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تتمات  /ت�سلية
دم�شق ت�ؤكد ( ...تتمة �ص)9

وق��ال��ت الدبلوماسية الروسية
إن مفاوضات جنيف تمثل لحظة
انعطاف في التسوية السورية في
ما يتعلق بالبحث عن حلول وسبل
إليجاد تسوية سلمية.
وقالت إنه يمكن وضع حد لتفشي
اإلره��اب فقط من خ�لال تنفيذ بنود
االت��ف��اق الليبي ح��ول المصالحة
الوطنية ،معربة عن أمل موسكو في
أن يتمكن رئيس الوزراء فائز السراج
بمساعدة األم المتحدة من إعداد قائمة
متفق عليها لمجلس الوزراء الذي من
الممكن أن يوافق عليه برلمان البالد.
وبشأن الوضع في الشرق األوسط
أش���ارت زاخ���اروف���ا إل��ى أن نشاط
إسرائيل االستيطاني غير المشروع
في األراض��ي الفلسطينية المحتلة
ع��ام��ل خطير ل��زع��زع��ة ال��وض��ع في
المنطقة ،داعية جانبي النزاع إلى
كسر ال��دائ��رة المغلقة م��ن العنف
المتبادل .وأك��دت استعداد موسكو
للمساهمة ف��ي تخفيف التوتر في
المنطقة وال��م��ض��ي ق��دم��ا نحو حل
الدولتين.
أك��د منذر منذر القائم باألعمال
السوري المؤقت لدى األمم المتحدة
أن قوات تركية مؤللة عبرت الشريط
الحدودي شمال سورية وأخذت تحفر
الخنادق وتنصب الجدران اإلسمنتية.

وفي رسالة بعث بها إلى السكرتير
العام لألمم المتحدة بان كي مون،
أعاد منذر إلى األذهان أن قوات تركية
مؤللة عبرت إلى الجانب السوري
من الحدود في كانون األول الماضي
«قاصدة قريتي دير غصن والبستان
وب��ل��دات أب��و راس��ي��ن والدرباسية،
وأجرت حينها أعماال ً إنشائية مختلفة
هناك».
وأش��ار الى أنه «في محيط بلدة
ح��ارم شمال إدل��ب حفرت القوات
التركية خ��ن��ادق ب��ع��رض  4أمتار
وعمق  ،8فيما شيدت في مدينة رأس
العين وضواحيها جدرانا بارتفاع
 6أمتار» ،الفتا ً الى أن «الحكومة
التركية مستمرة في تقديم سائر
أشكال الدعم العسكري والمادي
والتقني والمالي لجماعات التركمان
ال��س��وري��ي��ن اإلره��اب��ي��ة ال��م��وال��ي��ة
ألن��ق��رة» .وأوض���ح أن «عسكريين
وأمنيين أت���راك يقومون ب��زي��ارات
دورية لمعسكرات التركمان».
كما أكد أن أنقرة تعكف إضافة إلى
ذلك ،على تقديم الدعم لإلرهابيين
األج���ان���ب ،وت��ع��م��ل ع��ل��ى تسهيل
ع��ب��وره��م إل��ى س��وري��ة و«إي��وائ��ه��م
وعالجهم في معسكرات تدريبية
إلع���داد اإلره��اب��ي��ي��ن على األراض��ي
التركية».

