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تتمات  /ت�سلية
قن�ص جنديين ( ...تتمة �ص)9

تركيا تخ�سر ( ...تتمة �ص)9

غرب موقع العشة الحمراء بعبوة ناسفة.
ودك����ت ال��ق��وة ال��ص��اروخ��ي��ة وال��م��دف��ع��ي��ة للجيش
اليمني واللجان الشعبية مواقع سعودية في الخشل،
والفريضة ،وجحفان ،وبرج أشعف ،وشمال قرية وعالن،
ووداي شرقان ،ومعسكر قزع وال��دود بعشرات القذائف
والصواريخ.
وفي عسير دكت مدفعية الجيش اليمني واللجان عدة
مواقع سعودية في منطقة قلل الشيباني.
في موازاة ذلك ،تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية
من كسر محاوالت الجيش السعودي الستعادة موقع
ملحمة العسكري بالخوبة بجيزان.
وقال مصدر عسكري إن عددا ًمن العسكريين السعوديين
لقوا مصرعهم وج��رح آخ��رون في قصف مدفعي نفذه
الجيش اليمني واللجان غرب منفذ الطوال على الحدود مع
جيزان.
يأتي هذا في وقت د ّم��رت القوة الصاروخية التابعة
للجيش اليمني واللجان الشعبية مخزن أسلحة تابع
لميليشيات ال��ع��دوان السعودي ف��ي منطقة األحيوق
بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.
في المقابل ش��نّ طيران ال��ع��دوان السعودي سلسلة
غ��ارات على مناطق متفرقة في صنعاء وعمران وذمار،
فقد أغار على تبة البحث الجنائي في منطقة ذهبان شمال
العاصمة.
وفي محافظة عمران ،استهدف طيران العدوان مزرعة
دواجن بمنطقة «بيت القحوم» بغارات عدة ،وشن غارات
أخرى على الخط العام بمديرية ريدة.
وفي محافظة ذمار ،شن طيران العدوان غارتين على
جبل محين بمديرية جبل الشرق .وفي صعدة ،استهدف
العدوان السعودي مناطق متفرقة بمديرية رازح بقصف
صاروخي ومدفعي.

وق��ال تميم الشامي المتحدث الرسمي باسم وزارة
الصحة في تصريح لقناة «العالم اإلخبارية» ،إجمالي
المنشآت الصحية التي وردت إلينا ب��االس��م ،وال شك
أن العدد الحقيقي أكبر بكثير ألن هناك وح��دات صحية
صغيرة تضررت وليست مسماة ،العدد هو  180منشأة.
أكثر من  8مليارات ري��ال إجمالي الخسائر المالية
التي تعرض لها القطاع الصحي في اليمن ،هذا ما أكده
المسؤولون في وزارة الصحة ،مشددين على ضرورة
الخروج برؤية الستعادة كفاءة القطاع الصحي وضمان
الجاهزية االحتياطية للمخزون االستراتيجي الطبي
والدوائي في مواجهة الطوارئ والكوارث.
وك��ان تقرير خبراء من األم��م المتحدة ومجلس األمن
الدولي أوصى بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول الفظاعات
التي ترتكب في اليمن.
ون��دد الخبراء في تقرير لهم بالغارات الجوية التي
يشنها الطيران السعودي ضد أهداف مدنية.
وأشار التقرير إلى أن تحالف العدوان السعودي يشن
غارات ضد مدنيين وبنى تحتية ،منتهكة القانون اإلنساني
العالمي.
وأورد التقرير سلسلة أه��داف منها م��دارس ومساجد
ومخيمات للنازحين ومؤسسات طبية ومطارات ،فيما
أحصى الخبراء  119غارة استهدفت  146هدفا ً مدنياً.
وأكد التقرير أن الهدنات اإلنسانية لم تحترم كلياً.
ميدانياً ،تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية
من قنص جنديين سعوديين ،ودك العديد من المواقع
العسكرية التابعة للعدوان السعودي في جيزان وعسير.
وأوض���ح مصدر عسكري يمني أن وح���دات القنص
التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من قنص
جنديين سعوديين جنوب شرق تبة الرمضة بجيزان.
وأضاف أنه تم تدمير مدرعة تابعة للعدوان السعودي

