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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش يتقدم ( ...تتمة �ص)9
وف��ي منطقة حمص والمنطقة الوسطى
والشرقية ،استهدف الجيش السوري نقاط
تمركز المسلحين في حي الوعر بمدينة حمص
ومدينة الرستن بريفها ،كذلك سقط قتلى
وجرحى في صفوف المجموعات المسلحة
جراء استهداف الجيش السوري لتجمعاتهم
في كفر نبودة ومحيط قرية عقيربات بريف
حماه ،بينما دمر الجيش تحصينات ومواقع
للمسلحين في مدينة البوكمال وقرية الجفرة
بدير الزور.
وفي سياق آخر ،استهدف الطيران الحربي
المشترك السوري الروسي أهدافا ً لتدمر ومنطقة
المثلث بريف تدمر تزامنا ً مع اشتباكات بين
الجيش السوري ومسلحي داعش في المنطقة.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،ش��ن ال��ط��ي��ران الحربي
السوري غارات على مواقع المسلحين شمال
شرقي الحولة بريف حمص ،كما دم��رت مقار
وآليات لمسلحي داعش في محيط حقل جزل
ومهين والقريتين بريف حمص.
إلى ذلك ،أسفرت ضربات لوحدات من الجيش
السوري في الريف الجنوبي الغربي لحلب،
عن مقتل وإصابة العديد من مسلحي النصرة
وتدمير آليات مزودة برشاشات في قرى برنة
وتل حدية ودالم��ة وخ��ان طومان ،كما دمرت

كما نفذ الجيش ضربات مركزة على أماكن
وجود المسلحين في قرية زمرين بريف درعا،
مع تجدد االشتباكات في الجبهة الشرقية
من مدينة داري��ا بالغوطة الغربية في ريف
دمشق.
وفي منطقة تل أصفر شمال شرق السويداء،
قامت وحدة من الجيش السوري بعملية نوعية
ضد مواقع تجمعات مسلحي تنظيم داعش،
ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى
بصفوفهم وتدمير م��ا بحوزتهم م��ن أسلحة
وذخائر.
وأف����ادت آخ���ر ال��ت��ق��اري��ر ال��م��ي��دان��ي��ة ،دح��ر
الجيش ال��س��وري عناصر «جيش اإلس�لام»
بعد تكثيف الضربات في مناطق وجودهم في
أرض الصمادي والمكاسر والمنطقة الشمالية
المجاورة واسترداد حرستا مخلفين أسلحتهم
وراءهم.
وفي دوما ،يواصل الجيش السوري عمليات
مالحقته لفلول المجموعات المسلحة في مزارع
دوما بعد أن ألقت القبض على البعض منهم.
وقتل عدد من مسلحي «جبهة النصرة» وتم
تدمير ما بحوزتهم من ذخائر وأسلحة في عملية
للجيش السوري ضد تجمعاتهم في بلدة عتمان
بريف درعا الشمالي.

وحدات من الجيش السوري بإسناد من سالح
الجو أهدافا ً لجبهة النصرة في أحياء الراشدين
 4والشيخ خضر وصالح الدين والشيخ سعيد
وبستان القصر بمدينة حلب.
وكان متحدث عسكري باسم الجيش السوري
قال إن قوة عسكرية تابعة له قامت صباح أمس
بتمشيط الطريق على محور أثريا خناصر بعد
ورود معلومات عن قيام مسلحين بمحاولة
تفخيخه.
يذكر أن الجيش السوري أعلن مؤخرا ً إعادة
تأمين الطريق الوحيد باتجاه محافظة حلب
بعد معارك عنيفة استمرت قرابة أسبوع سقط
فيها العديد من القتلى.
وفي السياق ،أكدت منظمة حظر األسلحة
الكيماوية أن خبراء في األسلحة الكيماوية
خلصوا الى أن غاز الخردل استخدم في معارك
بين فصائل المعارضة المسلحة في سورية
في آب.
وقالت مصادر في المنظمة إن الغاز استخدم
في مدينة مارع في محافظة حلب (شماالً) في
 21آب .وهذا أول تأكيد الستخدام هذا الغاز
السام في األزم��ة السورية .وقال مصدر آخر:
«نؤكد الوقائع لكننا ال نحدد المسؤولين».
م��ن جهتها ،قالت م��ص��ادر دبلوماسية إن

