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ً
قتيال وجريح ًا ( ...تتمة �ص)9
�أكثر من 170

وتقع زليتن في المناطق الخاضعة لسيطرة البرلمان
المنتهية واليته ،ومقره طرابلس.
وكانت سيارة إطفاء مفخخة يقودها مجهول اقتحمت
ساحة تدريب صباح أم��س أثناء وج��ود ما يقارب 500
متدرب تابعين ألحد معسكرات خفر السواحل بالمدينة،
قبل أن تنفجر وسط المتدربين ،محدثة دويا ً كبيرا ً سمع في
كل أرجاء المدينة.
وتبنى تنظيم «داع��ش» في وقت الحق المسؤولية عن
الهجوم.
وك��ان م��س��ؤول أمني م��ن المدينة كشف ف��ي تصريح
صحافي عن أن األجهزة األمنية قبضت على أربعة عناصر
تابعين لتنظيم «داعش» عند منفذ المدينة الغربي الثالثاء
الماضي آتين من مدينة صبراتة غرب البالد ،حاولوا التسلل
إلى المدينة.
وقال رئيس بعثة األمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر
على حسابه على تويتر« :إن االنفجار ناجم عن هجوم
انتحاري».
وقال« :أدين بأشد العبارات الهجوم االنتحاري الدموي
في زليتن ،وأدعو كل الليبيين إلى أن يتحدوا بشكل عاجل

«داع�ش» يتقهقر ( ...تتمة �ص)9

في المعركة ضد اإلرهاب».
وتشهد ليبيا منذ عام ونصف نزاعا ً مسلحا ً على الحكم
بين سلطتين ،حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع
الدولي في شرق البالد ،وحكومة وبرلمان موازيين يديران
العاصمة طرابلس بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت
مسمى «فجر ليبيا» وال يحظيان باعتراف المجتمع الدولي.
وعلى صعيد آخ��ر ،أدت مواجهات ج��رت بين مقاتلي
«داعش» وحرس المنشآت النفطية في ليبيا إلى اشتعال
النيران في عدد من خزانات النفط في ميناءي السدرة
وراس النوف للنفط شرق البالد.
وذك��رت المؤسسة الليبية للنفط في بيان أن نيرانا ً
أضرمت في خزاني نفط أحدها يوجد في حظيرة خزانات
تشغلها شركة الهروج ،بينما يقع الثاني ضمن حظيرة
خزانات شركة الواحة.
وأشارت مصادر إخبارية ليبية إلى أن النيران امتدت إلى
خزانين آخرين.
وم��ن جانبه ،ق��ال ح��رس المنشآت النفطية في بيان،
إنه جرى صد الهجوم الذي قتل فيه  30مسلحا ً لتنظيم
«داعش».

تقرير �إخباري
القاهرة :زيارة ال�سي�سي تركيا غير مطروحة
وليوحد صفوفهم
ليجمع المصريين دوم���ا ً م��ع�اً،
ّ
ويحمي وطنهم من كل مكروه وسوء ،ويتلطف عليهم
بنِعم األمن والسالم والمحبة.
في غضون ذلك ،يزور الرئيس الصيني تشيي جين
بيج القاهرة في الفترة من  20وحتى  22من الشهر
الجاري ،وهي أول زيارة لرئيس صيني لمصر منذ 12
عاماً ،والزيارة األولى للرئيس الصيني في .2016
وتشهد القاهرة استعدادات ع��دة لتلك الزيارة
المتوقع أن يتم خاللها مناقشة العديد من الملفات ،ال
سيما الملفات االقتصادية وسبل تعزيز االستثمارات
الصينية بمصر .ون��اق��ش رئيس مجلس ال���وزراء
المصري المهندس شريف إسماعيل ،في وقت سابق
األسبوع الماضي ،مع عدد من الوزراء االستعدادات
الخاصة ب��زي��ارة الرئيس الصيني للقاهرة وأب��رز
الملفات المطروحة على هامش تلك الزيارة ،كما تمت
مناقشة الملف ذاته في لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح
السيسي ورئيس الوزراء المصري.
واستقبل وزير خارجية مصر سامح شكري ،أول
من أمس ،نائب وزير خارجية الصين تشانج مينج،
وال��ذي زار مصر ل�لإع��داد ل��زي��ارة الرئيس الصيني
تشيي جين بيج إلى مصر من  20إلى  22من الشهر
الجاري.
ووص��ف��ت ال��خ��ارج��ي��ة ال��م��ص��ري��ة ت��ل��ك ال��زي��ارة
بالتاريخية ،مؤكدة أن الجانب الصيني حريص
على أن تكلل الزيارة بالنجاح وأن تعكس العالقة
االستراتيجية القائمة بين ال��ب��ل��دي��ن ،والرغبة
المتبادلة في االرت��ق��اء بها بشكل يلبي طموحات
شعبي البلدين.
من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من
التنسيق بين مصر والصين ،السيما في إطار عضوية
مصر ف��ي مجلس األم��ن وعضوية الصين الدائمة
بالمجلس ،والحرص المتبادل من جانب الدولتين
للتنسيق ف��ي م��ا يتعلق بالتعامل م��ع التحديات
اإلقليمية والدولية التي تهدّد السلم واألمن الدوليين.

