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تتمات  /ت�سلية
مو�سكو :تزايد �أعداد( ...تتمة �ص)9

حد كبير ،ما زالت تساهم في انتشار العنف والتطرف».
وصرحت «والنتيجة ،ارتفاع عدد الالجئين ،مع العلم
أن الكثير منهم يحاول البحث عن حياة أفضل في أوروبا
بتشجيع خفي من السلطات التركية ،األمر الذي تعترف
به الدول األوروبية نفسها ،التي تواجه موجة هائلة من
المهاجرين من الشرق األوسط ،وخاصة سورية».
ميدانياً ،وسع الجيش السوري عملياته العسكرية في
القطاعين الشمالي الغربي واألوس��ط من ريف الالذقية
وسيطر على عدد من المواقع المهمة بعد مواجهات عنيفة
مع المجموعات المسلحة.
وقال مصدر عسكري سوري إن الجيش والمجموعات
الشعبية تمكنا من السيطرة على تل خربة الجوبة والنقطة
 1023وأرض التخان بعد عمليات عسكرية ناجحة فجر
أمس.

الهيئة الوطنية( ...تتمة �ص)9

وكان الجيش والقوات الرديفة قد سيطروا أول من أمس
على تالل رويسة أبو غنام ورويسة الشيخ سلمان والنقاط
 292و 296و 387وجبل الحارة المحيطة ببرج القصب
في القطاع األوس��ط لريف الالذقية الشمالي ،بمساندة
من الطيران الحربي الروسي الذي نفذ عددا ً من الضربات
المركزة على تحصينات المسلحين ونقاط إمدادهم.
وأضاف المصدر أن وحدات أخرى من الجيش السوري
تمكنت من بسط سيطرتها على قرية الصراف المهمة
والتي تعتبر طريقا ً استراتيجيا ً إلم��داد المجموعات
المسلحة والتي تصل ربيعة بالحدود التركية مرورا ً بقرية
الشحرورة ،كما سيطرت أيضا ً على مزرعة الدغدغان
المحاذية للحدود التركية والنقاط  465و 342و489
الواقعة في الريف الشمالي الغربي بعد اشتباكات أدت
إلى مقتل عدد من المسلحين.

كي مون يدين حكومة هادي ...م�سيرات ب�صنعاء تنديداً بالعدوان

�إ�سقاط �أبات�شي �سعودية وم�صرع ع�شرات المرتزقة

ت��ون��س وخ��اص��ة ال��ى مجلس ن���واب الشعب بتحمل
مسؤولياتهم إزاء التطورات األخيرة خاصة في ما يتعلق
بسياسة إلحاق البلد في أحالف خطيرة مضرة بمصالحنا
الوطنية والقومية يدعمها ما هو منتظر من تطبيع مع
العدو الصهيوني من خالل تعيين الوزير الجديد في
وزارة الخارجية وتطالب المجلس باإلسراع بسن قانون
تجريم التطبيع استجابة لمطالب الشعب بدعم المقاومة

ال�سلطة الفل�سطينية( ...تتمة �ص)9

لتحرير فلسطين والتزاما ً بانتمائنا العربي وبمواجهة
اإلره��اب بوجهيه الصهيوني والتكفيري وتدعو القوى
الوطنية الى تحمل مسؤولياتها في مواجهة المخاطر التي
تهدد استقالل قطرنا ومستقبل شعبنا بسبب السياسات
المتخذة خصوصا ً منذ إمضاء اتفاق اإللحاق بالحلف
األطلسي التي ما زالت مضامين ملحقاته مجهولة من
طرف التونسيين.

«داع�ش» يتب َّنى هجوم( ...تتمة �ص)9
ومساء أول من أمس فجر مسلحون
خط الغاز الطبيعي المصري لألردن
غرب مدينة العريش في شمال سيناء
المضطربة.
وق���ال���ت ال��م��ص��ادر األم��ن��ي��ة إن
مسلحين ف��ج��روا م��س��اء الخميس
خط الغاز المصري المؤدي لألردن
ولمنطقة ال��ص��ن��اع��ات الثقيلة في
وسط سيناء ،ذلك بالقرب من قرية
الميدان الواقعة غرب مدينة العريش
بمحافظة شمال سيناء.
وأض��اف��ت المصادر أن مسلحين
زرعوا عبوة ناسفة أسفل األنبوب ،ما
أدى إلى انفجار هائل .إال أن االنفجار
لم يوقع ضحايا بحسب المصادر
نفسها.

