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وت��ش��دد ال��ورق��ة على ض���رورة االل��ت��زام ف��ي س��وري��ة م��ا بعد
التسوية ،بسيادة القانون واستقالل السلطة القضائية والمساواة
في الحقوق وغياب التمييز واحترام حقوق اإلنسان والحريات
األساسية لإلنسان.
كما يناشد المبعوث األممي المتفاوضين في ورقته ،التوافق
على إقرار حقوق المتضررين جراء األزمة السورية وتعويضهم،
مما سيتم جمعه من تبرعات ستقدمها الدول والجهات المانحة.
وتشدد الورقة على رفض السوريين وجود أي فصائل أجنبية
مسلحة على أراضي بالدهم ،وتطالب الجميع بتجفيف منابع
تمويل اإلرهاب في سورية ،وبأن يتركز السالح في سورية بيد
الدولة واألجهزة الرسمية حصراً.
على صعيد متصل ،أعلنت ماريا زاحاروفا ،المتحدثة باسم
الخارجية الروسية ،أمس ،أن على تركيا التخلي عن فكرة إقامة
«مناطق آمنة» في أراضي سورية.
وشددت زاخاروفا في مؤتمر صحافي ،أن «إقامة هذه المناطق
لم تكن أب��دا ً ج��زءا ً من الجهود الدولية الرامية إلى حل قضية
الهجرة» ،مضيفة أن «القيادة التركية يتعين عليها ترك محاوالت
طرح هذه المبادرة ،ال سيما أنها ال تحظى بموافقة من قبل الحكومة
الشرعية في سورية ومجلس األمن لألمم المتحدة».
ميدانياً ،يخوض الجيش السوري معارك عنيفة مع مسلحي
تنظيم «داعش» على مشارف مدينة تدمر وسط أنباء عن تقدم
هذه القوات داخل المدينة.
وذكرت وكالة االنباء السورية «سانا» أمس أن وحدات من
الجيش السوري مدعومة بمجموعات الدفاع الشعبية أحرزت
تقدما ً جديدا ً في مناطق االشتباك مع مسلحي»داعش» في وادي
القبور وجبال القصور غرب مدينة تدمر ،كما أحكمت سيطرتها

درب ( ...تتمة �ص)9
«داع�ش» ّ

على جبل الطار غرب القلعة.
وقال التلفزيون السوري إن القوات السورية فرضت سيطرتها
على مدينة التمثيل شمال تدمر في ريف حمص.
ونشر ناشطون وصحافيون لقطات فيديو تظهر تقدما ً لقوات
الجيش السوري داخل تدمر .كما أشارت الوكالة الى أن قتاال ً
عنيفا ً يدور في محيط فندق ديديمان ودوار الزراعة على المدخل
الجنوبي الغربي للمدينة.
وأحكمت قوات الجيش سيطرتها جبل الطار غرب قلعة تدمر،
كما سيطرت على منطقة مثلث تدمر االستراتيجية وجميع
المناطق المشرفة على الجهتين الغربية والجنوبية الغربية.
من جهته ،ذكر مراسل وكالة «نوفوستي» ،أن الجيش السوري
يخوض حاليا ً معارك ضد عناصر تنظيم «داع��ش» في شرق
تدمر.
تأتي هذه التطورات بعد سيطرة القوات السورية على سلسلة
جبل الهيال وتأمينها بشكل كامل.
وذك��ر مراسلون أن القوات األساسية من الجيش السوري
والدفاع الوطني تتحصن في المرتفعات االستراتيجية حول
تدمر ،غير أن عاصفة رملية تضرب المنطقة تحول دون القيام
بهجوم.
وأعلن التلفزيون الرسمي السوري في وقت سابق عن دخول
القوات الحكومية إلى تدمر ،لكن مصادر المعارضة السورية
تقول إن القتال ما يزال يدور في ضواحي المدينة ،وذلك بعد تقدم
كبير للقوات السورية األربعاء من جهة الغرب.
كما استهدفت سالح الجو السوري تعزيزات استقدمها تنظيم
«داعش» من مدينة السخنة شمال شرق مدينة تدمر ،وتجمعات
أخرى للتنظيم في قرية الطيبة الواقعة على طريق الرقة.