نفت الرئاسة المصرية أن يكون هناك أي ترتيبات
ُتجرى في الوقت الحالي للتحضير لزيارة رسمية
للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في
نيسان المقبل ،في وقت وجه السيسي التهنئة ألقباط
مصر لمناسبة عيد الميالد ،وخاطبهم بالقول« :سنظل
شعبا ً واحدا ً يبني ويع ّمر».
وأك��د الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية،
السفير عالء يوسف أن مسألة زيارة الرئيس المصري
إلى تركيا غير مطروحة من األس��اس ،وترجيحات
الزيارة لحضور مؤتمر القمة اإلسالمي أمر سابق
ألوانه.
ووفقا ً لالعتبارات البروتوكولية ،ف��إن المؤتمر
(مؤتمر القمة اإلسالمي) الذي تترأس أنقرة دورته
الجديدة يتم تسليم رئاسته من قبل رئيس الدورة
الحالية وهي القاهرة ،وهو ما أثار جدال ً حول مدى
إمكانية أن ينطوي ذلك على زيارة رئاسية مصرية
لتسليم رئاسة المؤتمر للرئيس التركي رجب طيب
أردوغان .و ُتعقد القمة في نيسان المقبل.
ويأتي ذلك في التوقيت ال��ذي تثار فيه تكهنات
حول وجود وساطة إلزالة توتر العالقات بين القاهرة
وأنقرة ،ال سيما أن الدولتين أصبحتا عضوين في
تحالف عسكري واح���د بقيادة المملكة العربية
السعودية في التحالف اإلسالمي ضد اإلرهاب.
من جهة أخرى ،قدّم الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي ،للمصريين األقباط خالص التهاني وأطيب
األمنيات لمناسبة االحتفال بعيد الميالد ال��ذي تم
االحتفال به الليلة الماضية.
وعبّر السيسي في تهنئة خاصة ألقباط مصر عن
ثقته الكاملة في «أننا سنظل دوما ً هكذا شعبا ً واحدا ً
يبني ويع ّمر وينشد الخير والسالم ألبنائه ولإلنسانية
بأسرها» .وج �دّد الرئيس المصري تمنياته عشية
عيد الميالد المجيد ألبناء مصر جميعاً ،مسلمين
ومسيحيين ،بكل الخير والتوفيق ،ولمصر بكل التقدم
والرفعة واالزدهار ،متوجها ً إلى الله الحميد المجيد

