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ويتمركز الفيلق في اإلم��ارات منذ عام  2011حيث
يملك الجيش الفرنسي ثالث قواعد دائمة هناك.
ويقوم الفرنسيون حاليا ً بتدريب وحدة نخبة تابعة
للجيش العراقي وتسمى بـ»الجهاز العراقي لمكافحة
االرهاب» ،واتخذت مقرا ً لها في أكاديمية كان يتحصن
فيها الجيش األميركي «خلف خنادق» ،كما يقول أحد
الضباط الفرنسيين.
ويقوم الضباط الفرنسيون بتدريب الجنود على رصد
العبوات اليدوية الصنع من ألغام أو أحزمة ناسفة،
التي يستخدمها المسلحون بشكل كبير في العديد من
الحروب ،على غرار تلك التي استخدمها عناصر القاعدة
في العراق ومسلحو طالبان في أفغانستان ضد الجيش
األميركي واليوم يستخدمها عناصر تنظيم داعش.
ويكشف اللفتنانت كولونيل أنغيران أن عناصر
داع��ش ليسوا مبدعين كثيراً ،بل يلجأون بسهولة
إلى االنتحاريين ،في حين يعتمد عناصر طالبان في
أفغانستان أساليب أكثر تقدماً ،بالرغم من أنهم يلجأون
أحيانا ً إلى االنتحاريين أيضاً.
وأشار أنغيران إلى أن عناصر داعش في العراق ،ال
يتوانون عن إحداث أضرار كبيرة في الممتلكات ،حيث
يفجرون المنازل التي يضطرون إلخالئها بواسطة

العبوات الناسفة اليدوية الصنع ،كما يهاجمون
الحواجز بسيارات مفخخة ،أو يعمدون إلى ال��دروع
البشرية لتفجير أنفسهم في األماكن العامة.
ويشيد اللفتنانت بمن دربهم من الجنود العراقيين
ويقول« :أنظر بارتياح كبير إلى كيفية تمكنهم اآلن من
دخول المنازل والتفتيش عن العبوات اليدوية الصنع
المخبأة حتى في المطابخ أو البرادات».
وبعد سلسلة هزائم قاسية عام  ،2014بدأ الجنود
العراقيون يحققون تقدما ً ويسيطرون على أراض ،كما
تمكنوا من الحد من الخسائر التي كانوا يصابون بها
سابقاً ،كما يؤكد المدربون الفرنسيون ،وذلك بفضل
الخبرات الفنية العسكرية التي اكتسبوها ،وفي عام
 2015أعلن الجيش الفرنسي أنه قام بتدريب 1700
عسكري في العراق.
تجدر اإلش��ارة أن مصادر عسكرية عراقية أفادت
بأن وحدات القوات العراقية تتقدم ببطء شديد في
معركتها ضد داعش في مدينة الرمادي ،بسبب كثرة
األلغام المزروعة والكمائن التي زرعها التنظيم في كل
مكان.
ميدانياً« :قالت مصادر أمنية إن هجمات نفذها
خمسة انتحاريين على قاعدة عسكرية عراقية شمال

ال�سعودية �إلى الهاوية ( ...تتمة �ص)9

بغداد أمس أسفرت عن مقتل  15شخصا ً على األقل من
أفراد قوات األمن وإصابة  22آخرين».
وفجر اثنان من المهاجمين نفسيهما عند بوابة
معسكر سبايكر الذي كان قاعدة أميركية ويقع خارج
مدينة تكريت مركز محافظة صالح الدين الواقعة شمال
بغداد.
وذك��رت مصادر من الشرطة والجيش في قيادة
عمليات صالح الدين أن االنتحاريين الثالثة اآلخرين
فجروا أنفسهم بعد دخولهم إلى قسم من القاعدة تتلقى
فيه قوات الشرطة العراقية تدريبات.
فيما أوضح رئيس مجلس محافظة صالح الدين،
خالد الدراجي ،لوكالة «سبوتنيك» الروسية أن تنظيم
داع��ش هاجم معسكر سبايكر بسبعة انتحاريين
يرتدون أحزمة ناسفة.
ونوه الدراجي إلى أن الهجوم االنتحاري يألتي في
إطار محاولة القتحام المعسكر الذي تتلقي فيه شرطة
نينوى تدريبات عسكرية ،تمهيدا ً لمعركة تحرير
الموصل من سيطرة داعش.
وأعلن التنظيم داعش مسؤوليته عن الهجمات في
بيان نشره أنصار له على االنترنت.
وأصبح معسكر سبايكر رمزا ً لوحشية التنظيم بعد