وتعرضت خطوط الغاز المصري في
سيناء لهجمات عدة منذ اندالع الثورة

الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري
األسبق حسني مبارك مطلع عام .2011

ا�ستقالة  16نائب ًا من «نداء تون�س» الحاكم

أسقطت قوات الجيش واللجان الثورية طائرة سعودية
من نوع «أباتشي» في محافظة حجة شمال اليمن ،فيما
لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وأسر آخرون ،خالل
إحباط محاولة تقدم في مأرب.
وبحسب «المسيرة نت» ،فقد أكد مصدر عسكري أن
أبطال الجيش واللجان الثورية تمكنوا من إسقاط طائرة
«أباتشي» سعودية في مديرية ميدي بمحافظة حجة
الحدودية شمال اليمن.
وكانت قوات الجيش واللجان الثورية قد أسقطت أول
طائرة سعودية من ن��وع «أباتشي» في شهر أي��ار عام
 2015بمنطقة البقع في محافظة صعدة ،تالها إسقاط
أخرى داخل األراضي السعودية في شهر حزيران ،2015
(بعد شهر من بدء الرد على العدوان) ،وأعقبها إسقاط
طائرتين خالل شهر آب  ،2015بصاروخ أرض جو في
منطقة حرض ومنطقة الخوبة في جيزان.
يذكر أن طائرات «أباتشي» ع��دة أخ��رى دُم��رت على
األرض خالل قصف تجمع الغزاة المرتزقة بصواريخ
«توشكا» في كل من صافر بمحافظة مأرب ،وباب المندب
بمحافظة تعز.
مصرع وأسر عدد من المرتزقة وتدمير مدرعة خالل
إحباط محاول تقدم بمأرب
الى ذلك أوضح المصدر العسكري أن الجيش واللجان
الثورية تمكنوا كذلك من تدمير مدرعة خ�لال إحباط
محاولة التقدم للمرتزقة ،حيث لقي عدد منهم حتفه ،فيما
أسر آخرون خالل عملية إحباط محاولة التقدم باتجاه
منطقة هيالن بمحافظة مأرب.
ومن الجدير بالذكر أن الجيش واللجان الثورية تمكنوا
من تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في األرواح في
المواجهات الدائرة في محافظة مأرب رغم مساندة الطيران
المعادي لمرتزقته على األرض.
إلى ذلك ،ندد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون
بقرار الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي طرد
ممثل حقوق اإلنسان من البالد ،معتبرا ً أن حكومة هادي ال
تحترم التزاماتها.
واعتبر بان كي مون أن هذا الموقف قد يترك أثرا ً سلبيا ً
على عودة السالم واالستقرار الى اليمن ،مبديا ً قلقه العميق
على أمن الطاقم المحلي والدولي الذي ما زال موجودا ً على
األرض.
وأكد ثقته الكاملة في ممثل حقوق اإلنسان جورج ابو
الزلف ،وحض حكومة هادي على إعادة النظر بموقفها من
عملية طرده.

