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تتمات  /ت�سلية
القوات الم�شتركة( ...تتمة �ص)9
صهيب ال��راوي محافظ األنبار إن الصعوبات
التي تواجه القوات العسكرية في الرمادي هي
وج��ود المدنيين فيها ،مشيرا إلى مناشدتهم
م��رارا ً وتكرارا ً عبر مكبرات الصوت ومن خالل
وسائل اإلع�لام والمنشورات بالخروج إال أن
تنظيم «داع��ش» يمنعهم من ذلك ويستغلهم
كدروع بشرية.
وكان مسلحو التنظيم قد فقدوا السيطرة على
مناطق محيطة بالمدينة ،بعد أن استعادتها
ال��ق��وات األمنية العراقية ،وه��رب العديد من
أبناء الرمادي ،وانضموا إلى تلك القوات ،بسبب
معارضتهم ألساليب التنظيم ،ال سيما احتجازه
ب��ع��ض األس���ر وع���دم ال��س��م��اح ل��ه��ا ب��م��غ��ادرة
المدينة.
وتحاصر القوات العراقية مدينة الرمادي
من جميع الجهات منذ أسابيع عدة ما سمح لها
بقطع اإلمدادات عن عناصر التنظيم واستعادة
السيطرة على حي التأميم غرب المدينة ،وقيادة
عمليات األنبار السابقة شمال المدينة.
وكان وزير الدفاع العراقي ،خالد العبيدي،
قد توقع السبت أن تتمكن القوات العراقية،
بمساندة من الضربات الجوية لقوات التحالف
ال��ذي تقوده الواليات المتحدة ،من استعادة
مدينة الرمادي بنهاية هذه السنة.

وأوض��ح المصدر أن القوات العراقية تمد
جسورا ً عائمة على نهر الفرات الذي يمر داخل
المدينة ،من أجل الوصول إلى مركز الرمادي،
خ��اص��ة منطقة (ال��ح��وز) ال��ت��ي تعد المعقل
الرئيسي للتنظيم هناك.
وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان
في تصريح صحافي أمس إن «جهاز مكافحة
اإلرهاب شرع بعبور ضفة نهر الفرات من منطقة
تم تحديدها وتأمينها» ،مبينا ً أنه «بعد عبور
النهر انقسمت القوات إلى محاور عدة حسب
الخطة التي رسمت من رئيس الجهاز» .وأضاف
النعمان أن «تلك القوات تخوض اآلن معارك
شرسة مع عناصر التنظيم في حيي األرام��ل
والبكر بالمدينة».
ووص��ف المتحدث العملية بأنها «كانت
خاطفة وهرب على إثرها عدد من عناصر التنظيم
إلى المزارع المجاورة» ،مشيرا ً إلى تصفية 12
إرهابيا ً وتفجير سيارتين مفخختين.
وك��ان مسلحو التنظيم ق��د سيطروا على
الرمادي ،عاصمة محافظة األنبار الواقعة غرب
العراق غربية ،في شهر أيار.
وف��ي وق��ت سابق أك��د مسؤولون عراقيون
أن عملية تحرير مدينة الرمادي من سيطرة
«داع���ش» دخ��ل��ت مرحلة الحسم ،فيما قال

وك����ان وان����غ وج���ه ال���دع���وة في
مطلع األسبوع للحكومة السورية
وشخصيات من المعارضة للحضور
إلى الصين في الوقت الذي تبحث فيه
بكين عن سبل للمساعدة في عملية
السالم الخاصة بسورية.
ال��ى ذل���ك ،أف���ادت ق��ن��اة «أر تي»
النرويجية أن ت��ق��ري��را ً م��ن شركة
«ريستاد إينيرجي» يحتوي على
بيانات بخصوص شراء تركيا النفط
من «داعش» قد وصل إلى الصحافيين
في تموز من عام .2015
وقد تم إعداد التقرير بأمر من وزارة
الخارجية النرويجية ،ومع ذلك ،وفقا ً
للمتحدث باسم وزارة الخارجية
إن الوثيقة تعكس فقط وجهة نظر
صاحبها ،والسلطات ال تستخدمها
كمصدر وحيد للمعلومات.
وجاء في التقرير «على الرغم من أن
حلف شمال األطلسي يشارك بنشاط
من جانب آخر ،أكد المتحدث باسم التحالف
الدولي ستيف وارن وص��ول  100عنصر من
القوات األميركية الخاصة إلى العراق للقيام

