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تتمات  /ت�سلية

الجي�ش ي�صدّ ( ...تتمة �ص)9

ردود دولية ( ...تتمة �ص)9
خط ساخن للتنسيق

في غضون ذلك ،أفاد المكتب الصحافي في وزارة الدفاع الروسية بأنه دعا
ممثل قسم شؤون الدفاع لدى السفارة األميركية في موسكو إلى الوزارة وتم
تسليمه المعطيات الروسية للخط الساخن (األساسي واالحتياطي).
جاء ذلك بتكليف من الرئيسين الروسي فالديمير بوتين واألميركي باراك
أوباما عقب المكالمة الهاتفية بينهما االثنين  22شباط ،حيث توصال خالله إلى
اتفاق وقف إطالق النار في سورية.
وذكر المكتب أن الوزارة تنتظر الحصول على معلومات عن معطيات الخط
الساخن األميركي في أقرب وقت.
وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتين أعلن أنه ونظيره األميركي باراك
أوباما اتفقا على بيان مشترك لوقف إطالق النار في سورية ،ابتداء من السبت
المقبل  27شباط.

ردود الفعل

تتابعت ردود الفعل الدولية بعد اإلع�لان عن البيان الروسي األميركي
المشترك حول اتفاق وقف إطالق النار في سورية والذي سيبدأ السبت المقبل.
فمن جانبها أعلنت لندن على لسان وزير خارجيتها فيليب هاموند ،في بيان
االثنين أن االتفاق حول الهدنة في سورية سينجح فقط «في حال غيَّر فيها نظام
بشار األسد وحلفائه – روسيا في المقام األول – من سلوكهم جذرياً» ،بحسب
البيان.
وأضاف هاموند أن االتفاق إذا ما تم تطبيقه بالكامل وبنزاهة سيكون خطوة
مهمة للحد من «مستوى العنف المرعب في سورية» ،وبالتالي سيؤدي إلى
تسوية سياسية طويلة األمد.
وف��ي ردود الفعل الروسية ،ق��ال قسطنطين كوساتشوف ،رئيس لجنة
الشؤون الدولية في مجلس االتحاد الروسي (المجلس األعلى للبرلمان) إن
اتفاق الرئيس الروسي فالديمير بوتين ونظيره األميركي باراك أوباما حول
سورية يستحق دعم مجلس األمن الدولي .وأضاف كوساتشوف« :اتفاق وقف
إطالق النار في سورية مهم جداً ،واألهم من ذلك ،النجاح الدبلوماسي الروسي
األميركي المشترك على مستوى رئيسي البلدين».
ويرى كوساتشوف أن هذا االتفاق يسمح بإخراج جميع الجماعات اإلرهابية،
أو تلك التي ليس لها عالقة بالنزاع الداخلي ،أو التي استخدمته بشكل علني
ألغراض خاصة بها ،من إطار النزاع بين السلطة والمعارضة.
ويعتقد كوساتشوف أنه بهذا االتفاق الثنائي ستحدث نقلة نوعية في
التعاون الروسي األميركي بمجال مكافحة اإلرهاب.
عربياً ،رحبت القاهرة بالبيان المشترك الصادر عن روسيا والواليات المتحدة
والذي أعلنت فيه الدولتان التوصل إلى اتفاق هدنة في سورية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن «هذه الخطوة تعتبر خطوة
مهمة وضرورية لتسهيل وصول المساعدات اإلنسانية إلى الشعب السوري،
ووضع حد ألعمال العنف وتوفير بيئة داعمة للعملية السياسية تحت رعاية

