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تتمات  /ت�سلية
نحو � 150شهيداً ( ...تتمة �ص)9

وحسب تسريبات من جنيف ،يجب أن يبدأ
سريان مفعول االتفاق خالل أسبوع بعد إقراره،
وك��ان من ال��واض��ح أنّ «جبهة النصرة» ش ّكلت
حجر عثرة أمام االتفاق ،حيث طالبت المعارضة
السورية بوقف ضربها ،ورغ��م أنّ
الحجة هي
ّ
تداخلها جغرافيا ً مع الفصائل األخرى للمعارضة،
وخاصة «اإلسالمية» المتحالفة معها ،إلاّ أنّ هذا
ال يُخرجها من خانة اإلره��اب بالنسبة للروس
واألمريكان على ح ّد سواء.
وأعلنت الخارجية الروسية في بيان لها ،أنّ
لقاء ج��رى بين بوغدانوف وسفير سورية في
موسكو «ت ّم خالله التركيز على سير تنفيذ اتفاقات
االجتماع الوزاري لمجموعة دعم سورية الدولية
في  11شباط في ميونيخ».
وأ ّكد البيان «ضرورة اإلسراع بحل مسائل إيصال
المساعدات اإلنسانية إلى كافة المناطق السورية،
باإلضافة إل��ى وق��ف األعمال القتالية ومواصلة
محاربة المجموعات اإلرهابية بال هوادة».
وك��ان وزي��ر الخارجية األميركي ج��ون كيري
أ ّكد أنّ مناقشات مك ّثفة «جادّة وب ّناءة» جرت بين
دبلوماسيين أميركيين وروس بشأن وقف األعمال
القتالية في سورية.
ويأتي تصريح كيري «نحن أق��رب إل��ى وقف
إطالق النار في سورية من أي وقتٍ مضى» مخالفا ً
تماما ً لما أعلنه مبعوث األمم المتحدة إلى سورية
ستيفان دي ميستورا ب��أنّ ف��رص السالم تبدو
أضعف من أي وقت مضى.
ميدانياً ،أدّت  4تفجيرات إرهابية وقعت في

شارع التين بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق
إلى ارتقاء عشرات الشهداء ،وجلّهم من النساء
واألطفال.
ونقلت وسائل إع�لام سورية أنّ االنفجارات
ُن ّفذت بثالثة انتحاريين وسيارة مفخخة .وقالت
إنّ تفجيرات السيدة زينب خلّفت نحو  80شهيدا ً
وأكثر من  120جريح ،وأضافت أنّ السلطات ألقت
القبض على مجموعة تنتمي لـ»داعش» ،فشلت
في تنفيذ عملية إرهابية في المنطقة نفسها .ونفى
التلفزيون السوري أنباء تحدّثت عن تفجيرات في
منطقة المزة في دمشق.
وكان تنظيم «داعش» تب ّنى مسؤولية التفجيرات
في السيدة زينب.
�ب آخ��ر ،ارت��ف��ع ع��دد ش��ه��داء التفجير
م��ن ج��ان� ٍ
اإلره��اب��ي ال��م��زدوج ف��ي ش���ارع الستين وسط
مدينة حمص إلى أكثر من  50شهيداً ،وعشرات
الجرحى.
وك���ان تفجير إره���اب���ي م����زدوج بسيارتين
ّ
مفخختين قد وقع في شارع الستين بمدينة حمص
السورية صباح أمس.
وتع ّرضت مدينة حمص منذ مطلع العام لعدد
من التفجيرات اإلرهابية المزدوجة ،والتي أعلن
تنظيم «داع��ش» مسؤوليته عنها ،وك��ان آخرها
التفجير ال��م��زدوج ال��ذي استهدف نقطة تفتيش
أمنية في ش��ارع الستين في  26الشهر الماضي
وأودى بحياة  19شخصاً.
يُذكر أنّ المناطق المذكورة اس ُتهدفت م��راراً،
وه ّز تفجيران أواخر الشهر الماضي منطقة السيدة