المالكي :نظام �أردوغان يقتل العراقيين
وال�سوريين كما قتل الأرمن
أكد رئيس ائتالف دولة القانون
ف��ي ال��ب��رل��م��ان ال��ع��راق��ي ن��وري
المالكي أن نظام أردوغ��ان يقتل
اليوم أبناء الشعبين العراقي
والسوري كما قتل أسالفه أبناء
الشعب األرم��ن��ي قبل نحو مئة
عام.
وذك����ر ال��م��ك��ت��ب ال��ص��ح��اف��ي
للمالكي أن��ه أب��دى خ�لال لقائه
رئيس طائفة األرمن األرثوذكس
ف���ي ال���ع���راق ال���م���ط���ران اف���اك
اس��ادوري��ان تعاطفه الكبير مع
قضية األرمن والظلم الذي لحق
بهم على ي��د الحكم العثماني.
وش���دد ال��م��ال��ك��ي ع��ل��ى ض���رورة
ع��دم ت��ك��رار ه��ذه ال��م��أس��اة رغم
أن معالمها ال��ي��وم تتجدد في
ظل النهج ال��ذي ينتهجه نظام
أردوغان واشتراكه في قتل أبناء
الشعبين العراقي والسوري من
خ�لال دعمه داع��ش والمنظمات

المحادثات ال�سورية ( ...تتمة �ص)9

بمهام سرية بالتنسيق مع بغداد .ولم يستبعد
المتحدث أن تتولى ه��ذه ال��ق��وة مهمة قطع
اإلمدادات عن «داعش» بين العراق وسورية.

ال�سراج :اتفاق( ...تتمة �ص)9
وفي سياق آخر ،كشفت مصادر ليبية بالعاصمة طرابلس النقاب عن قرب انتقال
حكومة فائز السراج ،حال اإلعالن عن تشكيلها ،لممارسة عملها من مقر محا ٍذ لقاعدة
«معتيقة» العسكرية بطرابلس .وقالت المصادر إن الحكومة ستحظى بحماية قائد
القاعدة ،الحصن العسكري العتيد بالعاصمة ،بعد إعالنه في بيان رسمي أمس تأييده
لحكومة الوفاق الوطني.
وشهد الخميس الماضي توقيع وفود عن المؤتمر الوطني الليبي العام في طرابلس
ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرق البالد ،والنواب المقاطعين لجلسات األخير،
باإلضافة لوفد عن المستقلين ،على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وح��دة وطنية
برئاسة السراج في غضون شهر من بدء التوقيع .لكن التوقيع جرى من دون حضور
رئيسي البرلمانين في طرابلس ،نوري أبو سهمين ،وفي طبرق (شرقاً) عقيلة صالح،
بعدما أعلنا رفضهما الحكومة قبل والدتها ،وأكدا أن من وقعوا االتفاق ال يمثلون أيا ً من
السلطتين اللتين ترعيان الحكومتين المتنازعتين حالياً.

ال�سلطات الم�صرية( ...تتمة �ص)9

اإلرهابية األخرى.
وك��ان المالكي أعلن في بيان
نهاية الشهر الماضي ض��رورة
اعتبار أردوغان شخصية خطيرة

تهدد األم��ن العالمي مشيرا ً إلى
أنه يهدد ويفشل الجهود الدولية
للقضاء على تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي.