وقال بان كي مون« :ال يجوز أبدا ً أن يتعرض طاقم األمم
المتحدة للتهديد أو العقوبة بسبب قيامه بعمله الذي يقوم
على أساس شرعة األمم المتحدة».
من جهته ،اعتبر المفوض السامي لحقوق اإلنسان
زيد رعد بن الحسين القرار أمرا ً غير مبرر ومضراً ،ويأتي
بنتائج عكسية.
وكانت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،أفادت
بتلقيها معلومات صادمة عن استخدام العدوان السعودي
قنابل عنقودية في حجة عند الحدود مع السعودية ،وفي
محافظات أخرى.
على صعيد آخ��ر ،تظاهر عشرات اآلالف بالعاصمة
صنعاء ،تنديدا ً باستهداف طائرات العدوان السعودي
العاصمة والمدن اليمنية باألسلحة المحرمة دولياً ،وكانت
اللجنة الثورية العليا قد دعت إلى هذه المسيرة.
وبحسب «المسيرة نت» ،فقد بدأت المسيرة بالسالم
الجمهوري للجمهورية اليمنية ،ت�لاه آي��ات من الذكر
الحكيم ،ثم قصيدة شعرية ثورية ألقاها الشاعر مجاهد
الصريمي أحد منتسبي دار المكفوفين التي قصفها العدوان
الثالثاء الماضي.
ورفع المشاركون أعالم الجمهورية اليمنية ،ورددوا
الهتافات المنددة ب��دول العدوان (أميركا« ،إسرائيل»،
السعودية) ،ورف��ع��وا ال��ش��ع��ارات المنددة بالسياسة
األميركية في المنطقة وما زال��ت الكلمات والمشاركات
تتوالى حتى اللحظة.
من الجدير ذكره أن العدوان كان يراهن بقصفه للعاصمة
وبقية المحافظات بالقنابل العنقودية والمحرمة دوليا ً
على أنه سيثني اليمنيين عن الخروج للشوارع تنديدا ً
بجرائمة ،وثنيهم عن ساحات الوغى ،لكنه تفاجأ ويتفاجأ
دائما بعزيمة وإصرار هذا الشعب العظيم.

استقال  16نائبا ً من حزب نداء تونس ،أمس ،من الكتلة
البرلمانية احتجاجا ً على ما وصفوه بسيطرة نجل الرئيس
على الحزب الحاكم.
وقال القيادي في نداء تونس النائب عبادة الكافي« :إن
عدد المستقيلين من كتلة نداء تونس بلغ  16نائبا ً وهو ما
يعني أن الكتلة ستضم اآلن  70نائبا ً لتتساوى تقريبا ً مع
حزب النهضة وله  69مقعدا ً في البرلمان» .وتابع« :إن
االستقاالت قد تزيد ألن ثالثة أو أربعة نواب آخرين قد
يستقيلون أيضا ً عند عودتهم من الخارج».
وأشار إلى أن التراجع عن االستقالة في السابق كان
يهدف لرأب الصدع لكن «تبين أنه أمر مستحيل».
وتأتي الخطوة لتعمق االنقسام في الحزب الحاكم بعد
أيام من إعالن األمين العام والقيادي بحزب نداء تونس
محسن م��رزوق االستقالة واالستعداد لتأسيس حزب
جديد.
ويواجه الباجي قائد السبسي رئيس البالد انتقادات
بأنه يحاول توريث ابنه قيادة الحزب إلع��داده لمنصب
سياسي أهم.
ولكن رئاسة الجمهورية تنفي هذا ،كما تنفي أي تدخل
في الخالفات بين الفريقين المتصارعين وتستنكر الزج بها

في خالفات الحزب الداخلية.
إلى ذلك ،قال النائب مصطفى بن أحمد أحد المستقيلين
« االستقالة هي رد فعل على التسيير غير الديمقراطي
للحزب واالنقالب عليه من مجموعة تريد أن نكون مجرد
قطيع نؤيد فقط ما تقرره» .وأضاف« :هذه الممارسات هي
نفسها كان يتبعها (الرئيس السابق) زين العابدين بن
علي».
وقال وليد جالد وهو من بين المستقلين« :ابن الرئيس
وجماعته سطوا على الحزب وأخرجوه عن مساره ونحن
عير مستعدين لالنخراط في مسار غير ديمقراطي».
وك��ان النواب قد ه��ددوا باالستقالة م��رات عدة لكنهم
تراجعوا لفسح المجال للمفاوضات لكنهم قرروا االستقالة
نهائيا ً هذه المرة.
واس��ت��ف��اد ن��داء تونس م��ن استقطاب فئات واسعة
من أنصار النظام السابق وج��زء من معارضي اإلسالم
السياسي.
وأصبح نداء تونس القوة الرئيسية في البالد بعد أن
قاد احتجاجات شعبية في صيف  2013انتهت بتنحي
النهضة عن الحكم وتشكيل حكومة غير حزبية قادت
البالد إلى االنتخابات.

