية في مطار حميميم،
ومن األسلحة والمعدّات التي ستبقى أيضا ً منظومات
الدفاع الجوي بما في ذلك منظومة «إس  »400وذلك
لمراقبة األجواء السورية بشكل جيد لقطع الطريق على
أي مغامرة عسكرية إقليمية أو دولية في سورية ،حيث
أكد الناطق باسم الرئيس الروسي ديميترى بيسكوف
أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أمر بحماية القوات
الروسية المتبقية في سورية ب� ًرا وبح ًرا وج �وًا ،فبعد
إقدام تركيا في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني
على إسقاط طائرة عسكرية روسية قامت روسيا بنشر
منظومة «إس »-400في قاعدة حميميم بريف الالذقية
غرب سورية.
يبدو أن روسيا قامت ب��إج��راء ه��ذه الخطوة إلظهار
أمرين :األول أن روسيا حققت أهدافها االستراتيجية
العسكرية؛ والثاني لدفع العملية السياسية وتكثيف
الجهود الدبلوماسية لخلق ش��روط ميدانية مناسبة
لتحفيز األط��راف على المضي في الحل السياسي بغية
التوصل التفاق سالم في سورية ،خاصة أن قرار تخفيف
ال��ق��وات الروسية في سورية تزامن مع انعقاد مؤتمر
جنيف؛ فهي تريد توفير اكبر قدر من المصلحة لسورية
تحت سقف التسوية السلمية وسحب ال��ذرائ��ع الذي
يضمن إنهاء األزمة ،حيث أعرب بوتين بأن «بدء سحب
القوات الروسية من سورية سيشكل دافعا ً إيجابيا ً لعملية
التفاوض بين القوى السياسية في جنيف» .فإن هذا القرار
سيشكل بوابة تسهل الحلول السياسية مع تأكيد القيادة
الروسية على استمرار دعم روسيا االتحادية لسوريا في
مكافحة اإلرهاب ودعم الجيش العربي السوري لتحرير
باقي األراضي السورية من سيطرة الجماعات اإلرهابية.

توظيفهم في السلك األمني والعسكري،
تقوم بتجريد مواطنيها من الجنسية بسبب
انخراطهم بشكل أو بآخر ف��ي المطالبة
بالتحول نحو الديمقراطية».
وأك��د ف��ي مقاله أن تجريد األف���راد من
الجنسية يعتبر مخالفا ً لألعراف الدولية
بشكل عام وللعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية بشكل خ��اص ،الذي
اعتمدته حكومة البحرين ف��ي قانونها
المحلي عام .2006
وأش��ار برويز إلى أن السلطات أسقطت
الجنسية عما ال يقل عن  280مواطناً ،ونفت
البعض منهم قسرا ً إلى خ��ارج البالد من
دون أي مبرر ،غير انتمائهم العقائدي أو
توجهاتهم السياسية أو أصولهم العرقية،
مثل «رج��ل الدين الشيخ حسين نجاتي،
والشيخ محمد خجسته والنقابي حسين
خيرالله ،واألك��ادي��م��ي ال��دك��ت��ور مسعود
جهرمي».

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع
اليمنية مقتل ع��دد م��ن ق��وات ه��ادي
وتدمير آليتين لها أثناء محاولتها
الزحف باتجاه مدينة ذباب الساحلية
غرب تعز وسط البالد.
وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت
مقتل وجرح عدد من قوات هادي خالل
قصف ص��اروخ��ي للجيش واللجان
استهدف تجمعاتهم شمال مدينة
الحزم عاصمة محافظة الجوف شرقي
ال��ب�لاد .وف��ي م��أرب أغ���ارت طائرات
التحالف ال��س��ع��ودي على مديرية
صرواح غرب المدينة.
إلى ذلك استهدفت مقاتالت التحالف
السعودي خ��زان المياه الوحيد في
مدينة حريب ش��رق محافظة مأرب
عقب قصف القوة الصاروخية للجيش
واللجان القصر الجمهوري بصلية
من الصواريخ في مأرب شمال شرقي
البالد بحسب مصدر عسكري يمني.
أم���ا ف��ي تعز ف��ت��دور اشتباكات
ف��ي منطقة ك�لاب��ة ش��م��ال المدينة
بين ق��وات الرئيس ه��ادي المسنودة
بالتحالف السعودي من جهة وقوات
الجيش واللجان الشعبية من جهة
أخرى أسفرت عن قتلى وجرحى من
الطرفين.
وك��ان لقي ع��دد كبير من مرتزقة
العدوان على اليمن مصرعهم ،خالل
صد محاولة زحف لهم باتجاه مدينة
ذباب جنوب غرب محافظة تعز.
وقال مصدر عسكري يمني نقالً عن