«بلبلة » ا�ستقاالت ( ...تتمة �ص)9
كما نشر تنظيم «داع���ش» ص���ورة االنتحاري
التونسي وهو يرتدي الحزام الناسف.
على صعيد آخ��ر ،قدم  22نائبا ً عن حزب «نداء
تونس» أول من أمس استقاالتهم رسميا ً من الكتلة
النيابية ،احتجاجا ً على ما اعتبروه «تهميش مشروع
الحزب» ،بعد يوم من انسحاب األمين العام للحزب.
وأفادت النائب من نداء تونس ،رابحة بن حسين،
أن النواب قدموا استقالتهم رسميا من الكتلة النيابية
إل��ى رئيس الحزب ورئيس مجلس ال��ن��واب محمد
الناصر ،من دون أن توضح ر ّد األخير على هذه
االستقاالت ،في انتظار تكوين كتلة مستقلة أخرى ،أو
االنضمام لحزب سياسي جديد.
يذكر أن محسن مرزوق ،األمين العام لحزب نداء
تونس ،انفصل نهائيا ً عن الحزب ،وسيعمل على
تأسيس كيان سياسي جديد ،على أن يعقد اجتماعا ً
شعبيا ً في  10كانون الثاني  ،2016لإلعالن عنه.
وأوضحت النائب أن دوافع االستقالة تتمثل في
تهميش مشروع نداء تونس الذي وعد به الناخبين،
وغياب إنجاز مشروع وطني حداثي ديمقراطي للبالد،
مشيرة إلى أن حضورهم في الحزب لم ولن يقدم أية
إضافة للبالد.
وتابعت بقولها من هذا المنطلق ووفاء للمشروع،
وإيمانا ً بمبادئه أردنا التمسك به أكثر من أي انتماء

حزبي آخر ،سنحاول الوفاء لهذا المشروع في مسار
آخر جديد.
واستكملت« :م��ب��ادرة الرئيس مؤسس الحزب
ورئيس البالد ،الباجي قائد السبسي لم تقدم أية
حلول توافقية ،ولم تأخذ مواقفنا بعين االعتبار أو
تحترمها ،بل وجدنا مسارا ً معيناً ،وليس مستعدا ً
لالستماع لألطـراف األخـرى لذلك وصلنا إلى طريق
مسدودة».
وعلقت النائب ح��ول إمكانية انضمام النواب
المنسحبين من نداء تونس إلى المشروع السياسي
الجديد لمحسن م���رزوق ،وق��ال��ت»:إذا ك��ان هناك
انسجام مع مسار الحزب الجديد لمحسن مرزوق
ال��ذي طالما عبر عن قناعاتنا ومشروعنا ،فاألكيد
سنتوافق معه ونسانده في ذلك.
وك��ان الرئيس السبسي أعلن في وق��ت سابق،
تشكيل لجنة تضم  13عضوا ً من الحزب ،تتمثل
مهمتها في محاولة التوفيق وتحقيق التوافق بين من
وصفهم بـ«الفرقاء».
وانشطار كتلة نداء تونس وفقدانها ألغلبية المقاعد
بالبرلمان ( 86مقعدا ً من  ،)217سيؤدي إلى تحول
الغالبية البرلمانية إلى حركة النهضة ،التي جاء
ترتيبها في االنتخابات البرلمانية الماضية بالمركز
الثاني بـ 67مقعداً.

الوحدة الثالثة عام  2025والرابعة عام .2026
على الصعيد األمني ،أصيب شخصان أحدهما مجند بالشرطة المصرية جراء تفجير
إرهابي بعبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة للشرطة اليوم على الشارع العام بالعريش
شمال سيناء.
ونقل موقع «اليوم السابع» عن مصادر أمنية مصرية قولها إن «عبوة ناسفة زرعها
مجهولون في شارع  23تموز بالعريش بالقرب من ميدان النصر انفجرت خالل مرور
مدرعة شرطة ما أسفر عن إصابة مجند بقوات الشرطة ومواطن».
ولفتت المصادر إلى أن قوات الشرطة تقوم بتمشيط المنطقة للبحث عن عبوات
ناسفة أخرى ولجمع المعلومات حول المتورطين في الحادث.
وكانت عناصر ارهابية استهدفت األسبوع الماضي مدرعة على طريق العريش شمال
سيناء بعبوة ناسفة ما أدى إلى إصابة أحد المجندين.

البحرين« :االئتالف»
ي�سخر من �إعالن تحالف �ضد الإرهاب

في مكافحة «داع���ش» ،إال أن تقرير
الخارجية النرويجية يؤكد أن تركيا
(وهي عضو في التحالف) تشتري
النفط الخام من اإلرهابيين .ووفقا ً
لوثائق سرية ،كما ذكر التقرير ،فإن
كميات كبيرة من النفط المهرب من
سورية والعراق قد وصل إلى تركيا.
وأعدت التقرير الشركة االستشارية
ريستاد إينيرجي بأمر م��ن وزارة
الخارجية النروجية».
وأض��اف التقرير أيضا ً أن النفط
ال���ذي يبيعه التنظيم ف��ي السوق
ال��س��وداء ،يتم نقله بصهاريج عبر
ال���ح���دود .وي��ب��اع ال��ن��ف��ط بأسعار
منخفضة تتراوح بين  25و 45دوالرا ً
للبرميل.
وذكر التقرير أيضا ً أن «الكثير من
المهربين والموظفين الفاسدين في
حرس الحدود ،الذين ساعدوا صدام
حسين ف��ي التهرب م��ن العقوبات