المياه المنقلولة فقط .
وقالت مصادر« :إن معظم المياه ستنقل الى صحراء
النقب لتوطين مستعمرين صهاينة جدد فيها واستكمال
ط��رد مواطني النقب الفلسطينيين ،كما ستقام مدن
سياحية «إسرائيلية» على الجانب المحتل للخط من
فلسطين».
وكانت الحكومتان األردنية و«اإلسرائيلية» وقعتا
في شهر شباط الماضي ،على اتفاق لتنفيذ المرحلة
األولى من مشروع «قناة البحرين».
يذكر أن شالوم كان يتحدث أمام نحو  1000عامل
أردني يعملون في فنادق إيالت الفلسطينية المحتلة
المحاذية لمدينة العقبة.

قال وزي��ر الداخلية الصهيوني سيلفان شالوم إن
األردن وكيانه المغتصب استكمال صياغة شروط العطاء
الدولي لمشروع «قناة البحرين :األحمر ـ الميت».
ونقلت إذاع��ة العدو عن شالوم قوله ،بأن مشروع
القناة سيستخدم إلزال��ة ملوحة مياه البحر ولتوليد
الطاقة ،وسيتم عبره ضخ حوالى  120مليون م  3من
المياه ،وستزال ملوحة مليون  80م 3منها.
وبحسب شالوم ،ستنقل المياه بواسطة خط أنابيب
يمتد لمسافة  200كم ،وستقام محطات لتحلية المياه
وتوليد الطاقة ،وسيتلقى األردن نحو  25في المئة من

قائد الجي�ش التون�سي ال�سابق:
ف�ضلنا الديمقراطية على االنقالب الع�سكري
َّ
كشف الجنرال المتقاعد وقائد
الجيش التونسي السابق رشيد عمار
أنه رفض تسلم السلطة بعد هروب
الرئيس األسبق زي��ن العابدين بن
علي ،مؤكدا ً أنه جنب البالد انقالبا ً
عسكريا ً آنذاك.
وتحدث الجنرال رشيد عمار في
مقابلة تلفزيونية عن رفضه تسلم
السلطة بعد مغادرة زين العابدين
بن علي األراض���ي التونسية وترك
البالد وس��ط ف��راغ أمني وسياسي،
م��ا اس��ت��دع��ى ع��رض السلطة على
الجيش التونسي ف��ي  14كانون
ال��ث��ان��ي  ،2011م��ش��ي��را ً إل���ى أن��ه
فضل الديمقراطية على االن��ق�لاب
العسكري.
وقال عمار البلغ من العمر  68سنة:
«قيل لي إذا لم تتسلم أنت السلطة
فحزب النهضة سيتسلمها ،فقلت لهم
أحب أن يكون بلدي ديمقراطيا ً وفيها
الحريات لنجري االنتخابات وتأتي
النهضة أو غيرها».
ولفت الجنرال إلى أن المجموعة
التي عرضت عليه تسلم السلطة
هم رئيس ال��وزراء محمد الغنوشي،
ووزير الداخلية أحمد فريعة ووزير
الدفاع رضا قريرة.

لكن آخر وزي��ر للداخلية في عهد
زين العابدين بن علي نفى ما قاله
ع��م��ار ح���ول ع���رض ال��س��ل��ط��ة على
الجيش في  14كانون الثاني ،مشيرا ً
إلى أنه لم يتم التطرق لطلب تولي
الجيش للسلطة في حضوره.