مقتل ع�شرات( ...تتمة �ص)9

وطالب القائم باألعمال السوري
السلطات التركية «بالكف الفوري عن
جميع الممارسات العدوانية الرامية
إل��ى االنتقاص م��ن س��ي��ادة سورية
وانتهاك حرمة أراضيها» .وناشد
باسم ب�لاده مجلس األم��ن الدولي،
«تحمل مسؤولياته» وردع تركيا
«بما يخدم األمن والسلم الدوليين»،
مؤكدا ً احتفاظ سورية بحق اتخاذ
جميع ال��خ��ط��وات ال��ت��ي م��ن شأنها
حماية سيادتها وتعويض الضرر
الناجم عن الممارسات التركية.
ميدانياً ،قصف الجيش السوري
مواقع المسلحين في بلدة كنسبا
بريف الالذقية الشمالي ،وذلك تمهيدا ً
لتنفيذ عملية تقدّم قريبة باتجاه
البلدة وهي آخر معاقل المسلحين
في ريف الالذقية الشمالي الشرقي.
وأف���اد م��ص��در مطلع ك��ذل��ك بأن
ال��ج��ي��ش ال���س���وري أ ّم�����ن أرب��ع��ة
ك��ي��ل��وم��ت��رات إض��اف��ي��ة م��ن طريق
الالذقية حلب الدولي المؤدي الى
جسر الشغور .كذلك صد هجوما ً
لداعش على تلة ال��رواد شمال دير
الزور ،وهذه التلة هي إحدى النقاط
التي استردها الجيش من داعش
مع ْ
عشر نقاط اخرى كان قد سيطر
عليها لتنظيم إث��ر هجوم عنيف له
قبل عشرة أيام.

أظهرت القوى األمنية السعودية تقتاد «إرهابياً» بعد
إلقاء القبض عليه .مشاهد أخرى أظهرة لحظة محاصرة
اإلرهابي وهم يف ّكون عنه ما بدا أنه حزام ناسف.
وي��أت��ي ه��ذا الهجوم ضمن سلسلة م��ن التفجيرات
االنتحارية التي استهدفت حسينيات أثناء صالة الجمعة
في مختلف محافظات البالد ،ومنها التفجير في بلدة
القديح وال��ذي أسفر عن سقوط أكثر من  20قتيالً وما
يربو على  100جريح ،وكذلك الهجوم قرب مسجد العنود
بمدينة الدمام والذي قتل فيه  4أشخاص.
وتبنى تنظيم «داعش» تلك التفجيرات ،فيما تحدثت
السلطات السعودية عن خاليا للتنظيم داخ��ل أراضي
البالد ،وعن إحباط مخططات إرهابية كبيرة.

م�سيرة حا�شدة ( ...تتمة �ص)9
األح��م��ر غ��رب ت��ع��ز .ي��أت��ي ذل��ك فيما
تتواصل ال��م��واج��ه��ات على أشدها
بين ق��وات الرئيس ه��ادي المدعومة
بالتحالف السعودي من جهة ،وقوات
الجيش واللجان الشعبية من جهة
أخ���رى ،بمديرية ال��م��س��راخ ،سقط
خاللها قتلى وجرحى من الطرفين
جنوب تعز.
وأعلن مصدر عسكري يمني مقتل
وج��رح  10عناصر من ق��وات هادي
بقصف صاروخي للجيش واللجان
استهدف مواقعهم في جبل ال ُمش ْرف
بمديرية الوازعية جنوب غرب تعز
وسط اليمن.
ك��ذل��ك ش � ّن��ت ط��ائ��رات التحالف
سلسلة غ��ارات على معسكر الحمزة
الس ْبرة شرقي محافظة إب
بمديرية َ
وسط اليمن.

وعند الحدود اليمنية أعلنت وزارة
ال��دف��اع اليمنية ع��ن أس���ر الجيش
واللجان الشعبية لجنود سعوديين
خالل عملية السيطرة على جبل الدود
والمدبع واألريل في جيزان.
وفي نجران أكدت وزارة الدفاع مقتل
جندي سعودي و 3جنود قطريين في
قصف ص��اروخ��ي مكثف استهدف
موقع المخروق العسكري السعودي.
كما دم��ر الجيش واللجان جرافتين
سعوديتين بالقرب من سد نجران.
وف��ي محافظة الحديدة سيطرت
القوات اليمنية إن��ج��ازا ً نوعيا تمثل
بضبط أسلحة متنوعة لعناصر
القاعدة.
وفي العمق السعودي كان واقع
اإلنجاز أق��وى على تحالف العدوان
خاصة بعد سيطرت القوات اليمنية

على موقع جبل ال��دود االستراتيجي
بالكامل ،مكبدة الجيش السعودي
خسائر كبيرة باألوراح والعتاد وأسر
عدد من جنوده.
وأعلن مصدر عسكري أن القوات
اليمنية فرضت سيطرتها الكاملة على
موقع جبل الدود وموقع المدبع واالريل
مكبدة الجيش ال��س��ع��ودي خسائر
كبيرة في األوراح والعتاد ،مؤكدا ً
وقوع عدد من الجنود السعوديين في
قبضة القوات اليمنية .وتفجير برج
الرقابة في جيزان .كما تمكنت وحدة
القناصة من قتل جندي سعودي في
منفذ الطوال بجيزان.
وقصفت الوحدة الصاروخية موقع
المخروق العسكري في نجران ما أدى
الى مقتل جندي سعودي وثالثة جنود
قطريين.