ولفت لودريان إلى أن هذه الحكومة بعد تشكيلها يتعين
عليها أن «تقول كيف ستتحرك وم��ا تطلبه من المجموعة
الدولية ل��درء ثالثة أخطار كبيرة في ليبيا ،وه��ي داع��ش،
الذي يستخدم  4000إلى  5000مقاتل اليوم (في هذا البلد)
وعمليات اإلتجار بالمهاجرين والسالح».
يذكر أن االتحاد األوروب��ي بدأ عملية في البحر المتوسط
لمكافحة «تجارة البشر» تحت اسم «صوفيا» في حزيران
 ،2015بمشاركة  22دولة أوروبية ،إال أن السفن األوروبية
يقتصر عملها على تفتيش سفن المهاجرين وضبطها فقط في
المياه الدولية ،البعيدة عن قواعد المهربين.
من جهته ،قال سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا ،بيتر
ميليت ،إن بالده بحاجة إلى حكومة واحدة لتتمكن من تقديم
الدعم من أجل محاربة «داعش» ،في بعض المناطق في ليبيا،
إذا طلبت الحكومة ذلك.
وأردف أن لندن تدعم كل من يحارب هذا التنظيم اإلرهابي،
ووصف ما تحقق في بنغازي من تحرير قوات الجيش ألكبر
معاقل اإلرهاب هناك باألمر الجيد ،متمنيا ً أن يستمر ذلك.
وأض��اف ميليت أنهم على استعداد للعمل مع الحكومة
إلرسال طلب للجنة العقوبات الدولية من أجل رفع الحظر عن
تسليح ليبيا ،مضيفا ً أن ذلك سيكون رفعا ً بسيطا ً وليس كليا ً
من أجل توفير السالح للجيش وكذلك للمجموعات المسلحة
التي أعلنت والءها لحكومة الوفاق للمساعدة في حملة مركزة
ومحدودة ضد «داعش» وجماعات متشددة أخرى.
وكانت مصادر أمنية أكدت أن تنظيم «داع��ش» اإلرهابي
درب  400مقات على األقل إلرسالهم إلى أوروبا لغرض تنفيذ
هجمات إرهابية.

ونقلت وكالة «اسوشيتد برس» أول من أمس ،عن المصادر
إنه تم إعطاء مقاتلي التنظيم األوامر إليجاد الوقت والمكان
المالئمين والطريقة المناسبة لتنفيذ مهماتهم االرهابية.
وأش��ارت المصادر إلى وج��ود معسكرات مصممة خصيصا
للتدريب على شن هجمات ضد الغرب.
ووصفت المصادر شبكة الخاليا التي زرعها التنظيم في

غارات �سعودية ( ...تتمة �ص)9

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9
على عمليات تحرير محافظة نينوى ال��ت��ي تشارك
فيها ق��وات من الجيش والحشد الشعبي والعشائري
والبيشمركة.
وبدأت العمليات من ثالثة محاور في محور مخمور،
وح��ررت القوات خاللها قرى كوديلة وكرمدي وكذيلة
وخربردان من دون مقاومة من الجماعة اإلرهابية.
ووصلت الى مشارف قرية السلطان عبد الله التابعة
للقيارة وسط هروب جماعي إلرهابيي داعش.
وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان حسب
وكالة األنباء الفرنسية إن «قواتكم المسلحة بادرت
ضمن قاطع عمليات تحرير نينوي والقطعات الملحقة
بها وقوات الحشد الشعبي ومن ثالثة محاور في تنفيذ
الصفحة االولى من عمليات الفتح» ،االسم الذي أطلقته
القوات العراقية على العملية.
وأكد البيان أن «ابناءكم يخوضون في هذه الساعات
عمليات عسكرية وبشائر النصر بدأت حيث تم تحرير
قرى النصر وكرمندي وكذيلة وخربردان ورف��ع العلم
العراقي فوقها».
ولم يشر البيان الى مدة هذه المرحلة األولى بينما ما
زال الجيش العراقي بعيدا ً عن مركز المحافظة ،لكنه أكد أن
القوات العراقية «ماضية باتجاه األهداف المخطط لها».
وقال بيان القوات العراقية« :إنها نينوى التي طال
انتظار أهلها .إنها إرادة العراق في الخالص من عصابات
داعش اإلرهابية .إنها معركة التحرير وتطهير األرض
ال��ع��راق��ي المقدسة م��ن دن��س ش��ذاذ اآلف���اق وم��ن يقف

