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ا�ستراتيجيون :ح�صولها ( ...تتمة �ص)9

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

في سورية والتي تدور شكوك حول ارتباطاتها جميعا ً باإلرهاب و داعش،
معتبرا ً أن مواجهة اإلرهاب تستدعي جهدا ً ثقافيا ً و فقهيا ً مع إصالحات
ديمقراطية في أنظمة الحكم في العالم العربي.
وشارك اللواء طلعت موسى ،الخبير العسكري الدكتور السعيد توقعه،
بأن تشهد دول أوروبية عدة وأميركا عمليات إرهابية مماثلة للعمليات
التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس ،وذلك بسبب سياسات هذه
الدول المتناقضة تجاه قضايا اإلرهاب
وأوضح موسى أن هجمات باريس دليل على أن االره��اب ،يعود إلى
مموليه ومصدريه ،مشيرا ً إلى توقع الرئيس المصري السيسي عن عودة
اإلرهاب إلى من يتعاملون معه ويمولونه .
وأضاف الخبير العسكري ،أن فرنسا يمكن أن تعدل موقفها من األزمة
السورية إذا ما توصلت إلى وجود عالقة بين جماعات سورية معارضة
وتنظيم داع��ش اإلره��اب��ي ال��ذي تبنى الهجمات ،داعيا ً إل��ى حل األزم��ة
السورية عبر مواجهة اإلرهاب.
وفي السياق نفسه ،اعتبر الدكتور نبيل فؤاد ،الخبير االستراتيجي
واألمني بأكاديميــة ناصر العسكرية ،تدخل فرنســـا ضمن قوات
التحالف الدولي في سورية السبب الرئيسي للهجمـــات التي استهدفت
مواقع عدة في باريس ،مشيرا ً إلى مشاركة ســـالح الجو الفرنسي
تحت قيادة الواليات المتحـــدة األميركية في غارات فـــوق األراضي
السورية.
وقال فؤاد إن لدى فرنسا قصورا ً أمنيا ً ألنها تعرضت لهجوم إرهابي منذ
أشهر عدة ،معتبرا ً وقوع هجمات في باريس بعد أشهر قليلة على حادث
«شارلي إبيدو» دليالً على «قصور أمني خطير».
أما اللواء عالء عز الدين ،المدير األسبق لمركز الدراسات االستراتيجية
المصري ،فقد رأى أن «المجتمع الدولي يكيل بمكيالين ،فعندما يضرب
اإلرهاب الدول العربية ال يكترث ولكن في حال تسرب اإلرهاب الى الدول
الغربية ينتفض العالم بكامله» ،مضيفا ً أنه من الصعب أن يتبنى العالم
استراتيجية دولية لمواجهة اإلرهاب.
وأعرب المدير األسبق لمركز الدراسات االستراتيجية عن توقعه أن
تشهد فرنسا حالة من العنصرية خاصة مع العرب والمسلمين نتيجة ما
تعرضت له من حوادث إرهابية باألمس وبالماضي القريب على غرار ما
حدث عقب أحداث الحادي عشر من أيلول.
وأوضح «عز الدين» أن مصر منذ زمن بعيد وهي تدعو المجتمع الدولي
لمواجهة اإلره��اب ووضع استراتيجية لمكافحته ولكن دائما ً ما يكون
الخالف على تعريف اإلرهاب ،حيث كل طرف يرى اإلرهاب من منظوره
الخاص.
وتابع إن «الدول الغربية ترى في مقاومة المحتل إرهابا ً وهو ما ترفضه
الدول العربية» ،مشيرا ً الى أنه إذا توافقت الدول الغربية مع العربية في
تعريف اإلره��اب فإن ذلك سيضع الغرب في مواجهة من صنعهم من
جماعات اإلرهاب.

