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تتمات  /ت�سلية
تع ّنت �إثيوبي ( ...تتمة �ص)9

تمر ( ...تتمة �ص)9
كل الطرق ّ

وأكد وزير الري والموارد المائية المصري األسبق ،الدكتور محمد نصر عالم أن هناك
تعنتا ً شديدا ً من الجانب اإلثيوبي في الوصول إلى حل لألزمة ،وهو األمر الذي يضر
بالجانب المصري ألن سد النهضة له آثار سلبية على بوار مساحات كبيرة من األراضي
الزراعية وتملّح جزء كبير آخر ،وانخفاض في منسوب المياه الجوفية ،وانكشاف
العديد من مآخذ محطات مياه الشرب والمصانع الواقعة على نهر النيل وفرعيه.
أما أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ،الدكتور نادر نور الدين ،فيجزم بفشل
مفاوضات الجولة العاشرة خاصة مع إصرار إثيوبيا على إبقاء المفاوضات في إطارها
الفني ،واستبعاد اإلطار السياسي .مبرزا ً أن الجانب اإلثيوبي متع ّنت للغاية ويستهلك
الوقت دون فائدة ،وعلى مصر طرح خيارات أخرى من بينها األمم المتحدة ومجلس
األمن ،خاصة أن مسألة التحكيم الدولي مستبعَ دَة لكونها تشترط موافقة الجانبين
مصر وأثيوبيا ،وهو ما لم توافق عليه إثيوبيا.
من جهته أشار أستاذ القانون الدولي ،الدكتور أيمن سالمة ،إلى أن المفاوضات غير
مجدية ولن تقدم جديداً ،بخاصة أن الجانب المصري يخوضها بحسن نية ،مبني على
االنتفاع المشترك لدول حوض النيل الشرقي ،وهو األمر الذي يقابله تعنت إثيوبي
بعرقلة المفاوضات.
وفي الختام هل ستبحث مصر عن مسلك جديد يحافظ على حقوقها التاريخية في
مياه النيل شريان الحياة للمصريين؟

طهران أعلنت على لسان مساعد وزي��ر خارجيتها للشؤون
العربية واإلفريقية ،حسين أمير عبد اللهيان ،إن جماعات إرهابية
مرتبطة ب��ـ»داع��ش» ،ش��ارك��ت ف��ي مؤتمر ال��ري��اض للمعارضة
السورية ،مؤكدا ً أن المؤتمر «ال يحظى بتأييد إيران».
كذلك إشراك أحرار الشام وجيش اإلسالم في المؤتمر أثار استياء
موسكو في خطوة واضحة إلعطاء الشرعية لهما ،فيما تص ّر روسيا
على وضع الفصيلين في قائمة اإلرهاب ،ما دفع بالرئيس الروسي
فالديمير بوتين لإلعالن عن التنسيق القائم مع الجيش الحر
في الحرب على داع��ش؛ األمر الذي فسر على أن روسيا لن تقبل
باالعتراف سوى بالجيش الحر بانتظار أن يُحسم أمر تصنيف
المعارضة في أروقة المتحدة وليس في الرياض.
تأجيل اجتماع نيويورك سيبدو مرجحا ً إال إذا تح ّول إلى اجتماع
لتكليف دي ميستورا مجددا ً بوضع لوائح المعارضة واإلرهاب.
وفي كل األح��وال إما أن يكون الطريق السياسي معبدا ً بشروط
روسية أو أن يتولى الجيش السوري وحلفاؤه هذا األمر مع مرور
الوقت.