زينب جنوب العاصمة السورية ،بوساطة سيارة
مفخخة وانتحاري في شارع كوع السودان ،خلّفا
 60قتيالً و 40جريحاً ،تب ّنى تنظيم «داعش» آنذاك
مسؤولية التفجيرين اإلرهابيين.
وتأتي هذه التفجيرات تزامنا ً مع مساعي إلى
جمع األطراف السورية حول طاولة المفاوضات،
بعد التوافق على ش��روط وقف إط�لاق النار بين
الحكومة السورية والمعارضة المسلحة.
إل��ى ذل��كُ ،قتل خمسون إره��اب��ي �ا ً م��ن تنظيم
«داعش» على األقل خالل األربع وعشرين ساعة
األخيرة خالل المعارك مع الجيش السوري الذي
ُيحرز تقدّما ً في ريف حلب ،حسبما أفاد األحد ما
يُس ّمى «المرصد السوري».
وبحسب «وك��ال��ة األن��ب��اء الفرنسية» ،أش��ار
المرصد إلى أنّ المسلّحين ُقتلوا خالل القصف
العنيف والغارات المك ّثفة للطيران الروسي.
وسيطر الجيش السوري منذ فجر السبت على
 18قرية واقعة على طريق محوري يبلغ طوله
نحو  40كلم تربط ش��رق حلب بالرقة ،معقل
«داعش» ،بحسب المرصد.
وأضاف «المرصد»« ،أنّ الجيش يحاصر هناك
عددا ً كبيرا ً من عناصر التنظيم في نحو  16قرية
واقعة جنوب الطريق» ،وذلك «لتعزيز وجوده في
شرق وجنوب شرق المحافظة».
وتم ّكن الجيش ال��س��وري م��ن ط��رد مسلّحي
الفصائل المعارضة وعناصر تنظيم «جبهة
النصرة» من عدد من البلدات والمدن في شمال
محافظة حلب.

توقف اال�شتباكات ( ...تتمة �ص)9
وق��ال ضابط برتبة مقدم في ق��وات الجيش
لوكالة «فرانس برس» إن «المواجهات توقفت
بين أبناء عشائر في الفلوجة ومسلحي داعش
بسبب قيام التنظيم باعتقال أكثر من  110من
أهالي المدينة» .وأضاف أن «أبناء العشائر في
أحياء نزال والجوالن والعسكري ،تراجعوا في
المواجهات خوفا ً على مصير المعتقلين».
وأك���د عيسى س��اي��ر ق��ائ��م��ق��ام ال��ف��ل��وج��ة أن
«االشتباكات توقفت خوفا ً من إعدام المعتقلين»،
معربا ً عن قلقه بالقول« :نتوقع أن يقوم داعش
بعمليات إعدام ألهالي المدينة بحجة التعاون مع
القوات األمنية».
واندلعت اشتباكات الجمعة بين أبناء عدد
من عشائر المدينة في حي الجوالن الواقع في
شمال غرب الفلوجة وحي النزال في وسطها وحي
العسكري في شرقها.
بدوره ،أكد راجع بركات عضو اللجنة األمنية
في مجلس محافظة األنبار «توقف المواجهات
وتراجع أبناء عشائر الفلوجة في المواجهات
ضد داع��ش بسبب االعتقاالت» ،مضيفاً« :نحن

نخاف اآلن من مجزرة قد يرتكبها تنظيم داعش
في المدينة».
وذك��ر مجيد الجريصي ،أح��د شيوخ عشيرة
الجريصات في الفلوجة ،أن التنظيم المتطرف نفذ
خالل اليومين الماضيين حملة «اعتقاالت طالت
العشرات أغلبهم تتراوح اعمارهم بين  15و 35
سنة».
وتفرض القوات العراقية بمساندة مقاتلين
من عشائر األن��ب��ار والحشد الشعبي ،حصارا ً
على الفلوجة التي ال يزال عشرات آالف المدنيين
داخلها.
ووس��ط حالة من غليان وغضب األهالي من
ممارسات جماعة داعش أكد عضو لجنة أمنية في
مجلس محافظة األنبار أن أبناء العشائر يطالبون
الحكومة بالتدخل لدعمهم م��ن أج��ل تحرير
الفلوجة من داعش التي بدأت بإجراءات إلجهاض
أول تحرك معارض من داخل الفلوجة ،حيث قام
مسلحو الجماعة بشن حملة اعتقاالت واسعة في
األحياء الشمالية استهدفوا من خاللها الوجهاء
والقياديين في عدد من العشائر.