األمم المتحدة ،وصوال ً إلى اتفاق كامل لوقف إطالق النار وتحقيق التسوية
السياسية لألزمة السورية» .وأضاف البيان أن «الفترة المقبلة تتطلب التزام
جميع األطراف بتنفيذ االتفاق وإعالء مصلحة الشعب السوري الذي تفاقمت
معاناته نتيجة استمرار القتال والعنف».
من جانبه رحب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في بيان بالتوصل
إلى اتفاق لوقف إطالق النار في سورية .كما اعتبر األمين العام لجامعة الدول
العربية نبيل العربي قبيل توجهه إلى العاصمة الروسية أن الحل السياسي
لألزمة السورية يبدأ من التوصل إلى وقف إطالق النار.
وكان وزير الخارجية اإليطالي باولو جينتيلوني أشاد باالتفاق الذي توصل
إليه وزيرا الخارجية الروسي سيرغي الفروف واألميركي جون كيري حول
شروط وقف إطالق النار في سورية قبل إعالن الرئيسين الروسي واألميركي
االتفاق نهائيا ً على البيان المشترك.
وكشف الوزير للصحافيين خالل زيارته إلى أنقرة أول من أمس أن سلسلة
من اختبارات الجدية واإلمكانية ستجرى قبل «الساعة  12من يوم الجمعة 26
شباط» ،األمر الذي من شأنه أن يسمح بإعالن وقف إطالق النار بشكل تام.
من جانبه ،أشار نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش إلى أن أنقرة
ترحب بخطط وقف القتال في سورية ،لكنها ليست متفائلة من أن تتمخض
المفاوضات السورية بشأن االنتقال السياسي عن نتيجة إيجابية ،بحسب
تعبيره.
جاء هذا في مؤتمر صحافي عقده بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة ،عقب
اجتماع مجلس الوزراء أمس ،وقال قورتولموش إن «هدنة وقف إطالق النار
المذكور ،ال تشبه مثيالتها في السابق ،ونأمل أن تكون قابلة للتطبيق».
وأوض��ح قورتولموش أن��ه وفقا ً لالتفاق ف��إن «مرحلة  6أشهر خصصت
للمفاوضات ،يعقبها  18شهرا ً لتشكيل حكومة مؤقتة ،تنقل البالد إلى
االنتخابات ،والمرحلة الديمقراطية» ،معربا ً عن أمله أن «تسير المراحل بالشكل
الصحيح» ،بحسب تعبيره.
ميدانياً ،أعلن مصدر عسكري إعادة األمن واالستقرار إلى قريتي عين الغزال
ومزعلة وعدد من التالل الحاكمة بريف الالذقية الشمالي الشرقي بعد القضاء
على آخر تجمعات التنظيمات اإلرهابية المرتبطة بنظام أردوغان.
وقال مصدر عسكري لـ «سانا» إن وحدات من الجيش والقوات المسلحة
بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية نفذت عمليات عسكرية مكثفة بريف
الالذقية الشمالي الشرقي «أعادت من خاللها األمن واالستقرار إلى قريتي عين
الغزال ومزعلة وعدد من التالل الحاكمة».
وأشار المصدر إلى أن وحدات الجيش «أزالت العبوات الناسفة واأللغام بعد
أن خاضت معارك تتناسب مع الطبيعة الجغرافية دمرت فيها آخر تحصينات
وتجمعات التنظيمات اإلرهابية وفرار العديد من أفرادها تاركين جثث قتالهم
وأسلحتهم».
وسيطرت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أمس
على جبلي القاموع والكفر سند وعدد من النقاط االستراتيجية وأعادت األمن
واالستقرار إلى قرية كروم خسار شمال شرق مدينة الالذقية بنحو  55كم.

وبحسب وكالة األنباء الفرنسية فقد قال الجعفري في تصريحات لدى
وصوله إلى العاصمة الرباط في أول زيارة له إلى المغرب إن «حجم المعونات
ال يتناسب مع حجم الحاجة الحقيقية للعراق في مواجهة داعش واالستحقاقات
التي ترتبت عن ذلك ،خصوصا ً أن العراق ال يدافع عن نفسه فقط ،وإنما يدافع
عن نفسه وعن باقي الدول خصوصا ً العربية ،وأن بعض مواطني هؤالء جاؤوا
من هذه الدول».
وأعتبر أن «اإلرهابيين يأتون من هذا البلد وذاك ،لكننا ال ننظر إلى هذه
البلدان عبر الشذاذ من مواطنيهم ،فهناك إرهابيون من أوروبا وأميركا والدول
اإلسكندنافية وكذلك الدول العربية ،هؤالء تمردوا على إرادة بلدانهم قبل أن
يتمردوا على العراق وينتهكوا حرمته».
ويعتبر المغرب من بين الدول التي لديها عدد مهم من المقاتلين إلى جانب
تنظيم «داعش» اإلرهابي في العراق وسورية ،حيث يفوق عددهم الـ ،1500
إضافة إلى المئات من مزدوجي الجنسية انطلقوا من أوروبا في اتجاه الساحة
العراقية السورية.
وتشن القوات العراقية بمساندة من الحشد الشعبي ومقاتلين من العشائر
عمليات عسكرية في مناطق متفرقة ضد اإلرهابيين في األنبار.
وفي السياق ،أعلن قائد عمليات األنبار في الجيش العراقي إسماعيل
المحالوي عن مقتل  46عنصرا ً من «داعش» بعد صد هجوم للتنظيم بمساندة