أن قتل ما يصل إلى  1700جندي عراقي من المعسكر في
عام  2014أثناء تقدمه الخاطف عبر الحدود السورية.
وفي السياق ،أعلن قائد عمليات األنبار اللواء الركن
إسماعيل المحالوي ،الجمعة الماضي ،سيطرة القوات
العراقية على الوضع األمني في مقر الفرقة العاشرة
شمال مدينة الرمادي.
وكانت ال��ق��وات العراقية استعادت وس��ط مدينة
الرمادي بغرب البالد األسبوع الماضي ،في نصر قد
يعزز مساعي رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يعيد
بناء الجيش بعد هزيمته الساحقة في مواجهة تنظيم
الدولة اإلسالمية.
وقالت وزارة ال��دف��اع العراقية إن التنظيم صعد
عملياته االنتحارية ردا ً على انتكاساته في الرمادي.
وأضافت ال��وزارة في بيان أن التنظيم استخدم 22
مهاجما ً في هجومين فاشلين بمحافظة األنبار في الفترة
األخيرة .وأضافت أن الجيش رد بقتل  42متشددا ً على
األقل ،منهم المهاجمون.
إلى ذلك ،أفاد مصدر عسكري في محافظة األنبار،
الجمعة ،بأن قوة أمنية صدت هجوما ً لتنظيم داعش
على مقر للشرطة االتحادية في المحافظة ،مبينا ً أن
االشتباكات أسفرت عن مقتل  11من عناصر التنظيم.

اليمن :هزائم ( ...تتمة �ص)9
وقتل أكثر من  27جنديا ً سعوديا ً وأصيب  37آخرون
في قصف نفذته ال��ق��وات اليمنية المشتركة استهدف
تجمعا ً عسكريا ً في جيزان جنوب المملكة.
وقال مصدر عسكري إن  18صاروخا ً أطلق على مركز
تجمع القوات السعودية في منطقة المواسم بجيزان.
كما قتل وأصيب ع��دد من العسكريين السعوديين
في قصف مدفعي وصاروخي استهدف مواقع جحفان
والممعود والمهدف وخباش بنجران.
وف��ي ال��داخ��ل اليمني تمكنت ال��ق��وات المشتركة من
تحرير جبال استراتيجية في مديرية الوازعية بمحافظة
تعز ،واستهدفت القوة الصاروخية مواقع المرتزقة في
االحيوق.
من جهة أخرى ،وبعد يوم واحد على إعالنها مقتل  3من
ضبّاطها المشاركين في الحرب على اليمن ،أعلنت البحرين
سقوط إحدى مقاتالتها ،في حادث بدَت أسبابة ُملتبسة،
خصوصا ً بعد إع�لان م��ا يسمى «التحالف» سقوطها
إثر «خل ٍل ف ّني» في جيزان ،فيما أ َّكدت الق ّوات المسلّحة
البحرينية أ َّنها ال تزال تح ّقق في أسباب «الحادث».