وفي العامرية جنوب الفلوجة أحبط الجيش
العراقي هجوم لداعش بأربع سيارات مفخخة
وقضى على االنتحاريين بداخلها ،كما تم إعالن
تحرير منطقة الحامضية ش��رق ال��رم��ادي من
سيطرة داعش ومقتل عشرات اإلرهابيين وتفكيك
وتفجير أكثر من مئة عبوة ناسفة.
من جهة أخ��رى ،أعلنت قيادة عمليات األنبار
مقتل أكثر من  60عنصرا ً من تنظيم «داع��ش»
بنيران شنتها مقاتالت التحالف الدولي بقيادة
واشنطن والجيش العراقي ،شرقي مدينة الرمادي
مركز محافظة األنبار.
وصرح قائد عمليات األنبار إسماعيل المحالوي
إل��ى «السومرية ن��ي��وز» ،ب��أن طيران التحالف
الدولي قصف أهدافا ً تابعة لتنظيم داعش قرب
منطقة الحامضية الواقعة شرق مدينة الرمادي
( 110كم غرب العاصمة بغداد) ،ما أسفر عن
مقتل  60إرهابياً.
وأض��اف المحالوي أن «القطعات األرضية
للفرقة العاشرة فككت  56عبوة ناسفة شرق
الحامضية واستولت على هاون عيار  60ملم».

م�صادر ق�ضائية م�صرية ُتحيل �شرطي ًا قتل �سائق ًا على المحاكمة

�ألمانيا تنوي ( ...تتمة �ص)9

مقتل جندي ( ...تتمة �ص)9

أيضا ً أن تحظى بتدريبات في تونس».
ولم تشأ وزارة الدفاع وال وزارة الخارجية التعليق على هذه التصريحات.
ويشارك الجيش األلماني حاليا ً في التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة
لمحاربة تنظيم داع��ش ،كما يقوم بتسليح وتدريب قوات كردية في شمال
العراق ،وبطلعات استطالعية فوق سورية.
أعلنت قناة الزيتونة التونسية الخاصة أن مسلحين هاجموا مقرها في
العاصمة صباح أول من أمس .وأوضحت القناة أن المهاجمين ألقوا زجاجات
حارقة على السيارات الرابضة في المقر ،ما أسفر عن أضرار جسيمة فيها.