«المسيرة نت» بأن وحدات من أبطال
الجيش اليمني واللجان الشعبية
صدت زحفا ً للغزاة والمرتزقة باتجاه
مدينة ذباب.
وأك��د المصدر مصرع وج��رح عدد
كبير من المرتزقة ،وتدمير آليتين
عسكريتين خالل كسر زحفهم باتجاه
المدينة.
وشنت طائرات التحالف أكثر من
 10غارات جوية على مناطق القصر
الجمهوري وسوفتيل وتبة السالل
ومعسكري اللواء  22حرس جمهوري
والدفاع الجوي بمنطقة الجند شمال
ال��م��دي��ن��ة وش��رق��ه��ا .ك��م��ا استهدفت
غ��ارات مماثلة مدريتي ذباب والمخا
الساحليتين على البحر األحمر غرب
تعز.
يأتي ذلك بعد مقتل وجرح عدد من
قوات هادي وتدمير آليتين لهم خالل
تصدي الجيش واللجان لمحاولة تقدم
باتجاه منطقة الصنمة واستهداف
القوة الصاروخية للجيش واللجان
تجمعات قوات هادي بمنطقة الشقيراء
في مديرية الوازعية جنوب غرب تعز.
وف���ي ص��ن��ع��اء ع����ادت م��ق��ات�لات
التحالف السعودي إلى شن غارات
على مناطق متفرقة بمديرية ِنهْم
الواقعة شمال شرق العاصمة اليمنية
صنعاء.
من جهة أخ���رى ،استنكرت األمم
المتحدة بشدة المجزرة التي ارتكبها
العدوان السعودي في محافظة حجة

اليمنية الثالثاء الماضي ،وأكدت أنها
أسفرت عن مقتل  119شخصا ً بينهم
 22طفالً.
وبحسب «رأي ال��ي��وم» ،فقد أكد
القائم بأعمال الممثل المقيم لمنظمة
األمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)
في بيان صحافي أن الغارة السعودية
التي استهدفت منطقة سوق الخميس
بمديرية المصطبة في محافظة حجة
شمال اليمن ،تسببت بمقتل 119
شخصا ً بينهم  22طفالً وإصابة 47
آخرين.
وك��ان��ت م��ص��ادر تابعة للعدوان
ال��س��ع��ودي زع��م��ت ف��ي وق��ت سابق
أن ال��غ��ارة استهدفت ق��وات الجيش
وال��ل��ج��ان الشعبية اليمنية وأنها
تسببت بمقتل واحد وأربعين شخصا ً
فقط.
وكان األمين العام األمم بان كي مون
دعا أول من أمس ،إلى القيام بتحقيقات
مستقلة ومحايدة وفاعلة حول جميع
االتهامات المتعلقة بخروقات جادة في
اليمن ،في سياق إدانته لمجزرة سوق
الخميس بمحافظة حجة.
وق��ال بيان لألمم المتحدة إن بان
كي م��ون يدين ال��غ��ارات السعودية
على سوق الخميس ،مشيرا ً إلى أن هذا
القصف الدموي للمدنيين هو الثاني
من نوعه خالل أسبوعين.
وشدد بان كي مون على أنه من غير
المقبول استهداف المدنيين وأماكنهم
بالقصف المباشر.
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1قرية لبنانية ،حرف أبجدي مخفف
2 .2أوجاع ،جمهورية أميركية
3 .3للنداء ،مدينة ألمانية ،أحد آلهة روما األقدمين
4 .4أكبر موسيقيي األندلس ،وطأ عليها
5 .5ج��واب ،فيلسوف ورياضي يوناني هو أول الحكماء
السبعة لدى اإلغريق ،وظائف
6 .6دعم ،موقع أثري في العراق قرب الموصل
7 .7رفضت األمر ،خالف نقصان
8 .8مقياس مساحة ،خالف اليسار
9 .9رزانة ،غير مطبوخ ،أهب
 1010إكتمل األمر ،هيا (بالعامية) ،خالف جوا ً
 1111قرابة ،مؤسسة مدينة قرطاجة
 1212عالم بالغيب ،شريف ،أحد الوالدين

1 .1مدينة ألمانية
2 .2دولة عربية ،ختم
3 .3إسم موصول ،حرف أبجدي مخفف ،غير مطبوخ
4 .4مدينة مصرية ،عاصمة أوروبية
5 .5طيور مجتمعة ،يصنع من الحليب
6 .6أصبح طري الملمس ،مدينة إيطالية
7 .7أرخبيل هندي في بحر عمان ،نوتة موسيقية ،للتفسير
8 .8متشابهان ،مدينة إيطالية ،رطب بالماء
9 .9عائلة صناعي ألماني راحل أسس مصانع النظارات
وآالت التصوير المشهورة بإسمه ،بحيرة في شمال
فنلندا
1010دخلنا فجأة ،مدينة إيطالية
1111كتباه ،مذهب ،قصد المكان
1212إله الحرب عند اليونان ،قصد ،خالف بارد
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،354982617 ،261573489
،175839264 ،798146532
،826417953 ،439265871
،687394125 ،912758346
543621798

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1غ��روس غلوكنر  ) 2رين،
ال ،واسته  ) 3ينيرا ،اام ،در ) 4
نو ،اميون ،الي  ) 5اان��ب ،باغته
 ) 6درباس ،لوريان  ) 7الجدي،

ان��س  ) 8ن��ه��دل ،اك��ل��ن ،وي ) 9
ال��ورع ،اسيرا  ) 10نوه ،ابوسكم
 ) 11دامان ،دنانير  ) 12مي ،اتنا،
يحل.
عموديا:
 ) 1غرينادين ،ندم  ) 2رينوار،

ه���اواي  ) 3ون���ي ،ن��ب��ادل��ه��م ) 4
راباللو ،اا  ) 5غالم ،سج ،رانت 6
) ال ،يب ،داعب  ) 7اواليك ،ودا ) 8
كوانغو ،السن  ) 9نام ،ترانسكاي
 ) 10رس ،اهين ،يمنح  ) 11تدل،
اسور ،يل  ) 12اهريمن ،يأمر.

 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).