«داعش» استخدمت غاز الخردل خالل معركة
مع جماعة مسلحة أخرى.
وخلص التقرير إلى أن شخصين على األقل
تعرضا لغاز الخردل ،مرجحا ً أن يكون تسبب
بوفاة رضيع.
وأرسل تقرير سري الى الدول االعضاء في
المنظمة التي ستعقد اجتماعا ً في مقرها في
الهاي أواخر تشرين الثاني.
وكان ناشطون ومنظمات غير حكومية طبية
أكدت أواخر آب أن الهجوم باألسلحة الكيماوية
أصاب عشرات األشخاص في هذه المدينة .كما
أك��دت منظمة أطباء بال ح��دود أنها عالجت 4
مدنيين من عائلة واحدة.
وقال للمرضى الذين عولجوا في مستشفى
تابع لمنظمة أطباء بال حدود في حلب ،إن قذيفة
هاون اأصابت منزلهم و«بعد االنفجار ،مأل غاز
أصفر غرفة الجلوس».
وبحسب ناشطين في المكان في ذلك الوقت،
أطلقت جماعة «داعش» اإلرهابية اكثر من 50
قذيفة هاون في ذلك اليوم على المدينة.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ،أن غ���از ال���خ���ردل س��ام
استخدمه األلمان للمرة األولى في بلجيكا عام
 .1917وقد حظرت األمم المتحدة استخدامه
في عام .1993

المغرب يعفو عن � 4215سجين ًا
بينهم معتقلون في ق�ضايا �إرهاب

الكيان ال�صهيوني والأردن ي�ستكمالن
البحريْن»
�صياغة �شروط «قناة
َ
عمان ــ محمد شريف الجيوسي

القوات اليمنية( ...تتمة �ص)9

ول��ع��ب الجيش التونسي دورا ً
أساسيا ً في حماية أمن البالد بعد
ثورة  14يناير ،وحرص على عدم
ال��ت��دخ��ل ف��ي ال��ش��ؤون السياسية
مع الحكومات التي تعاقبت بعد
الثورة.

على الصعيد اإلنساني ،ورغم التحذيرات المتواصلة
التي تطلقها المنظمات اإلنسانية الدولية ،ف��إن دول
عدوان التحالف العربي ال تأبه بهذه الدعوات واستمرت
في إمطار مناطق البالد بالصواريخ والقنابل ،في حين
فقد الماليين وظائفهم ،وأغلقت معظم المستشفيات
أبوابها ،واختفت األدوية والمحاليل الطبية.
السعودية التي تكفلت بمبلغ  670مليون دوالر
لتغطية االحتياجات اإلنسانية في اليمن ال تزال حتى
اللحظة تتلكأ في تسليم هذا المبلغ المنظمات اإلغاثية،
وطالبت بإقامة مخيمات للنازحين من الحرب ،والذين
يزيد عددهم عن مليون ونصف المليون شخص ،لكن هذه
المنظمات تعارض تلك الفكرة ألنه يصعب بعد ذلك إزالة
هذه المخيمات في حال انتهت الحرب ،إذ أن المستفيدين
لن يغادروها وستكون م��أوى للعاطلين عن العمل أو
المشردين استنادا ً إلى تجارب سابقة في الحروب التي
شهدتها محافظة صعدة.
وب��س��ب��ب ال��ح��ص��ار ال��م��ف��روض ع��ل��ى م��وان��ئ البحر
األحمر التي تأتي عبرها معظم واردات المحافظات
الوسطى والشمالية ،ونقص الوقود وارتفاع أسعاره
وانقطاع الكهرباء منذ ثمانية أشهر اضطرت الكثير من
المستشفيات إلى إغالق معظم أقسامها ،كما نفدت السلع
من المتاجر ،وحتى المساعدات الغذائية على قلتها يتم
بيعها في السوق السوداء.
برنامج األغذية العالمي جدّد قبل أيام تحذيره ،من
وضع األم��ن الغذائي في اليمن ال��ذي يتدهور بسرعة
قائالً إن  10من أصل  22محافظة يمنية تواجه انعدام
األمن الغذائي على مستوى الطوارئ وهي خطوة واحدة