فقد اغتال مسلحون مجهولون أحد أبرز شيوخ القبائل في عدن داخل حي
المنصورة وسط المدينة جنوب اليمن .ليسود منطق االغتياالت في الجنوب
ودموية الهجماتِ وإرهاب الجماعات المتشددة.
وأفاد شهود عيان ومصادر طبية بأن الشيخ مازن عقربي قتل برصاص
مسلحين اثنين كانا يستقالن دارج���ة ن��اري��ة ف��ي ش��ارع ع��ام وس��ط حي
المنصورة ،أطلق أحدهما النار عليه العقربي الذي كان يستقل سيارة خاصة
وأصابه بطلقات عدة نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات المدينة لكنه توفي
الحقاً.
وذكر الشهود العيان أن العقربي كان يتردد يوميا ً على محطة إكسبرس
لشراء القات في مثل هذا الوقت ،وشوهدت الدراجة وهي تحوم حول سيارته
مرات عدة قبل أن تطلق الرصاص عليه ومن ثم الذت بالفرار.
ويعد الشيخ العقربي أحد أبرز الشيوخ القبليين في عدن حيث يسيطر
على مناطق شمال غرب المدينة ،كما تولى خالل الفترة األخيرة حماية فندق
القصر قبل تفجيره ،وينضوي تحت إمرته العشرات من المسلحين.
إلى ذل��ك ،يتواصل مشروع العدوان التدميري في استهداف المدنيين
والمنشآت الحيوية على الشريط الساحلي غرب اليمن بعد فشل العدوان في
عملياته البحرية والبرية ليزيد بذلك من تفاقم الوضع اإلنساني واالقتصادي
على المواطنين خصوصا ً على المناطق الساحلية التي أصبحت هدفا ً لنيران
العدوان.
على امتداد الشريط الساحلي الغربي من مضيق باب المندب إلى مدينة
المخاء وحتى ميناء الحديدة كثف العدوان قصفه البحري والجوي على
المناطق السكنية والموارد الحوية بعد فشل محاوالت إنزاله البحري في
مخطط لنقل سيطرته من خليج عدن إلى السواحل الغربية.
استهداف الصيادين والمدنيين من أبناء المناطق الساحلية وقصف
الموانئ البحرية وإيقاف حركة المالحة عكس أهداف العدوان التدميرية
وتضليله االعالمي بعد انكساراته على جبهات القتال ،محاوال ً بذلك بث الرعب
بين المدنيين إلخالء مناطقهم السكنية وخلق مزي ٍد من العبء االقتصادي
ومفاقمة الوضع اإلنساني.
وصرح احد المواطنين :نحن كنا نظن أنهم يضربون أهدافا ً عسكرية ،ولكن
تأكدنا أنهم يقصدون األهداف المدنية ،كل األهداف المستهدفة مدنية.
وأم��ام تصعيد ال��ع��دوان وقصفه المكثف على المدنيين في المناطق
الساحلية تزداد يقظة الجيش وجهوزيته العسكرية في حماية المدنيين
والتصدي لزحوفات العدوان ورصد تحركاته البرية والبحرية واستهدافها
بعمليات نوعية تكبده مزيدا ً من الهزائم والخسائر العسكرية والبشرية.
زحف بري وزحف بحري ينكسر أمام صمود األبطال وانتصارات على
وسائل اإلعالم  ،فيما األرض تبقى ألصحاب األرض ،وتبقى األيام المقبلة
حبلى بالمفاجآت واالنتصارات.
وفي السياق ،وسط تزايد عدد الجنود اإلماراتيين الذين يسقطون قتلى في
العدوان اليمن ،أعلنت اإلمارات ،أمس ،مقتل أحد جنودها في السعودية خالل
مشاركته ضمن التحالف الذي تقوده المملكة السعودية ضد الشعب اليمني.
وبحسب «رأي اليوم» ،أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة اإلماراتية،
في بيان مقتل أحد الجنود اإلماراتيين «في حادث تدهور آليته العسكرية
خالل أدائ��ه واجبه الوطني أثناء وج��وده في المملكة العربية السعودية
للمشاركة في عملية «إعادة األمل» ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة
للوقوف مع «الشرعية» في اليمن» ،بحسب البيان.
يذكر أن اإلم��ارات خسرت العشرات من جنودها وضباطها منذ بداية
مشاركتها تحت الراية السعودية في العدوان على اليمن.
وكشف مصدر دبلوماسي في أيلول الماضي ب��أن السعودية تمارس
ضغوطا ً كبيرة على أبوظبي لمنعها من سحب القوات اإلماراتية المشاركة
ضمن التحالف السعودي في ظل حالة من الغضب الشعبي تشهدها اإلمارات
بسبب مقتل الجنود اإلماراتيين خالل العدوان على اليمن.
وكشف تقرير صحافي عن تزايد حاالت التململ والقلق بين اإلماراتيين
بسبب تورط نظامهم في غالبية نزاعات المنطقة.

هنية :محادثات ( ...تتمة �ص)9
وبحسب «شاشة نيوز» ،قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة
اإلسالمية حماس ،إسماعيل هنية الجمعة ،إن محادثات تركيا مع الكيان
الصهيوني قطعت شوطا ً مهما ً في ما يتعلق بالحصار المفروض على قطاع
غزة.
وذكر هنية خالل خطبة الجمعة في أحد مساجد غزة ،أن المحادثات التركية
تستهدف دفع عجلة إعادة إعمار القطاع وملف إقامة ميناء غزة.
ونقلت إذاعة العدو العامة عن المسؤول التركي قوله إن الدولتين على وشك
التوقيع على اتفاق حول جميع القضايا المتعلقة بهما.

بيان وا�شنطن ( ...تتمة �ص)9
خص به موقع قناة العالم« :أنّ اإلدارة
وأوض��ح المنامي في تصريحه ال��ذي
ّ
األميركية تتعامل مع قضايا المنطقة بازدواجيّة تا ّمة ،ففي الوقت الذي تدعم فيه
المعارضة السوريّة المسلّحة «سياسيا ً وعسكرياً» ،بذريعة ّ
حق الشعب السوري في
الديمقراطيّة ،فإنها في المقابل تدعم النظام الخليفي الديكتاتوري في قمعه لتطلعات
الشعب البحراني في الحريّة والديمقراطيّة ،وتمدّه بالتقنيات االستخباراتيّة لتع ّقب
المعارضين البحرانيين واعتقالهم ،وذلك في سقوط أخالقي فاضح».
وأضاف المنامي« :لم نلمس جدي ًة من اإلدارة األميركيّة في يو ٍم من األيام حول
ما يجري في البحرين ،فك ّل ما تعلنه عبر بيانتها ،يكون متناقضا ً مع أفعالها .ففي
الوقت الذي تتغ ّنى فيه بشعارات الديمقراطية والحرية ،وحماية حقوق اإلنسان،
فهي تب ّرر وتدعم جرائم الكيان الصهيوني العنصريّة ض ّد الفلسطينيين ،وتب ّرر
وتدعم جرائم النظام السعودي ض ّد البحرانيين واليمنيين ،وذلك مراعا ًة لمصالحها
على حساب ما ترفعه من شعاراتٍ ب ّراقة ،وهنا تتجلّى وقاحة السياسة األميركيّة
المتناقضة».