ال�صليب الأحمر ( ...تتمة �ص)9

وأضاف البيان ،أنه «تم قتل ما ال يقل عن  75إرهابيا ً
وإصابة العشرات منهم وتدمير عدد كبير من المركبات
المفخخة والمصفحة ،فضالً عن تدمير المعسكر بالكامل».
كما أفاد مصدر أمني في محافظة األنبار غرب العراق،
ب��أن القوات األمنية مدعوم ًة بمقاتلي العشائر صدت
هجوما ً لجماعة «داعش» اإلرهابية على ناحية بروانة في
قضاء حديثة غرب محافظة األنبار وقتلت  18عنصرا ً من
الجماعة.
وقال المصدر نقالً عن الـ»السومرية نيوز» ،إن «تنظيم
داعش جدد في ساعة متأخرة من ليلة (أول) من أمس
هجومه على ناحية بروانة التابعة لقضاء حديثة (160
كم غ��رب ال��رم��ادي) ،ما أدى ال��ى ان��دالع اشتباكات بين
القوات األمنية ومقاتلي العشائر من جهة وعناصر التنظيم
المهاجمين من جهة اخرى».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ،أن
«القوات األمنية ومقاتلي العشائر قتلوا  18عنصرا ً من
التنظيم ،وأجبروا بقية العناصر على االنسحاب».
وك��ان قائد الفرقة السابعة بالجيش ال��ل��واء الركن
نومان عبد الزوبعي أعلن ،األربعاء ،زوال خطر داعش
على حديثة وبروانة والبغدادي بعد تكبد داعش خسائر
بشرية ومادية كبيرة.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أك��د مجلس محافظة األن��ب��ار ،مقتل
المتحدث باسم تنظيم «داعش» أبو محمد العدناني خالل
المعارك التي شهدها قضاء حديثة مؤخراً.
وقال المتحدث باسم المجلس عيد عماش الكربولي

بحسب «السومرية نيوز» إن «ما علمنا به من القوات
األمنية ،بأن المتحدث باسم تنظيم «داع��ش» أبو محمد
العدناني قتل في محافظة األنبار».
وأضاف الكربولي أن «العدناني قتل خالل المعارك التي
حصلت في منطقة بروانة التابعة لقضاء حديثة بمحافظة
األنبار مؤخراً».
وكانت هيئة الحشد الشعبي كشفت في وقت سابق ،عن
ورود أنباء تفيد بمقتل المتحدث باسم تنظيم «داعش» أبو
محمد العدناني بعملية أمنية غرب محافظة األنبار.
وكان نعيم الكعود ،شيخ عشيرة البونمر بمحافظة
األنبار في العراق أعلن أمس ،فك الحصار عن أربع اسر
احتجزتهم جماعة «داعش» اإلرهابية في ناحية بروانة
شمال مدينة حديثة.
وقال الكعود في حديث لـ «السومرية نيوز» ،إن «مقاتلي
العشائر تمكنوا من فك الحصار عن أربع أسر احتجزهم
داع��ش بعد تقييدهم األي��دي في شمالي ناحية بروانة
الواقعة شمال حديثة ( 160كم غرب الرمادي)».
يذكر أن جماعة «داع��ش» اإلرهابية صناعة أميركية
صهيونية ،وتتبنى الفكر الوهابي التكفيري الذي تروج
له دول إقليمية تسعى إلى تمرير أجندة إقليمية ودولية
تهدف إلى تجزئة المنطقة بعد تدميرها ،وقد سيطرت هذه
الجماعة اإلرهابية على مدينة الموصل في ( 10حزيران
 ،)2014إذ تعاني المدينة من أزمة أمنية وإنسانية كبيرة
نتيجة سعي هذه الجماعة اإلرهابية إلى فرض رؤيتها
«المتطرفة».

غارات للتحالف ( ...تتمة �ص)9
إل��ى ذل��ك ،نشر المغرد السعودي الشهير المعروف
إعالميا ً بـ«مجتهد» مجموعة تغريدات تطرق فيها الى
العدوان السعودي على اليمن في ضوء التطورات الجديدة
التي طرأت على المنطقة والداخل السعودي أشار فيها الى
أن االستعدادات السعودية ال تضمن إيقاف هجوم حوثي
قد يصل الى جيزان.
وأشار مجتهد في إحدى تغريداته إلى أن استراتيجية
حركة أنصار الله لحد اآلن كانت تقتصر على التمكن من
الداخل من دون الحاجة الجتياح مدن سعودية ،وعمالً
بذلك ،اكتفت في مناوشاتها الحدودية باختراقات محدودة
ألجل تقوية موقفها في المفاوضات ،وليس بهدف التقدم
باتجاه جيزان أو نجران.
وتابع مجتهد قائالً :ال نريد اإلرج��اف بأحد ،لكن من
المصلحة أن نعترف بأن االستعداد العسكري والمعنوي
والفني والتنسيقي ال يضمن إيقاف اجتياح حوثي قد يصل
إلى جيزان.
شن طيران العدوان السعودي األميركي مساء األربعاء
أربع غارات على مدينة عبس مستخدما ً قنابل عنقودية
محرمة دولياً.
وأوضح مصدر مسؤول في غرفة العمليات المشتركة
لمحافظة حجة لوكالة األنباء اليمنية «سبأ» ،أن طيران