خلفهم».
وفجرت ق��وات الجيش آليتين مفخختين ومازالت
تتقدم ،بحسب البيان.
وتعليقا ً على ذلك ،بارك رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي ،للعراقيين انطالق عمليات تحرير نينوى
وتحقيقها أول نجاح بتحرير عدة قرى ،فيما دعا العراقيين
والقوى السياسية الى تحشيد كل الجهود لخدمة معركة
الدفاع عن سيادة العراق ووحدة أراضيه.
وقال العبادي في بيان بحسب «السومرية نيوز»،
«نبارك ألبناء شعبنا الكريم انطالق عمليات تحرير
نينوى وتحقيقها أول نجاح بتحرير عدة قرى بهجوم
مباغت لمقاتلينا الغيارى األبطال ،تنفيذا ً لما تعهدنا
به بتحرير كامل المحافظات والمدن والقرى المغتصبة
والقضاء على عصابة داعش وتطهير ارض العراق من
رجسها».
وأضاف العبادي ،أن «هذا العام هو عام النصر النهائي،
وأن تحرير محافظة نينوى العزيزة سيكون انتصارا ً
لجميع العراقيين وتتويجا ً النتصارات الجيش والشرطة
والحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر».
وتابع العبادي« :ندعو أبناء شعبنا وقواه السياسية
الى تحشيد كل الجهود لخدمة معركة الدفاع المقدسة
عن سيادة العراق ووحدة أراضيه ،ووفاء للتضحيات
والدماء الغالية ولالبطال الذين يصنعون بسواعدهم
هذه االنتصارات الباهرة».
وأعلنت خلية اإلع�لام الحربي العراقي ،إن القوة

الجوية دمرت معمالً لـ»داعش» في قضاء الحويجة ،أدى
لمقتل  35عنصرا ً من التنظيم.
وقالت الخلية في بيان حسب «السومرية نيوز» إن
«القوة الجوية العراقية نفذت اليوم ،ضربة جوية على
معمل لتصنيع الصواريخ المختلفة في قضاء الحويجة
شمال غ��رب ك��رك��وك» .وأض��اف��ت الخلية أن «الضربة
أسفرت عن تدمير المعمل بالكامل وقتل  35من الخبراء
والمهندسين اللذين كانوا موجودين داخل المعمل».
الى ذلك اعلن قائد عمليات األنبار اللواء الركن إسماعيل
المحالوي ،عن اعتقال «ارهابي» شمال الرمادي ،الفتا ً الى
تفكيك وتفجير أكثر من  100عبوة ناسفة.
وق��ال المحالوي في حديث إلى «السومرية نيوز»،
إنه «تم القبض على احد المطلوبين اإلرهابيين عراقي
الجنسية ويدعى وليد خالد حامد في منطقة الجرايشي
شمال ال��رم��ادي» ،مبينا ً أن «اإلرهابي كان متخفيا ً مع
المدنيين».
وأضاف المحالوي ،أن «القوات األمنية رفعت  61عبوة
ناسفة وعثرت على صاروخين من نوع جهنم وحزام
ناسف في السجارية والبوريشة ضمن قاطع لواء ،73
من قبل مفارز الفرقة .»16
وتابع المحالوي أن��ه «ت��م العثور على ك��دس عتاد
يحتوي على عبوات ناسفة وقنابر ه��اون وصواريخ
جهنم من قبل مفارز الفرقة  16وقطعات من الفرقة 15
المتجحفلة معها وتطهير  10منازل وتفجير  45عبوة في
مختلف قواطع زنكورة شمال غرب الرمادي».