ال��دول��ي��ة ،ي��س��اع��دون اآلن تنظيم
«داعش» على تصدير النفط وتحويل
الموارد المالية».
ف��ي غضون ذل��ك ،بحث الرئيس
ال��روس��ي فالديمير بوتين تسوية
األوضاع في سورية مع رئيس وزراء
كيان العدو «اإلسرائيلي» بنيامين
نتنياهو.
وقال الكرملين إنه وعبر اتصال
هاتفي م��ع نتنياهو أش��ار بوتين
إل��ى ع��دم وج���ود ب��دي��ل م��ن إط�لاق
م��ف��اوض��ات س��وري��ة س��وري��ة تحت
إش����راف دول���ي وم��واج��ه��ة ح��ازم��ة
لتنظيم «داعش».
وذكر الكرملين أنه أثناء المكالمة
الهاتفية ال��ت��ي ب���ادر إليها الطرف
«اإلسرائيلي» ،اتفق الجانبان على
م��واص��ل��ة ال��ح��وار على مستويات
عدة ،بما في ذلك تنسيق العمل ضد
اإلرهاب.

العدوان ال�سعودي( ...تتمة �ص)9
األوض����اع اليمنية م��ن جوانبها
ال��س��ي��اس��ي��ة واإلن��س��ان��ي��ة ك��اف��ة
ومسألة حقوق اإلنسان.
ف��ي وق���ت ك��ث��ف ف��ي��ه التحالف
العدواني السعودي غاراته على
مناطق صعدة وصنعاء وم��أرب
وال���ج���وف ،إض���اف���ة إل���ى ذب���اب
جنوبا ً القريبة من ب��اب المندب.
ف��ي ح��ي��ن ي��ع��ان��ي ال��م�لاي��ي��ن من
سكان ال��م��دن ج��راء تدمير البنى
التحتية والخدمية ،وتعذر وصول
المساعدات اإلنسانية إلى مناطق
الصراع.
ف��ي ه���ذا ال��وق��ت ك��ان��ت ال��ق��وة
ال��ص��اروخ��ي��ة ل��ل��ج��ي��ش اليمني
وال��ل��ج��ان الشعبية ،ت��دك محيط
مدينة الخوبة في جيزان ،جنوب
غربي السعودية ،بأكثر من 70
صاروخا ً وقذيفة مدفعية.
ونقلت «س��ب��أ ن��ت» ع��ن مصدر
عسكري في جيزان قوله ،إن وحدات
اإلس��ن��اد الصاروخية والمدفعية
للجيش اليمني واللجان الشعبية
قصفت محيط الخوبة ،بأكثر من
 70صاروخا ً وقذيفة مدفعية .
وأشار المصدر العسكري إلى أن
هذه العمليات تأتي ضمن الخطوة
األول��ى للخيارات االستراتيجية
التي أعلنها الجيش اليمني لصد
العدوان السعودي وردع��ه .الفتا ً
إلى أن اإلصابات واأله��داف كانت
دقيقة.

وكانت قوة اإلسناد الصاروخية
للجيش واللجان الشعبية أطلقت
صاروخا ً بالستيا ً من نوع قاهر 1
على شركة آرامكو في مدينة جيزان
السعودية.
وق��ال الناطق الرسمي للقوات
المسلحة العميد ال��رك��ن ش��رف
غالب لقمان لوكالة األنباء اليمنية
«س��ب��أ» إن ال��ص��اروخ البالستي
أصاب هدفه بدقة.
وأكد أن هذه العملية تأتي ضمن
تنفيذ المرحلة األولى من الخيارات
االستراتيجية للهجوم ،وردا ً على
اختراقات تحالف العدوان لوقف
إط�لاق النار التي دعت إليه االمم
المتحدة مؤخراً.