المغرب يعتقل � 7أ�شخا�ص
الرتباطهم بتنظيم «داع�ش»
أعلنت وزارة الداخلية المغربية
اعتقال مجموعة إرهابية مكونة من
سبعة أشخاص لالشتباه بارتباطهم
بتنظيم داعش اإلرهابي في بلدة دار
بوعزة بالدار البيضاء.
وذكرت الوزارة في بيان أمس «أن
المجموعة اإلرهابية كانت على اتصال
بتنظيم داعش اإلرهابي في سورية
والعراق وحاولت إرسال مقاتلين إلى
هناك للتدرب والعودة من أجل تنفيذ
هجمات إرهابية في المغرب».
ي��ذك��ر أن ن��ح��و  2000مغربي
يقاتلون ف��ي ص��ف��وف التنظيمات
اإلره��اب��ي��ة المسلحة ف��ي س��وري��ة
وال��ع��راق حيث ت��م قتل  286منهم
واعتقال  220آخرين بعد عودتهم
إلى بالدهم.
من جهة أخرى ،أعلنت السلطات

المغربية إيقافها للمكالمات الصوتية
التي تجرى عبر اتصاالت اإلنترنت
في إجراء قد يعزز إيرادات المكالمات
ال��ص��وت��ي��ة ل��ش��رك��ات االت���ص���االت
المحلية.
وذكرت الوكالة الوطنية المغربية
لتقنين المواصالت المسؤولة عن
تنظيم قطاع االتصاالت في المغرب
أول من أمس أن هذا الحظر سيطبق
ع��ل��ى ش��رك��ات ال��ه��ات��ف المحمول
الثالث في المغرب التي تقدم خدمات
اإلن��ت��رن��ت ع��ب��ر أج��ه��زة ال��ح��اس��وب
الشخصي أو الهاتف المحمول.
وبذلك يمضي المغرب على درب
دول أخ��رى في المنطقة مثل مصر
واإلم��ارات .وظهرت احتجاجات قبل
بضعة أي��ام على تلك الخطوة عبر
مواقع التواصل االجتماعي وتكهنت

وسائل إع�لام محلية عما إذا كانت
القيود األمنية تقف وراء الحظر.

�أ�ستراليا :تظاهرة...
(تتمة �ص)9
وتحدث أحد أفراد عائلة الشهيد
النمر بكلمة قال فيها« :كنت أخفي
هويتي ألنني معارض خوفا ً على
أهلي ،لكن بعد استشهاد النمر
أع��ل��ن أن��ن��ي أفتخر أن أك���ون من
عوائل الشهداء».
وكان اإلعالم األسترالي حاضرا ً
بكثافة والتظاهرة كانت سلمية
رغ��م الهتافات العالية المنددة
بهذه الجريمة النكراء.

