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تتمات  /ت�سلية
ا�ست�شهاد فل�سطيني ( ...تتمة �ص)9

ونقل موقع «المركز الفلسطيني لإلعالم» ،عن مصادر
محلية قولها ،إن عماال ً فلسطينيين كانوا يوجدون على
المعبر وق��ت وق��وع ال��ح��ادث ش��اه��دوا جنود االحتالل
يطلقون الرصاص على شابين كانا يقتربان من المسرب
المخصص للعمال في المعبر ،حيث أصيب أحدهما
بالرصاص المباشر ب��ال��رأس ،فيما لم تعرف إصابة
الشاب الثاني.
ووفقا ً لالرتباط العسكري الفلسطيني ،فإن الشهيد هو
الفتى أحمد عوض أبو الرب من بلدة قباطية ( 16سنة)،
والجريح الذي تم اعتقاله هو محمود مؤمن محمود كميل
من البلد نفسه.
وف��ور وق��وع ال��ح��ادث أغلق جنود االح��ت�لال منطقة
المعبر ،فيما حاول مسعفون فلسطينيون الوصول إلى
المصابين إال أن جنود االحتالل منعوهم من االقتراب.
وق��ال شهود عيان إن جنود االحتالل ط��ردوا كل من

مو�سكو ت�ؤكد ( ...تتمة �ص)9

كانوا في المعبر ،فيما انتشرت تعزيزات عسكرية في
المنطقة المحيطة وشرعت بعمليات تمشيط.
وتعتبر هذه عملية اإلعدام الثالثة التي ينفذها جنود
االحتالل على معبر الجلمة منذ اندالع انتفاضة القدس
في األول من تشرين األول .2015
من جانب آخر ،جدد مستوطنون اقتحامهم للمسجد
االقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من
شرطة االحتالل «االسرائيلي» الخاصة.
وأك���د م��ص��در أن  15مستوطنا ً على مجموعتين
اقتحموا المسجد ،ونفذوا جوالت مشبوهة واستفزازية
في األقصى .من جهتها دعت ما يسمى منظمات الهيكل
المزعوم أنصارها ال��ى أوس��ع مشاركة في اقتحامات
جديدة االحد المقبل.
وحثت المستوطنين على المشاركة بتقديم جائزة
مالية ،وذلك بهدف تشجيعهم على عدم ترك المكان.

البرلمان يحظر ( ...تتمة �ص)9
في منطقة البو فراج (البو دندل) أسفرت عن قتل 15
إرهابيا ً وتفجير  27عبوة ناسفة ،فيما غارت قطعات
المحور على أهداف في منطقة الحميرة وعالجت أيضا ً
 9عبوات ناسفة وفككت منزال ً مفخخاً» ،موضحة أن
«جنديا ً استشهد وأصيب عنصران من الحشد الشعبي
بتعرض القوات األمنية ومقاتلي الحشد الشعبي إلطالق
نار مباشر في منطقة البو فراج».
وأضافت العمليات أن «قطعات المحور الجنوبي
نفذت فعالية في منطقة البو فليس أسفرت عن تدمير
عجلة تحمل رشاشة أحادية» ،مشيرة الى أن «صقور
الجو نفذوا  3طلعات ،وطيران الجيش  12طلعة في
قاطع األنبار ،كما نفذ طيران التحالف  3طلعات ،وقتل
 3إرهابيين ودمر ساترا ً و 10أوكار و 9مواضع معادية
وملجأين وعجلة ورشاشتين ومنصة صواريخ».
وبينت العمليات ،أن «قطعات جهاز مكافحة اإلرهاب
قامت بعملية تطهير مناطق الشراع و 7كيلو ،بإسناد من
القوة الجوية وطيران التحالف ،حيث تم تطهير منطقة
الـ 7كيلو بالكامل كذلك تم رف��ع ومعالجة العبوات
الناسفة في منطقة ال��ش��راع» ،الفتة الى أن «قطعات
قيادة عمليات الجزيرة أحبطت محاولة تعرض لرتل
تابع لها كان يحمل مواد تموينية فردت القوات على
التعرض بقوة وأحرقت العجلة المهاجمة وقتل من فيها

