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وق���ال عثمان ف��ي ح��دي��ث الى
وك��ال��ة «ت����اس» ب��ه��ذا ال��ص��دد:
«صرنا متأكدين من انعدام اإلرادة
ل��دى المجتمع ال��دول��ي إلش��راك
األك��راد في الجولة الجديدة من
ال��م��ف��اوض��ات ف��ي جنيف .أم��ا ما
ي��ش��اع ح���ول م��ع��ارض��ة ت��رك��ي��ا
حضور األك��راد المفاوضات ،فال
يندرج إال في خانة التسويغات
الواهية .نحن نمثل شعبا ً ما انفك
يقاوم اإلره��اب ويقف إلى جانب
منظومة ديمقراطية علمانية في
كردستان سورية».
واع��ت��ب��ر ع��ث��م��ان ،أن استثناء
األك��راد من المفاوضات السورية
السورية يعني استبعاد حصول
التغيير وتبني النهج العلماني
الديمقراطي لدى صياغة النظام
السياسي الجديد في سورية.
ميدانياً ،أك��د مصدر عسكري
س���وري ب���أن ال��ج��ي��ش وال��ق��وات
الحليفة له أحكمت السيطرة على
المزارع الجنوبية والنقطة 861
في محيط بلدة القريتين بريف
حمص.
وق����ال ال���م���ص���در ،أم����س ،في
ت��ص��ري��ح ال����ى وك���ال���ة األن���ب���اء
ال��س��وري��ة «س��ان��ا» ،إن��ه وخ�لال
الساعات الماضية نفذ الجيش
عمليات مكثفة استهدفت مقرات
وتحصينات إرهابيي داع��ش في
م��دي��ن��ة القريتين ج��ن��وب ش��رق
مدينة حمص بنحو  85كم ،بعد

اشتباكات عنيفة تكبد خاللها
إرهابيو «داعش» خسائر فادحة
باألفراد واآلليات.
وك�����ان ال��م��ص��در ال��ع��س��ك��ري
أوضح في وقت سابق أن الطيران
ال��ح��رب��ي ال���س���وري دم���ر آل��ي��ات
وأوكارا ً إلرهابيي تنظيم «داعش»
في قرية البصيري ومحيط مدينة
القريتين.
م���ن ج��ه��ت��ه��م أف����اد ن��اش��ط��ون
بأن اشتباكات عنيفة ت��دور بين
الجيش السوري وتنظيم داعش
في محيط مدينة القريتين والتالل
القريبة في محافظة حمص وسط
سورية.
وأض����اف����وا أن االش��ت��ب��اك��ات
ال��م��س��ت��م��رة م��ن��ذ م��س��اء االث��ن��ي��ن
تتزامن م��ع قصف ج��وي تنفذه
طائرات حربية سورية وروسية
ف��ي م��ن��اط��ق ال��م��واج��ه��ات ،وأن
ع��ن��اص��ر م��ن ال���ق���وات ال��س��وري��ة
تمكنت م��ن السيطرة ل��ي�لاً على
كامل منطقة جبال الحزم األوسط
المشــرفة على القريتيــن إثر
عملية عسكرية ب��دأت��ه��ا صباح
االثنين.
على صعيد تحرير مدينة تدمر،
هنأ وزير الخارجية اإليراني محمد
ج���واد ظ��ري��ف ،نظيره ال��س��وري
وليد المعلم والحكومة والشعب
في هذا البلد ،لمناسبة االنتصار
ال��م��ب��ي��ن ال����ذي ح��ق��ق��ت��ه ال��ق��وات
المسلحة ال��س��وري��ة والمقاومة

الق�ضاء على قادة ( ...تتمة �ص)9

في تدمر وسحق تنظيم «داعش»
اإلرهابي في المدينة وأطرافها.
وب��ح��س��ب وك���ال���ة «ف�����ارس»،
أع��رب ال��وزي��ر ظريف ،في برقية
بعثها لنظيره المعلم أم��س ،عن
ثقته بمواصلة س��وري��ة نهجها
القائم على صون وحدة أراضيها
ووح��دت��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة ومكافحة
اإلرهاب وإحراز التقدم في العملية
السياسية ما يحول دون انتشار
اإلرهاب في المنطقة.
وأع�����رب ال���وزي���ر ظ��ري��ف عن
أمله باالنتصار النهائي للشعب
وال��ق��وات المسلحة والحكومة
ف���ي س���وري���ة ع��ل��ى المتطرفين
واإلره��اب��ي��ي��ن وت��ح��ق��ي��ق ال��رف��اه
واألمن والتقدم في هذا البلد.
ك��م��ا أب���دت وزارة الخارجية
ال��ع��راق��ي��ة ارت��ي��اح��ه��ا ال��ش��دي��د
لتحرير مدينة ت��دم��ر بمحافظة
حمص السورية.
وع��ب��رت الخارجية العراقية
ف��ي ب��ي��ان ع��ن أم��ل��ه��ا ب���أن يكون
ه��ذه اإلن��ج��از ال��ع��س��ك��ري المهم
مقدمة لتحرير األراضي السورية
المغتصة كافة م��ن قبل جماعة
داع�����ش وس���ائ���ر ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات
اإلرهابية بما يحقق ع��ودة األمن
واالستقرار لسورية .كما اعتبر
ال��ب��ي��ان أن ه���ذه ال��خ��ط��وة من
شأنها أن تدفع في طريق البناء
واالس��ت��ق��رار وال��س��ع��ادة للشعب
السوري.