ولفت مصدر إل��ى أن القوة الصاروخية والمدفعية
للجيش واللجان الشعبية استهدفت موقع صلة العسكري
وتجمعات لآلليات السعودية في موقع خباش العسكري
بنجران ،إضافة إلى دك مركز ملطة ومواقع مطلة على منفذ
علب  ..مؤكدا ً أن مخزن أسلحة للجيش السعودي احترق
وتصاعدت منه ألسنة اللهب والدخان جراء القصف.
من جهة أخ��رى ،أطلقت القوة الصاروخية للجيش
اليمني واللجان الشعبية صاروخا ً بالستيا ً من طراز
«قاهر »1 -على إدارة الخزن االستراتيجي للبترول بمدينة
أبها السعودية.
وأكد مصدر عسكري أن الصاروخ أصاب شركة «ارامكو»
النفطية بدقة عالية .ويُعد هذا الهجوم ،الثالث على مواقع
اقتصادية وعسكرية سعودية في ابها.
وك���ان ص���اروخ ق��د اس��ت��ه��دف مجمعا ً نفطيا ً تابعا ً
لشركة «أرامكو» ودمر عددا ً من الخزانات وألحق أضرارا ً
بالتجهيزات وغرف التحكم والسيطرة في الموقع.
وتناقلت مواقع يمنية مشاهد حول هجوم صاروخي
استهدف شركة «ارامكو» في ابها.

ناديا شحادة
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م�صر :مقتل  40م�سلح ًا �شمال �سيناء

بوتفليقة ي�صادق على موازنة عام 2016

الجزائر :ت�صفية واعتقال  157م�سلح ًا عام 2015

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية
أمس أن األجهزة األمنية تمكنت من
قتل واعتقال  157مسلحا ً خالل
عام  ،2015كما فككت خاليا عدة
ودم���رت مخابئ لألسلحة تابعة
لإلرهابيين.
وكشفت ال��وزارة ،في بيان حول
حصيلة ع��ام  2015ع��ن «اعتقال
وتصفية  157إرهابياً ،منهم 10
قيادات ممن التحقوا بالمجموعات
اإلرهابية منذ عام  ،1994إضافة
إلى عثورها على  307قطع سالح
حربية متنوعة ،وتدمير 1279
عبوة ناسفة.
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية
أنه تم تدمير  548مخبأ ً للمجموعات
اإلرهابية ،أغلبها في وسط وشرق
البالد.
من جهة أخ��رى ،أش��ارت ال��وزارة
إلى إحباط خفر السواحل محاوالت
هجرة غير شرعية لـ 1500شخص،
بينما اعتقلت وح����دات الجيش
وقوات حرس الحدود  2718مهاجرا ً
غير شرعي ،أغلبهم من جنسيات
إفريقية.
على صعيد آخ��ر ،وق��ع الرئيس
ال��ج��زائ��ري عبد العزيز بوتفليقة

قانون المالية لعام  2016المثير
ل��ل��ج��دل ،وس��ط ان��خ��ف��اض أسعار
النفط التي كلفت ال��ب�لاد أكثر من
نصف ع��ائ��دات��ه��ا ،بحسب وكالة
األنباء الجزائرية الرسمية.
وتتضمن الموازنة ،التي ينتقدها
كثيرون س��واء ف��ي المعارضة أو
الغالبية البرلمانية ،واعتمدها
البرلمان أواخر شهر تشرين الثاني

الماضي بعد مناقشات عاصفة،
مواد يعتبر البعض أنها تلحق أذى
بالمجتمع والوطن.
وت��ق��ت��رح م��وازن��ة  2016على
وج����ه ال��خ��ص��وص رف����ع م��ع��دل
ضريبة القيمة المضافة من  7في
المئة إلى  17في المئة على بيع
الديزل واستهالك الغاز الطبيعي،
ال���ذي ي��ت��ج��اوز م��ع��دالت معينة،