من عناصر إرهابية ،كما عالجت عبوة ناسفة كانت على
طريق رتل األرزاق ضمن قاطع عملياتها».
وتابعت العمليات في بيانها أن «قطعات قيادة
عمليات بغداد واصلت عملية تحرير منطقة الكرمة
والمناطق المحيطة» .كما أن «قوات الشرطة االتحادية
نفذت فعالية في منطقة أم شعيفة ،شمال قضاء بلد،
أسفرت عن تفكيك دار مفخخ وحزامين ناسفين وعثرت
على مواد تفجير أخرى».
إلى ذلك ،صوت مجلس النواب العراقي في جلسة
ع��ق��دت أم��س على ق���رار يمنع السلطتين التنفيذية
والقضائية من استخدام صالحياته التشريعية.
وقالت مصادر عراقية إن البرلمان لم يص ّوت على
سحب التفويض م��ن رئيس مجلس ال����وزراء حيدر
ال��ع��ب��ادي .وق��د أعطى المجلس تأييدا ً لإلصالحات
الحكومية ،ولم يعط تفويضا ً لصالحياته التشريعية
والرقابية.
وعقد البرلمان العراقي جلسته الرابعة والثالثين
برئاسة سليم الجبوري وحضور  255نائباً ،لمناقشة
أم��ور ع��دة أب��رزه��ا التوصيات الخاصة بدمج وزارة
السياحة واآلث��ار مع وزارة الثقافة ،فضالً عن القراءة
الثانية لمشروع ق��ان��ون تحديد والي���ات الرئاسات
الثالث.

نتيجة استهداف قنبلة موجهة لمخبأ محصن» ،كما دمر في حلب
معسكرا ً لتدريب اإلرهابيين القادمين من دول مختلفة.
وأض��اف ال��ل��واء ال��روس��ي« :ف��ي منطقة تدمر بريف حمص،
شنت قاذفات سو -25غارة على منطقة محصنة لداعش ،حيث
أسفرت الضربات المباشرة عن تدمير تحصينات ومخابئ تحت
األرض باإلضافة إلى مرابض مدفعية مضادة للطائرات تابعة
لإلرهابيين كان مركبا ً عليها منظومات «ز س أو ،»23 -مؤكدا ً أن
«معطيات االستطالع أكدت تدميرها بالكامل».
وفي ريف الالذقية ،دمرت المقاتالت الروسية مركزا ً قياديا ً
ونقطة اتصال لـ»جبهة النصرة» قادرة على تشويش اتصاالت
الجيش السوري الالسلكية ،وق��ال كوناشينكوف« :في بلدة
سلمى بريف الالذقية دمر مركز قيادي مع نقطة اتصال مموهين
يقعان في منطقة مشجرة على قمة إحدى الهضاب التكتيكية
المهمة لجبهة النصرة» .وبيّن أن «قوة إرسال نقطة االتصال
كانت تسمح بقطع االت��ص��االت الالسلكية بين ف��رق القوات
السورية المسلحة».
وتابع ممثل وزارة الدفاع الروسية أن قاذفة «س��و»25 -
أغارت على نقطة محصنة للمسلحين في منطقة كفر نبودة في
ريف حماة ،حيث دمرت مدرعات وسيارات دفع رباعي محملة
بمنصات صواريخ مضادة للجو وكذلك مستودع للذخيرة ،ما
أسفر عن تدميرها واحتراقها بالكامل.
في سياق آخر ،نفى اللواء إيغور كوناشينكوف للصحافيين
قصف المقاتالت الروسية لمبنى المشفى في سرمين ،مقدما ً
للصحافيين صورا ً جوية التقطت في  31تشرين األول تبين أن
مبنى المشفى سليم ،مدحضا ً بذلك اتهامات وسائل إعالم غربية
بقصفه من قبل المقاتالت الروسية.
وذكر بأن «وسائل إعالم غربية زخرت منذ أسبوع نقالً عن
المجتمع الطبي األميركي  -ال��س��وري ال ُمسجل في الواليات

مقتل وجرح ( ...تتمة �ص)9
وزارة الداخلية السعودية أقرت من جهتها بمقتل أحد جنود
حرس الحدود السعودي ،إثر تعرضه لطلق ناري في الحدود
اليمنية.
في المقابل ،تصدت القوات اليمنية المشتركة لهجوم قوات
العدوان ومرتزقته على سوق صرواح في مأرب ،وقتلت وأصابت
ع��ددا ً منهم ،ودكت مواقع عسكرية سعودية حدودية ،وقتلت
وأصابت جنودا ً سعوديين.
وفي تفاصيل الخبر ،فقد استهدف طيران العدوان السعودية
بعشرات القذائف والصواريخ وبخاصة العنقودية محافظة
صعدة بمختلف مديرياتها وخصوصا ً حيدان ما أدى الى تدمير