الق�ضاء على ع�شرات ( ...تتمة �ص)9

في ربيعة ،سمحت لقوات الجيش السوري والقوات الرديفة للتقدّم
وتحرير أكثر من  92كم مربعا ً و  28بلدة خالل  24ساعة والسيطرة على
نطاق  7كيلومترات من الطرق الممتدة من بلدة ربيعة إلى الحدود التركية.
وهذا يعني أن كل الطرق الرئيسية لتدفق األسلحة والمسلحين من تركيا
أصبحت تحت مرمى نيران الجيش العربي السوري ،وما يمكن أن يتدفق
سيكون ضمن الحدود الضيقة وبالقرب من الحدود السورية التركية وال
يستطيع االمتداد إلى داخل البلدات التي سيطر عليها الجيش السوري
م��ؤخ��راً ،وه��ذا ما يؤكد على سقوط أح�لام أردوغ���ان الشيطانية بإقامة
المنطقة العازلة التي عملت تركيا على تأمين دعم كامل ماليا ً ولوجستيا ً
وإعالميا ً للمسلحين من أجل السيطرة على مناطق شمال الالذقية لتكون
نواة المنطقة العازلة أو اقتطاع جزء من الشمال السوري ،إلقامة دولة
للتنظيمات اإلرهابية في تلك المنطقة ،فإغالق الحدود يعتبر اعترافا ً تركيا ً
بخسارة هذه المنطقة نهائياً.
التعزيزات العسكرية الروسية تعتبر عنصر قوة لدمشق؛ وهذا ما عبّر
عنه رئيس أركان القوات الروسية ،الجنرال فاليري غيراسيموف ،من أن
«القوات السورية تجري أعماال ً قتالية كثيفة وتتقدّم من  10محاور بفضل
الضربات الجوية الروسية» .وهو أيضا ً ينضوي تحت راية تعزيز مكاسب
دمشق الميدانية لصرفها على طاولة المفاوضات السياسية ،بخاص ًة أنها
باتت تضع بين أيديها أكثر من عنصر قوة في الميدان؛ وهو ما ح ّتم على
القوى الغربية الرضوخ لمطلب إعادة تفعيل المفاوضات.
ومع الدعم الروسي العسكري واإلنجازات النوعية للجيش السوري في
توجه
محاربة اإلرهاب ،وبالتوازي مع االنكسارات السريعة للمسلحين
ّ
سورية ضربة قوية لكل مَن يحاول عرقلة مسار الحلول السياسية وذلك
مع اقتراب انعقاد مؤتمر جنيف  3في  29الشهر الجاري.
الميدان هو صاحب الكلمة األولى في السياسة ،فكلما ت ّم الحسم العسكري
اقتربنا من حل سياسي أكثر واقعية يتماشى مع تطلعات الشعب السوري
وإرادته ،فالجيش والقوات الرديفة فرضا معادالت جديدة نسفت مشاريع
أعداء سورية ومهّدت الطريق للحلول السياسية التي توصل البلد إلى بر
األمان.

بشرى الفروي

وأعلن المتحدث باسم عمليات بغداد العميد سعد معن
في بيان «إن القوات العراقية قضت على  42إرهابيا ً بينهم
انتحاريان وأصابت  38آخرين ،كما أبطلت مفعول  31عبوة
ناسفة خالل عملية تحرير منطقة البوشجل شمال غرب
الفلوجة ،التابعة لمدينة الرمادي في محافظة األنبار.
يذكر أن القوات األمنية استعادت السيطرة على مركز
مدينة الرمادي من تنظيم داعش اإلرهابي وتواصل تقدمها
باتجاه مناطق جويبة والسجارية وحصيبة آخر معاقل
التنظيم اإلرهابي شرق الرمادي.
وفي سياق متصل ،أعلنت خلية اإلع�لام الحربي في
الجيش العراقي أن القوات األمنية العراقية قضت على
 48إرهابيا ً ودمرت سبعة أوكار لهم ،خالل عملية نوعية
بمنطقة حصيبة الشرقية بمحافظة األنبار ،كما دمرت
سيارة مفخخة يقودها انتحاري بمنطقة الصوفية بمدينة
الرمادي.
وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن في وقت سابق مقتل
ستة من عناصر تنظيم داعش شرق مدينة الرمادي 110
كلم غرب بغداد.
وق��ال العقيد ياسر الدليمي المتحدث باسم شرطة
األنبار لوكالة األنباء األلمانية «د.ب.أ» إن «تنظيم داعش
شن هجوما ً على إحدى قطعاتنا العسكرية على أطراف