البحرين :خطوات( ...تتمة �ص)9
ف��ي غ��ض��ون ه���ذه ال��ف��ت��رة الحكم
ب��ال��س��ج��ن ع��ل��ى 13شخصا ً بما
ي��رب��و ع��ل��ى  240ع��ام��اً .فيما تم
تأجيل محاكمة  59شخصا ً في
قضايا تتصل جميعها بالمطالبات
السياسية.
أك���دت منظمة «هيومن رايتس
ووت��ش» أن القضاء البحريني دان

زعيم المعارضة البحرينية الشيخ
ع��ل��ي س��ل��م��ان ،وق��ض��ى بسجنه 4
سنوات بناء على  3تهم ،بعد أن منع
محامي الدفاع من تقديم أدلة براءة
محتملة.
وبحسب «المنار» ،ذكرت المنظمة
في تقريرها السنوي حول البحرين
أ ّن��ه في  ،2015ب��رزت أدل��ة جديدة

ع��ل��ى ت��ع��رض ال��م��ح��ت��ج��زي��ن إل��ى
التعذيب وس��وء المعاملة ،وهو ما
يُبرز فشل المؤسسات التي أنشئت
منذ  2011والتي تهدف إلى حماية
الموقوفين ،وفشل السلطات في
مساءلة المسؤولين عن التعذيب
وغ��ي��ره م��ن االن��ت��ه��اك��ات الخطيرة
لحقوق اإلنسان.

ويشهد العراق وضعا ً أمنيا ً استثنائياً ،إذ تتواصل العمليات
العسكرية لطرد «داعش» من المناطق التي ينتشر فيها.
ي��ذك��ر أن جماعة «داع���ش» اإلره��اب��ي��ة صناعة أميركية
صهيونية ،وتتبنى الفكر الوهابي التكفيري المتطرف الذي
تروج له دول إقليمية تسعى إلى تمرير أجندة إقليمية ودولية
تهدف إلى تجزئة المنطقة بعد تدميرها.

أن الخلية قالت في بيان صحافي« :إن طائرات السوخوي
التابعة للقوة الجوية العراقية وجهت ضربات جوية موجعة
لتجمعات عناصر داعش اإلرهابي في المحور الشمالي في
منطقة البو ذياب ،شمال الرمادي».
وأضافت« :أن الضربات أسفرت عن مقتل العشرات منهم
وحصول انفجارات كبيرة وسماع أصوات استغاثتهم».

كوبلر :علينا �أال نتخلى عن ليبيا بب�ساطة

ي�أتي �ضمن ( ...تتمة �ص)9
وذكر المتحدث أن رجال األمن رصدوا اإلرهابيين حين
كانا متجهين نحو المسجد ،لكن أحدهما تمكن من تفجير
نفسه في المدخل ،فيما تم تبادل إطالق النار مع اآلخر
وإصابته وقبض عليه ،وضبط بحوزته حزام ناسف.
وأوضحت وسائل اإلعالم المحلية أن الحسينية التي
استهدفها الهجوم تقع في حي محاسن أرامكو التابع
لمنطقة المبرز ،ويتوقع صدور بيان رسمي من األجهزة
األمنية.
وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن شهود عيان قولهم
إن اإلرهابيين فجروا قنبلة عند مدخل المسجد أثناء أداء
صالة الجمعة ثم دخل أحدهم وراح يطلق النار.
مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل االجتماعي