المخابرات المغربية ّ
حذرت بلجيكا
قبل ّ
�شن التفجيرات

البراغماتية الدولية ( ...تتمة �ص)9
فالترابط بين «جنيف  »3ومستجدات الملفات الدولية يبدو واضحا ً على وقع أوضاع
إقليمية ج ّرت ملفات عديدة منها الملف الكردي إلى واجهة الخالف التركي ـ األميركي
وتصاعد الخطوات األميركية حول تركيا ،على ضوء تصريحات المتحدث باسم
الخارجية األميركية جون كيربي في شباط الماضي بأنّ واشنطن «ال تعتبر أفراد
القوات الكردية السورية التي تعارضها أنقرة إرهابيين ليبدو التورط التركي ـــ
السعودي في األجندة األميركية واألوروبية يتجه نحو تحميل المسؤوليات والنتائج
وإعادة النظر في الصفقات ،فهل بدأ ما أخفته الوهّ ابية من بوابات المساجد في أوروبا
وأميركا بالظهور؟
بالنظر إلى محاوالت كسر جمود الطاوالت السياسية الدولية وتفشي رائحة الوهّ ابية
األوروبية على ظهر صفقات يُعاد النظر فيها ،ال يُخفي فقدان اليد األممية والدولية من
الخطة «ب» التي تشبه خطة واشنطن المفترضة ،واالنشغال بالحصول على ما تب ّقى من
مكاسب ،ربما تحاول تحسين الصورة القاتمة للتورط السعودي ــــ األوروبي في تأجيج
الصراعات ،واستثمار التقدم الحاصل حتى اآلن في وجه وهّ ابية أوروبا التي خرجت
عن السيطرة على وقع تفاقم مشكلة اللجوء إلى الداخل األوروبي واستثمارها انتخابيا ً
في أميركا ،لتكون المستويات األمنية والدبلوماسية الدولية مشغولة في تجديد عمل
ال��ورش والتفاصيل الم ّتصلة باإلرهاب «الداعشي» ،الذي خضع لمقايضات باهظة
الح ّكام على حساب ُمستترات حقوق اإلنسان والديمقراطية المزيفة ،التي
الثمن يدفعها ُ
بدأ جمرها يستعر تحت رمادها في عواصم االدّعاء والدعم ،فأين الضمانات من امتداد
الحريق؟

كشفت وسائل إع�لام إيطالية أن المخابرات المغربية
كانت حذرت نظيرتها األوروبية من احتمال وقوع سلسلة
جديدة من الهجمات الفائقة الخطورة في قلب أوروبا.
وأك��دت يومية «ليبيرو» اإليطالية أن المعلومات التي
جمعتها المخابرات المغربية وتلك التي أف��اد بها مخبر
يعيش بالقرب م��ن ال��ح��دود التونسية الليبية ،أف��ادت
باستعداد اإلرهابيين لتدبير عمل ضد محطة للطاقة النووية
في بلجيكا ،األمر الذي دفع السلطات البلجيكية ،قبل وقوع
تفجيرات بروكسيل ،إلى تشديد الحراسة بشكل ملحوظ
على منشأتين نوويتين في «دويل» و«تيهانغ» وإخالئهما
من العاملين فيهما ،باستثناء الطاقم الضروري الستمرار
تشغيل المنشأتين.
كما أشارت اليومية إلى أن المخابرات المغربية طلبت
من شركة الخطوط الملكية المغربية والخطوط األخرى
المشتغلة في المغرب تجنب التحليق فوق بلجيكا وفرنسا
وإسبانيا ،وأكدت أن المخابرات المغربية هي من بين األكثر
موثوقية حاليا ً في التحري عن اإلرهاب الجهادي.