الصوفية إال أنها تمكنت من ال��رد وقتل ستة عناصر من
التنظيم وإحباط الهجوم بالكامل».
وأض��اف الدليمي أن��ه «بعد أن فقد اإلرهابيون أغلب
المناطق في ش��رق ال��رم��ادي ،إضافة إل��ى ه��روب القادة
األجانب باتجاه سورية ،اختار البقية أسلوب العمل
االنتحاري في مواجهة قواتنا األمنية».
من جانب آخر أعلن قائد عمليات منطقة الجزيرة اللواء
علي ابراهيم دبعون استشهاد المقدم باسم شاكر مدير
شرطة ناحية البغدادي في األنبار وأح��د ق��ادة الحشد
الشعبي إضافة إلى شرطي خالل المواجهات بين القوات
األمنية العراقية وإرهابيي تنظيم «داع��ش» مشيرا ً إلى
أن ال��ق��وات وبمساندة مقاتلي العشائر ص��دوا هجوما ً
إلرهابيي التنظيم في ساعة مبكرة صباح أمس على ناحية
البغدادي.
وأوضح أن ستة أفراد من الشرطة العراقية بينهم ضابط
برتبة نقيب ومقاتلين من العشائر أصيبوا خالل المعارك،
مؤكدا ً في الوقت ذاته أن القوات األمنية تفرض سيطرتها
على الناحية.
وكانت القوات العراقية بسطت أمس سيطرتها على قرية
رميلة بمنطقة الصقالوية شمال غربي الفلوجة في محافظة
األنبار وقضت على عشرات اإلرهابيين.

�أوروبا تدر�س فر�ض عقوبات على �شخ�صيتين ليبيتين

الجزائر تعلق الرحالت الجوية مع طرابل�س

«رايت�س ووت�ش» تك�شف في تقريرها ال�سنوي لعام :2015
تعذيب ال�سجناء وانتهاكات خطيرة لحقوق الإن�سان في البحرين
أك���دت منظمة «ه��ي��وم��ن راي��ت��س ووت���ش»
أن القضاء البحريني دان زعيم المعارضة
البحرينية الشيخ علي سلمان ،وقضى بسجنه
 4سنوات بناء على  3تهم ،بعد أن منع محامي
الدفاع من تقديم أدلة براءة محتملة.
وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي حول
البحرين أ ّن��ه في  ،2015ب��رزت أدل��ة جديدة
على تعرض المحتجزين إلى التعذيب وسوء
المعاملة ،وهو ما يُبرز فشل المؤسسات التي
أنشئت منذ  2011والتي تهدف إل��ى حماية
ال��م��وق��وف��ي��ن ،وف��ش��ل السلطات ف��ي مساءلة
المسؤولين عن التعذيب وغيره من االنتهاكات
الخطيرة لحقوق اإلنسان.
وتابعت أن االحتجاجات المناوئة للحكومة
مستمرة رغ��م الحظر ال��م��ف��روض على حرية
التجمع ،واستخدمت الشرطة القوة المفرطة
لتفريق المتظاهرين ..فيما واصلت السلطات
فرض قيود على حرية التعبير ،وحاكمت نشطاء
بارزين ووجوها من المعارضة «بجرائم» تتعلق
بالتعبير في محاكمات جائرة.
وق��ال��ت المنظمة الحقوقية إن الحكومة
استخدمت ق��وان��ي��ن قمعية ج��دي��دة لسحب
الجنسية من نشطاء حقوقيين ومعارضين
سياسيين.

إن قوات األمن استخدمت الغاز المسيل للدموع
ورصاص شوزن ،واستخدمت القوة بشكل غير
متناسب إلخماد تمرد عنيف شهده السجن في
 10آذار  .2015ثم مارست التعذيب وغيره
من ض��روب المعاملة القاسية والالإنسانية
والمهينة في حق السجناء ،مثل إجبار المئات
منهم على البقاء خارجا ً في مساحة مفتوحة
حيث تعرضوا إلى الضرب واإلهانة .وتحدث
أحدهم عن إجبار السجناء عن خلع مالبسهم
والبقاء في المالبس الداخلية فقط ،والقيام
بتمارين وه��م يهتفون باسم الملك حمد بن
عيسى آل خليفة.
وقالت المنظمة إن سجينا ً آخر تحدث عن
كسر عناصر األمن كتف أحد السجناء ،ثم تركه
من دون رعاية طبية ،واقتيد عدد من السجناء
المتهمين بالتشجيع على الشغب إل��ى مبنى
منفصل ،وهناك تعرضوا إلى الضرب الشديد في
المراحيض ومكاتب اإلدارة حيث لم تكن توجد
كاميرات.
وأكدت «رايتس ووتش» أن المؤسسات التي
أنشأتها السلطات في إط��ار رده��ا على نتائج
وتوصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي
الحقائق ،وخاصة «وحدة التحقيقات الخاصة»
و»األم��ان��ة العامة للتظلمات» التابعة ل��وزارة