ي��وم و سياسة القتل العمد واستسهال جيش االحتالل الضغط على
الزناد في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين وما يرافقه من إعدامات
�وس��ع ف��ي االعتقاالت
ميدانية ،فضالً ع��ن سياسة ه��دم المنازل وال��ت� ّ
الجماعية والتواطؤ الواضح بين جيش االحتالل ومنظمات اإلره��اب
اليهودي ،التي تتخذ من المستوطنات والبؤر االستيطانية االستعمارية
أوكارا ً لها ،وسياسة التوسع في النشاطات االستيطانية االستعمارية
وسياسة التهويد والتطهير العرقي ،التي تمارسها «إسرائيل» في القدس
ومناطق األغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل ،كلها شواهد على
أن «إسرائيل» تواصل التمسك بخياراتها السياسية المعروفة والقائمة
على القمع الوحشي لكل تحرك وطني فلسطيني يستهدف تحرير السلطة
الفلسطينية من قيود االتفاقيات الظالمة والمجحفة التي تم التوقيع عليها
بين الجانبين الفلسطيني و«اإلسرائيلي» منذ العام  ،1993ومواصلة
الحفاظ على دور ووظائف هذه السلطة كوكيل ثانوي للمصالح األمنية
والسياسية واالقتصادية للكيان الصهيوني.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد أن السلطة ال زالت تمد
يدها لـ«إسرائيل» رغم كل هذه المآسي ،قائالً «ليس أمامنا إال السالم
والمفاوضات السلمية للوصول إلى حل الدولتين» .كالم عباس يثبت
تمسك سلطته بخيار لم يجلب أي فائدة للشعب الفلسطيني ...الكيان
الصهيوني يتخذ من السلطة وسيلة لتحقيق غايته الرئيسية باستمرار
االحتالل وبقاء المفاوضات الخالية من أي محتوى أو جدوى غير انقسام
الشعب الفلسطيني إلى فئتين منفصلتين :األولى تؤمن بخيار المقاومة
المسلحة لتحرير األرض وهو ما أثبت نجاعته في جنوب لبنان وفي
حروب غزة المتكررة؛ أما الفئة الثانية فتعتقد بأن خيار المفاوضات هو
السبيل الوحيد للتحرير ،وعملت على ذلك منذ سنوات عدة كما أنها سعت
لمنع قيام أي انتفاضة مسلحة في الضفة الغربية لمناهضة االحتالل.
إن السلطة التي يعمل نتنياهو للحفاظ عليها ال بد أنها ستكون
الوسيلة الوحيدة لتحقيق مصالحه في فلسطين المحتلة ،فإن استمرت
هذه السلطة بهذا النهج نفسه فستضيع األراضي تباعا ً وسيبقى عباس
وعريقات ينادون بوجوب المفاوضات.
السلطة الفلسطينية التي دخلت في سياسة المحاور ،واتخذت من
الرياض وحلفائها سبيالً للوصول إلى ما تسعى إليه .وهذا ما أفصح عنه
عباس حينما أعرب عن دعمه لسياسات الرياض األخيرة من خالل إعدام
الشيخ النمر وقطع العالقات مع طهران ..هذا الخطأ الجسيم الذي دخل
فيه عباس ووقف بوجه إيران التي تدعم فلسطين في جميع الجوانب،
منكرا ً هذا الدعم كله ،واتخذ هذه الخطوة بطلب سعودي لتشويه الصورة
اإليرانية في دع��م القضية الفلسطينية من خ�لال السلطة في الضفة
الغربية ..كذلك األت��راك فقد مارسوا دوره��م بالتشويه من جانب آخر
بالضغط على حليفهم اإلخواني خالد مشعل وإسماعيل هنية اللذين
شقا عصا حماس إلى قسمين :األول هو المكتب السياسي الذي ارتمى
في أحضان تركيا وقطر وكل من يقف مع اإلخوان في العالم ..أما القسم
الثاني فهو الجناح العسكري الذي يقوده محمد الضيف وهو المدعوم
حصرا ً من إيران وسورية وحزب الله ..القسم الثاني هو الجزء المع ّول
عليه في قيادة القضية الفلسطينية ،مع باقي الفصائل المقاومة بعد أن
اهترأت حركة فتح وارتمت حركة حماس في أحضان حلفاء «إسرائيل»
ومن ترفرف أعالم الكيان الصهيوني في عواصمهم.