الجي�ش يق�ضي ( ...تتمة �ص)9

وأض��اف بيان للرؤساء الثالثة
أن «أي دع��م وإسناد من أي دولة
للعراق ال ب��د أن يكونا م��ن خالل
القنوات الرسمية» .وش��دد اللقاء
على «أن ل��ل��ع��راق ال��ح� ّ
�ق ف��ي ك ّل
ال��ط��رق ال��م��ش��روع��ة ل��ل��دف��اع عن
سيادته ووح���دة أراض��ي��ه» .وفي
م���وازاة موقف ال��رؤس��اء الثالثة،
طالبت فصائل المقاومة في العراق
بوجوب الضغط على تركيا لسحب
قواتها.
وخالل تظاهر ٍة بساحة التحرير
في بغداد رفضا ً للتدخل العسكريّ
التركي ،أعلنت الفصائل استعدادها
لتطهير األراض����ي ال��ع��راق��ي��ة من
«داع���ش» ،وم��ن أيّ معتدين على
سيادة البالد أليّ جه ٍة انتموا.
وش����دد ال��ق��ي��ادي ف���ي الحشد
الشعبي هادي العامري على وجوب
الضغط على تركيا لالنسحاب من
األراضي العراقية.
وشارك اآلالف في التظاهرة التي
دعا إليها الحشد وفصائل المقاومة،
تحت عنوان «سيادتنا كرامتنا»،
داعين إلى مزيد من الضغط على
تركيا لسحب قواتها من العراق.
وعبر شيوخ العشائر ومثقفون
وأطباء عراقيون خالل التظاهرة عن
الرسمي
تضامنهم ودعمهم التح ّرك
ّ
للدولة العراقية في التصعيد ورفع
الشكوى لمجلس األمن ضد تركيا.

وكانت الخارجية الروسية أ ّكدَت
ُّ
أنَّ
التركي في
التدخ َل العسكريّ
َّ
َ
مالِ
شرعي.
ر
غي
العراق
ش
ُ
ّ
وج���اء الموقف ال��روس��ي خالل
اتصال بين وزير الخارجية سيرغي
العراقي إبراهيم
الف��روف ونظير ِه
ّ
الجعفري ،كما أكد بيان للخارجية
الروسية دعم موسكو القويَّ لسيادة
ووحدة األراضي العراقية.
ح��ذر األمين العام لمنظمة بدر
ه��ادي العامري الحكومة التركية
من مغبة إبقاء قواتها على األراضي
العراقية.
وبحسب قناة «الحرة» األميركية،
جدد العامري وهو أحد أبرز قيادات
ال��ح��ش��د ال��ش��ع��ب��ي ،ت��أك��ي��ده ق��درة
الحشد وأجهزة األمن العراقية على
«تدمير» القوات التركية بالكامل
«ح��ف��اظ��ا ً ع��ل��ى س��ي��ادة وك��رام��ة
الوطن».
وقال في بيان أصدرته بدر ،األحد
إن خروج العراقيين إلى الشارع في
تظاهرات هو بمثابة دعم إلجراءات
الحكومة العراقية في إخراج القوات
التركية «المنتهكة للسيادة».
وك����ان اآلالف م��ن المحتجين
ال��م��ؤي��دي��ن للحشد ال��ش��ع��ب��ي قد
تجمعوا في ساحة التحرير وسط
ب��غ��داد بعد ظهر السبت للتنديد
بالتوغل التركي ،ودع��وا الحكومة
إل���ى ات���خ���اذ م��وق��ف ح����ازم إزاء

القضية.
وأع���ل���ن ال���ع���ام���ري األس���ب���وع
ال��م��اض��ي ،أن أي وج���ود عسكري
أجنبي من دون موافقة الحكومة
يعتبر احتالال ً نقاومه بكل الوسائل
المتاحة.
ميدانياً ،أعلنت خلية اإلع�لام
الحربي في العراق ،مقتل  15عنصرا ً
ف��ي جماعة «داع����ش» اإلره��اب��ي��ة
بضربة جوية شرق بيجي.
وق��ال��ت الخلية ف��ي ب��ي��ان نقالً
عن «السومرية نيوز» ،إن «القوة
الجوية العراقية وبالتعاون مع
وكالة االستخبارات والتحقيقات
االت��ح��ادي��ة وج��ه��ت ض��رب��ة جوية
على تنظيم داعش في حقول عالس
وعجيل شرق بيجي من جهة سلسلة
جبال حمرين» .وأضافت الخلية
أن «الضربة أسفرت عن مقتل 15
عنصرا ً من التنظيم وإصابة عدد
آخر منه ،إضافة الى تكبيده خسائر
مادية».
وك��ان��ت ق��ي��ادة عمليات بغداد
أع��ل��ن��ت م��ق��ت��ل  5م��س��ل��ح��ي��ن من
«داع��ش» وتدمير مقرين للتنظيم
وض��ب��ط وت��ف��ك��ي��ك ث�ل�اث ع��ب��وات
ناسفة بعمليات في منطقة الكم
البحري والعناز والشهابي غرب
بغداد.
ك��م��ا أع��ل��ن��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
«إصابة مساعد البغدادي المدعو