تصحيح المسار ورفع الضبابية عن عيون المجتمع .وقد اشار إلى ذلك البرلماني
الكويتي صالح عاشور في  2كانون الثاني  2016قائالً إن الشيخ نمر باقر النمر لم
يفجر أيّ مكان ،طالب فقط بالحرية والحقوق وكان سالحه
يقتل أي شخص ولم ّ
الكلمة والالعنف ودفع ثمن شجاعته في زمن ندر أمثاله.
بروز الرمز الشيخ نمر بهذه الصفات القيادية وروح التحدّي والمواجهة بشكل
سلمي ،من خالل التعبير عن الرأي فقط ،شكل رعبا ً للسلطات السعودية التي لم
تتحمل وجود شخص بقوة شخصية الشيخ النمر ،فهي ال تسمح بحرية التعبير
ولو بشكل سلمي ،لهذا لم تجد طريقة للتعامل معه وايقافه ومنعه إال بالسالح
والتصفية الجسدية التي قامت به المملكة اليوم؛ تلك المملكة التي تعيش حالة
من التخبط داخليا ً وخارجيا ً بسبب الهزائم التي تتلقاها في اليمن بعد اإلعالن
عن تدخلها العسكري تحت مس ّمى «عاصفة الحزم» ،وكذلك خسارة جماعاتها
االرهابية في سورية التي راهن حكام الرياض على اسقاطها خالل السنوات
الماضية من دون كلل أو ملل؛ أما داخليا ً فتعتبر الفترة الماضية فترة فاصلة في
تاريخ الحكم في السعودية التي تعاني من ملف المطالبة باإلصالح وتحقيق
مطالب الشعب باإلضافة إلى ملف المعتقلين ،وفشلها سياسيا ً واقتصاديا ً فثمة
تغيرات اقتصادية حدثت في المملكة أهمها هبوط أسعار النفط حوالي  50بالمئة
من سعره االقتصادي ،حسب تأكيدات الخبراء االقتصاديين ،حيث عانى االقتصاد
السعودي العام الماضي من تآكل في االحتياطي النقدي الهائل الذي كانت تستند
عليه الرياض في سياستها الداخلية والخارجية ،فاألزمة االقتصادية التي باتت
المملكة تعاني منها جاءت على ضوء االحتقان السياسي الذي تشهده المملكة التي
سعت لالنفتاح على إيران بإعادة السفير السعودي إلى طهران ،وقد أكد المتحدث
باسم الخارجية اإليرانية حسين جابري انصاري في  25كانون االول  2015على
قابلية حدوث تغيير إيجابي في العالقات بين إيران والسعودية في حال وجود
إرادة مماثلة لدى الجانب السعودي.
فحكومة آل سعود المربكة والتي تعاني العديد من األزمات داخليا ً وخارجيا ً
اتخذت خطوة مجنونة دعمت من خاللها االتهامات الموجهة ضدها من منظمات
حقوقية بانتهاك حقوق اإلنسان واستهداف األقلية المطالبة باإلصالح بعد
تنفيدها صباح السبت ،حكما ً قضائيا ً بإعدام الشيخ نمر؛ هذا االعدام الذي سيؤدي
إلى تأزم كبير بالعالقة اإليرانية السعودية ،حيث اكدت وزارة الخارجية االيرانية
في  2كانون الثاني أن السعودية بإعدامها للشيخ نمر ستدفع ثمنا ً باهظا ً بسبب
سياساتها العقيمة.
ويشير الخبراء إلى ان غياب الرمز نمر سيخلق موجة عنف كبيرة ،وستندلع
هبة شعبية في المنطقة الشرقية تصل إلى حد االنتفاض على األوضاع السياسية
واالجتماعية الظالمة التي يفرضها آل سعود على سكان المنطقة ،وسيأخذ
السعودية إلى المواجهة المذهبية والفتنة وتنظيم داعش الذي ال يختلف كثيرا ً
في ممارساته عن ممارسات آل سعود ،سيجدها فرصته داخل المملكة ليقود ردودا ً
مذهبية بالتفجيرات ،ستدفع السعودية إلى الهاوية بعدما تخطت الحافة.