التعذيب في السجون وأساليبه

الداخلية ،غير قادرة على محاسبة قوات األمن
والمسؤولين الكبار عن تعذيب وسوء معاملة
الموقوفين.
وأوض��ح��ت أن ه���ذه ال��م��ؤس��س��ات ل��م تجر
وح��دة التحقيقات الخاصة أي تحقيقات أو
مالحقات نتجت عنها إدانات ألشخاص بسبب
أعمال تتعلق بالتعذيب في قضايا مرتبطة
باالضطرابات السياسية التي شهدتها البحرين.
فاألمانة العامة للتظلمات ،التي تستلم شكاوى
األفراد وتحيلها إلى جهات التحقيق المناسبة،
لم تقدم أي معطيات ح��ول  83ملفا ً أحالتها
على وحدة التحقيقات الخاصة ،ولذلك يبقى
من غير الواضح عدد الشكاوى التي فيها مزاعم
بالتعرض إلى التعذيب.

مالحقة الرأي

ونقلت المنظمة ع��ن اس��ت��م��رار السلطات
البحرينية في محاكمة األشخاص ،بمن فيهم
نشطاء بارزون ووجوه من المعارضة ،بسبب
ممارسة حقهم في حرية التعبير.
وحول رصد تغريدات النشطاء والسياسسين
قالت المنظمة إن في نيسان ،اعتقلت السلطات
الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب بعد أن انتقد
السلطات على مواقع التواصل االجتماعي .كرر

وع��ن استمرار تعذيب المعتقلين ،قالت:
«هيومن رايتس ووتش»« :إن السلطات فشلت في
تنفيذ توصيات مناهضة التعذيب الصادرة عن
«اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»
في  .2011وع��ددت أساليب المستخدمة في
التعذيب :شملت الصدمات الكهربائية ،والتعليق
لفترات مطولة في وضعيات مؤلمة ،والضرب
الشديد ،والتهديد باالغتصاب والقتل ،واإلجبار
على الوقوف ،وتعريض األشخاص إلى درجات
حرارة باردة أو حارة جداً ،واالنتهاكات «ذات
الطابع الجنسي».

رج��ب م��زاع��م تتعلق بتعرض سجناء سجن
جو إلى التعذيب في أعقاب اضطرابات شهدها
السجن في  10آذار ،وانتقد مشاركة الجيش
البحريني في الحرب على اليمن.
في تموز أيضاً ،اعتقلت السلطات إبراهيم
شريف ،األمين العام لـ «جمعية العمل الوطني
الديمقراطي» المعارضة ،واتهمته بالعمل على
إسقاط الحكومة و»التحريض على الكراهية»
ف��ي خ��ط��اب تضمن ف��ق��ط ان��ت��ق��ادات سلمية
للحكومة ودعوات لإلصالح السياسي .وكانت
السلطات ق��د أف��رج��ت ع��ن شريف قبل إع��ادة
اعتقاله بأسبوعين ،قبل  9أشهر من انقضاء
عقوبة السجن لمدة  5سنوات بتهمة «الدعوة
إلى إعالن الجمهورية في البالد» عام .2011

إسقاط الجنسية

وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي أنه
نتيجة للتنقيح الذي أدخل على قانون الجنسية
البحريني في  ،2014صارت وزارة الداخلية
تستطيع إلغاء جنسية أي شخص ،بعد موافقة
مجلس الوزراء ،يثبت أنه «انخرط أو ساعد في
خدمة دولة معادية» ،أو «تسبب في اإلضرار
بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يُناقض واجب
الوالء لها» .وهو ما أدى الى إلغاء وزير الداخلية
جنسية  72بحرينيا ً وقال إنهم متورطون في
أعمال غير قانونية ،ويُحرضون ويدعون إلى
تغيير النظام بطرق غير شرعية ،ويُشهرون
بدول شقيقة وبسمعة النظام ،من بين األشخاص
الـ  72برلمانيون سابقون وأطباء وسياسيون
ونشطاء حقوقيون وبحرينيون آخرونُ ،يزعم
أنهم غادروا البالد والتحقوا بـ داعش .لم تعلم
الحكومة األشخاص المعنيين ،وبعضهم يعيش
في المنفى في الخارج ،باألسباب المحددة التي
أدت إلى سحب الجنسية عنهم.