أبو علي األنباري ومقتل وإصابة 15
مسلحا ً آخ��ر بضربة لسالح الجو
العراقي استهدفت ،بالتنسيق مع
جهاز المخابرات العراقية ،موقعا ً
للتنظيم قرب الحدود مع سورية
غرب محافظة األنبار».
وقامت قوة خاصة عراقية ،أول
م��ن أم���س ،باقتحام منطقة حي
الملعب جنوب شرقي ال��رم��ادي،
لفتح ثغرات آمنة لدخول القوات
البرية من عناصر الجيش والشرطة
ومقاتلي العشائر وإخالء المدنيين
في مركز المدينة ،واستقرت في
جامع «الحاج ده��ر» في المنطقة
نفسها ،بحسب مصدر أمني.
وأعلن قائد الشرطة االتحادية
الفريق رائد جودت «مقتل انتحاري
واالس��ت��ي�لاء ع��ل��ى أع��ت��دة خفيفة
بعمليات في قرية السفرية جنوب
ال���رم���ادي ،ك��م��ا تمكنت ال��ق��وات
العراقية من تدمير آلية مفخخة
لـ»داعش» يقودها انتحاري حاول
استهداف القطعات العسكرية في
منطقة البوعلي الجاسم شمال
مدينة الرمادي».
كما أفادت وسائل إعالم عراقية،
ع��ن م��ص��در أم��ن��ي ،أن «ال��ق��وات
العراقية تمكنت من اعتقال قيادي
بتنظيم داعش خالل عملية نفذتها
ف���ي ع��م��ق ت�ل�ال ح��م��ري��ن ش��رق��ي
محافظة صالح الدين».

محمد محفوض

تون�س ترفع حظر التجوال الليلي

ق�صف قاعدة �سعودية ( ...تتمة �ص)9
ميدانياً ،أعلنت وزارة الدفاع
اليمنية أن ال��ق��وة الصاروخية
للجيش قصفت أمس قاعدة خالد
ب��ن عبدالعزيز بمنطقة خميس
م��ش��ي��ط ال��س��ع��ودي��ة ب��ص��اروخ
بالستي من نوع «قاهر. »1
وق��ال��ت ال����وزارة إن ال��ص��اروخ
الذي يدخل الخدمة للمرة األولى
ف��ي ال��ق��وة ال��ص��اروخ��ي��ة للجيش
أصاب الهدف بدقة عالية محدثا ً
أضرارا ً كبيرة في القاعدة.
وأشار المصدر إلى أن «قاهر»1
هو صاروخ روسي من طراز «سام
 »2تم تطويره وتعديله محليا ً
ليصبح صاروخ أرض أرض حيث
يعمل على مرحلتين ،بالوقود
الصلب والسائل ،ويبلغ طوله 11
مترا ً وي��زن طنين كما يبلغ مداه
الحالي بعد التطوير والتعديل
 250كيلومتراً.
وك���ان الجيش اليمني كشف
ع��ن مساء السبت ،ع��ن منظومة
ص����واري����خ ج����دي����دة م����ن ج��ي��ل
«الصرخة  ،»3القادرة على إصابة
أهدافها بدقة عالية ،محلية الصنع
للرد على العدوان السعودي.
وب��ح��س��ب «رأي ال���ي���وم» ق��ال
تلفزيون المسيرة ،إن ص��اروخ
«ال��ص��رخ��ة  ،»3يبلغ م���داه 17
كم ،ويحمل رأس �ا ً وزن��ه  15كغم،
وط��ول��ه  2,4م ،ويحمل صاعقا ً
أمامياً ،وآخر خلفيا ً يمكن تفجيره
عن بُعد.
وك���ان���ت ال���ق���وة ال��ص��اروخ��ي��ة
للجيش وال��ل��ج��ان الشعبية ،قد
أعلنت سابقاً ،تصنيع صواريخ
«الصرخة  »1ومنظومة «الزالزل»
1و ،2و«ال��ن��ج��م ال��ث��اق��ب» ،وهي
تختلف من حيث القدرة التدميرية
والمدى والسرعة.
وذك��رت القناة ،أن المنظومات
الصاروخية التي ص ّنعها الجيش
واللجان الشعبية ،تمتلك قدرات
على المناورة واالختراق ،باإلضافة
إل���ى ال��س��رع��ة وق����وة االن��ف��ج��ار
الشديدة ،وتم تصنيعها بحسب