العدوان السعودي استهدف بغاراته مزارع المواطنين
اليمنيين خاصة في منطقة الجر بمدينة عبس ...مؤكدا ً أن
طيران العدوان استخدم في غاراته قنابل عنقودية محرمة
دولياً.
ولفت المصدر إل��ى أن ط��ي��ران ال��ع��دوان السعودي
األميركي مستمر في التحليق حتى اللحظه فوق مدينتي
عبس وحرض والعديد من المناطق بالمحافظة.
ودع��ت اللجنة الثورية العليا في اليمن جماهير
الشعب للخروج في مسيرة كبرى عصر الجمعة للتنديد
باستهداف العدوان للعاصمة صنعاء والمدن بالقنابل
العنقودية .
وأوضح بالغ صادر عن اللجنة الثورية العليا نقالً عن
وكالة األنباء اليمنية «سبأ» أن هذه المسيرة تحت شعار
«استهداف صنعاء والمدن بالعنقوديات جريمة إعدام
جماعية» .مؤكدا ًَ أن استخدام العدوان السعودي األميركي
للقنابل العنقودية واألسلحة المحرمة دوليا ً في قصف
العاصمة صنعاء والمدن والمناطق والقرى يؤكد حقده
الدفين على الشعب اليمني ومقدراته.
وأشاد البالغ بالصمود األسطوري للشعب اليمني في
مواجهة العدوان السعودي األميركي .مشيرا ً إلى أنه سيتم
تحديد مكان المسيرة الحقاً.

مرزوق ي�ستقيل من «نداء تون�س» ويُعلن تكوين حزب جديد

تون�س :تغيير وزاري ي�شمل «الداخلية» و«الخارجية»
أجرى رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد تعديالً
وزاريا ً شمل  13وزيراً ،كما ألغى منصب كاتب دولة.
ونشرت رئاسة الحكومة التونسية على صفحتها
الرسمية فى موقع التواصل االجتماعي «فايسبوك»
التركيبة الجديدة للحكومة بعد التعديل ال���وزاري،
حيث قرر الحبيب الصيد تعيين الهادي المجدوب وزيرا ً
للداخلية مكان ناجم الغرسلي ،كما عين خميس الجيناوي
وزيرا ً للشؤون الخارجية بدال ً من الطيب البكوش.
من جهة أخرى ،قال عضو بارز بحزب نداء تونس الذي
ينتمي إليه الرئيس الباجي قائد السبسي إنه يعتزم ترك
الحزب وتأسيس حركة سياسية جديدة بسبب ما اعتبره
نفوذا ً متزايدا ً البن الرئيس.
ويأتي االنشقاق داخل حزب «نداء تونس» ،وهو حركة
علمانية تشكلت بعد ثورة  17كانون األول  2010التي
أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ،في
وقت تسعى فيه تونس إلى تحقيق مزيد من االستقرار
السياسي واالقتصادي واألمني.
وزادت االنقسامات داخ��ل «ن��داء تونس» منذ العام
الماضي ،بعد خالف دب بين جناح من الحزب يقوده ابن
الرئيس السبسي ،وآخر بزعامة محسن مرزوق الناشط
اليساري وأحد مؤسسي الحزب.

ويقود مرزوق مجموعة من  30عضوا ً بنداء تونس في
البرلمان هددوا باالستقالة بسبب ما قالوا إنها محاوالت
من حافظ قائد السبسي (ابن الرئيس السبسي) لتغيير
ال��ل��وائ��ح م��ن أج��ل التمتع بمزيد م��ن السيطرة على
الحزب.
ويرى المؤيدون لمرزوق محاولة من الرئيس السبسي
لتوريث السلطة إلى ابنه وإعادة النظام السلطوي الذي
ميز حكم بن علي ،رغم أن حلفاء الرئيس نفوا كل المزاعم
القائلة بأنهم يسعون ألن يصبح ابنه في موضع نفوذ.
وق��ال م��رزوق للصحافيين األربعاء إن الجناح الذي
يقوده لم يعد أمامه أي خيار آخر .وأضاف أن أعضاءه
حاولوا بطريقة إيجابية الوصول لتوافق لكن الحوار لم
يمض مثلما كان ينبغي له.
وذكر أنه سيعلن رسميا ً االنفصال عن «نداء تونس» في
مؤتمر للحزب يعقد في العاشر من كانون الثاني الجاري،
وسيدشن الحزب الجديد في آذار.
ويشغل ن��داء تونس  82مقعدا ً في البرلمان المؤلف
من  217مقعداً .ومن شأن انفصال  30عضوا ً من أعضاء
الحزب أن يجعل حزب «النهضة اإلسالمي» أكبر كتلة في
المجلس بمقاعده البالغ عددها  .69ويشغل بقية المقاعد
أعضاء من أحزاب أصغر.