في شارع ّ
خط النار في البالد القديم ،والشارع العام لد ّوار
 17في مدينة الزهراء ،وتقاطع عيسى ببلدة توبلي ،التي
تم ّكن الث ّوار من الوصول إليها في عمليّات شجاعة.
كما أعلن المتظاهرون غضبهم من خ�لال تكتيكاتهم
الثوريّة الجديدة التي أوصلتهم إلى شارع  14شباط،
وإلى جسر الث ّوار ،والشارع العام ببلدة سلماباد ،وإلى
شارع البديّع في بلدة الدّيه ،وشارع زايد الحيويّ .
من جهة أخرى ،قال باقر درويش المسؤول اإلعالمي
في منتدى البحرين لحقوق اإلنسان ،إنه «تم توثيق 47
حالة انتهاك لحرية الدين والمعتقد ،واستدعاء  13رجل
دين وخطيبا ً من بينهم العالمة الشيخ محمود العالي،
كما تم اعتقال  2منهم لتهم تتعلق حول حق التعبير عن
الرأي».

وبصليات من الصواريخ والقذائف د ّك��ت ال��ق��وات اليمنية
المشتركة في جيزان موقعي القرن والرمضة العسكريين ما أدى
الى مقتل وإصابة جنود سعوديين وتدمير دبابة سعودية من
نوع ابرامز في قرية المعنق ومصرع طاقمها.
وفي عسير ،دمرت القوات اليمنية راجمة صواريخ في قرية
المحازة والقوة المدفعية التابعة لمعسكر المحضار ودكت موقع
حديش ،وقصفت تجمعا ً للجنود واآلليات بالقرب من رقابة
المحاضي ومعسكر بليالين وموقعي رجال والمخروق في نجران.
وذلك في وقت أقرت الداخلية السعودية بمقتل جندي سعودي
في منطقة جيزان بقصف يمني.

منازل المواطنين وممتلكاتهم .وعلى مديرية صرواح بمأرب عاود
طيران العدوان السعودي استهدافها انتقاما ً من تصدي قوات
الجيش اليمني واللجان الشعبية لهجوم من قوات العدوان باتجاه
سوق ص��رواح ،ما أدى الى مقتل عدد من الجنود السعوديين
ومرتزقته وتدمير آليات تابعة لهم في مواجهات عنيفة ،امتدت
الى الحقيل وجبل أملح ومحيط كوفل والطلعة الحمراء قتل
وأصيب خاللها عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم.
وفي الضالع طهّر أبناء مديرية دمت اثنين من مواقع مرتزقة
الرياض في الجهتين الشرقية والغربية للمديرية وصادروا آلية
عسكرية وكميات من األسلحة والذخائر.

مجهولون يهاجمون اجتماع ًا
لـ «حركة نداء تون�س»

البحرينيون يت�ضامنون مع ال�شيخ النمر
وينددون بالتعدي على ال�شعائر

استمرارا ً في إعالن التضامن مع اّ
العلمة المجاهد الشيخ
النمر ،وتنديدا ً بالتعدّي على الشعائر الحسينيّة ع ّمت
البحرين يومي السبت واألحد تظاهرات وتكتيكات ثوريّة
جديدة.
وبحسب موقع «ائتالف شباب ثورة  14فبراير» فقد
انطلقت التظاهرات الثوريّة في بلدات :عالي ،البالد القديم،
والمعامير بمشاركة حاشدة من جماهير الثورة.
وقد جابت هذه التظاهرات التي كان في مقدّمها الشيخ
الجدحفصي وآب��اء الشهداء ،أرج��اء هذه البلدات وسط
شعارات ،مندّدة بتعدّي مرتزقة النظام البحريني على
الشعائر الحسينيّة ،ومعلنة تضامن الجماهير مع اّ
العلمة
المجاهد الشيخ النمر.
تأججت
أ ّما نيران النذير واإلنذار للنظام السعوديّ  ،فقد ّ