طبيعة األهداف العسكرية.
ي����ذك����ر أن ق������وة اإلس����ن����اد
الصاروخية ومدفعية الجيش
ال��ي��م��ن��ي وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة
تستهدف ال��م��واق��ع العسكرية
الحدودية السعودية في نجران
وجيزان وعسير جنوب المملكة،
بالصواريخ وق��ذائ��ف المدفعية
ردا ً ع��ل��ى ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي
المتواصل على اليمن.
وعند الحدود اليمنية السعودية
ذك��رت وزارة ال��دف��اع اليمنية أن
القوة الصاروخية للجيش واللجان
الشعبية قصفت إم��ارة السليلة،
كما أف���ادت ال����وزارة باستهداف
ناقلة جند وشاحنة محروقات
بموقع المسيال في نجران.
وأف���اد م��ص��در ع��ن س��ق��وط 12
شهيدا ً و 20جريحا ً بينهم أطفال
ون���س���اء ف���ي غ�����ارات للتحالف
ال���س���ع���ودي ع��ل��ى ال���ح���ج���اورة
بمديرية ح��رض ،كما سقط ستة
شهداء وجريحان بغارة للتحالف

السعودي على منطقة الحيدين
بمديرية القبيّطة شمال لحج.
وك���ان ال��م��ص��در أك��د ق��ب��ل ذل��ك
ع��ن استشهاد أرب��ع��ة مواطنين
ف��ي غ��ارات للتحالف السعودي
على المدينة السكنية في مدينة
المخا الساحلية غرب تعز .وفي
منطقة ضحيان بصعدة أدت غارة
لطائرات التحالف السعودي إلى
استشهاد ثالثة مواطنين بعدما
ت���م اس��ت��ه��داف م��ن��زل��ه��م حسب
م��ا أف���اد م��راس��ل ال��م��ي��ادي��ن في
صنعاء .وهزت انفجارات عنيفة
أرج����اء ال��ع��اص��م��ة اليمنية إث��ر
سلسلة غارات لطائرات التحالف
ال��س��ع��ودي ع��ل��ى ج��ب��ال ع��ط��ان
والنهدين جنوب المدينة.
في غضون ذلك ،أفيد عن إسقاط
طائرات استطالع بمنطقة جحانة
في مديرية خوالن شمال العاصمة
صنعاء .
وفي تعز أعلن مصدر عسكري
يمني مقتل نحو  19عنصرا ً من

قوات هادي والتحالف السعودي
بينهم قيادي بارز بنيران الجيش
وال���ل���ج���ان ف���ي م��دي��ري��ة ذب���اب
الساحلية على البحر األحمر غرب
تعز.
وقال مصدر عسكري يمني إن
ق��وات الجيش واللجان الشعبية
الجيش واللجان سيطروا على جبل
السدرة بمديرية الوازعية جنوب
غربي تعز ،فيما ت��دور مواجهات
عنيفة بمختلف األسلحة الثقيلة
والمتوسطة بمناطق متفرقة في
م��دي��ري��ة ال��م��س��راخ على الطريق
الواصل بين مدينة تعز ومحافظة
لحج جنوب تعز.
وف���ي م��ح��اف��ظ��ة ل��ح��ج أع��ل��ن
مصدر عسكري يمني مقتل وجرح
 16م��ق��ات�لاً ف��ي ص��ف��وف ق��وات
ه���ادي وتدمير ع��دد م��ن آلياتهم
ف��ي اس��ت��ه��داف الجيش واللجان
لتجمعاتهم بمنطقة الشاطري
في مديرية َك� ِرش شمال محافظة
لحج.

قررت السلطات التونسية رفع حظر التجوال
الليلي المفروض في العاصمة ومحيطها منذ مقتل
 12من عناصر األمن الرئاسي الشهر الماضي في
هجوم انتحاري استهدف حافلتهم.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أنه تقرر رفع
حظر التجوال بإقليم تونس الكبرى ،والي��ات
تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة بداية من
الليلة ،بحسب البيان.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
فرض اعتبارا ً من  24تشرين الثاني الماضي
حالة الطوارئ لمدة  30يوما ً في البالد ،وحظر
تجوال ليلي إلى أجل غير مسمى في العاصمة
تونس ،باإلضافة إلى غلق الحدود البرية 15
يوما ً مع ليبيا.
وق��ت��ل  12وأص��ي��ب  20م��ن ع��ن��اص��ر األم��ن
الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم

ونفذه شاب تونسي في  24من الشهر الماضي.
ويعود آخر حظر تجوال ليلي في العاصمة تونس
إلى سنة  ،2012كما أع��ادت تونس فتح حدودها
البرية مع ليبيا منتصف ليل الخميس الماضي.
ومنعت تونس منذ الرابع من الشهر الحالي
ولدواع أمنية الطائرات الليبية من الهبوط في
مطار تونس -قرطاج الدولي وسط العاصمة
تونس.