وأوضحت الوكالة أنه «جرى إبالغ عدد من العواصم العربية
المهمة بصيغة العراق الجديد ما بعد داعش ،وأن جسرا ً جويا ً
ال تقل مدته الزمنية عن ستة أشهر متواصلة سيستمر في دعم
اإلقليم السني؛ من أجل النهوض به؛ كون مدنه محطمة وبنيته
التحتية مسحوقة بفعل الحرب ،قياسا ً إلى االستقرار النسبي
في الجنوب ،فضالً عن المنطقة الكردية».
ووفق التسريبات التي نشرتها «تسنيم» ،فإن هناك اتفاقا ً
على تنحي ع��دد كبير من ال��وج��وه التي كانت متداولة في
السنوات العشر األخيرة وصعود وجوه جديدة.
من جهة أخرى ،حذرت حركة عصائب أهل الحق المنضوية
في الحشد الشعبي بالعراق من «مشروع كبير» تقوده أميركا
في منطقة الشرق األوس��ط ،واتهمت منظمة «هيومن رايتس
ووتش» بالسعي لـ«إثارة الفتنة الطائفية».
وأفاد موقع «السومرية نيوز» ،أن المتحدث باسم الحركة
نعيم العبودي قال« :إن تقارير هيومن رايتس ووتش أثبتت
فشلها وعدم صدقيتها كونها تعتمد على مصادر غير واقعية
وغير مهتمة بالواقع العراقي» ،متهما ً المنظمة بـ«محاولة
إثارة الفتنة الطائفية».
وأضاف العبودي« :أن تلك التقارير تعد استهدافا واضحا ً
للحشد الشعبي وتندرج ضمن المشروع الكبير ال��ذي تريد
الواليات المتحدة تنفيذه في المنطقة».
وأشار إلى أن «االنتصارات الكبيرة التي تحققت في صالح
الدين عندما تالحمت مكونات المحافظة أغاضت الواليات
المتحدة وكانت السبب وراء منع الحشد من دخول األنبار».
ميدانياً ،أعلنت خلية اإلعالم الحربي في العراق عن مقتل
العشرات من عناصر جماعة «داعش» بقصف لطيران القوات
الجوية العراقية استهدف تجمعات الجماعة اإلرهابية شمال
الرمادي.
وأف��اد موقع «السومرية نيوز» أول من أم��س الخميس،

دع��ا مبعوث األم��م المتحدة لليبيا مارتن كوبلر ألمانيا إل��ى زي��ادة
اهتمامها بتحسين األوضاع في ليبيا .وقال كوبلر في تصريحات لمجلة
«دير شبيغل» في عددها المقرر صدوره اليوم« :من الضروري أن تكون
هناك مهمة للتدريب العسكري ،ومن الممكن أن يقوم الجيش األلماني
بدور مهم في ذلك .إذا كانت ألمانيا ودول أخرى مستعدة لذلك ،سيكون
هذا أمرا ً جيداً».
وذكر كوبلر أنه كان من الخطأ عدم دعم ليبيا عقب الثورة ضد الزعيم
الليبي الراحل معمر القذافي عام  ،2011وقال« :ولذلك تماما ً فإنه من
المهم للغاية اآلن عدم التخلي عن ليبيا مجدداً .إننا بحاجة إلى سياسة
وقائية .نرى ما يحدث في سورية والعراق ،حيث نالحق األحداث».
وحذر كوبلر من استمرار انتشار تنظيم «داعش» الذي أصبح له وجود
في ليبيا أيضا ،وقال« :إذا تعاون داعش مع تنظيمات إرهابية أخرى في
النيجر وتشاد فسيكون من الصعب للغاية دحرهم» .وذكر كوبلر أنه لم
يعد هناك الكثير من الوقت ،مضيفا ً أن هدفه هو الحيلولة دون أن تتحول
ليبيا إلى مصير سورية في المستقبل.