ت�أخير فيينا ( ...تتمة �ص)9
على الصعيد اإلقليمي ضرب اإلرهاب مصر بطائرة الركاب الروسية التي
سقطت في سيناء وعاد مجددا ً ليضرب بوحشية في ضاحية لبنان الجنوبية
قبل أن يجعل سكان باريس سجناء منازلهم بهجمات إرهابية منسقة لم تشهد
فرنسا مثيالً لها في تاريخها الحديث.
فعل الروسي فعله على األرض السورية كذلك اإليراني على األرض العراقية
فتم تحصيل مكاسب تفاوضية مهمة في وقت ضرب فيه اإلرهاب دول العالم
وبقوة ليهز عقول داعميه بأن الرهان على الوقت بات خاسرا ً وأن تأخير
التفاهمات الدولية سيجعل من سورية والعراق أقل حاجة لهذه التفاهمات إذا
ما استمرت وتيرة التقدم العسكري المدعوم روسيا ً وإيرانياً.
مع مضي الوقت تتحول شراكة الغرب السياسية مع روسيا من صانع للحل
السياسي بشروط أميركية صرفة إلى مسرع لهذا الحل بشروط ترضى عنها
سورية.

محمد محفوض

وا�شنطن :قتلنا «�أبو نبيل»
زعيم فرع «داع�ش» في ليبيا
قال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك في بيان عن مقتل قائد تنظيم
«الدولة اإلسالمية» في ليبيا العراقي أبو نبيل والمعروف أيضا ً باسم وسام
نجم عبد زيد الزبيدي ،وهو أحد القادة الذين كانوا تابعين لتنظيم القاعدة
لسنوات عديدة.
وقال كوك ،أول من أمس ،إن ابو نبيل كان القائد األعلى لتنظيم القاعدة في
ليبيا ،ومن المحتمل أنه كان المتحدث الرسمي للتنظيم في شباط  2015في
الفيديو الذي أظهر إعدام أقباط مصريين .وأضاف كوك أن قتل أبو نبيل «سوف
يضعف قدرة تنظيم «الدولة اإلسالمية» على تحقيق أهدافها في ليبيا ،بما في
ذلك تجنيد األفراد وإنشاء قواعد في ليبيا ،والتخطيط لهجمات على الواليات
المتحدة».
وأشار كوك إلى أن تلك الضربة «ليست هي األولى ضد أهداف لتنظيم الدولة
اإلسالمية في ليبيا ،لكنها األولى ضد زعيم التنظيم ،وتظهر أننا سنتعقب قادة
تنظيم الدولة أينما كانوا».
وقال المتحدث باسم البنتاغون إن التخطيط للعملية والموافقة عليها سبقت
هجمات باريس مساء الجمعة الماضي.

ميدانياً ،ما إن اكتمل الحصار األمني
على داع��ش ف��ي ال��رم��ادي ل��م تفوت
القوات العراقية الفرصة استكملت
اندفاعها من ثالثة محاور.
العمليات العسكرية استهدفت
داع�����ش ب��ق��ص��ف ص���اروخ���ي على
خطوط دفاعه في الملعب األولمبي
غ��رب المدينة ،وم��ا بعد الجرايشي
عند الفرات شماالً ،والهدف المجمع
الحكومي داخل الرمادي ،وموطئ قدم
جديد .يريد األمن العراقي إيجاده في
الرمادي.
القوة الجوية العراقية استهدف
تحركات داعش في الفحيالت والبو
عيسى شرق المحافظة ،فيما الحشد
ال��ع��ش��ائ��ري وال��ش��رط��ة االت��ح��ادي��ة
اقتحموا تلة البو دعيج بعد تقهقر
داعش.
العملية التي كانت حصة القوات
العراقية األك��ب��ر فيها ،على اعتبار
مشاركة أرب��ع ف��رق عسكرية منها،
تهدف إل��ى تأمين الطريق الدولية
شمال الرمادي ،والتي سيتعزز فيه
الحضور األمني ،وال سيما أن داعش
خسر البو حياة ،وقطع شريان إمداده
من الرمادي إليها.
وبالزخم العسكري نفسه الذي
تعيشه جبهات المواجهة مع داعش
في األنبار وصحرائها ،تعيش بغداد
انتشارا ً أمنيا ً تحسباً ،ألي هجمات
من داعش ضد المدنيين فيها انتقاما ً
للتقدم ال��ح��اص��ل ض��د التنظيم أو