ليبيا تدين التدخل الع�سكري الأميركي في ال�ش�أن الداخلي

ال�سي�سي ي�شدد على محا�سبة تجاوزات ال�شرطة

دان��ت الحكومة الليبية الموقتة في بيان قيام
س�لاح الجو األميركي بتوجيه ض��رب��ات لمدينة
صبراتة الجمعة الماضي من دون التنسيق معها.
ودعت الحكومة الليبية المؤقتة المجتمع الدولي
إلى تحمل مسؤولياته ومساندة الدولة الليبية في
حربها ضد اإلرهاب.
وأشار بيان صدر عن الحكومة إلى أنها حذرت
المجتمع الدولي من تمدد خطر داعش والجماعات
المتحالفة معه على األراضي الليبية ،ما بات يشكل
خطرا ً حقيقيا ً ليس على ليبيا وحسب وإنما على
المنطقة ككل»
وج��اء في البيان أيضا ً أن «الحكومة على أت ّم
االستعداد للتعاون مع المجتمع الدولي في محاربة
اإلره��اب على أن يتم ذلك عن طريق التنسيق مع
الحكومة الموقتة».
وأكدت الحكومة أن أي تدخل سواء كان سياسيا ً
أو عسكريا ً يجب أن يتم عبر القنوات الشرعية
المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه.
وكان عدد قتلى الغارات األميركية التي استهدفت
معسكر ت��دري��ب يشتبه ب��أن��ه لتنظيم «داع���ش»
غرب ليبيا ارتفع إلى  43قتيالً ،بينهم على ما يبدو

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خالل لقائه وزير داخليته على أهمية
محاسبة بعض أفراد الشرطة بشكل رادع بعد ارتكابهم مخالفات من شأنها
إثارة الرأي العام في البالد.
وفي السياق ،قالت مصادر قضائية مصرية أمس إن النيابة العامة أحالت
إلى المحاكمة شرطيا ً بتهمة القتل العمد بعد قتله سائق عربة نقل بالرصاص
في الشارع جراء خالف قبل أيام.
وأثار الحادث غضبا ً عاما ً بعد سلسلة انتهاكات نسبت لرجال شرطة ضد
مواطنين وأدى إلى احتجاج أمام مديرية أمن القاهرة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طلب من وزير الداخلية اللواء
مجدي عبد الغفار يوم الجمعة محاسبة أي شرطي يعتدي على مواطن كما
طلب تقديم مقترحات للبرلمان تحقق ذلك.
وجاء اجتماع السيسي مع عبد الغفار بعد يوم من مقتل السائق .وقالت وزارة
الداخلية في بيان عن الحادث صدر يوم الجمعة الماضي إن شرطيا ً برتبة رقيب
أطلق رصاصة من سالحه الرسمي لفض تجمهر تسبب فيه خالف بينه وبين
سائق شاحنة صغيرة على أجر نقل بضاعة ما تسبب في مقتل السائق.
وكان مئات المحتجين قد تجمعوا أمام مديرية أمن القاهرة التي وقع الحادث
بالقرب منها مطالبين بمعاقبة الشرطي.
وفي األسبوع الماضي نظم آالف األطباء احتجاجا ً نادرا ً ضد الشرطة قائلين
إن أمناء شرطة اعتدوا بالضرب المبرح على طبيبين في مستشفى في القاهرة
لرفض أحدهما إصدار تقرير طبي مزور لمصلحة أمين شرطة.