الكويت تدر�س فر�ض �ضرائب جديدة
تنظر الكويت في مسألة فرض  4أنواع من الضرائب الجديدة باإلضافة
لرفع الدعم عن مواد أساسية ،وذلك في ظل هبوط أسعار النفط األمر الذي
أدى إلى تراجع إيراداتها.
وأكد وزير المال الكويتي أنس الصالح ،أهمية تطبيق سياسة لزيادة
اإليرادات الحكومية في ظل األوضاع االقتصادية الحالية ،وتأثير سعر
النفط في الموازنة العامة وعجز الموازنة.
وجاء على موقع وزارة المالية أن الوزير الصالح أشار إلى أن زيادة
اإلي��رادات الحكومية ستكون من خالل تطبيق سياسة لفرض الضرائب
المباشرة المتمثلة في الضريبة الشخصية ،والضرائب التجارية،
باإلضافة إلى الضرائب غير المباشرة ،والتي منها ضريبة الخدمات،
وضريبة االستهالك.
ولفت الصالح إلى مساعي الحكومي لرفع تكلفة الخدمات العامة مع
ترشيد اإلنفاق الحكومي.
كما تتجه الكويت في ظل هبوط أسعار النفط إلى مستويات قياسية
متدنية ما انعكس سلبا على إيرادات الحكومة ووقف دعم مواد أساسية.
وأكد أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح اتجاه بالده
لوقف دعم مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء ،ورفع أسعارها
لمواجهة انخفاض أسعار النفط ،بحسب ما نقلت عنه وسائل إعالم
محلية الخميس.
وتعد الكويت الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي
لم ترفع بعد أسعار الوقود والكهرباء ،علما ً أنها ألغت العام الماضي دعم
أسعار الدزل والكيروسين ،في ظل هبوط أسعار الخام.
يذكر أن الكويت حققت فائضا ً في موازنتها خ�لال األع���وام ال��ـ 16
الماضية ،لتراكم أكثر من  600مليار دوالر في االحتياطي .إال أنها تتوقع
عجزا بنحو  23مليار دوالر في السنة المالية الحالية التي تنتهي في الـ
 31من شهر آذار.
وفقد النفط أكثر من ثالثة أرباع سعره منذ منتصف عام  ،2014علما ً
أنه يساهم بنحو  94في المئة من اإليرادات الحكومية.

تتج�س�س لم�صلحة «�إ�سرائيل»
�شركات �إماراتية وتركية
َّ

مخطط لإحداث فتنة في الجزائر
عمان ــ محمد شريف الجيوسي
نقلت ورقية المجد األردنية األسبوعية عن منظمة
العدل والتنمية( ،إحدى المنظمات اإلقليمية لدراسات
الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا) ،قولها بأن مخططا ً
صهيونيا ً إلشعال ما أسمته «ثورة» تتحول إلى حرب
أهلية طائفية داخل الجزائر ،بعد فشل مخطط «غرداية»
التي شهدت مواجهات بين العرب واألمازيغ هناك.
وقد رصدت المنظمة تفاصيل المخطط الصهيوني
بقيام منظمات األقليات الدولية بعقد اجتماعات سرية
عدة داخل بريطانيا وفرنسا ،ضمت منظمات أمازيغية

ونشطاء جزائريين لتحريض األمازيغ على إقامة حكم
ذات��ي ،إضافة الجتماعات بين نشطاء من الجزائر
وليبيا ،بعناصر صهيونية داخ��ل أوروب���ا ،بصفة
دورية.
وح���ذرت المنظمة م��ن خطط صهيونية الختراق
الجزائر وتدميرها بحرب أهلية بعد فشل أح��داث
غرداية ،وذلك عبر منظمات المجتمع المدني وبعض
التيارات السياسية المعارضة داخل فرنسا وأوروبا.
كما حذرت منظمة العدل والتنمية ،من دور بعض
الشركات اإلماراتية والتركية التي تنشط في الجزائر،
والتي قالت إنها تتجسس لصالح الكيان الصهيوني.

دبلوما�سي م�صري :القاهرة تقود
ت�شكيل قوة ع�سكرية م�شتركة ب�شمال �أفريقيا
أعلن ،سفير مصر لدى إثيوبيا،
أبو بكر حفني ،أمس ،تولي بالده
قيادة ملف تشكيل «قوة عسكرية»،
في شمال أفريقيا.
وف���ي ت��ص��ري��ح��ات صحافية،
نقلتها الوكالة الرسمية المصرية،

ق��ال حفني ،قبيل ان��ط�لاق أعمال
قمة «االت��ح��اد األف��ري��ق��ي» ،أم��س،
إن «مصر تولت قيادة ملف القوة
العسكرية ،ف��ي شمال أفريقي».
وأضاف أن «هذه القيادة تأتي في
إط��ار الجهود الرامية إلنشاء قوة