تسبق المجاعة.
ميدانياً ،سيطرت القوات اليمنية على مدينة الربوعة
في عسير جنوب السعودية .وأفادت مصادر خبرية أن
القوات اليمنية دمرت خالل العملية عشرات الدبابات
واآلليات السعودية.
ّ
وبث اإلع�لام الحربي مشاهد دخول القوات اليمنية
مدينة الربوعة .
كما تقدمت القوات اليمنية في تعز ،وفي محافظة مأرب
وقتلت وجرحت العشرات من مرتزقة السعودية .
وف��ي ال��س��ي��اق ،يستكمل الجيش اليمني واللجان
الشعبية المواجهة ضد العدوان السعودي ،فقد استعادا
أمس عددا ً من المواقع المهمة والنقاط التي كان يتمركز
فيها عناصر موالية للعدوان السعودي في مديرية دمت
بالضالع وكبدوهم خسائر كبيرة في األرواح والعتاد.
وت��ق��دم الجيش وال��ل��ج��ان ف��ي منطقة الخلل شرق
صبر ودح��روا المسلحين التابعين للعدوان من موقع
جبل الشجرة وأوقعوا فيهم عددا ً من القتلى والجرحى
واألس���رى ،بحسب وكالة «سبأ» التي أش��ارت إل��ى أن
الجيش واللجان «أفشلوا اليوم محاولة استعادة معسكر
العمري بمديرية ذباب من قبل المسلحين المسنودين
بغطاء ج��وي كثيف م��ن ط��ي��ران ال��ع��دوان السعودي
وكبدوهم عشرات القتلى والجرحى وأعطبوا لهم عددا ً من
المدرعات واآلليات».
وتستمر قوات الجيش واللجان الشعبية بالتقدم في
جبهة كالبة بتعز من جهة القصر ،حيث قامت بتأمين
المنطقة وتحرير بعض العمارات من المسلحين وصوال ً
إلى مستشفى الحمد.

القاهرة ومو�سكو( ...تتمة �ص)9

أصدر العاهل المغربي محمد السادس عفوا ً استثنائيا ً عن  4215من
السجناء ،بينهم  37محكوما ً بقضايا إره��اب و 215شخصا ً من أبناء
الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة «البوليساريو».
وذكر بيان وزارة العدل أن بين المفرج عنهم  69سجينا ً من الحاالت
اإلنسانية ،و 215من المنحدرين من الصحراء المتنازع عليها و 561من
حاملي الشهادات الدراسية .وأضاف البيان أن العفو شمل أيضا ً  37من
المعتقلين ،المحكومين في قضايا تتعلق بالتطرف واإلرهاب.
وأوض��ح البيان أن قرار العفو جاء لمناسبة الذكرى الـ 40للمسيرة
الخضراء وه��و التاريخ الرسمي لتحرير المغرب أقاليمه الجنوبية
(الصحراء) من االستعمار اإلسباني.
ففي  6تشرين ثاني  ،1975توجه نحو  350ألف مغربي في مسيرة
سلمية ،بدعوة من العاهل المغربي الراحل «الحسن الثاني» إلى جنوب
البالد ،لتحريره من االستعمار اإلسباني ،قبل أن يتفجر نزاع على المنطقة
بين الرباط و جبهة «البوليساريو».
وبعد تلك المسيرة وقع المغرب وإسبانيا ،في  14تشرين ثاني من عام
 ،1975اتفاقا ً انسحبت بموجبه القوات اإلسبانية من الصحراء وأصبحت
خاضعة للسيادة المغربية.