مشاغلة للقيادة األمنية.
عملية عسكرية ي��راد منها تحرير
مركز األن��ب��ار كهدف مباشر ،وقطع
خطوط اإلم���داد عن داع��ش في هيت
وراوة شمال الرمادي ،واستنزافه في
الفلوجة شرق المحافظة.
وف��ي سياق آخ��ر ،أعلن القيادي
التركماني ومسؤول محور الشمال
محمد مهدي البياتي السبت ،االتفاق
على تشكيل دوري���ات مشتركة من
الحشد والبيشمركة باشراف الشرطة

الهجمات الإرهابية ( ...تتمة �ص)9

المحلية في قضاء الطوز.
وب��ح��س��ب «ال��س��وم��ري��ة ن��ي��وز»،
قال البياتي إن «االجتماع مع الوفد
الحكومي وقيادات الحشد التركماني
والبيشمركة خرج بنقاط إيجابية جدا ً
منها تشكيل وتسيير دوريات مشتركة
م��ن الحشد الشعبي والبيشمركة
بإشراف الشرطة المحلية».
وأضاف البياتي أن «هناك اعتداءات
مستمرة على دور التركمان ومحالتهم
ال��ت��ج��اري��ة م��ن ق��ب��ل ال��ب��ع��ض وه��ي

تصرفات تسبب الكثير من المشاكل
وتعيق تطبيق ب��ن��ود االت��ف��اق بين
الطرفين» ،مطالبا ً بـ«تدخل حكومي
قوي لفرض األمن في القضاء».
وك��ان رئيس اللجنة االمنية في
قضاء طوزخورماتو رضا محمد كوثر
أعلن عقد اجتماع بين فصائل الحشد
الشعبي وق����وات البيمشركة في
القضاء لوضع آلية لتهدئة االوضاع،
مبينا ً أن القضاء يشهد شبه وقف
إلطالق النار.

ّ
تقدم يمني بتعز يقطع خطوط �إمداد الم�س ّلحين
خ � ّي��ب��ت «م��ع��رك��ة ت��ع��ز» آم��ال
«ال��ت��ح��ال��ف» ف��ي منحه إن��ج��ازا ً
عسكريا ً يبني عليه في المحادثات
السياسية المرتقبة ،بوابة الشمال
وال��ج��ن��وب ،ظ��لّ��ت ع��ص � ّي��ة على
المجموعات المسلحة المؤيدة
للعدوان السعودي ،رغم كل اإلمداد
وال��دع��م اللذين حظيت بهما ،ما
انعكس سياسيا ً في إبعاد العملية
السياسية م��ن ج��دي��د لمصلحة
التركيز على الميدان.
تواصل القوات اليمنية تقدمها
في مدينة تعز وسط اليمن ،حيث
سيطرت على منطقة هيجة العبد
ب��ع��د ت��أم��ي��ن منطقة ن��ج��د قسيم
ومديرية المسراخ ،قاطعة بذلك
طرق إم��داد المسلحين من جنوب
تعز بشكل كامل .وفي وسط المدينة
تستمر المواجهات في محيط القصر
وحي الروضة ومنطقة الدحي التي
تطبق فيها وحدات الجيش حصارا ً
خانقا ً على المسلحين.
وأك��د عضو في اللجان الثورية
أن «اللجان تمكنت من الوصول الى
مركز مديرية المسراخ وطهرتها من
الدواعش والمرتزقة الذين حاولوا
أن يثيروا األهالي فيها» ،مشيرا ً الى
أن «ق��وات اللجان الثورية تؤمن
الخط حتى رأس نجد قسيم».
الى ذلك ،كبدت وحدات الجيش