يذكر أن القاهر 1ه��و ص��اروخ
روسي معدل محليا ً يصل مداه إلى
 300كيلومتر ،يعمل على مرحلتين
بالوقود الصلب والسائل ويبلغ
طوله  11مترا ً ووزنه  2طن  ،ويزن
رأسه التفجيري  200كجم ،ويبلغ
ع��دد الشظايا المتناثرة لحظة
وص���ول ال��ص��اروخ ه��دف��ه 8000
شظية.
وك���ان���ت ال���ق���وة ال��ص��اروخ��ي��ة
للجيش واللجان الشعبية قصفت
أول من أمس االثنين ،مطار جيزان
اإلقليمي في السعودية بصاروخ
قاهر ،-1وأكدت مصادر يمنية أن
الصاروخ حقق إصابات مباشرة
في المطار.

نقل �أبو الخير �إلى «ذهبان» وحرمانه من عالجه الطبي

ال�سعودية :اعتقال ال�شعلة �شكل �صدمة

اإلسالمي ض ّد اإلرهاب ،أصدر ائتالف شباب
إثر إعالن السعوديّة ع ّما أسمته التحالف
ّ
ثورة  14فبراير في البحرين بيانا ً سخر من هذا اإلعالن .
اإلرهابي ومم ّولته ،تدّعي
وجاء في البيان أ ّنه من المضحك أنّ حاضنة الفكر التكفيريّ
ّ
اإلرهابي المقيت،
«اإلسالمي» لمواجهة هذا التط ّرف
اليوم أ ّنها تقو ُد تحالفا ً وصفت ُه جزافا ً بـ
ّ
ّ
تتمسك به الجماعات اإلرهابيّة ،وتستم ّد
الوهابي الذي
فك ّل العالم بات يدرك أنّ منابع الفكر
ّ
ّ
منه أفكارها وأدبيّاتها ،كائنة في السعوديّة ،التي تم ّولها بعائدات النفط.
اإلرهابي،
وته ّكم االئتالف في بيانه من آل سعود الذين يدّعون محاربة التط ّرف الفكريّ
ّ
بينما هم من أتاحوا لدعاته الوهابيّين التكفيريّين ك ّل اإلمكانيّات اإلعالميّة واالقتصاديّة
والسياسيّة لنشره ،مضيفاً« :إذ نستهجن مثل هذا التحالف الذي تقوده راعية اإلرهاب
والفكر التكفيريّ  ،نؤ ّكد أنّ النظام السعوديّ  ،وبعد فضح حقيقته اإلرهابيّة وجرائمه
ّ
بحق الشعوب في البحرين واليمن وسورية والعراق ،وهزائمه المتتالية على
النكراء
ّ
الوهمي التس ّتر على حقيقته اإلرهابيّة
التحالف
هذا
خالل
من
اليوم
يحاول
ة،
ف
كا
األصعدة
ّ
الشريرة».
الخليفي قد ض ّم لهذا التحالف من دون علمه،
وأوضح االئتالف في ختام بيانه أنّ العد ّو
ّ
السياسي
ألنّ الديكتاتور حمد في نظر آل سعود مج ّرد قزم تافه ال قيمة له ،وأنّ القرار
ّ
سعودي آثم منذ عام  ،2011بات يُتخذ مباشر ًة من
للبحرين التي تخضعُ الحتال ٍل
ٍّ
الرياض.

ش ّكل االعتقال التعسفي للناشط الحقوقي واالجتماعي
داخل السعودية فاضل الشعلة صدمة للنشطاء الوطنيين،
فاألخير معروف بين الناس بنشاطه االجتماعي وأعماله
التي تدعو للوحدة والتعايش.
وردا ً على توقيف الشعلة ،أطلق ناشطون سعوديون
«هاشتاغ» على تويتر حمل عنوان «الحرية للناشط
السيد فاضل الشعلة» تعبيرا ً عن تضامنهم معه ،وذلك في
ظل غياب المعلومات عن األسباب التي أدت الى استدعائه
لمركز شرطة القطيف ،حيث تم توقيفه وتحويله لهيئة
التحقيق واستمرار حجزه حتى اآلن.
تص ّفح فاضل الشعلة على «فيسبوك» و«تويتر» قد
يساعد في إدراك السبب ال��ذي أدّى إلى اعتقاله ،فمدير
مركز القيثارة اإلعالمي كان يطالب بصوتٍ مسموع بما
يود المواطنون المطالبة به بكل منطق وسلمية ،وانتقاده
لنشاط التكفيريين في دول الخليج والمنطقة.
من جهة أخرىُ ،نقِل الناشط الحقوقي وليد أبو الخير