�صحيفة :قائمة( ...تتمة �ص)9
التونسي الهادي مجدوب ،إلى الجزائر ،الخميس الماضي،
تم تدارس القضية بالتفصيل مع وزير الداخلية الجزائري
نور الدين بدوي والمدير العام لألمن الوطني اللواء عبد
الغني هامل.
وكشف مصدر مسؤول ب��وزارة الداخلية الجزائرية
أن السلطات استجابت لطلب تونسي رسمي يتمثل في
تقديم مساعدة مادية ،لم تحدد قيمتها ،لحماية وتأمين
كبار المسؤولين والشخصيات التونسية ،إلى جانب
تزويد السلطات التونسية بعدد معتبر من األسلحة
الفردية.

وبحسب المصدر نفسه فإن مسلحي «داعش» يخططون
أيضا ً الستهداف بعض المؤسسات والمرافق التونسية،
خاصة مسرح قرطاج ،وبعض كبرى قاعات السينما،
باإلضافة إلى تفجير مقر قناة نسمة ،وعدد من القنوات
التلفزيونية ،الفتا ً إلى أن السلطات األمنية التونسية
تمكنت من إفشال أكثر من عملية إرهابية خالل األشهر
الماضية وذلك بالتنسيق مع الجزائر.
وبين المصدر أن السلطات الجزائرية أبلغت السلطات
التونسية وسلمتها قائمة بأسماء الشخصيات التونسية
المستهدفة ،مشيرا ً إلى أنه وخالل زيارة وزير الداخلية

العمليات اإلره��اب��ي��ة ف��ي ال��ع��راق،
مؤكدا ً التزام الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية الثابت والمستمر لترسيخ
أمن واستقرار العراق ووحدته.
وب��ح��س��ب وك��ال��ة «إرن�����ا» ،ق��دم
الريجاني التعازي والمواساة لرئيس
مجلس ال��ن��واب العراقي وللعراق
حكومة وشعبا ً لمقتل المواطنين
العراقيين األبرياء في هذه العمليات
اإلرهابية التي استهدفت بغداد.
م��ي��دان��ي �اً ،أع��ل��ن ق��ائ��د عمليات
الجزيرة اللواء علي إبراهيم دبعون
تدمير رتل لتنظيم «داعش» متجه من
مدينة الرطبة عبر طريق صحراوي
إل��ى ناحية كبيسة غ��رب الرمادي،
كما ُقتل المسؤول األمني في تنظيم
«داعش» لناحية الصقالوية المدعو
«ع��ب��اس محمد ع��ب��اس» وستة من
مرافقيه خالل عملية أمنية في منطقة
السجر شمالي الفلوجة بمحافظة

األن��ب��ار ،إض��اف��ة إل��ى ع��دد آخ��ر من
مسلحي التنظيم الذين دم��رت آلية
لهم إثر استهداف القوات العراقية
لتجمعاتهم ف��ي منطقة البوعبيد
شرق الرمادي ،وخالل عملية أمنية
في منطقتي الصبيحات والمخازن
التابعتين لقضاء الكرمة شرقي
مدينة الفلوجة.
أم��ا في ص�لاح الدين ،فاستهدف
س�ل�اح ال��ج��و ال��ع��راق��ي تجمعات
«داعش» شمال غرب الصينية .وقتل
عدد من مسلحي تنظيم داعش بينهم
قناصون في جزيرة صالح الدين.
وف���ي ن��ي��ن��وىُ ،ق��ت��ل ال��م��س��ؤول
ال��ع��س��ك��ري ل��ق��ري��ة ال��ن��ص��ر جنوب
الموصل لدى تنظيم داعش المدعو
«أبو عثمان» حيث تم تنصيب المدعو
«وس��ام علي عبد السبعاوي» بديالً
منه .كما كشف قائد عمليات نينوى
ال��ل��واء ال��رك��ن نجم ال��ج��ب��وري عن