طيران «التحالف» على مقر عسكري تابع للفرقة العاشرة في منطقة الحامضية
على الطريق الدولي السريع شرق الرمادي ،مشيرا ً إلى أنه «تم تفجير  13عبوة
ناسفة في منطقة السجارية شرق مدينة الرمادي».
وص�دّت القوات العراقية هجوما ً لتنظيم «داع��ش» استهدف مقر لواء 76
بالجيش في شمال الرمادي ،كما قصفت القوات العراقية بالمدفعية وصواريخ
الكاتيوشا مواقع تنظيم «داعش» في منطقتي البرازية وجبّة التابعتين لقضاء
حديثة غربي األنبار ،ورتالً آخر في منطقة الطهمانية التابعة لناحية البغدادي
غربي األنبار.
وأعلنت شرطة محافظة ديالى إلقاء القبض على  5من عناصر تنظيم
«داعش» شمالي قضاء المقدادية بمحافظة ديالى ،فيما ُقتل وأصيب عدد من
المسلحين بقصف لسالح الجو العراقي على محطة وقود الذربان بناحية
الرياض جنوب غرب كركوك ،بينما أفادت وسائل إعالم عراقية عن مقتل 3
مسلحين من «داع��ش» عرب الجنسية وسط قضاء الحويجة جنوب غرب
كركوك بنيران مجهولين.
أما في نينوى ،فقد أفاد مسؤول إعالم االتحاد الوطني الكردستاني غياث
س��ورج��ي ،أن «دائ���رة الطب العدلي في مدينة الموصل تسلمت جثث 30
ارهابياً »،مشيرا ً إلى أن «المستشفى العام في الموصل تسلم  56مصابا ً من
تنظيم «داعش».

الجي�ش اليمني ( ...تتمة �ص)9
ودمرت طائرات التحالف السعودي أكبر جسر يربط بين محافظتي مأرب
وصنعاء من الجهة الجنوبية الشرقية ،بالتزامن مع تواصل الغارات على
مناطق مختلفة من اليمن واستمرار المواجهات العنيفة شمال مديرية المسراخ
بين قوات الجيش وقوات هادي.
من جهة أخ��رى ،أدى اللواء علي محسن األحمر أمس اليمين الدستورية
أمام هادي في مقر إقامتهما في الرياض .وما إن انتشرت صور تأدية اليمين
الدستورية حتى اشتعلت صفحات مواقع التواصل االجتماعي بسخرية كبيرة
من هادي واألحمر .فكيف يؤدي األحمر اليمين الدستورية نائبا ً للقائد األعلى
للقوات المسلحة في اليمن ويتم ذلك من دولة أخرى هي السعودية.
وأما تعليقات جنوب اليمن كانت أكثر حدة ،فهم يرون باألحمر رجالً شديد
العدواة للجنوب والجنوبيين منذ سنوات طويلة.
وتعددت التحليالت والتنظيرات حول هذا القرار ،إال أن جميعها تقريبا ً
تشترك في التأكيد على أنه قرار سعودي مباشر بامتياز ولم يكن هادي سوى
الموقع عليه فقط.
يذكر أن األحمر شارك في حروب صعدة الست ،التي بدأت عام  2004وسفكت
الكثير من دماء اليمنيين ،من خالل موقعه قائدا ً للفرقة األولى مدرع (سابقاً)
والمنطقة العسكرية الشمالية والغربية.