ناديا شحادة

الحذر ال يُنجي ( ...تتمة �ص)9

الجماعات المسلحة خسائر فادحة
بمقتل العشرات منهم على جبهة
نجد قسيم والضباب وجبهة ذباب
الساحلية غرباً ،إضافة الى تدمير
مدرعتين والسيطرة على ثالثة
أخرى وعدد من األسلحة التي كانت
بحوزة المسلحين.
وفيما تتقدم وح���دات الجيش
اليمني في جبهة أط��راف محافظة
تعز غربا ً وجنوبا ً تستمر المواجهات

وس��ط المدينة في محيط القصر
وحي الروضة ومنطقة الدحي التي
تطبق فيها وحدات الجيش حصارا ً
خ��ان��ق �ا ً ع��ل��ى المسلحين وس��ط
تبادل االتهامات والتخوين بين
مكونات الجماعات المسلحة حول
انكساراتها أمام الجيش اليمني.
وم�����ا ب���ي���ن وع������ود ال���خ���ارج
للمسلحين وتعزيزاته المتواصلة
يزداد الرفض الشعبي لمخططات

العدوان وادواته التي تتساقط بين
الفينة واألخرى.
تزامن كل هذا التطور مع إنجازات
حققتها ق���وات الجيش واللجان
الثورية في جبهات ما وراء الحدود
اليمنية ال��س��ع��ودي��ة ،خصوصا ً
السيطرة على مدينة الربوعة ،األمر
ال��ذي ألقى بظالله على المساعي
المتعلقة بـ«جنيف  »2وم��ن ثم
تأجيله أياما ً معدودة.

مقتل م�س�ؤول �أممي و�سط ال�صومال
أعلنت الشرطة والمسؤولون
المحليون أم��س مقتــل مسؤول
ت��اب��ع ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة ب��وس��ط
الصومال .وقد قتل مهــدي حسن
شيخال ،صومالي الجنسيــة،
الذي يترأس بعثة األمم المتحدة