مصطفى العراقي

�سيا�سة ال�سعودية( ...تتمة �ص)9
به واستم ّر في سياسته االستفزازية تجاه الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
رغم تورطه في أزمات المنطقة ،فبعد كارثة منى جاء إعدام الشيخ نمر النمر.
وقد أكد مندوب إيران الدائم في األمم المتحدة أن سياسة الرياض استفزازية
حين بعث برسالة إلى بان كي مون يدين فيها إقدام السعودية على إعدام
رجل الدين ،واصفا ً هذا اإلجراء باالستفزازي.
الشيخ نمر النمر الذي حصر أنشطته في معارضة النظام وممارساته
التهميشية لطائفته بالطرق السلمية ،أدى إع��دام��ه من قبل السلطات
السعودية إلى تصاعد حدة الخالف بين الرياض وطهران ،التي أعلن رئيسها
حسن روحاني (في  5كانون الثاني الحالي) أن السعودية ال يمكنها إخفاء
جريمتها بقطع رأس رجل دين بارز من خالل قطع عالقاتها السياسية مع
إيران .
ومع استمرار تداعيات عملية اإلعدام ،قامت قوات التحالف الذي تقوده
السعودية ،في  7كانون الثاني ،بشن ضربات جوية على السفارة اإليرانية
في صنعاء؛ فأكد المتحدث باسم الخارجية اإليرانية أن السعودية تتحمل
مسؤولية األض��رار التي لحقت بمبنى السفارة وإصابة بعض العاملين
فيها ،مشيرا ً إلى أن هذا اإلجراء المتع ّمد للحكومة السعودية يُعَ ّد انتهاكا
للمعاهدات والقوانين الدولية كافة في مجال حماية امن األماكن الدبلوماسية
في األوضاع كافة.
فمع قيام الحكومة السعودية التي تعيش حالة من القلق والخوف على
ضياع رأسمالها األبرز الذي تدعيه دائماً ،وهو االستقرار الداخلي تلك األكذوبة
التي يسوقها حكام السعودية ،والتي جاء إعدام المعارض الشيخ نمر النمر
ألسباب داخلية على حسب ادعائها ،ولكن الجميع يدرك أنها سياسة استفزازية
في المقام األول لطهران ،وليأتي بعده قصف السفارة اإليرانية في اليمن ،ليؤكد
الخبراء االستراتيجيون على انه ال بد من أن هناك أهدافا ً محددة خلف هذه
الخطوات السعودية المفاجئة التي اتسمت سياسة حكامها في اآلونة األخيرة
باالرتباك وردود الفعل المتسرعة ،ولكن يبقى السؤال ماذا تريد الرياض وما
األهداف التي تسعى لها جراء سياستها االستفزازية تجاه طهران؟

ناديا شحادة

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1رئيس جمهورية لبناني راحل
2 .2مدينة إيطالية ،أطأ على
3 .3مادة قاتلة ،دولة عربية ،ضمير متصل
4 .4عاصمة آسيوية ،عاصمة أوروبية
5 .5ضمير منفصل ،مدينة في اليونان
6 .6مدينة ألمانية ،أطول أنهر فرنسا
7 .7لسان النار ،نبلغها
8 .8حب شديد ،أصلحا البناء ،أبو الشعوب السامية
9 .9مقاطعة في آسيا الصغرى قديما ً بين بحري إيجه
واألسود ،تجيء
1010سحق ،الوميض ،حرف أبجدي مخفف
1111فلوس ،نعم (باألجنبية) ،مدينة أميركية
1212جزيرة بريطانية ،والية أميركية

1 .1مدينة مصرية
2 .2من الحمضيات ،سفكتما الدم
3 .3من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،مرفأ في الهند،
حرف نصب
4 .4دولة أفريقية ،كذاب
5 .5زوجة هنري  8ملك إنكلترا ،اول يلي
6 .6نهر ف��ي ال��م��غ��رب ،ج��غ��راف��ي ي��ون��ان إشتهر بكتابه
«الجغرافية» في جغرافية العالم القديم
7 .7الحلم ،من األلوان (باألجنبية)
8 .8مدينة هندية ،مدينة في جنوب فنلندا
9 .9مثيل ،خاطره ،أتلو
1010عاصم أالسكا ،ع ّزت ،عملة آسيوية
1111يدعما ،وافقنا الرأي
1212غزال ،حرف عطف
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،354286197 ،819347625
،172698453 ،267915834
،598473216 ،643152789
،786529341 ،425731968
931864572

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ق��ان��ون��ن��ام��ه ،ان  ) 2لم،
هرات ،رالي  ) 3علما الشعب ،مر
 ) 4جدف ،كاتبت  ) 5هدد ،قررت،
ريم  ) 6نسلبها ،باسنا  ) 7اميا،

ساهرا  ) 8انجال ،كمان  ) 9سم،
يجلسان ،رز  ) 10ان��ا ،ع��دن ،نبأ
 ) 11بر ،سني ،وادي  ) 12بدر،
يناير ،لي.
عموديا:
 ) 1قلعة هنارس ،بب  ) 2امل،

دسم ،مارد  ) 3مجدليا  ) 4وهاد،
بانياس  ) 5نرافقه ،ج ،ني ) 6
نال ،راس العين  ) 7اتشكر ،السد
 ) 8عاتبه ،انوي  ) 9هربت،اركن،
ار  ) 10برسام ،ند  ) 11المتين،
اربيل  ) 12نير ،ماتنزا.

 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).