تح�صن �أكثر من  3300كم من حدودها ال�شرقية والجنوبية
الجزائر ّ

�شهيد وجرحى باقتحام القوات ال�سعودية للعوامية...
واعتقال �شاعر انتقد الف�ساد

ك��ش��ف م��ص��در أم��ن��ي ج��زائ��ري،
أم���س ،أن «ق��ي��ادة ال��ج��ي��ش ،ب��دأت
في تحصين أكثر من  3آالف كم من
الحدود الجنوبية والشرقية للبالد،
مع ليبيا ،ومالي ،والنيجر ،تحسبا ً
لهجمات إرهابية تنشط في هذه
الدول».
وأك��د المصدر ،ال��ذي طلب عدم
الكشف ع��ن ه��وي��ت��ه ،أن «ال��ف��روع
الهندسية ف��ي ال��ق��وات المسلحة
ال��ج��زائ��ري��ة ،ت��ع��م��ل م��ن��ذ تشرين
الثاني  ،2015على حراسة المواقع
المتقدمة للجيش ،على امتداد 1376
كم من الحدود مع دولة مالي ،و956
كم من الحدود مع النيجر ،و 382كم
من الحدود مع ليبيا».
وأش����ار إل���ى أن «التحصينات
ال��ج��دي��دة ال��ت��ي ي��ج��رى إن��ج��ازه��ا،
ت���ه���دف ل��م��ن��ع ت���ع���رض وح����دات
الجيش الجزائري لعمليات إرهابية
انتحارية ،وم��ن أج��ل تأمين حياة
أكثر من  100ألف عسكري ،يرابطون
على الحدود الجنوبية ،مع مالي،
والنيجر ،وال��ح��دود الشرقية مع
ليبيا ،حيث تتزايد المخاوف من
وق��وع عمليات إرهابية انتحارية
تستهدفها» .وتزامنت التحصينات
الجديدة ،مع تزايد الحديث عن تدخل
عسكري غربي وشيك ضد داعش،
غير أن ال��م��ص��در ق��ال إن «حماية
الحدود ليست عملية ظرفية ،وإنما
تتم منذ سنوات».
وق����ال ال��ص��ح��ف��ي ال���ج���زائ���ري،
المتخصص ف��ي ال��ش��أن األم��ن��ي،
بوعالم فوزي»:تتخوف السلطات

اقتحمت ال��ق��وات السعودية بلدة العوامية في محافظة
القطيف ،وش ّنت حملة اعتداءات ومداهمات واسعة في البلدة
الواقعة شرق السعودية ،موقع ًة حتى الساعة شهيدا ً و26
جريحا ً في صفوف المدنيين.
وبحسب مصادر طبية فقد استشهد الشاب علي محمود
عبدالله وإصابة آخرون بينهم نساء وأطفال جراء اعتداءات
القوات السعودية في العوامية.
وأف��ادت صفحات المعارضة السعودية على «تويتر» عن
أن المداهمات شملت أحياء الديرة والريف والجبل ويتخللها
الحي على األحياء المأهولة
إطالق عشوائي ومك ّثف للرصاص
ّ
بالسكان وسط حضور تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المكان.
ودهمت القوات السعودية عشرات المنازل في العوامية
واعتدت على العديد من أهالي البلدة ،وحاصرت محيط «مسجد
الجبل» وضربت طوقا ً أمنيا ً حوله لم تعرف خلفيته.
وفتحت القوات السعودية النار بشكل كثيف في حي الريف،
ما أسفر عن سقوط إصابتين على األقل في صفوف المواطنين،
سمع دوي انفجارات ناجمة عن استخدام القوات
في حين ُ
السعودية قنابل لتفجير أبواب المنازل مقدمة القتحامها.
ولم تسلم المشافي الصحية من صلف القوات السعودية،
إذ حاصرت القوات السعودية مستوصف «مضر» أحد أبرز
المشافي األهلية في العوامية.
وامتد الحصار السعودي ليشمل بلدات القديح والبحاري
والناصرة وحي الحسين ،في حين نزل أهالي األحياء المذكورة
إلى الساحات لص ّد اعتداءات القوات السعودية على اآلمنين.
في غضون ذل��ك ،أك��دت مصادر حقوقية اعتقال السلطات
السعودية للشاعر عبد المجيد الزهراني بسبب قصائد نشرها
خالل الفترة الماضية تنتقد الفساد في المملكة.
وكان الزهراني نشر قصائد انتقد فيها األوضاع في السعودية،
كما هاجم جهاز المباحث السياسية الذي يتولى عمليات اعتقال
المعارضين للحكومة .وسبق أن وصف الزهراني السعودية
بأنها «بلد المليون مخبر».