خسارة تنظيم «داعش» لكبار قادته
في المرحلة األولى من عملية تحرير
المحافظة ،وأش��ار الجبوري إلى أن
«س��وء األح��وال الجوية اليوم عطل
إعالن تحرير قرية النصر بشكل كامل
من سيطرة تنظيم داعش».
م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة أع����دم تنظيم
«داع��ش»  5أطباء في صحة نينوى
ب��ع��د اع��ت��ق��ال��ه��م م��س��اء األح����د من
المستشفى العام بالموصل لرفضهم
معالجة عناصر التنظيم ،كما أعلن
وجهاء ورؤساء العشائر في نينوى
ع��ن براءتهم م��ن ممارسات تنظيم
«داع��ش» وأ ّك��دوا استعدادهم لحمل
السالح ومواجهة التنظيم.
وص���وال ً ال��ى ك��رك��وك ،حيث ُقتل
وأُص��ي��ب ع��دد م��ن مسلحي تنظيم
«داع���ش» إث��ر قصف مدفعية قوات
الحشد الشعبي على تجمعاتهم في
قرية البشير بمحافظة كركوك.وفي

السياق ،استشهد ثمانية اشخاص
وجرح أكثر من خمسة وعشرين في
حصيلة أولية النفجارين استهدفا ً
وسط العاصمة العراقية بغداد.
ووفق مصادر أمنية فإن االنفجار
األول استهدف تجمعا ً للعمال في
ش��ارع النضال ،فيما فجر انتحاري
مزنر بحزام ناسف نفسه في ساحة
الطيران في وسط المدينة المزدحم
عادة في الصباح.
من جهته ،أعلن اإلعالم الحربي في
العراق إخالء  2500مواطن من قرى
مهانة وخربردان وكوديلة إلى قضاء
مخمور جنوب الموصل ،وذلك بعدما
وجه سابقا ً نداء إلى العائالت الباقية
هناك للنزوح إلى مخمور.
ويأتي ذل��ك فيما تواصل القوات
المشتركة تعزيز م��واق��ع��ه��ا ،بعد
تحريرها  10قرى تفصل القضاء عن
ناحية القيارة.

مقتل �أمير «داع�ش» جنوب ذباب في تعز

تقرير �أممي ي�ؤكد مقتل �ستة �أطفال يومي ًا في اليمن

ليبيا :حكومة( ...تتمة �ص)9

برعاية األمم المتحدة في  17كانون األول  2015ينص
على تشكيل حكومة وف��اق وطني برئاسة فائز السراج
تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية
في حدود عامين كحد أقصى.
أما ميدانياً ،فقد اندلعت مساء االثنين اشتباكات عنيفة
بين جماعات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس.
وتواترت أنباء أن االشتباكات دارت بين مجموعتين
مسلحتين في منطقة غوط الشعال بالعاصمة طرابس ما
أسفر عن إغالق بعض الطرق بالعاصمة.

وأشار البيان إلى أن ما أقدمت عليه حكومة طرابلس
يعتبر تعديا ً واضحا ً على أبسط حقوق المواطن وخرقا ً
لالتفاقيات والقوانين الدولية.
وتشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة من الترقب بعد
إعالن فصائل مسلحة خالل بيانات رسمية أنها ستطلق
حربا ًَ «طويلة األمد» في حال دخلت حكومة الوفاق الليبية
للعاصمة التي يسيطرون عليها منذ شهر آب .2014
جدير بالذكر أن فرقاء ليبيا المشاركين في الحوار
السياسي وقعوا اتفاقا ً في الصخيرات بالمملكة المغربية