فاديا مطر

الدول األوروبية بالمتشابكة والرشيقة وشبه المستقلة ،وهو
األمر الذي يبين تقدم التنظيم في أوروب��ا حينما يتراجع في
سورية.
وشملت المصادر مسؤولين في االستخبارات األوروبية
والعراقية وع��ض��وا ً بالبرلمان الفرنسي يتتبع الشبكات
المسلحة.

كما ص ّد الجيش واللجان الشعبية هجوما ً
لقوات هادي على السجن المركزي بمنطقة
َ
الضباب جنوب غرب تعز بعد ساعات من
السيطرة عليه.
تأتي هذه التطورات بعد استعادة قوات
الجيش واللجان الشعبية السيطرة عل
مواقع متفرقة بمنطقة َ
الضباب بعد سيطرة
قوات هادي عليها في األيام الماضية.
وتحدّث المصدر عن اشتباكات حدثت بين
الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات
ه��ادي م��ن جهة أخ��رى بمديرية العَ ْبدية
التابعة لمحافظة مأرب شمال شرق اليمن،
معلنا ً عن وقوع قتلى وجرحى من قوات هادي
ج ّراء القصف الصاروخي للجيش واللجان
الشعبية على تجمعات لقوات ه��ادي في
معسكر َك ْوفل بالمديرية ذاتها بعد الغارات
التي شنتها مقاتالت التحالف السعودي على
جبل هَ ْيالن وسوق صرواح غرب المدينة.
كما أعلنت وزارة ال��دف��اع اليمنية مقتل
وج��رح ع��دد من ق��وات ه��ادي خ�لال سيطرة
الجيش واللجان الشعبية على  5مواقع
َ
بمديرية ال� َ
والشعْ ف شمال محافظة
�ب
�خ� ْ
شمال شرقي اليمن.
وفي السياق ،أعلن مصدر يمني استشهاد
وج��رح أكثر من  11مدنيا ً بغارة للعدوان

السعودي على منازل في محافظتي صنعاء
والحديدة ،فيما ردت القوات اليمنية بقصف
مواقع المرتزقة في محافظة تعز بعد سيطرتها
ِ
على تلة الخزان االستراتيجية كما تواصل
تطهير منطقة الضباب من المرتزقة.
وق��د استشهد أكثر من  11شخصا ً بين
شهيد وجريح بغارة العدوان السعودي على
منازل في مديرية الحجيلة بالحديدة ،ما أدى
إلى تدمير بعضها بشكل كامل.
وق��ال مواطنون يمنيون ممن استهدفت
منازلهم« :يريدون أن ينهوا وجود اليمنيين
لكننا لن ننتهي وسنبقى لهم بالمرصاد»،
وأضاف آخر« :العدوان السعودي يستهدف
البنية التحتية اليمنية واليمنيين بشكل
عام».
امتد المشهد الدموي الى العاصمة صنعاء
بعد سقوط شهيد وج��رح آخ��ري��ن بقصف
سعودي ألحد الجسور القريبة من المستشفى
العسكري في مديرية شعوب تدمير الجسر.
وشنت الطائرات السعودية سلسلة غارات
على مناطق ع��دة في مديرية عسيالن في
محافظة شبوة ومديرية صرواح في مارب
ومديرية المتون في الجوف ومنطقتي حنة
والردف في الوازعية وشارع الخمسين في
تعز.