والكهرباء.
وتتوقع الموازنة عائدات حجمها
 43مليار دوالر أي بانخفاض نسبته
 4.3في المئة مقارنة مع عام .2015
وقد تم إعداد مشروع قانون الموازنة
على أساس نمو متوقع بنسبة 4.6
في المئة ومعدل تضخم حجمه 4
في المئة ،وعلى أساس  37دوالرا ً
سعرا ً لبرميل النفط.

لقي  40مسلحا ً مصرعهم إثر غارات نفذتها مقاتالت الجيش المصري على
تجمعات لعناصر متشددة في قرية المقاطعة شمال سيناء.
وقصفت القوات المسلحة العناصر اإلرهابية شمال سيناء في قرية المقاطعة
جنوب الشيخ زويد ،التي شهدت خالل الساعات الماضية سلسلة من الغارات
الجوية نفذتها طائرات األباتشي مدعومة بحمالت عسكرية على األرض.
وصرح شهود عيان أن القصف استهدف تجمعا ً كبيرا ً للجماعات المسلحة وقد
أسفر عن مقتل  40مسلحا ً وإصابة  15آخرين.
واستمر تحليق الطائرات المصرية فوق عدد من قرى مدينتي الشيخ زويد
ورفح ،لمالحقة عدد من العناصر المسلحة الذين فروا على متن عدد من الدراجات
النارية.
في غضون ذلك واصلت القوات المصرية من الجيش والشرطة حمالتها األمنية
الموسعة في مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء ،المعروفة
بـ»عملية حق الشهيد  ،»2وذلك لتطهير سيناء من العناصر المشددة والمسلحة.
وقالت مصادر أمنية إن الحملة التي جرت السبت ،شاركت فيها القوات البرية
المدعومة بعشرات من الضباط والجنود من قوات الصاعقة والقوات الخاصة
ومكافحة اإلرهاب ،وبغطاء جوي من الطائرات الحربية.
وأضافت المصادر األمنية أن الحملة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من العناصر
اإلرهابية ،وح��رق وضبط سيارات ودراج��ات نارية من دون لوحات معدنية
تستخدمها العناصر المسلحة في هجماتها ضد القوات األمنية.
وفي السياق ،عثرت دوريات الجيش المصري على  1.5طن من المواد شديدة
االنفجار في منطقة القسيمة وسط سيناء.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية محمد سمير ،إن العسكريين
المصريين اكتشفوا مخبأ يحتوي على  32كيسا ً من المتفجرات وسط سيناء.
وأضاف أن الجيش عثر كذلك على كمية كبيرة من الذخائر تشمل رشاشات ذات
عيار كبير ،وصودرت سيارتان رباعيتا الدفع وطنان من الوقود.
يذكر أن الجماعات المتطرفة كثفت أنشطتها اإلرهابية في مصر منذ صيف
.2013
ويعتبر شمال سيناء أهم البؤر الساخنة حيث ترتكب فيه بشكل شبه يومي
أعمال إرهابية وهجمات تستهدف مواقع للقوات األمنية.
وتبنى مقاتلو جماعة «أنصار بيت المقدس» ،التي أعلنت قبل سنة والءها
لـ«داعش» ،أغلب الهجمات.