وأك��د المالكي أن «ال��ج��دل الدائر
بين القوى السياسية نحو التغيير
الجزئي أصبح غير مج ٍد وال يلبي
طموح الشعب العراقي» ،محذرا ً من
أن «الوقت بدأ ينفد» .ودعا المالكي
«القوى السياسية إلى حسم موقفها
بشكل واضح».
وك����ان رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب
العراقي سليم الجبوري أعلن خالل
جلسة أول من أمس االثنين ،اتفاق
الكتل السياسية على تحديد غ��دا ً
الخميس كآخر موعد لتقديم الكابينة
الوزارية الجديدة ،وأكد أن البرلمان
س��ي��ش��رع ف���ي اس��ت��ج��واب رئ��ي��س
الحكومة األسبوع المقبل في حال
انتهاء المدة من دون تقديم الكابينة
الوزارية.
وج���ه ال��ج��ب��وري ب��اس��م ن���واب
البرلمان نداء استغاثة إلى الحكومة
للعمل على إغاثة المدنيين في مدينة
الفلوجة.
وأع��ل��ن الجبوري أن موعد بدء
معركة تحرير الفلوجة من سيطرة
«داع��ش» وفتح منافذ آمنة لألهالي
المحاصرين فيها أصبح قريباً.
جاء ذلك في وقت انتشر فيه وسم
(هاشتاغ) «#الفلوجة ـ تقتل ـ جوعا»
على مواقع التواصل االجتماعي مع
تسجيل حاالت موت بسبب الجوع
وإره��اب تنظيم «داع��ش» واألوضاع
اإلنسانية المزرية ،التي يعيشها
نحو  10آالف عائلة محاصرة داخل
المدينة.
وف��ي ال��وق��ت ال���ذي تحاصر فيه
قوات عراقية مدعومة بقوات «الحشد
الشعبي» المدينة ،أق��دم «داع��ش»
على إعدام ستة أشخاص من سكانها
بتهمة التجسس لمصلحة الحكومة
العراقية .كما أعدم التنظيم اإلرهابي
أفراد بعض العائالت ،التي حاولت
الهرب من المدينة ،ورمى جثثهم في
نهر الفرات.
وك���ان رئ��ي��س مجلس ال��ش��ورى
اإلس�لام��ي علي الري��ج��ان��ي دان في
برقية تعزية بعثها الى رئيس مجلس
ال��ن��واب العراقي سليم الجبوري،

أص��درت منظمة األم��م المتحدة للطفولة
(اليونيسيف) تقريرا ً أمس لفتت فيه الى أن
الحرب الدائرة في اليمن تهدد حياة مئات
اآلالف من األطفال بسبب نقص التغذية،
وت��ردي الرعاية الصحية ،ونقص المياه
النظيفة.
التقرير ال��ذي حمل اس��م «الطفولة على
المحك» ،ورد فيه «أنه في المتوسط يُقتل أو
يصاب ستة أطفال على األقل يومياً» ،مؤكدا ً
مقتل  934ط��ف�لاً وإص��اب��ة  1356نتيجة
العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن.
و ُتقدر «اليونيسيف» وفاة حوالى «عشرة
آالف طفل تحت سن الخامسة خالل العام
الماضي بسبب نقص العالج».
كما ذك��ر التقرير «أن االنتهاكات التي
يتعرض لها األطفال تمتد لتشمل تجنيدهم
في األزمة ،إذ وثق التقرير  848حالة لصبية
تحت سن العاشرة يجبرون على المشاركة
في القتال».
ونقلت م��ص��ادر ع��ن ممثل اليونيسيف
في اليمن جوليان هارنيز «أن بدء الهدنة
ي��وم العاشر من نيسان قد يسمح لألسر
بالوصول إلى الخدمات الصحية وغيرها
من الخدمات التي تقدمها «اليونيسيف»».
وبحسب األم���م ال��م��ت��ح��دة ،ف��إن حوالى
 82في المئة من سكان اليمن بحاجة إلى
مساعدات إنسانية ،من بينهم  320ألف طفل

يعانون من نقص حاد في التغذية بشكل
يعيق نموهم.
كذلك يحتاج حوالى عشرة ماليين طفل
إلى مساعدات إنسانية لمنع تدهور حالتهم.
م��ي��دان��ي �اً ،أع��ل��ن م��ص��در عسكري يمني
مصرع من يعرف بـ«أمير» تنظيم «داعش»
في اليمن المدعو أبو أيوب األنصاري ومن
يسمى بالقاضي الشرعي للتنظيم المدعو
أب��و همة وذل��ك على أي��دي جنود الجيش
واللجان الشعبية في المنطقة الجنوبية
لمدينة ذباب بمحافظة تعز.
وأوض��ح المصدر لوكالة األنباء اليمنية
«س��ب��أ» أن وح���دة اإلس���ن���اد ال��ص��اروخ��ي
وال��م��دف��ع��ي للجيش وال��ل��ج��ان الشعبية
اس��ت��ه��دف��ت بقصف ص��اروخ��ي تجمعات
ل��م��رت��زق��ة ال���ع���دوان وال���غ���زاة ف��ي القرية
الجنوبية لمدينة ذب��اب ما أسفر عن مقتل
وج��رح ع��دد كبير منهم بينهم عناصر من
أخطر قيادات تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وأشار المصدر إلى أن «مروحية أميركية
حاولت إسعاف المدعو ابو أيوب األنصاري
أمير «داع��ش» في اليمن وإنقاذه لكن دون
ج��دوى» ،الفتا ً إلى أن من يس ّمى بالقاضي
الشرعي ل��ـ»داع��ش» في اليمن المدعو أبو
همة هو من أص��در أحكام اإلع��دام��ات على
األسرى الذين تم إعدامهم على أيدي التنظيم
في المحافظات الجنوبية».