في سورية .هذا ما أكده الرئيس بشار االسد خالل استقباله وف��دا ً برلمانيا ً
فرنسيا ً في  28تشرين االول من العام الحالي ،حيث قال إن الكثير من دول
المنطقة والدول الغربية ،وبينها فرنسا ال تزال حتى اآلن تدعم اإلرهاب وتوفر
الغطاء السياسي للتنظيمات اإلرهابية.
يؤكد المراقبون أن مع تبني دول عديدة لإلرهاب وتجميع اإلرهابيين
وتشجيعهم للذهاب إلى سورية وارتكابهم الجرائم بحق الشعب السوري،
وبالذات باريس التي تؤكد التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الفرنسي
لوران فابيوس والمرتبطة بالسياسة الخارجية لفرنسا دعمها لإلرهابيين في
سورية حيث ح ّرض في  17آب العام  2012في تركيا على استهداف المسؤولين
السوريين .وص ّرح فابيوس نفسه في  14كانون االول بأن تنظيم جبهة النصرة
اإلرهابي يقوم بعمل جيد .وأعلن في  13حزيران من العام  2013أن فرنسا
ستز ّود المسلحين في سورية بالسالح.
وفي ظل استمرار هوالند وطاقمه الحكومي في انتهاج سياسات داعمة
لإلرهاب في سورية من خالل التمييز المزعوم بين إره��اب معتدل وإرهاب
متطرف ،وإصرارهم على ربط الحرب على اإلره��اب ووقف التمويل برحيل
الرئيس األسد ،ومع تواصل فرنسا دعم هذا اإلرهاب بالمال والسالح بخاصة
أن هوالند اعترف في تصريحات نشرت سابقا ً بأن بالده قدّمت قبل أشهر عدة
أسلحة وعتادا ً إلرهابيين في سورية ص ّنفهم تحت مس ّمى معارضة معتدلة،
مؤكدا ً بذلك إسهام فرنسا بدعم اإلرهاب في سورية وتمدّده إلى المنطقة وصوال ً
إلى القارة األفريقية واألوروبية واستفحل الخطر اإلرهابي وارت ّد عليها.
فهجمات باريس التي وقعت مساء الجمعة الماضي غير مسبوقة في تزامنها
ودمويتها ،واعتبرت أنها حرب في وسط باريس ،حسب صحيفة لوفيغارو
الفرنسية ،ومع تواصل األخبار الواردة من فرنسا تبقى هذه الهجمات األكثر
دموية في تاريخ البالد منذ عقود طويلة ،وتعتبر أكبر ضربة منذ الحرب
العالمية الثانية.
وفي هذه األجواء جاء التحرك الرسمي سريعا ً بعد إرساء خلية أزمة حكومية
فيعلن هوالند حالة الطوارئ في أرجاء فرنسا كافة وإغالق الحدود بشكل كامل،
ويص ّرح قائالً م ّتهما ً جيشا ً إرهابيا ً هو «داعش» بارتكاب عمل حربي من خالل
اعتداءات باريس التي تعيدنا بالذاكرة إلى مجموعة الهجمات اإلرهابية التي
شهدتها أميركا في  11أيلول العام  ،2001حيث نفذ  19شخصا ً على صلة
بتنظيم القاعدة هجمات باستعمال طائرات مدنية مختطفة لتصدم أهدافا ً
محددة نجحت في ذلك ثالث منها ،حسب الرواية الرسمية للحكومة األميركية.
فمع الصدمة التي تعيشها باريس ،ومع استحالة عدم ربط هذه األحداث
الدامية بالمعارك الجارية في الشرق األوسط والدور الذي تلعبه فرنسا هناك.
ومع بقاء فرنسا مهددة من التنظيمات نفسها التي تعاني منها سورية اليوم
ومن المعتدين أنفسهم ،حسب تأكيدات المحامي الفرنسي داميان فيغي ،يبقى
السؤال :هل يستجيب هوالند إلى طلب بعض رجال المخابرات الفرنسية بوضع
أيدي حكومة باريس بيد بوتين واألسد وإيران ووضع الرهان على السعودية
وقطر جانباً ،فهما مصدر اإلرهاب؟

إلزالة األلغام في بلدة بيليدويني،
أث��ن��اء قيادته سيارته متوجها ً
لمنزله.
وق����ال ض��اب��ط ش��رط��ة رف��ي��ع
المستوى ،لم يفصح عن اسمه ،إنه
يعتقد أن القتلة حراس شخصون

لحاكم لإلقليم .ول��م يعرف بعد
الدافع وراء القتل.
وقد أث��ار الحادث توترات بين
عائالت ،حيث ق��ام مسلحون من
عائلة الضحية بإغالق الطرق ،
وطالبوا بتطبيق العدالة.

وق����ال أح����د ش��ي��وخ ال��ق��ب��ائ��ل
ويدعى محمد حسن إنه تم إغالق
المؤسسات التجارية والمدارس.
ويحاول المسؤولون وقوات حفظ
السالم التابعة لألمم اإلفريقية
تهدئة الموقف.