دبلوماسيان من صربيا اختطفا العام الماضي.
يذكر أن هذه هي الغارة الثانية التي تستهدف
فيها ال��والي��ات المتحدة «داع��ش» في ليبيا خالل
ثالثة أشهر ،وك��ان هدفها القضاء على التونسي

نور الدين شوشان المتهم بتدبير هجومين داميين
العام الماضي استهدفا متحفا ً في العاصمة تونس
ومنتجعا ً سياحيا ً في مدينة سوسة ،وأسفرا عن
مقتل عشرات السياح.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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1 .1مدينة أميركية
2 .2عاصمة أوروبية ،مدينة بلجيكية ،رئيس آلهة أوغاريت
3 .3مناص ،يقطع ،ضمير
4 .4مصيف لبناني ،أك��ب��ر سلسلة ج��ب��ال ف��ي أوروب���ا،
متشابهان
5 .5يتركا دون عناية ،أم ّرن
6 .6إل��ه الخصب عند األك��دي��ي��ن وال��س��وم��ري��ي��ن ،مدينة
فلسطينية
7 .7أمسياته ،رقد
8 .8خاصم ،أكملتا العمل
9 .9متشابهان ،عاصمة جمهورية أرمينيا ،عملة آسيوية
1010شق بطن الماشية ،تنقاد
1111يهدم البناء ،دولة أفريقية ،درج
1212رفاق السن ،مجتمع بيوت وناس أكبر من القرى

1 .1إس��م يعرف به الجزء الشمالي الغربي من المحيط
الهندي
2 .2يتأسف ،أعالمها
3 .3متشابهان ،قصر ،جاوبت
4 .4صوت ألمه ،عنده
5 .5تطلبي فعل األمر ،أحد آلهة الميثولوجية الهندية
6 .6منح ،مدينة هولندية ،أحد الوالدين
7 .7نوتة موسيقية ،أقصد المكان ،تبرم الحبل
8 .8حدّث بالويل ،دولة أوروبية
9 .9أراض مرتفعة ،من األلعاب الرياضية
1010ما يتخذ من الطعام للسفر ،أرشدنا ،يطلق على الشخص
عند الوالدة
1111يسجنها ،يتبع من غير تأمل
1212القرابة ،والية أميركية ،حرف جر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،893251476 ،472369581
،529786134 ،165874923
،318495267 ،746132895
،651923748 ،984617352
237548619

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سعيد عقل ،اسال  ) 2عين،
انسان ،دم  ) 3ينادما ،الكمت 4
) دبلن ،ديارنا  ) 5تن ،سايرت،
سند  ) 6قين ،ملبورن  ) 7يأيدا،

حنت ،او  ) 8انس ،نبأ ،بالس ) 9
انين ،ان  ) 10دهنا ،المانيا 11
) ين ،فاتنا ،امس  ) 12نانسي،
انام.
عموديا:
 ) 1سعيد تقي الدين  ) 2عين

بنيان ،هنا  ) 3ينال ،نيسان ) 4
دنس ،نافس  ) 5عام ،اماني ،اي
 ) 6قناديل ،بنات  ) 7لس ،يربحا،
لنا  ) 8االتون ،امان  ) 9انار ،رتبنا
 ) 10كنسن ،نام  ) 11ادمان ،االيم
 ) 12لمت ،دروس ،اسد.

 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 Finest Hours
فيلم دراما بطولة كريس باين
من اخراج كريغ غيليسبي .مدة
ال�ع��رض  117دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،فوكس).
Get Squirrely
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم�� �ي� ��دي ب� �ط ��ول ��ة
فيكتوريا جاستيس من اخراج
روس ف�ي�ن��وك��ور .م��دة العرض
 85دق �ي �ق��ة( .س �ي �ن �م��ا سيتي،
 ،ABCسينمال).
The Choice
ف��ي��ل��م روم� ��ان � �س� ��ي ب �ط��ول��ة
ال�ك�س�ن��درا داداري� ��و م��ن اخ��راج
روس كاتز .م��دة العرض 100
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
سينماسيتي ،امبير ،فوكس)
How to be Single
فيلم كوميدي بطولة اليسون
ب� ��ري م ��ن اخ� � ��راج كريستيان
ديتر .مدة العرض  110دقائق.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس).
Cash Flow 2
فيلم درام��ا بطولة كارلوس
ع ��ازار اخ ��راج س��ام��ي كوجان.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س ��ال� �ي� �ن ��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
ديونز ،فوكس).
The Boy
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة ل��وري��ن
كوهين من إخ��راج وليام برنت
ب �ي��ل .م��دة ال �ع��رض  98دقيقة.
( ،ABCالس ساليناسن سينما
سيتي ،اسباس ،فوكس)