فيما جاء الرد اليمني من محافظة تعز عبر
قصف مواقع المرتزقة شرق منطقة المدرب
في الوازعية وإصابات مباشرة في صفوفهم.
ه��ذا القصف ج��اء عقب سيطرة القوات
اليمنية على تلة ال��خ��زان االستراتيجية
والتالل المجاورة لها بعد استعادتها زمام
المبادرة للجبهة الغربية لمدينة تعز عقب
معارك عنيفة اجبرت المرتزقة على الفرار من
مواقعهم.
وأكد مقاتلون يمنيون أنه تم تطهير عدة
مناطق من مرتزقة ال��ع��دوان «ال��دواع��ش»
وتابعوا« :سوف نالحقه إال عرق ديارهم»،
ودعوا الناس للخروج للدفاع عن أراضيهم
ومجابهة الغزو السعودي.
وتمكنت القوات اليمنية من تطهير منطقة
الضباب من المرتزقة وسط انهيارات كبيرة
في صفوفهم في السجن المركزي والمواقع
المحاذية للجامعة والتبة الخضراء باتجاه
بيري باشا ووزع اإلع�لام الحربي مشاهد
لجثث عدد من المرتزقة وعلى ما يبدو أنها
متحللة.
فيما واصلت القوات اليمنية تطهير عدة
مواقع في مديرية خب والشعف شرق الجوف
بعد معارك عنيفة مع المرتزقة مخلفة قتلى
وجرحى.

تظاهرات ت�ضامن ّية مع اليمن اليوم
البحرين :محاكمة �سرية لـ«دواع�ش»
ق ّررت المحكمة الكبرى الجنائيّة
في البحرين في جلستها أول من
أم��س األرب��ع��اء ،تحويل محاكمة
 24متهما ً في قضيّة «داعش» إلى
جلسة سريّة الستكمال االستماع
لبقية شهود اإلث��ب��ات ،وذل��ك بناء
على طلب من النيابة العامة.
وأف���اد م��وق��ع «منامة بوست»
ب���أن ن��ي��اب��ة ال��ج��رائ��م اإلره��اب � ّي��ة
كانت قد أفرجت في شهر كانون
األ ّول  ،2015ع��ن  4م ّتهمين
منتمين لجماعة داعش اإلرهابيّة،
ا ّتهمتهم النيابة بتشكيل جماعة
إره��اب � ّي��ة ف��ي ال��ب��ح��ري��ن ح��اول��ت
الشروع في تفجير مسجد عالي
الكبير ،حيث ك��ان سبب اإلف��راج

عنهم رغ��م االتهامات المنسوبة
إليهم ،إنكارهم التهم ،فضالً عن أنّ
أعمارهم تتراوح ما بين  17و24
عاماً ،بحسب ما ذك��ره المحامي
عبدالله الشمالوي.
من جانبه ،تساءل نائب رئيس
مركز البحرين لحقوق اإلنسان
يوسف المحافظة ،عبر حسابه على
موقع تويتر ،عن أسباب تحويل
محاكمة منتسبي جماعة داعش
اإلرهابيّة إلى جلسات سريّة ،كما
أنّ المتهمين غير معروفين بعكس
معتقلي ال��رأي الذين يُشهَّر بهم
عقب اعتقالهم ،مشدّدا ً على أهميّة
إعالن السلطات البحرينيّة أسماء
خليّة داع���ش اإلره��اب � ّي��ة ،والتي

سبق أن أعلنت وزارة الداخليّة عن
اعتقال عدد من أعضائها المنتمين
لها في البحرين ،ومعرفة من يدعم
هذه الجماعة في البحرين وكيف
تأسست ومتى.
ّ
إل��ى ذل���ك ،كشف ال��ق��ي��اديّ في
ائ��ت�لاف ش��ب��اب ث���ورة  14شباط
ٍ
تحضيرات
البحراني» ،عن
«ضياء
ّ
لتنظيم تظاهرات حاشدة نهاية
األسبوع الحالي في عد ٍد من مناطق
البحرين ،تحت ع��ن��وان «جمعة
اليمن المقاوم» ،تعبيرا ً عن تضامن
البحريني مع شعب اليمن،
الشعب
ّ
وذلك مع إكمال العدوان السعوديّ
الغاشم عامه األ ّول.
البحراني
وحسب منامة بوست،
ّ