البحرين� :أحكام بالم�ؤبد و�إ�سقاط
الجن�سية عن  5بزعم التخابر
أص��درت المحكمة الجنائية في البحرين أحكاما ً بالسجن المؤبد
وإسقـاط الجنسيـة عـن  5متهميـن بقضيـة التخابـر المزعـومة مع
إيران.
وذك��رت صحيفة «الوسط» أن النيابة البحرينية كانت قد أسندت
إلى المتهمين الخمسة تهمة «التخابر مع دولة أجنبية والتدريب على
استعمال األسلحة والمتفجرات للقيام بأعمال تفجير تستهدف المنشآت
العامة والمؤسسات المالية والبنوك» على ح ّد زعم النيابة.
ونفى المتهمان الوحيدان اللذان حضرا المحاكمة وقائع االتهامات
بحقهما مؤكدين أن «االعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب» .وأصدرت
المحكمة الحكم ضد الثالثة اآلخرين غيابياً.
وكانت المحكمة الجنائية في المنامة ،واستكماال ً لسياسة الظلم
الخليفي دانت خمسة بحرينيين معارضين بزعم «التآمر مع إيران»
لتنفيذ هجمات داخل البحرين ،وحكمت عليهم بالسجن المؤبد ،إضافة
إلى سحب الجنسية البحرينية منهم.
وفي هذا السياق ،لفت المحامي أحمد الحمادي الى «أن اثنين من
المتهمين كانا حاضرين في جلسة النطق بالحكم ،فيما حوكم الباقون
غيابيا ً».
وادعى المحامي في بيان أن «اثنين من المحكومين تلقيا التدريب في
إيران مع الحرس الثوري فيما قدم الباقون الدعم المالي واللوجستي»
بحسب ادع��اءات��ه ،زاعما ً أن الخمسة «تواصلوا مع الحرس الثوري
اإليراني بهدف تنفيذ هجمات ضد بنوك ومبان حكومية».
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت األربعاء الماضي أنها اعتقلت
 47عضوا ًَ في مجموعة زعمت أنها مرتبطة «بعناصر إرهابية في إيران
وتخطط أيضا ً لشن هجمات».

المصري لطائرات وزارة الطوارئ
الروسية التي وصلت إل��ى سيناء
وعلى متنها أكثر م��ن  100خبير
ورجل إنقاذ ،باإلضافة إلى السماح
ألط��ب��اء ال��ط��ب ال��ش��رع��ي ال��روس��ي
بالدخول إلى مشرحة زينهم.
ي��أت��ي ه���ذا م���ع ت��دف��ق مستمر
للمسؤولين الروس اآلتين إلى مصر
للبحث بشأن الطائرة الروسية،
وب��ه��دف تكثيف االت���ص���االت بين
مصر وروسيا ،واستمرار السياحة
الروسية ،حيث نقلت وسائل اإلعالم
المصرية تصريح رئيس الوكالة
الفيدرالية الروسية للسياحة والذي
أك��د للسفير المصري ف��ي موسكو
خ�لال لقاء جمعهما أن ال نية لدى
روس��ي��ا ب��ف��رض أي ت��وص��ي��ات أو
قيود على السفر إلى مصر ،مؤكدا ً
اتفاقه الكامل مع السفير المصري
على ض��رورة ع��دم استباق نتائج
التحقيقات.
أما الكرملين ،فقد اختار أن يكرر
م��رة أخ���رى تصريحاته السابقة
فأعلن أنه« :ال يحق ألحد ،باستثناء
فريق التحقيق ،تقديم أية فرضيات أو
التخمين بشأن أسباب الحادث .إننا
لم نسمع حتى اآلن أي تصريحات من
جانب فريق التحقيق .أما بالنسبة
إلى التخمينات األخرى بهذا الشأن،
فنعتبرها معلومات غير مؤكدة»،
وأض��اف أن��ه إذا كانت هناك جهات
م��ا تملك ب��ي��ان��ات ذات قيمة ،فإن
موسكو تأمل في تسليم هذه البيانات
للتحقيق ،بل وبعث بيسكوف برسالة
موسكو المهمة ،مؤكدا ً أن «الطائرات
الروسية تواصل التحليقات من وإلى
شرم الشيخ».