عسكرية أفريقية مشتركة ،للحفاظ
على السلم واألمن في أفريقيا».
وأش��ارت الوكالة المصرية إلى
أن «اللواء محسن الشاذلي مساعد
وزي��ر ال��دف��اع (ال��م��ص��ري) ،تولى
هذا الملف المهم ،الذي يمثل لبنة
مهمة في تشكيل القوة العسكرية
األفريقية».
ول����م ي��ك��ش��ف ال��دب��ل��وم��اس��ي
المصري ،أي تفاصيل حول طبيعة
القوة العسكرية المزمَـع تكوينها،
وال عدد أفرادها أو مق ّرها أو قيادتها.
وأعلنت مصر ،أول من أمس ،أنه تم
اختيارها لعضوية «مجلس السلم
واألمن» ،بـ«االتحاد األفريقي» ،عن
إقليم شمال أفريقيا ،لمقعد الثالث
س��ن��وات ( ،)2019-2016بعد
تأييد  47دولة لذلك ،خالل اجتماع
المجلس التنفيذي لالتحاد.
وتشهد المنطقة األفريقية نزاعات
وصراعات مسلحة ،وبروز حركات
متشددة ،منها «بوكو حرام» ،وسط
مطالبات دولية ع��دي��دة ،بإحالل
السالم واالستقرار بالمنطقة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1جمهورية من جزر األنتيل الكبرى
2 .2بحيرة في أوروبا بين سويسرا وفرنسا ،جبال مشتعلة
3 .3عمل مبدع ،من المغنين في أوائ��ل العهد العباسي،
تجاوب
4 .4مدينة إيطالية ،ولد الناقة
5 .5يصلح البناء ،ضمير منفصل ،متشابهان
6 .6أداة إحدى الحواس ،يصارع
7 .7ممر في جبال األلب بين سويسرا وإيطاليا ،إمارة عربية
8 .8در ،مرفأ نفطي سعودي في اإلحساء
9 .9رآهم من بعيد ،يضجران
1010أنت (باألجنبية) ،فاقد الوالدين ،متشابهان
1111جمهورية على البلطيق ،تعلّق بالشيء
1212قادم ،نكاتب

1 .1مجموعة حكايات خيالية وضعت بين القرن  13و14
2 .2مدينة إسبانية ،نفنى ونهلك
3 .3نجيع ،حيوانات برمائية ،للندبة
4 .4منخفض بين جبلين ،وشى ،جعلت األمر سهالً
5 .5وهبنا ،فتلتي الحبل
6 .6عاصمة آسيوية ،يص ّوت من األلم
7 .7خبر ،الحسن والجميل المظهر
8 .8يقرعا الجرس ،ضمير منفصل ،حرف أبجدي مخفف
9 .9حرف أبجدي مخفف ،علك الطعام ،نلمس الشيء
1010أد ّون ،بسطوا ،عائلة
1111طاغية روماني ،جبل في وسط بالد اليونان
1212مثيل ،عالمة بالغيب ،تناول الطعام
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،915682734 ،264973581
،658231479 ،783145962
،137594628 ،429867153
،391726845 ،872459316
546318297

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ه��ن��ري دون�����ان ،ان ) 2
ايران ،ملقارت  ) 3مر ،دستور ،لما
 ) 4بوركينا فاسو  ) 5تنس ،ها،
شمالن  ) 6احاسب ،تم  ) 7نامر،

بريح ،مر  ) 8زي ،اجهل ،ابوح ) 9
اكب ،يدنون  ) 10دار ،رينو ) 11
زنجبار ،نبالي  ) 12انملتي ،بم.
عموديا:
 ) 1هامبتون رودز  ) 2نيرون،
اي ،ان��ت  ) 3رر ،رس���ام ،ارج 4

) ي���ادك ،ح��رك ،ب��ا  ) 5دنسيها،
جبران  ) 6تناسبه ،يرم  ) 7نموا،
برلين  ) 8الرفش ،دونت  ) 9نق،
امتحان ،بي  ) 10السلم ،بوذا 11
) ارموا ،مون ،لب  ) 12نتأ ،نمرح،
ايم.

 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).