الجزائرية حاليا ً من تهديدين ،األول
مصدره شمال مالي ،ويتعلق بوجد
تنظيم ال��ق��اع��دة ف��ي ب�لاد المغرب
االس�ل�ام���ي ،ف��ي ش��م��ال م��ال��ي ،أم��ا
التهديد الثاني وهو األخطر ،فيتعلق
بوجود فرع تنظيم داعش في ليبيا،
وم��ا يمثله ه��ذا ال��وج��ود من تهديد
لألمن الوطني في البالد» .وأضاف:
«ب���دأ ال��ت��واج��د العسكري الكبير
للجيش الجزائري في الحدود مع
مالي والنيجر وليبيا ،بعد ان��دالع
أزمة األخيرة التي أعقبت ثورة 17
شباط  .»2011وأشار أنه «تزايدت
عمليات تهريب السالح منها إلى
الجزائر ،حيث تصدر قيادة الجيش
ال��ج��زائ��ري ،بشكل دوري ،بيانات
تشير إلى حجز أسلحة مهربة من
ليبيا ،أو إلقاء القبض على مسلحين
متسللين منها أو من مالي».
وق���ال محمد ت���اوات���ي ،الخبير
األمني الجزائري« :ينشر الجيش
الوطني الشعبي الجزائري ،حسب
إحصاءات غير رسمية ،ما ال يقل 100
ألف عسكري ،على طول الحدود مع
مالي والنيجر وليبيا ،وتمتد هذه
ال��ح��دود على مسافة  3300ك��م».
وت��اب��ع« :وتشهد دول��ة مالي منذ
سنوات ،حربا ً بين جماعات تابعة
لتنظيم القاعدة في ب�لاد المغرب،
وق����وات ال��ج��ي��ش ال��م��ال��ي ،وق���وات
فرنسية تدخلت في  2013شمال
مالي ،لتحريرها من سيطرة جماعات
إره��اب��ي��ة» .ووف���ق الخبير نفسه:
«تمتد األنشطة المسلحة للجماعات
المسماة جهادية ،في شمال مالي

إلى شمال النيجر المحاذي للجزائر،
وتتخوف السلطات الجزائرية من
امتداد الفوضى في دولة ليبيا إلى
ال��ج��زائ��ر ،عبر ال��ح��دود الجنوبية
الشرقية للجزائر مع ليبيا ،والتي
تمتد على مسافة  982كلم ،وشهدت
هذه الحدود عمليات تسلل قام بها
مهربو سالح».
وكان الفريق أحمد قايد صالح،

رئيس أرك��ان الجيش الجزائري،
ص����رح ف���ي ل��ق��اء م���ع ال��ق��ي��ادات
العسكرية لمنطقة قسنطينة (شرق)
مطلع شباط الحالي ،أن الجيش
اتخذ «اإلجراءات اإلستباقية لتأمين
كافة حدودنا الوطنية ،لمواجهة
أي خ��ط��ر ،وم��ه��م��ا ك��ان��ت طبيعة
التهديدات» من دون تقديم تفاصيل
حول طبيعتها.

االتفاق على وقف �إطالق ( ...تتمة �ص)9
نص أحد بنوده على ان
يؤكد الخبراء االستراتيجيون على ان االتفاق الذي ّ
الواليات المتحدة وروسيا تدعوان معا ً جميع األطراف السورية والدول اإلقليمية
واآلخرين من المجتمع الدولي إلى دعم الوقف الفوري للعنف واراقة الدماء في
سورية وللمساهمة بتنفيذ سريع وفعال وناجح لعملية االنتقال السياسي ،حسب
ما جاء في بيان الخارجية األميركية ،هذا االتفاق في مصلحة الحكومة السورية
ولم يعطِ للحليفين السعودي والتركي ما كان يتمنيانها فال منطقة عازلة أقيمت وال
مخططات ارسال قوات برية بقيادة أميركية حظيت بالتطبيق العملي.
فمع توصل كل من واشنطن وموسكو إلى بدء وقف اطالق النار في سورية ومع
تأكيدات روسيا وسوريا على ان قصف مواقع داعش والنصرة من قبل سالح الجوي
الروسي والسوري سيظل ساريا باعتبارهما مجموعتين ارهابيتين ،ومع تأكيدات
الرئيس بشار االسد في مقابلة مع صحيفة البايس االسبانية استعداد سورية اعالن
وقف اطالق النار ،في حال عدم استغالل هذه المسألة من قبل المجموعات االرهابية
لتحسين مواقعها ،وكذلك اذا ما اوقفت تركيا دعمها اللوجستي للمجموعات
االرهابية .ومع المواقف العدائية من قبل انقرة والرياض ضد سورية وفي ظل
القصف التركي ضد االكراد في سورية يبقى السؤال هل تكون انقرة سببا ً بتصويب
غير مباشر على الهدنة؟ وبالذات بعد التصريحات التي اطلقها اردوغان معلنا ً فيها
ان تركيا لن تبقى صامتة ازاء هذه المأساة ،وفي حال نجحت هدنة وقف اطالق النار
ماذا سيكون مصير التصعيد التركي السعودي؟ وبالذات في وقت تسير الرياح وفق
ما تشتهي السفن السورية والسفن الحليفة لها.