ً
ت�صاعديا مع اقتراب «عيد ال�شهداء»
البحرين :الحراك يزداد
ح��راك متن ّوع يع ّم بلدات البحرين تأهّ با ً إلحياء
الشهداء ،حيث قام الث ّوار األبطال في بلدة جدعلي
بإحكام قبضتهم على شارع الخدمات التجاريّ  ،وفي
النعيم أحكموا سيطرتهم على التقاطع الرئيس ،الذي
اشتعل بنيران الغضب ،حسب ما نقل موقع حركة
ثوار  14فبراير.
وأض��اف الموقع« :ف��ي شهركان انطلقت مسيرة
صمودِنا» وفا ًء للشهداء
تحت عنوان «شهداؤنا س ُّر ُ
وتمسكا ً بالقصاص من القتلة ،بينما انطلقت
األبرار
ّ
مسيرة تأبينيّة وسط بلدة كرزكان تخليدا ً لذكرى
الشهيد الحاج عبدالكريم البصري وسط شعارات
تنادي بالقصاص من القتلة».
وتابع« :من جانبهم قام فرسان الميادين في بلدة
ّ
بخط اسم الديكتاتور حمد على الشوارع،
سماهيج،
ليكون مداسا ً لألقدام وعجالت السيارات ،أ ّما أسياد
النزال ببلدة الدير فقد ّ
خطوا عبارة «يسقط حمد» على
تمسكا ً بأهداف الثورة.
طرقات البلدة ّ
ّ
وأض��اف :أبطال بلدة وادي��ان والخارجيّة علقوا
اليافطات التعبويّة التي تتض ّمن مقتطفات من خطاب
ولي أمر المسلمين السيد القائد الخامنئي.
ّ

من جانب آخر ،نشر موقع ثوار  14فبراير خبرا ً
عن حراك للثوار حيث تم عمل روضة رمزيّة للشهيد
توبلي مع اقتراب «عيد الشهداء»،
«العرنوط» في
ّ
بحسب تعبيره.
وقال الموقع« :إيمانا ً بمقام الشهادة ،وتكريما ً لدم
الشهيد المجاهد «أحمد العرنوط» ،أقام أهالي بلدة
توبلي يوم الجمعة  11كانون األ ّول  ،2015روضة
رمزيّة للشهيد العرنوط».
وأض��اف« :تأتي هذه الخطوة تجديدا ً للعهد مع

الشهداء ،وقد قام األهالي بتزيين الروضة بالورود
والريحان ،وقاموا بنصب أعالم االئتالف والرايات
الحسينيّة حولها».
وبين الموقع أن الشهيد أحمد « 23سنة» استشهد
بتاريخ  ،2011 /3 /16أثناء الهجوم الثاني للمرتزقة
المدعومين ب��ق��وات االح��ت�لال السعودي وال��ق��وات
الحكومية ،على اعتصام ميدان دوار الشهداء ّ
لفضه،
حيث أصيب برصاص الشوزن االنشطاريّ بظهره،
مخترقا ً جسده ،ما أدّى إلى استشهاده.