وكان اإلع�لام الحربي المركزي التابع لحزب الله قد حمل المجموعات
المسلحة المسؤولية عن تجويع المدنيين في مضايا بريف دمشق ،متهما ً
في بيان المسلحين باتخاذ السكان دروعا ً بشرية ومنعهم من الخروج من
البلدة.
وأكد بيان اإلع�لام الحربي إدخ��ال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد
الغذائية والطبية قبل شهرين وهي تكفي أشهرا ً عدة .وأضاف« :أن مضايا لم
تدخل في الصراع والحصار فعليا ً إال عندما استخدمها المسلحون مركزا ً لشن
العمليات ضد الجيش السوري والمقاومة في الزبداني بهدف تغيير مسار
المعركة».
الى ذلك ،أكدت موسكو أمس أن مسألة رحيل الرئيس السوري بشار األسد
عن سدة الحكم في آذار  2017لم تطرح في إطار اجتماعات أعضاء المجموعة
الدولية لدعم سورية في فيينا.
وق��ال ميخائيل بوغدانوف ،نائب وزي��ر الخارجية الروسي ،المبعوث
الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق األوسط وشمال أفريقيا «ربما تكون لهم
خططهم وترتيباتهم (الجانب األميركي) ،لكن ذلك لم يطرح في فيينا ،وطرحه
أمر مستبعد».
و اعتبر بوغدانوف أن موقف موسكو المبدئي بشأن التسوية السورية
يتمثل في أن «مسألة مستقبل سورية ،بما في ذلك الرئاسة ،يقرره الشعب
السوري ...وهذا مقرر في اتفاقات فيينا».
الرسمي باسم وزارة الخارجية األميركية جون كيربي قد
وكان الناطق
ّ
أعلن أول من أمس أنّ توقيت رحيل الرئيس األسد ليس محدّدا ً ضمن الرؤيا
األميركية ،وقال« :واشنطن تؤيّد بشدّة االستمرار في المسار السياسي الراهن
في فيينا» ،معتبراً« :أنه يؤدّي إلى مرحلة انتقالية تحافظ على مؤسسات
الدولة وإجراء انتخابات انتقالية» ،الفتا ً إلى أنّ الجيش السوري هو «إحدى
مؤسسات الدولة التي ينبغي الحفاظ عليها بمها ّمها األمنية».
يذكر أن وسائل إعالم زعمت في وقت سابق نقالً عن وثيقة داخلية للبيت
األبيض أن الرئيس السوري بشار األسد قد يقدم استقالته في آذار عام ،2017
كما تضمنت الوثيقة المواعيد الرئيسية للتسوية السياسية السورية وفقا ً
التفاقيات فيينا.
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري والقوات الرديفة على جبلي الحارة وبيت
فارس وقرية بيت فارس ومزرعة الدغدغان ومرتفعات رويسة أبو غنام
ورويسة الشيخ سلمان والنقاط  292و 296و 387وقرية الصراف والنقاط
 465و 342و 489المحيطة بها.