ق��ال لقناة الموقف« ،إنّ ما ح ّققه
النظام ال��س��ع��وديّ وح��ل��ف��اؤه من
خِ �ل�ال ح��رب��ه��م ال��ع��دوان � ّي��ة على
اليمن هو تدمير البنية التحتيّة،
وتمكين تنظيمي القاعدة وداعش
اليمني وتوسيع رقعة
في الجنوب
ّ
نفوذهما».
واعتبر أنّ العدوان السعوديّ
الغاشم على اليمن لم يُح ّقق سوى
الخزي وال��ع��ار لنظام آل سعود،
السياسي والهزائم
وكذلك الفشل
ّ
العسكريّة المتتالية للتحالف
العربي «الحليف ألميركا» ،فيما
ّ
س��م��ي ب��ـ»ع��اص��ف��ة ال��ح��زم» بعد
مرور قرابة العام على هذه الحرب
العدوانيّة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1من دهاة العرب وقادتهم في صدر اإلسالم
2 .2عملة عربية ،مديرية في السودان
3 .3ضمير منفصل ،سيدات
4 .4راهب سرياني له «كتاب أناجيل مصور» ،شتمنا
5 .5غلى القدر ،تخت ،حرف أبجدي مخفف
6 .6مشى مشية غير متساوية ،خالف شراء ،الطف
7 .7أمسيات ،منازل
8 .8مدينة نيجيرية ،لإلستفهام ،لمسا
9 .9ذهب المرض ،بلدة لبنانية
1010خوذة ،متشابهان ،سقي
ّ 1111
لطخ بالعار ،بلدة لبنانية
1212عاصمة أوروبية ،مدينة فيتنامية

1 .1أمير بحر قرطاجي ،مدينة لبنانية
2 .2عاصمة أميركية ،نباتات طيبة الرائحة
3 .3حرف نصب ،والية هندية ،قرابة
4 .4دكان ،صارع
5 .5نوفد ،والد (بالعامية) ،شهر ميالدي
6 .6ع ّزي (أنتِ باألمر) ،وطن
7 .7باشر العمل ،جبان ،ركيزة
8 .8مدينة فرنسية ،شهر مصري
9 .9برد شديد ،بلدة لبنانية ،نهر في سيبيريا
1010يسحر ،فاقد الزوجة ،ضعف
1111نوتة موسيقية ،أبو البشرية ،سيّجنا
1212أع��ل��ى ق��م��ة ف��ي األردن ،م��ن أش��ه��ر أط��ب��اء اإلس�ل�ام
وفالسفتهم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،413762985 ،592481763
،624195378 ،867359412
،138627594 ،759843126
،386914257 ،271538649
945276831

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ايماتونج ،ااا  ) 2وست
بالم بيتش  ) 3ال ،يلدا ،البس 4
) انبتم ،زنوبيا  ) 5ن��دم ،نيحا،
عنب  ) 6ب���راغ ،دل��ه  ) 7ات��ان،

دلما ،ار  ) 8ت��ا ،ي��درس ،الم ) 9
وكلنا ،االردن  ) 10ردد ،رينو،
بحر  ) 11نوريس ،ابي  ) 12عاد،
انار ،الم.
عموديا:
 ) 1اوالن باتور  ) 2يساند،

تأكدنا  ) 3م��ت ،بمبا ،ل��دود ) 4
ابيت ،رنين  ) 5تألمنا ،داريا ) 6
ولد ،يغدر ،يسن  ) 7نمازح ،لسان
 ) 8جب ،نادم ،لوار  ) 9يلو ،الال
 ) 10اتابعه ،اربيل  ) 11اشبين،
امدح  ) 12سابور ،نردم.

 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).