وفي السياق ،كشفت وزارة الخارجية الروسية أنها قدمت
لشركائها في محادثات فيينا ح��ول سورية قائمة تضم 40
مجموعة وتنظيما ً معارضا ً معتدال ً ممن تعول على مشاركتهم في
التسوية السياسية لألزمة في هذا البلد.
وقالت ماريا زاخ��اروف��ا المتحدثة باسم وزارة الخارجية
الروسية« :موسكو قدمت لشركائها في المحادثات التي أجريت
في  30تشرين األول في فيينا قائمة مؤلفة من  40مجموعة
ومنظمة سورية معارضة غير متطرفة وغير إرهابية».
واعتبرت زاخ��اروف��ا أن نتائج مؤتمر فيينا انتصار للحس
السليم ،وق��د ب��ات بحد ذات��ه أشبه بمجموعة اتصال خاصة
بسورية ،وقالت إن «انعقاد مؤتمر فيينا يعني عمليا ً تشكيل
مجموعة أشبه بمجموعة اتصال خاصة بسورية» ،رافضة الرأي
القائل بأن المحادثات فشلت لعدم التوصل إلى اتفاق حول مصير
الرئيس السوري.
وأضافت المسؤولة الروسية أن مصالح كل السوريين يجب أن
تؤخذ في االعتبار ،منوهة إلى أن من النتائج المهمة لمؤتمر فيينا
االتفاق على تمثيل واسع للمعارضة السورية من دون محاولة
فرض مجموعة أو أكثر على أنها تمثل المعارضة .وقالت إن لقاء
جديدا ً للمشاركين في مؤتمر فيينا يجب أن يتم بمرور أسبوعين،
لكن موعده لم يحدد بعد.
ميدانياً ،أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور
كوناشينكوف أمس أن المقاتالت الروسية شنت خالل اليومين
الماضيين  237غارة على منشآت إرهابية في سورية ،مشيرا ً
أن هذه الضربات نفذت خالل  131طلعة حربية شملت منشآت
لإلرهابيين في أرياف حماة والالذقية وحمص ودمشق وحلب
والرقة.
وفي التفاصيل ،دمر سالح الجو الروسي «في حرستا بريف
دمشق مستودعا ً للذخائر المدفعية تابعا ً لتنظيم الدولة اإلسالمية

المتحدة ،بكيل االتهامات لنا ،زاعمة قصف المقاتالت الروسية
مستشفيات في بلدات سكنية مثل العيس والخضر واللطامنة
وسرمين وغيرها».
وفي السياق ،استعاد الجيش السوري السيطرة على نقطة
جبل أحد على طريق أثريا  -خناصر بريف حلب ،وثبت فيها
نقاطا ً دفاعية متقدمة ،تمهيدا ً لمواصلة العملية العسكرية لفتح
الطريق بالكامل.
كذلك سيطرت وح��دات من الجيش ال��س��وري على المدخل
الشرقي لمدينة الحاضر في ريف حلب الجنوبي ،والمعروفة
بأنها معقل تنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي.
وقال مصدر ميداني بأن «الجيش السوري فرض سيطرته على
المدخل الشرقي لمدينة الحاضر في ريف حلب الجنوبي ،معقل
جبهة النصرة» ،موضحا ً أن المدينة «باتت بين فكي كماشة
ويقترب الجيش من اإلطباق عليها نارياً».
وأضاف المصدر أن الجيش ح ّذر «من تبقى من المدنيين بعدم
الوجود قرب مراكز أو تجمعات النصرة في المدينة واالنكفاء إلى
القرى الخلفية قبل قطع الطريق الغربي لتصبح المساحة التي
سيطر عليها الجيش السوري في الريف الجنوبي  223كيلومترا ً
مربعاً».
وأفاد بأن سيطرة قوات الجيش ،جاءت بعد اشتباكات عنيفة
مع مسلحي «النصرة» والفصائل المسلحة الموالية لها والتي قتل
خاللها عدد من المسلحين ،عرف منهم أحد المسؤولين العسكريين
في «حركة أحرار الشام» ،المدعو «أبو علي النعيمي».
وفي ريف حمص الشرقي ،شهدت جبهات القتال في محيط
بلدة صدد هدوءا ً نسبيا ً في ظل استهدافات مدفعية مكثفة نفذها
الجيش السوري لتحركات «داعش» داخل بلدة مهين القريبة،
حيث تمكن الجيش من تدمير رتلين للتنظيم االرهابي في محيط
البلدة.