والعراقية وال��ذي بدأ يدق أج��راس اإلن��ذار في أماكن أخرى كانت حليفته
لسنوات ،وما الهروب من الغرق في مستنقع الفشل بقبول مئات آالف الالجئين
فجر أزمة أمنية
إال للضغط السياسي على التحالف الروسي ،والذي بدوره ّ
في أوروبا التي دمجت أصوات «السالم المزعوم» مع أصوات الرصاص في
الدول التي استهدفتها في إرهابها «المعتدل» ،ليستبين فشل آخر في تجربة
تجزئة اإلرهاب وتصنيفه .وهو ما ألحق الغرب بمعالجة قاصرة عبر اتهام
الالجئين واعتبار القضية مفتاحا ً لطردهم من أوروبا والسير نحو «المناطق
العازلة» مجدداً ،وهو ما سيزيد بدوره القضية قصورا ً ويُجهض الحلول
السياسية.
فـ»داعش» الباريسي لم يترك للرئيس الفرنسي «هوالند» مساحة إلقناع
الفرنسيين ،خصوصا ً بعد استيعاب هول الصدمة بأن سياسته الخارجية
التي زادت عن اإلصرار األميركي في سورية ،لم تكن وراء الظهور «الداعشي»
في باريس ،وبأن تسويقه من قبل وزير خارجيته للجماعات اإلرهابية عن أنها
«معتدلة» لم تجعل فرنسا ضد الموقف الروسي الداعي إلى أولوية محاربة
«داعش» والتكفيريين ،لتكون باريس بسياستها الخارجية التي تعتبر رياالت
الوهابية «ب��ردا ً وسالماً» هي أول جسر عبور قادته فرنسا وساهم بتمدد
«داعش» في شوارعها .وهي أحداث في قلب مناخ يعطي الدروس لمن يتهاون
في ملف اإلرهاب.
ها هي أوروبا تدفع ثمن ل ّفها ودورانها بمحاربة ما ساهمت بإنتاجه من
إرهاب وتبييضها صفحة التنظيمات اإلرهابية وتقديمها كصناعة يمكن تدويرها
وإع��ادة استخدامها .وهو ما رآه الرئيس الفرنسي أثناء تواجده في ملعب
منج من
رياضي يتابع فيه مباراة فرنسية ـ ألمانية بأ ّم عينه ،ليكون الحذر غير ٍ
الخطايا وإحاطة اإلرهاب بسياج حريري ال يمنعه من التسرب إلى الشرفات
التي أشرفت عليه والتي تبدأ من تركيا وما طمحت إليه من النافذة السورية
إلى ما طمحت إليه «اإلخوانية ـ الصهيونية» على نوافذ أوروبا التي عادت إلى
قمة العشرين في «أنطاليا» التركية على وقع «التكتيك السياسي» بعد فشل
«التكتيك العسكري» المدعوم غربيا ً وعربياً ،ومحاولة تغليب معالجات عاقلة
لملفات عالقة دعا إليها الرئيس الروسي فالديمير بوتين في وقتٍ مضى وأكد
استمرارها سماحة السيد «نصر الله» في خطابه األخير بأن «الحزب سيبحث
عن جبهات مفتوحة مع «داعش».
إن تركيا التي شهدت أمس تفجيرا ً انتحاريا ً من «داعش» نفسه في مدينة
«غازي عنتاب» أوقع جرحى في صفوف الشرطة التركية ،هل يشير إلى أن
تركيا ستكون على ضفة االستهداف بسبب استضافتها قمة العشرين الداعية
إلى مكافحته؟ أم أنها ستبقى تحت تأثير ما جرى في «فيينا» في رسم معالم
مقاربة «المنطقة العازلة» مقابل الدعم ضد «الكردستاني»؟

فاديا مطر

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1بلدة لبنانية
2 .2جزيرة أندونيسية ،حيوان مفترس ،شأن
3 .3ملك الفاندال فتح أفريقيا وأسس فيها مملكة واسعة،
يسحب
4 .4غلى القدر ،أسقي ،أداة جزم
5 .5إسم أطلقه العرب على أسبانيا والبرتغال بعد فتحهما،
حرف نصب
6 .6تسلبه ،للتفسير ،تلمس
7 .7جعلناه ملكا ً للدولة ،نظ ّفر الشعر
8 .8رائحة الزهر ،ناعم الملمس
9 .9مدينة صينية ،أحد الوالدين ،يصلح البناء
1010يخفيان األمر ،لسان النار
1111أصابع ،إنتشر الخبر ،قرع الجرس
1212قطع ،شهر مصري ،رتلي