كذلك أع��رب��ت وزارة الخارجية
الروسية في بيان عن دهشتها من
تصريحات «الشركاء البريطانيين»
ال��ذي��ن يتحدثون ع��ن معلومات،
وي��ت��ج��اه��ل��ون ال��ت��ع��اون ف��ي مثل
ّ
مفضلين استخدامها
ه��ذه األم��ور،
إعالمياً ،ب��دال ً من تبادلها في إطار
مكافحة اإلرهاب ،في حال إذا كانت
ه��ذه المعلومات موجودة بالفعل
على ح��د تعبير البيان ال��روس��ي،
ووصفت المتحدثة الرسمية باسم
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
ال��ت��ص��ري��ح��ات البريطانية بأنها
«أم��ر ص���ادم» ،كما أب��دت دهشتها
م��ن أن ت��ص��ري��ح��ات ك��ه��ذه تصدر
من مسؤولين على أعلى مستوى،
ول��ي��س م��ن خ��ب��راء ومهنيين في
المجال المعني.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،وف���ي حديث
خ��اص إل��ى «ال��ب��ن��اء» أك��د الخبير
ال���م���ص���ري ف���ي م���ج���ال ال��ط��ي��ران
اللواء أرك��ان ح��رب هشام الحلبي
ال��م��س��ت��ش��ار ف��ي أك��ادي��م��ي��ة ناصر
العسكرية وعضو المجلس المصري
للشؤون الخارجية ،أن من الخطأ أن
نتحدث عن حادث الطائرة الروسية
اآلن ،موضحا ً أن حوادث الطائرات
تأخذ وقتا ً من اللجان المختصة
لكي يتم تجميع بيانات توضح
أسباب سقوطها.
وأض���اف الحلبي أن «األخ��ب��ار
والتفاصيل والمسافات يجب أن
ت��خ��رج م��ن ج��ه��ة رس��م��ي��ة منوطة
بالتحقيق» ،م��ؤك��دا ً أن ح���وادث
الطيران يتم التحقيق فيها من خالل
لجنة متخصصة ولديها دراية عن
حوادث الطيران.

كذلك كشف ال��ل��واء طيار هشام
الحلبي معلومات عدة ع ّما يسبق
إق��ل�اع أي ط���ائ���رة ل��ت��ح��دي��د مَ��ن
المسؤول عن كارثة سقوط الطائرة
الروسية ،فقال إن «أي طائرة لها
كتاب مثل ش��ه��ادة ميالد اإلنسان
ويتم تدوين التفتيشات كافة التي
تمت على الطائرة فيها وجميع قطع
الغيار ومواعيد تغييرها وقبل كل
رحلة يتم التفتيش عليها ...وهذه
مسؤولية الشركة صاحبة الطائرة
والمطار ليس له عالقة».
وأض��اف« :أما األخطاء البشرية
فتتم غالبا ً أثناء اإلقالع أو الهبوط،
ول��ك��ن ال ت��ت��م ع��ل��ى االرت��ف��اع��ات
العالية ،ألن��ه بعد اإلق�ل�اع بفترة
قصيرة تتم إدارة الطائرة بشكل آلي
ال عالقة للطيار به ط��وال الرحلة،
ف�لا يمكن وج���ود أخ��ط��اء بشرية،
وم��ن المستبعد تماما ً ح��دوث أي
أعمال تخريبية على هذا االرتفاع
الشاهق ال��ذي يصل إل��ى  31ألف
قدم وهو صعب ج��دا ً ويحتاج إلى
دولة متقدمة يكون لديها صواريخ
ارتفاعها عا ٍل كي تقوم بهذا العمل،
وال يستطيع «حد ع��ادي» أن يقوم
به» على حد تعبير الحلبي.
واستدرك الحلبي« :ربما حدث
خطأ فني مفاجئ وطاقم الطائرة لم
يستطع التصرف ،وما سيثبت هذا
االحتمال من عدمه هو «الصندوق
األس�����ود» ألن���ه ي��س��ج��ل ت��ح��رك��ات
الطائرة كافة ،كما أن هناك جهازا ً
لتسجيل كل ما يقوله طاقم الطائرة
وال يستطيع الطاقم إغالقه ،فهم ال
يملكون ز ّرا ً لذلك ،وهذا ما سيؤكد
ما حدث».