الأ�سد ير�سم ( ...تتمة �ص)9
كثيرا ً ما حاول الغرب والعرب إظهار الالجئين السوريين بأنهم كما يقول المثل الشعبي «مقطوعين من
شجرة» ،لكن الرئيس األسد أكد أن الالجئين على صلة دائمة بسورية واهلهم فيها ودولتهم ،وهو ما حمله
ليطالب الدول الغربية برفع الحصار عن سوريا ،النه من االسباب الرئيسية التي دفعتهم للهجرة.
مقابالت الرئيس األسد المتكررة مع وسائل االعالم الغربية تؤكد ،بحسب مراقبين ،ان الرأي العام الغربي
قد فضح سياسات الحكومات الغربية الكاذبة حول سورية ،وبدأ يفضح السياسات السعودية الهدامة في
منطقة الشرق االوسط ،حيث بدأت أكبر الصحف الغربية مثل الغاردين واالندبندنت تفضح فساد عائلة آل
سعود وجرائمهم في اليمن.
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1عالم إنكليزي راحل صاحب نظرية التطور باألجناس
الحية
2 .2مدينة سودانية ،يضجر ،سقي
3 .3مدينة تركية ،مرفأ في األردن
4 .4عائلة ،بلدة لبنانية ،يقطع
5 .5مدينة سومرية نافست لكش ،عاصمة أوروبية
6 .6جمهورية على البلطيق ،للندبة ،للتفسير
7 .7متشابهان ،غ ّنجت ،والية أميركية
8 .8قبض على (بالعامية) ،مدينة إيطالية
9 .9رافقه ،من القوارض
1010من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،جالست على
الشراب ،إتهم
1111كتلة جبلية في سلسلة جبال لبنان الغربية ،يسيّجان
1212صوت االلم ،تزيل ما عليه من أوساخ بالمكنسة

1 .1راهب دومينيكاني
2 .2عاصمة الجزر العذراء االميركية
3 .3ذئ��ب ،رخو (باألجنبية) ،خالف يقين ،حرف أبجدي
مخفف
4 .4يخاصم بشدة ،إصبع
5 .5نهر في سيبيريا ،يجمعها
6 .6مادة قاتلة ،نهتم باألمر ،مذهب
تمس الشيء
7 .7والية أميركيةّ ،
8 .8يقرأ ،من الفاكهة الصيفية
9 .9حقيقي (باألجنبية) ،يثقا بالشخص ،ضعف
1010لإلستفهام ،خالف يصدران
ّ 1111
ينظم ،حرف نصب ،نألف
1212غير مطبوخ ،تتبع ،ولد
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،397548612 ،152769348
،248976135 ،486312579
،571423986 ،963185724
،634297851 ،825631497
719854263

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ون��س��ت��ون ت��ش��رش��ل ) 2
ايراسو ،وج��دان  ) 3در ،بعبدا 4
) ي��ودع ،خيرونا  ) 5انجال ،نبأ،
لم  ) 6اتمها ،ربوا  ) 7مال ،باريس

 ) 8خد ،ادب ،اوالي  ) 9البدو ،ان،
ليل  ) 10سويسرا  ) 11نيوكاسل،
بريح  ) 12اجر ،موناكو.
عموديا:
 ) 1وادي المخازن  ) 2نيرون،
ادل ،ي��ا  ) 3س��ر ،دج���ال ،ب��روج

 ) 4تابعات ،اد ،كر  ) 5وسع،
لمبدوسا  ) 6نوبخ ،هاب ،وسم 7
) دينار ،ايلو  ) 8ش��وارب ،يانس
 ) 9رج ،وارسو ،ربا  ) 10شددن،
االرك  ) 11ال ،الوالي ،يو  ) 12ني،
ما ،يلمح.

 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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In the Heart of The
Sea
فيلم تشويق بطولة كريس
ه �ي �م �س��ورث م ��ن اخ � ��راج رون
ه� � � ��اورد .م� ��دة ال� �ع���رض 121
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس).
The Good Dinosaur
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
رايموند أتشوا من اخ��راج بيتر
س� ��وه� ��ان .م � ��دة ال � �ع� ��رض 93
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،اب ��راج ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).
Bus 657
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة روب ��رت
دي ن �ي��رو م��ن اخ � ��راج سكوت
م��ان .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Bridge of Spies
ف �ي �ل��م درام ب��ط��ول��ة م� ��ارك
ري�ل�ان ��س م ��ن اخ� � ��راج ستيف
س�ب�ي�ل�ب��رغ .م��دة ال �ع��رض 141
دقيقة ،ABC( .اب ��راج ،سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
By the Sea
فيلم درام��ا بطولة ب��راد بيت
م ��ن اخ � ��راج ان �ج �ي �ل �ي �ن��ا ج��ول��ي.
( ،ABCس� �ي� �ن� �م ��ا س� �ي� �ت ��ي،
سينمال ،فوكس).
Mon Roi
فيلم درام ��ا بطولة فينسنت
كاسل .مدة العرض  124دقيقة.
(.)ABC