وصلت الخالفات داخل حزب حركة نداء تونس إلى مرحلة العنف أول من أمس
بانفضاض اجتماع كان مقررا ً للمكتب التنفيذي بالقوة.
وكان من المقرر عقد اجتماع للمكتب التنفيذي لحزب «نداء تونس» في مدينة
الحمامات ،إال أن عددا ً من البلطجية فاجأوا المجتمعين وهم يحملون العصي ،األمر
الذي أدى إلى ّ
فض االجتماع وتهجم العناصر المجهولين على مقر االجتماع.
وتعصف بحزب ن��داء تونس منذ أشهر خالفات داخلية بين ممثلي الهياكل
الحالية وجناح معارض يتزعمه نائب رئيس الحزب حافظ قايد السبسي نجل
رئيس الدولة الباجي قايد السبسي.
ويتهم المكتب التنفيذي الحالي حافظ قايد السبسي بتعطيل اجتماعه
بالحمامات والدفع بمنحرفين إلشاعة الفوضى.
وق��ال المكتب التنفيذي في بيان« :ه��ذا الهجوم واالعتداء الفاشي من طرف
ميليشيات غريبة عن الحزب ،هدفه الوحيد هو منع انعقاد هذا االجتماع بإيعاز من
بعض قياديي الحزب ،الذين قرروا السطو على هياكله واالنقالب عليه».
وتحوم الخالفات حول مراكز القرار داخل الهياكل وتركيبتها وصالحياتها،
وحول تاريخ عقد المؤتمر التأسيسي األول للحزب منذ أن أعلن إطالقه الباجي
قايد السبسي في حزيران  .2012ويتهم الجناح الموالي لألمين العام للحزب
محسن مرزوق ورئيسه بالنيابة محمد الناصر ،حافظ قايد السبسي بالسعي إلى
توريث رئاسة الحزب ،بينما يتهم األخير الهياكل الحالية بالفشل في تسيير الحزب
والتواصل مع التنسيقيات الجهوية.

«هيومن رايت�س» :ال�سلطات الم�صرية
منعت �سفر �سيا�سيين ون�شطاء
ات��ه��م��ت منظمة ه��ي��وم��ن راي��ت��س
ووت���ش السلطات المصرية بأنها
منعت سياسيين ونشطاء وعاملين
في منظمات غير حكومية من السفر
إلى خارج البالد خالل العام الماضي.
وبحسب تقرير أصدرته المنظمة،
ف���إن ال��س��ل��ط��ات ص����ادرت ج���وازات
سفر  32من النشطاء السياسيين
والعاملين بمنظمات غير حكومية
«ول��م يتمكن أغلبهم م��ن استعادة
جوازات السفر».
ولم يصدر بعد تعليق عن الحكومة
المصرية على التقرير  -ال��ذي صدر
أول من أمس.
واتهمت الخارجية المصرية ،في
حزيران الماضي ،المنظمة بأنها «دأبت
على إص��دار تقارير غير موضوعية
والترويج ألكاذيب» عن مصر.
وتقول المنظمة الحقوقية  -ومقرها
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة  -إن الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي وعد في
أيار الماضي بـ»التدخل»عقب شكوى
م��ن أح���زاب سياسية م��ن قيود على
أعضائها.
لكن ال��ق��ي��ود ،فيما ي��ب��دو ،ال ت��زال
سارية ،بحسب المنظمة.
ونقلت المنظمة عن أشخاص قالت
إنهم منعوا من السفر أن تلك الخطوة
اتخذت «من دون إبداء أسباب محددة

في أغلب الحاالت».
وأش�����ارت إل���ى أن���ه م��ن ب��ي��ن من
ت��ع��رض��وا للمنع م��ن السفر أعضاء
في أح��زاب الديمقراطي االجتماعي
وال��دس��ت��ور وال��ن��ور وم��ص��ر القوية،
إضافة إلى والناشطة أسماء محفوظ.
ومنع سيف الدين عبد الفتاح ،الذي
شغل لفترة وجيزة منصب مستشار
الرئيس المعزول محمد مرسي ،من
السفر إل��ى ماليزيا في أي��ار ،بحسب
المنظمة.
واتهم نديم ح��وري ،نائب المدير
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقسم ال��ش��رق األوس���ط

وشمال أفريقيا السلطات المصرية
بأنها «تح ّول حدود البالد ،في الواقع،
إلى أسوار سجن».
وتفرض السلطات المصرية رسميا ً
قيودا ً على السفر إلى ليبيا وتركيا،
إذ يلزم ال��ذك��ور بين ال��ذي��ن تتراوح
أعمارهم بين  18و 40سنة ،الحصول
على تصريح خاص.
وترى الحكومة أن هذه اإلج��راءات
تأتي بسبب ما قد يترتب على سفر
مصريين إلى هذه البلدان واالنضمام
إلى تنظيمات مسلحة «وهو ما يضر
باألمن القومي لمصر».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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11