ناديا شحادة

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1شاعر ومقاوم سوري راحل ،سقي
2 .2عاصمة أميركية ،أدعمك
3 .3يمسان ،ضحكنا من غير إصدار صوت
4 .4حرف أبجدي مخفف ،ربحنا ،ر ّنم
5 .5مدينة هندية ،السيدة
6 .6عتب ،أناوله باليد ،ضمير متصل
7 .7ينشيء ،فتى يوناني أسطوري عشق صورته المنعكسة
في الماء
8 .8دافعت عن ،يرافق البرق
9 .9قرع الجرس ،إحسان ،شهر مصري
1010حيوان ال وجود له ،م ّرنت
1111سالم ،ينجبان ،أحد الوالدين
1212أشيّد البناء ،يقصدان المكان

1 .1قلعة في أضيق موقع من الدردنيل ،أمر عظيم
2 .2مدينة إيطالية ،مدينة فيتنامية
3 .3أوطان ،قبيح ،خاصتنا
4 .4كهف في فرنسا يعتبر أقدم كهف حضاري في العالم،
ّ
نظمت
5 .5رفوف ،صوت حزين
6 .6يوبّخ ،مشي ،يتبع
7 .7حفر البئر ،حصل على ،خاصم بشدة
8 .8مضيق بين البحر األحمر وخليج عدن ،للتفسير
9 .9أزال ال��وس��خ بالمكنسة ،قضى الليل م��ن غير ن��وم،
جوابنا
1010هدمت البناء ،تخت
1111أوقفت السيارة ،ضمير منفصل ،صنوبر
1212الشجاع ،قطعا
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،379824165 ،158376429
،715942638 ،246519873
،963158247 ،482763591
،527631984 ،691487352
834295716

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1أدونيس ،الرين  ) 2بيت
الدين ،هنا  ) 3نور ،ملبورن ) 4
اا ،اسند ،اتيت  ) 5لندن ،اعلم،
بي  ) 6اسبه ،نابير  ) 7وكاله،

ن��ال��وت  ) 8م��ي ،ن��ت��أت ،اي ) 9
ينم ،الماهر  ) 10يعاند ،يأس
 ) 11نادر ،ياكوتيا  ) 12نمرنه،
دام.
عموديا:
 ) 1ابن الرومي ،ني  ) 2ديوان،

كينيا  ) 3وتر ،دال ،معدن  ) 4نا،
انسان ،ارم  ) 5يلمس ،بهتان ) 6
سدلناه ،الدين  ) 7يبدع ،نتم ،اه
 ) 8انو ،لنا ،ادك  ) 9رامالله ،ود
 ) 10رهنت ،بو ،ريتا  ) 11ين،
يبيتا ،ايم  ) 12نانتير ،يرسا.

 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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Deadpool
فيلم تشويق بطولة مورينا
بلكارين م��ن اخ ��راج تيم ميلر.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  106دق ��ائ ��ق.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س ��ال� �ي� �ن ��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
فوكس).
!Snowtime
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
انجيال غالوبي من اخ��راج جين
فرانويس بايلوت .مدة العرض
 80دق �ي �ق��ة ،ABC( .سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
فوكس).
The Idol
فيلم كوميدي بطولة توفيق
ب��ره�م��وم م��ن اخ ��راج ه��ان��ي ابو
اسعد .مدة العرض  100دقيقة.
(سينما سيتي ،ديونز ،فوكس،
سينما سيتي).
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)