من سجن بريمان إلى سجن ذهبان شمال محافظة جدة
بالمملكة السعودية ،وذل��ك بعد أن تم سحب أدويته
ووضعه في عنبر التدخين ،بحسب ما أكدت مصادر قريبة
من عائلة أبو الخير.
واعتبر مراقبون أن حرمان أبو الخير من أدويته رغم أنه
يعاني من أمراض السكر والضغط ،دليل على «االستهتار»
بأبسط حقوق اإلنسان وهو الحق في العالج.
ويقضي المحامي أبو الخير حكما ً بالسجن  15سنة
والمنع من السفر مدة مماثلة بتهم عدة منها إنشاء تجمعات
غير قانونية.
وك��ان عدد من النشطاء األجانب نظموا تجمعا ً أمام
السفارة السعودية في لندن للمطالبة باإلفراج عن أبو
الخير.
و ُمنح أب��و الخير في تشرين الثاني الماضي جائزة
«لودفيك تراريو» الدولية المرموقة لحقوق اإلنسان التي
تمنحها نقابات المحامين األوروبيين في جنيف.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1شاعر لبناني راحل لقب بأمير الشعراء اللبناني
2 .2دولة عربية ،حسد اآلخر على نعمته ،متشابهان
ومجد ،أودية ،غ ّنج
3 .3ش ُرف ُ
4 .4بلدة لبنانية ،جارية غنت للرشيد
5 .5شهر مصري ،لحس
6 .6لهو ،أداة إحدى الحواس ،ه ّد البناء
7 .7عملة آسيوية ،ش ّوه الخلق ،مدينة أميركية
8 .8اإلختراع ،للندبة
9 .9أهتم باألمر ،نداعبه
1010دولة عربية ،ال تبوح به ألحد
1111إتهمت ،أضربا بالرجل
1212ضمير منفصل ،عائلة ،مرتدي

1 .1إسم عرف به الشاعر المذكور في  1أفقي ،أعلى قمة في
كريت
2 .2ن��وم عميق ،شجر يشبه ثمره حب الزيتون ،حرف
نصب
3 .3طائر مغ ّرد ،حادثت مالسنة
4 .4حرف أبجدي مخفف ،ضعف ،مدينة ليبية
5 .5قائد قرطاجي قاوم هنيبعل
6 .6يقطع الشيء ،جامعة أميركية شهيرة
7 .7يرحال من مكان إلى آخر ،من الطيور
8 .8مدينة ألمانية ،سهام ،جميع
9 .9هرب ،للتعريف ،يكاتبا
1010لطخها بالعار ،كفيل معتمد
1111شأني ،طرقاته
1212الغزال ،أخاف من
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،712594386 ،836217594
،627851943 ،945638712
،489763125 ،351942678
،164329857 ،598476231
273185469

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ف��ؤاد سليمان  ) 2ب��االو،
لبان  ) 3امن ،بركان ،لف  ) 4ديانا،
الهاي  ) 5لبها ،سرداب  ) 6اسرد،
نمر ،لبس  ) 7ش��روود ،يهربا ) 8

ارم ،يسلما ،نا  ) 9تيرانا ،لي 10
) يم ،هر ،نايلون  ) 11والي ،يود،
واو  ) 12ابري ،برم.
عموديا:
 ) 1ف��ؤاد باشا ،ي��وم  ) 2مي،
سررتما  ) 3اب��ن ال��روم��ي ،ال ) 4

دا ،نبدو ،رهيب  ) 5سلباه ،ديار
 ) 6الر ،ان ،سن ،ي ي  ) 7يوكل،
م��ي�لان��و  ) 8ااس���ره���م ،ادب ) 9
النهر ،رالي  ) 10نب ،ادلب ،يلوم
 ) 11اليابان ،وا  ) 12انف ،بس،
النور.

 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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السيدة الثانية
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة باسم
م�غ�ن�ي��ة وم ��اغ ��ي ب ��و غ �ص��ن من
اخ� � ��راج ف �ي �ل �ي��ب أس� �م ��ر111 .
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
اب ��راج ،الس ساليناس ،سيتي
كومبلكس ،فوكس ،سينمال).

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).