كل الحروب التي تخوضها السعودية اليوم لم تأتِ بالنتائج التي يرجوها
حكام وملوك المملكة؛ وبقراءة النتائج لكل حرب على حدة نجد أن حرب السعودية
للقضاء على الحوثيين في اليمن أبرزتهم رغم الحصار الخانق قوة سياسية
وعسكرية لم يعُ د بوسع المجتمع الدولي تجاهلها ،وأن حرب السعودية في
سورية لتسليم المعارضة نظام الحكم لم تنجح ،برغم الدعم المالي العسكري
الالمحدود والحدود المفتوحة سوى في زيادة الشرخ بين المعارضات السورية
وتراجعها على الساحة الدولية .ورغم التدمير الكبير في سورية واليمن واستنزاف
الجيشين ،السوري واليمني ،مازال األسد يتقدم في سورية عسكريا ً ليعود ويدخل
كطرف رئيسي في األجندات السياسية الدولية الرامية لحل في سوريا ،كما بات
الحوثيون في اليمن طرفا ً أساسيا ً على طاولة المفاوضات.
مؤشرات تدلل على بداية اضمحالل للدور السعودي على مستوى المنطقة
ومستقبل قاتم ينتظر السعودية مع التداعي السياسي واالقتصادي الذي أصاب
المملكة بخسارة المشرق في سورية وخسارة افريقيا في مصر وصوال ً إلى دائرتها
الضيقة بخسارة معركة الخليج في اليمن.

محمد محفوض

رو�سيا ّ
تعزز ( ...تتمة �ص)9
في غضون ذلك ،شن تنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي ،هجوما ً عنيفا ً على الجيش
السوري ،في محاولة الستعادة قرية القصب وبرج القصب االستراتيجي ،وهي من
المواقع المهمة للجماعات المسلحة في ريف الالذقية.
وق��ال مصدر عسكري س��وري «إن اليقظة واالستفادة من التجارب السابقة،
ساعدت الجيش السوري على التصدي للهجوم الكبير للمسلحين… وذلك بعد
الرمايات الكثيفة لقذائف الهاون والصواريخ على القرية» ،مضيفاً« :إن وحدات
الجيش خاضت اشتباكات عنيفة جداً ،انتهت بمقتل عدد كبير من المسلحين ،من
بينهم المدعو عبدالله الرفيع ،الملقب بأمير االقتحاميين».
واستغل المسلحون الظروف الجوية السيئة لشن الهجوم ،ولكن وجود الكمائن
المتقدمة ،والتي تعتبر بمثابة «إن��ذار مبكر» للجيش ،ساهم في منع أي اختراق
مفاجئ .وكان الجيش السوري أعاد السيطرة ،منذ أيام قليلة ،على قرية القصب ذات
الغالبية المسيحية ،والتي هجر سكانها إلى مدينة الالذقية بعد دخول الجماعات
المسلحة وتدمير الكنيسة القديمة ونهب المنازل.
وفي السياق ،سيطر الجيش السوري على كتل عدة في مزارع الباللية بالغوطة
الشرقية لدمشق بعد إحرازه تقدما ً جديدا ً على جبهة المرج ،في حين تمكنت وحدات
حماية الشعب الكردي من السيطرة على قرية كشتعار في ريف حلب الشمالي بعد
معارك عنيفة مع «جبهة النصرة».
سياسياً ،أعلنت وزارة الخارجية السورية أمس زيارة مرتقبة لوزير الخارجية
السوري وليد المعلم إلى الهند في الحادي عشر من الشهر الحالي تستمر أربعة أيام،
يبحث خاللها مع عدد من المسؤولين في الهند األوضاع الراهنة في المنطقة وسبل
تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مدينة أميركية ،ركيزة
2 .2مدينة س��وري��ة ،مقياس مساحة ،اإلل��ه��ة األرض في
الميثولوجيا اليونانية
3 .3قائد فاطمي فتح مصر للمعز وأنشأ مدينة القاهرة
4 .4متشابهان ،نحتت القلم ،مدينة في أثيوبيا
5 .5خاصتنا ،آسف ،إضطرم
6 .6سكان البادية ،مدينة في كولومبيا
7 .7كاتبناه ،شدّد على الغريم
8 .8للتعريف ،جزيرة تنزانية ،عائلة
9 .9إستفسر من ،للنداء ،من الفاكهة الصيفية
1010رئيس فرسان مالطة األكبر ،إنحنى خاضعا ً
1111أحد الوالدين ،أليف ،قلم
1212مدينة فلسطينية ،مذهب ،أداة جزم