البحرين وتحالف قتل اليمنيين

وفي الجانب الدولي ،قالت المنظمة الحقوقية
إن البحرين انضمت إلى التحالف الذي تقوده
السعودية الذي شرع في شن هجمات تسببت
في مقتل وإصابة آالف المدنيين اليمنيين ،وبات
الحصار الجوي والبحري يهدد بتفشي المجاعة
على نطاق واسع.

أحداث سجن جو المركزي

وتحدث تقرير «هيومن رايتس ووتش» عن
أحداث سجن جو في  10آذار  2015فنقل عن
موقوفين سابقين وأف��راد من عائالتهم ،قولهم

علقت السلطات الجزائرية رحالتها الجوية بين
العاصمة الجزائر والعاصمة الليبية طرابلس ،وذلك
اعتبارا ً من الـ  29كانون الثاني الحالي وحتى إشعار
آخر.
وأعلنت وزارة النقل الجزائرية أول من أمس في بيان
أن الطيران المدني الجزائري علق رحالته الجوية بين
الجزائر وطرابلس الليبية اعتبارا ً من يوم الجمعة المقبل.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة األنباء الجزائرية:
«بعد إبالغ السلطات الليبية وشركة الطيران الليبية ،قرر
الطيران المدني الجزائري تعليق الرحالت الجوية بين
الجزائر العاصمة وطرابلس».
ويذكر أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز
السراج زار الجزائر يوم االثنين الماضي من أجل «تقييم
الوضع السائد في ليبيا» ،في وقت رفض البرلمان الليبي
المعترف به دوليا ً منح الثقة لحكومته.
إل��ى ذل��ك ،ي��درس االت��ح��اد األوروب���ي إمكانية فرض

عقوبات على كل من نوري أبي سهمين وخليفة الغويل
بسبب عرقلتهما لجهود األمم المتحدة عن طريق تشكيل
حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.
ونقلت «رويترز» عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عن
هويته قوله« :إننا نرغب في تقدم العملية السياسية،
لكننا على استعداد في الوقت ذاته لمعاقبة أولئك الذين
يعرقلون ذلك».
وأوضح المصدر أن العقوبات التي تتمثل بحظر الدخول
إلى أراضي االتحاد األوروبي وتجميد األصول المالية في
المصارف األوروب��ي��ة ،قد يتم تطبيقها بحق ن��وري أبي
سهمين ،رئيس المؤتمر الوطني العام ،وخليفة الغويل،
رئيس حكومة «اإلنقاذ الوطني» ،التي شكلها المؤتمر ،في
حال توصل جميع أعضاء االتحاد األوروبي إلى التوافق
بهذا الشأن .وأضافت الوكالة أيضا ً أن االتحاد األوروبي
يبحث إمكانية فرض عقوبات على شخصيات سياسية
ليبية أخرى.

م�صر� :إحالة من�سق «� 6أبريل» على المحاكمة
أحالت النيابة العامة في مصر الثالثاء الناشط عمرو
علي منسق حركة  6أبريل المعارضة التي شاركت في
ثورة  ،2011على المحاكمة بتهم التحريض على اإلضراب
وحيازة منشورات.
وحظر قرار قضائي في نيسان  2014حركة  6أبريل،
ما يجعل االنضمام إليها مخالفا ً للقانون ،لكن ذلك لم يمنع
الحركة من مواصلة نشاطها.
وقال مسؤول في نيابة المرج شمال القاهرة إن «نيابة
جنح المرج أحالت عمرو علي و 3آخرين من أعضاء الحركة
إلى محكمة الجنح بتهم التحريض على اإلض��راب العام
وحيازة منشورات».
والناشط عمرو علي موقوف منذ أيلول الماضي ،في
حين أن الثالثة اآلخرين مطلقي السبيل.
وكانت حركة  6أبريل دعت إلضراب عام في  11حزيران