12

2
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1أطالل قلعة صليبية في فلسطين ،من الحبوب
2 .2مرفأ في الجزائر ،من كبار فرسان شارلمان
3 .3للنفي ،مص ّور ،أباشر العمل
4 .4كثير المحبة ،صارعت
5 .5أوقد النار ،دولة إسالمية
6 .6رفضت األمر ،للنداء ،حرف جر ،خاصتي
7 .7مصيف لبناني ،أرجأ األمر
8 .8حاكم ،مدينة في األرجنتين
9 .9م��ارش��ال ألماني ق��اد الحملة على أفريقيا وفشل في
العلمين ،ترقد
1010حنّ وعطف ،أتأمل ،دولة أفريقية
1111والية أميركية ،من حركات الموج
1212يراع ،من أنواع السمك ،من المخلوقات

1 .1والية أميركية ،لعاب
2 .2أودية ،أعالم
3 .3رجع وعطف ،مدينة بلجيكية ،أحد الوالدين
4 .4مدينة فرنسية ،خالف كفر
5 .5ألف ،مدينة فرنسية ،كفرت
6 .6التي ال تنجب األوالد ،طري الملمس
7 .7فرما فرما ً ناعماً ،عزا ًء (منصوبة)
8 .8متشابهان ،دولة أفريقية ،ضمير متصل
9 .9الصادق ،مدينة في خراسان الشرقية
1010أقطع ،مدينة سومرية نافست لكش
1111فقرة ،خالف األنس ،أداة جزم
1212أطول أنهر العالم ،وافقن الرأي (هن)
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،634179285 ،598326417
،859612743 ،217854396
،742538961 ،163947528
،426783159 ،971265834
385491672

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1تل السلطان ،يا  ) 2وجدان،
ان��س��ان  ) 3فمي ،داب ،البا ) 4
ساتر ،المحل  ) 5قيان ،هدر ،اان 6
) بادن بادن  ) 7ليالي ،الخيار ) 8

حرب ،ندب ،وأد  ) 9كنار ،ريال ،نا
 ) 10يم ،البرق ،ابل  ) 11مانيال،
بوارج  ) 12نبت ،سأال ،هد.
عموديا:
 ) 1توفيق الحكيم  ) 2لجم،
يرنمان  ) 3ادي��س اب��اب��ا  ) 4ال،

ان��ال ،راي��ت  ) 5سندت ،دي��ن ،ل
ل  ) 6اره��ن ،درب��اس  ) 7طاب،
دبابير  ) 8ان ،ارال ،اق��ب��ل ) 9
نسال ،دخول ،وا  ) 10المانيا ،اا
 ) 11ينبحا ،ادنبره  ) 12النار،
الجد.

 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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The little Prince
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
راش �ي��ل م��اك ادام���ز م��ن اخ��راج
م��ارك اوس �ب��ورن .م��دة العرض
 108دق�ي�ق��ة ،ABC( .اب��راج،
سينما سيتي ،دي��ون ،سينمال،
فوكس).
Burnt
فيلم كوميدي بطولة برادلي
كوبر من اخراج جون ويلز .مدة
ال�ع��رض  100دقيقة،ABC( .
اب��راج ،سينما سيتي ،سينمال،
فوكس ،اسباس).
The Program
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب �ط��ول��ة جيسي
ب�ل�ي�م��ون��ز م��ن اخ� ��راج ستيفان
فريرز .مدة العرض  103دقيقة.
( ،ABCك ��ون� �ك ��ورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
The Intern
ف �ي �ل��م ك ��وم� �ي ��دي ب �ط��ول��ة أن
ه���اث���اواي م ��ن اخ � ��راج نانسي
م� ��اي� ��رز .م � ��دة ال � �ع� ��رض 121
دقيقة( .فوكس ،سينما سيتي،
 ،ABCسينمال).
The Last Witch
Hunter
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة فين
دي��زل م��ن اخ��راج بريك ايسنر.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  106دق �ي �ق��ة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سينمال ،فوكس).
Ma ma
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب �ط��ول��ة سيلفيا
اب ��اس� �ك ��ل م���ن اخ� � ��راج جوليو
ميديم .مدة العرض  111دقيقة.
(سينما سيتي ،امبير.)ABC ،