باقون نحن( ...تتمة �ص)9
المعركة اليوم هي معركة االستحواذ على الرأي العام
العربي وهو ما يبرر سيطرة المال الخليجي على  90في
المئة من وسائل اإلع�لام المرئي والمسموع والمقروء
في الوطن العربي .بالمقابل فإن تراكم خطاب الحقيقة
واإلنسانية ومقاومة المحتل بات تأثيره أعمق في الرأي
العام العربي ،فشعبية قنوات كالميادين وغيرها أتت
من مالمستها وجدان الشارع العربي وإيقاظها الحنين

لشعور عروبي طال سباته.
تتخبّط المملكة داخليا ً وخارجياً ...كالوحش الجريح
الذي يتهاوى يمنة ويسرة ...فيثير غبارا ً كثيرا ً بحركته
ويُعمي األبصار عن مشهد سقوطه صريعاً ...غير آبه بأن
غباره هذا سيركد ،وأن الصورة بسقوطه ...ستتضح أكثر.
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،184397526 ،752168943
،847236195 ،369425817
،931754268 ،625981374
،498572631 ،216843759
573619482

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1التيراني ،ناس  ) 2لي،
ماالسبينا  ) 3بوارج ،نكنسه ) 4
وني ،مأدبا ،بب  ) 5ديانا ،دلها
 ) 6ف��ان ،يدققا  ) 7وو ،النير،

رين  ) 8راسما ،فصلوا  ) 9بر،
مايا ،شنت  ) 10ايداهو ،نبأ 11
) نبالي ،االن  ) 12نبات ،امال،
يس.
عموديا:
 ) 1البوسفور ،امن  ) 2ليون،

رواب��ي  ) 3اي��دا ،سردنا  ) 4يمر،
ينام ،ابت  ) 5راجما ،المها  ) 6ال،
انين ،اوال  ) 7ناندا ديفي ،يم ) 8
يسكب ،قرصان  ) 9بنادق ،بال
 ) 10نيس ،الروشال  ) 11انهبه،
يان ،اي  ) 12سا ،بادن ،تونس.

 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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زنقة ستات
فيلم كوميدي بطولة حسن
رعد من اخراج هشام مجد .مدة
ال��ع��رض  100دق��ي��ق��ة( .أب����راج،
س��ي��ت��ي ك��وم��ب��ل��ك��س ،ف���وك���س،
كونكورد ،غاالكسي).
The Age of Adaline
فيلم دراما بطولة هاريسون
ف�����ورد م���ن اخ������راج ل���ي ت��والن��د
ك���ري���غ���ر .م�����دة ال����ع����رض 110
دق����ائ����ق ،ABC( .س��ي��ن��م��ال،
فوكس).
Beyond the Reach
ف��ي��ل��م رع����ب ب��ط��ول��ة ميشال
دوغ���������ل��������اس م����������ن اخ�������������راج
ج�������ان ب���اب���ت���س���ي���ت ل���ي���ون���ت���ي.
م�������دة ال�����ع�����رض  95دق���ي���ق���ة.
( ،ABCك�����ون�����ك�����ورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،س��ي��ن��م��ال ،فوكس،
غاالكسي).
to 7 5
فيلم كوميدي بطولة انطون
ي��ات��ش��ي��ن م���ن اخ������راج فيكتور
ليفين .مدة العرض  95دقيقة.
(س��ي��ن��م��ال ،ABC ،غاالكسي،
الس ساليناس).
Home
ف���ي���ل���م ت����ص����وي����ري ب���ط���ول���ة
واخ�����راج ج��ي��م ب���ارس���ون .مدة
العرض  100دقيقة( .كونكورد،
فوكس ،غاالكسي).
Last Knights
فيلم تشويق بطولة كليف أون
من اخراج كازواكي كيريا .مدة
ال��ع��رض  115دقيقة،ABC( .
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