1 .1كتاب للمرتضى الزبيدي في شرح قاموس المحيط،
حرف نصب
2 .2جزيرة مصرية في البحر األحمر ،جزيرة إيطالية
3 .3رب ،مدينة سويدية
4 .4من مشاهير المغنين في العهد العباسي ،غ ّنج ،نهر في
أفريقيا الجنوبية
5 .5بلدة لبنانية ،أحد آلهة روما األقدمين
6 .6مدينة في االرجنتين ،أهتم باألمر
7 .7تلصق الشيء ببعضه البعض ،دخل فجأة ،يقفل
8 .8راهن على ،أحسنت إلى
9 .9نقعد ،حلم ،عملة آسيوية
1010خالف كفرك وإلحادك ،سجن
1111للتفسير ،ه ّزي بقوة ،أبناء
1212قاتلة ،رجاء ،سند

7

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،512937684 ،849216375
،296158437 ،673485291
،487623159 ،135749826
،324591768 ،961872543
758364912

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1داحس والغبراء  ) 2ومأ،
كرواتيا  ) 3ملبورن ،نرممه ) 4
سل ،وعد ،يرم  ) 5االسد ،ايدن 6
) لب ،ويلز ،بيزا  ) 7جاهال ،بال،

بن  ) 8ننم ،نا ،لندن  ) 9لكاديف،
متن  ) 10لوار ،يناير  ) 11جيدها،
رهانه  ) 12بدأ ،اناسب ،ست.
عموديا:
 ) 1دوم��ة الجندل  ) 2ام��ل،
لبان ،وجد  ) 3حابسا ،هماليا 4

) ولسول ،كرد  ) 5وكر ،ديانا ،ها
 ) 6ارن��و ،ادي��ان  ) 7لو ،عازب،
ين  ) 8غاندي ،الفارس  ) 9بتر،
دبلن ،يهب  ) 10ريميني ،دمرا 11
) اام��ر ،زبنت ،نس  ) 12همدان،
نبهت.

 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
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The Big Short
فيلم درام��ا بطولة ب��راد بيت
م��ن اخ��راج ادام م��اك ك��اي .مدة
ال �ع��رض  130دق�ي�ق��ة( .سينما
س � �ي � �ت� ��ي ،ABC ،ف� ��وك� ��س،
سينمال).
Joy
ف�ي�ل��م درام � ��ا ب �ط��ول��ة جنيفر
ل� ��وران� ��س م� ��ن اخ � � ��راج داي� �ف ��د
روس� �ي ��ل .م� ��دة ال� �ع ��رض 100
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
ديونز ،سينمال ،غاالكسي).
Heidi
فيلم رع��ب بطولة ساموئيل
ب��راي��ن م��ن اخ��راج دان �ي��ال راي.
مدة العرض  97دقيقة،ABC( .
فوكس ،سينمال).
Bridge of Spies
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة م ��ارك
ري�ل�ان ��س م ��ن اخ�� ��راج ستيفن
س�ب�ي�ل�ب��رغ .م��دة ال �ع��رض 141
دقيقة ،ABC( .امبير ،سينما
سيتي).
The Peanuts Movie
ف � �ي � �ل� ��م ت�� �ش� ��وي� ��ق ب� �ط ��ول ��ة
ت��روم�ب��ون ش��ورت��ي م��ن اخ��راج
ستيف م��ارت�ي�ن��و .م��دة العرض
 88دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
ديونز ،فوكس ،غاالكسي).
Santa Claws
ف �ي �ل��م ع��ائ��ل��ي ب��ط��ول��ة ازرا
ج �ي �م��س ك��ول��ب��رت م ��ن اخ� ��راج
غلين ميللر .م��دة ال �ع��رض 86
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
اسباس ،فوكس ،غاالكسي).