الفائت لالحتجاج على غالء األسعار وت��ردي األوض��اع
االقتصادية للمصريين.
وأكد أنس سيد محامي علي ،إحالة موكله على محاكمة
الجنح ،موضحا ً أن «أقصى عقوبة قد يواجهها علي وفقا ً
للقانون هي الحبس  3سنوات».
وأوقفت الشرطة المصرية في  28كانون األول الفائت
 4من قادة الحركة بتهمة التحريض على العنف ،وجرى
تجديد حبسهم االحتياطي ألكثر من مرة ،وهناك الكثير
من المسؤولين السابقين في ه��ذه الحركة يتعرضون
للمالحقات.
وص��درت أحكام بالحبس على أحمد ماهر المنسق
السابق للحركة وع��دد من الناشطين المعروفين الذين
شاركوا في الثورة على مبارك من أبرزهم عالء عبد الفتاح
وأحمد دومة وغيرهم.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1قرية في فلسطين شرق القدس ،جزيرة إيطالية
2 .2جيد (باألجنبية) ،مرفأ إيطالي ،أحد الوالدين
3 .3عاصمة أوروبية ،مخدة
4 .4شريف نبيل ،زرع ،حرف جر
5 .5إستفسر ،مودتي الشديدة بالشيء
6 .6ضمير منفصل ،يحترمنا ،ركيزة
7 .7يدعمنا ،بقاء بعد الفناء
8 .8قرع الجرس ،حادثا ليالً ،ضمير منفصل
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1010نوتة موسيقية ،أقرأ ،من أنواع األتربة
1111رجع عن المعصية ،رأس إصبعي
1212األحالم ،نوتة موسيقية

1 .1عاصمة دولة أميركية ،للنداء
2 .2قصر بني عثمان في إستانبول ،من أنواع القرود
3 .3شهر ميالدي ،من القديسات
4 .4لومها ،وضعت خلسة ،أحد الوالدين
5 .5جحيم ،نهر في سيبيريا ،مدينة نيجيرية
6 .6يضع شيئا ً مقابل المال ،الطفت
7 .7حرف نصب ،مدينة سويسرية ،مينة أميركية
8 .8فرعون من الساللة المصرية 18
9 .9ذئب ،طاف بالمكان ،لمس
1010حرف عطف يفيد الشك ،مدينة بلجيكية
1111مدينة ألمانية ،م ّد الحبل
1212وطن ،نعم (باألجنبية) ،مرفأ في فنلندا
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،649571238 ،813942576
،792134685 ،257386914
،184765329 ،365829741
،936417852 ،428653197
571298463

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ت��ش��ارل��س داروي����ن ) 2
واست ،نلومه  ) 3مر ،باتا ،اامر 4
) اواني ،والد  ) 5سنغافوره ،نار
 ) 6اهرب ،رمان  ) 7ورد ،يرميا،

با  ) 8رهيبا ،يمدحان  ) 9اري،
النبي  ) 10ان ،البا ،ارفس ) 11
تهدرا ،نا ،انا  ) 12رق ،اوهام.
عموديا:
 ) 1ت���وم���اس م����ور ،ات���ب 2
) ش������ارون ،ره���ان���ه  ) 3اس،

اغادير ،در  ) 4رتبناه ،بيارق 5
) ايفريا ،ال  ) 6سنت ،وبر ،اب 7
) دالور ،ميالنو  ) 8او ،اهريمن،
اه  ) 9رمال ،مأدبا  ) 10وهادنا،
حيرام  ) 11انبا ،فن  ) 12نارمر،
انتساب.

 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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بالنسبة لبكرا شو
فيلم كوميدي بطولة واخراج
زي ��اد ال��رح �ب��ان��ي .م��دة العرض
 125دق �ي �ق��ة ،ABC( .الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).
The Boy
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة ل��وري��ن
كوهين من اخراج ووليام برنت
ب �ي��ل .م��دة ال �ع��رض  98دقيقة.
( ،ABCدي� ��ون� ��ز ،اس� �ب ��اس،
فوكس ،ينماسيتي ،اسباس).
Daddy’s Home
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة ويل
فيريل من اخراج سيان اندرس.
مدة العرض  96دقيقة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،س �ي �ن �م��ا س �ي �ت��ي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
The Hateful Eight
فيلم كوميدي بطولة سامويل
ج���اك� �س���ون اخ� � � ��راج ك��وي �ن �ي��ن
ت��اران�ت�ي�ن��و .م��دة ال �ع��رض 167
دقيقة ،ABC ) .سينما سيتي،
سينمال ،امبير ،فوكس).
Ride Along 2
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة آي��س
كيوب من اخ��راج تيم ستوري.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  101دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س ��ال� �ي� �ن ��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
فوكس ،سينمال).
The Revenant
فيلم تشويق بطولة ليوناردو
دي كابريو من اخراج الجاندرو
غ��ون��زال �ي��ز .م��دة ال �ع��رض 156
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).