م�صر :هجوم على حافلة �سياحية
�أمام فندق بمنطقة الأهرامات
فتح مسلحان النار على فندق قريب من أهرامات الجيزة قرب العاصمة
المصرية القاهرة تزامنا ً مع وصول حافلة تقل سائحين ،وفق مصادر أمنية
مصرية.
وأضافت المصادر أنه لم تقع إصابات في الهجوم الذي تسبب في بعض
األضرار بفندق «األهرامات الثالثة» ،وألقي القبض على المسلحين بعد ذلك
بوقت قصير.
وقال سائق الحافلة إن سبعة من السياح من عرب مناطق الـ  48في فلسطين
المحتلة ،كانوا يستقلون الحافلة للتوجه إلى طابا على الحدود المصرية
الفلسطينية ،وإن مجموعة من األشخاص هاجموا الحافلة ببنادق خرطوش
وألعاب نارية.
وأكد السائق عدم إصابة أي من ركاب الحافلة.
وتواجه السلطات المصرية تمردا ً من جانب جماعات إسالمية متشددة منذ
خلع الجيش بالرئيس محمد مرسي في تموز  ،2013إثر تظاهرات شعبية
واسعة ضد نظام حكمه.
ويتركز نشاط اإلسالميين المتشددين في شبه جزيرة سيناء .غير أنهم
قتلوا أيضا المئات من أفراد األمن والمدنيين وفجروا قنابل في العاصمة وشنوا
هجمات ضد أهداف غربية.
وفي حزيران الماضي ،قتل مسلحون اثنين من رجال الشرطة على بعد بضع
مئات من األمتار من أهرامات الجيزة التي تعد المعلم السياحي األبرز في مصر.
وزعمت جماعة تابعة لتنظيم «داعش» أنها زرعت قنبلة على متن طائرة
ركاب روسية تحطمت في سيناء في تشرن األول الماضي ،ما أسفر عن مقتل
جميع ركابها البالغ عددهم  224شخصاً .وتقول مصر إنها لم تعثر على أدلة
على أن الحادث نجم عن عمل إرهابي.
غير أن روسيا تؤكد أن الطائرة ُفجرت في الجو بفعل قنبلة زرعت بها.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1كتاب وضعه أبو السعود العمادي للسطان سليمان
القانوني ،حرف نصب
2 .2أداة جزم ،من أسماء األسد ،سباق سيارات (باألجنبية)
3 .3قرية لبنانية ،طعم الحنظل
4 .4ساق القارب بالمجداف ،راسلت
5 .5ت ّوعد ،عزمت على األمر ،غزال
6 .6نسرقها ،قبلنا
7 .7ال يعرف القراءة أو الكتابة (منصوبة) ،قاضيا ً الليل من
غير نوم
8 .8أبناء ،آلة طرب
9 .9مادة قاتلة ،يقعدان ،من الحبوب
1010ضمير منفصل ،مدينة يمنية ،خبر
1111إحسان ،عمري ،منخفض بين جبلين
1212من أوجه القمر ،شهر مصري ،خاصتي

1 .1مدينة إسبانية ،طريقة
2 .2رجاء ،ودك من لحم أو شحم ،جبار
3 .3بلدة لبنانية
4 .4أودية ،مصيف سوري
5 .5نواكبه ،متشابهان ،غير مطبوخ
6 .6حصل على ،مدينة سورية
7 .7أحم ُد وأشكر ،الحاجز
8 .8المه ،أعزم على األمر
9 .9ف ّرت ،أعتمد على ،مقياس مساحة
1010إلتهاب في حجاب الكبد والقلب ،مثيل
1111بلدة لبنانية ،مدينة عراقية
1212ظلم ،مدينة بضاحية بوانس أيرس
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،315687492 ،962354178
،593468721 ،478912635
،841725963 ،627139584
،254896317 ،186573249
739241856

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1مبشال فوكو ،من  ) 2سان
غال ،راالي  ) 3ين ،ارفعه ،ارس
 ) 4لباد ،التينا  ) 5مالين ،لما،
ج��ن  ) 6ارس��م��ي ،م��ت��وا  ) 7اي��ر،

ارهنها  ) 8لحدتما ،عالي  ) 9كينا،
كال ،يدل  ) 10ذر ،ال شو دو فون
 ) 11انامل ،نير ،ند  ) 12بال،
برد ،عمان.
عموديا:
 ) 1مسيلمة الكذاب  ) 2يأنبا،

يحيرنا  ) 3ش��ن ،االردن ،ال ) 4
اغادير ،تألم  ) 5الر ،نسأم ،الب 6
) فلفل ،مراكش  ) 7عاليه ،لوند ) 8
كرهتم ،نعادي  ) 9وا ،يأمها ،ورع
 ) 10الن ،تأليف  ) 11ماراجو،
يدونا  ) 12نيس ،نار ،لندن.

 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 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).