1 .1بلدة لبنانية ،بلدة لبنانية
2 .2إتهمت ،قديس ناسك أنشأ دي��ر ق��رب ال��ق��دس ،صاح
التيس
3 .3يلحس ،جمهورية روسية
4 .4مصيف لبناني ،كثر شحمه
5 .5يقامر ،أقرأ
6 .6مدينة فرنسية ،أطلب فعل األمر
7 .7حفر البئر ،يدخل فجأة ،سجن
8 .8من الحيوانات ،خاصتي ،نهر في سيبيريا
9 .9قعد ،ق ّل وجوده ،جوهر
1010يمنع من ،تالطف
1111للندبة ،مجتمع بيوت ناس أكبر من القرى ،كبر في
السن
1212نجمع ،نكش الصف ،أشيّد البناء
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،756938241 ،831245769
،913582476 ،492671583
،245167938 ،678493152
،124356897 ،389714625
567829314

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1كازابالنكا  ) 2اسف ،لب،
املنا  ) 3لكسنغتون ،من  ) 4ي
ي ،اا ،جسدهما  ) 5دميم ،اديان 6
) اومتاتا ،مدحت  ) 7اساكنها ،در

 ) 8ارشو ،انا  ) 9اي ،اتان ،ال 10
) الكرم ،تواكبه  ) 11ال ،الملفوف
 ) 12ايدي ،ريم.
عموديا:
 ) 1كاليداسا ،اال  ) 2اسكيمو،
راالي  ) 3زفس ،يماشيك  ) 4نام

ت��س��و ،راي  ) 5بلغا ،اا ،ام��ل 6
) لبت ،اتكلت ،مي  ) 7وج��دان،
اتلف  ) 8نانسي ،هانوفر  ) 9كم،
دامان ،او  ) 10المهند ،الكفر 11
) ننم ،ح��د ،اب  ) 12ي��ا ،استرا،
هدم.

 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 33
فيلم دراما بطولة ناعومي
سكوت م��ن اخ��راج باتريسيا
ري� �غ ��ن .م� ��دة ال� �ع ��رض 120
دق� � �ي� � �ق � ��ة ،ABC( .الس
س��ال �ي �ن��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
سينمال ،غاالكسي).
Amnesiac
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب �ط��ول��ة كايت
ب��وس��ورث من اخ��راج ميشال
ب ��ول� �ي ��ش .م� ��دة ال� �ع ��رض 90
دقيقة ،ABC( .ابراج ،سينما
سيتي ،امبير).
Les Profs 2
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم � �ي� ��دي ب �ط��ول��ة
ك�ي��ف أدام���ز م��ن إخ���راج بيار
فرانيوس الفال .مدة العرض
 100دقيقة.)ABC( .
Man Up
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم � �ي� ��دي ب �ط��ول��ة
س�ي�م��ون ب�ي��غ م��ن إخ ��راج بين
ب��ال��م��ي��ر .م� ��دة ال� �ع���رض 88
دقيقة ( ،ABCفوكس).
Spectre
ف� �ي� �ل ��م ت � �ش� ��وي� ��ق ب� �ط ��ول ��ة
دانيال كريغ من إخ��راج سام
مينديس .م��دة ال�ع��رض 148
دقيقة( .ابراج ،سينما سيتي،
ام �ب �ي��ر ،اس� �ب ��اس ،سينمال،
فوكس).
The little Prince
ف �ي �ل��م ت� �ص ��وي ��ري ب �ط��ول��ة
راشيل ماك ادام��ز من اخراج
م � � � ��ارك اوس � � � �ب� � � ��ورن .م� ��دة
العرض  108دقيقة،ABC( .
اب��راج ،سينما سيتي ،ديون،
سينمال ،فوكس).