وأش��اد المصدر بالعملية النوعية التي
ن ّفذها أب��ط��ال الجيش واللجان الشعبية
في إطار مهامهم المناطة بهم في التصدي
لعناصر «ال��ق��اع��دة» و»داع���ش» ومرتزقة
ال��ع��دوان وال��غ��زاة وتخليص ال��وط��ن من
شرورهم.
وح� ّي��ا المصدر اإلن��ج��ازات التي ح ّققها
أب��ط��ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية في
دحر عناصر «القاعدة» ومرتزقة العدوان
السعودي وتطهير الوطن من رج��س هذه
الشرذمة الشيطانية ودرء مخاطر اإلرهاب
الذي يفتك بالوطن ويزهق أرواح األبرياء
من دون وجه حق وتطال جرائمه البشعة
والوحشية الجميع من دون استثناء.
وأك��د المصدر« :ع��زم الجيش واللجان
الشعبية وإص��راره��م على مواصلة تنفيذ
مهامهم الوطنية بالتعاون مع أبناء الشعب
ل��دح��ر عناصر اإلره����اب ،على اع��ت��ب��ار أن
مواجهة اإلره���اب تجسيدا ً حقيقيا ً لخيار
ال��ش��ع��ب اليمني ف��ي ال��ص��م��ود لمواجهة
العدوان».
وف��ي ال��س��ي��اق ،واص��ل ط��ي��ران ال��ع��دوان
السعودي قصف أنحاء مختلفة في اليمن،
مستهدفا ً األحياء السكنية والمنشآت العامة
والخاصة.
واس��ت��ه��دف��ت ال���غ���ارات ج��ب��ل ن��ق��م ش��رق
صنعاء ،ومديرية ول��د ربيع في البيضاء

ومديرية ميفعة عنس بذمار .كما استهدفت
ثماني غ���ارات مناطق متفرقة بمديرية
صرواح في مأرب.
وع��اود الطيران السعودي قصف منازل
وم���زارع المواطنين بمديرية المتون في
الجوف.
في المقابل دك��ت ق��وات الجيش اليمني
واللجان الشعبية مواقع لمرتزقة الرياض
في منطقتي ذباب والوازعية بتعز بصواريخ
الكاتيوشا ،ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد
منهم ،كما قتل وأصيب ستة من المرتزقة
في كمين للقوات اليمنية بمنطقة الخرفان
بالعبدية جنوب مأرب.
وك��س��رت وح����دات م��ن رج����ال الجيش
واللجان الشعبية اليمنية زحفا ً كبيرا ً للغزاة
وال��م��رت��زق��ة على مدينة م��ي��دي بمحافظة
حجة شمال غرب اليمن ،فيما أوضح مصدر
عسكري بميدي أن القوات المهاجمة تقدمت
في المنطقة بغطاء جوي مكثف على مدينة
ميدي ال��ح��دودي��ة ،وأش��ار إل��ى أن الجيش
واللجان تصدوا للزحف وكبدوهم خسائر
كبيرة في األرواح والعتاد.
كما تمكنت األج��ه��زة األمنية واللجان
الشعبية م��ن إل��ق��اء ال��ق��ب��ض ع��ل��ى 103
عناصر من مرتزقة العدوان أثناء توجههم
إل��ى جبهات ال��ق��ت��ال ف��ي م���أرب وال��ج��وف
والبيضاء.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1ممثل فرنسي راحل من أفالمه «جان القمر»
2 .2بالد قديمة في أفريقيا الشمالية بين قرطاجة والمغرب،
يلوم
3 .3يتجارى بالحديث ،من األكالت الشعبية
4 .4متشابهان ،أرخبيل في األطلسي ،أول يراع
ّ 5 .5
أذل ،مدينة باكستانية
6 .6مدينة بلجيكية ،أتكلم بصوت منخفض
7 .7من النجوم ،عاصمة أوروبية ،أول أقابل
8 .8إسم موصول ،كتاب ألرسطو ،إهدمي البناء
9 .9مصيف لبناني ،يساعد
1010وافق الرأي ،أرشد ،غ ّنجت
1111للتفسير ،خالف عدمنا ،بحر
1212تطلبان فعل االمر ،سالم

1 .1مدينة مصرية ،قادم
2 .2والية أميركية ،مسابح رومانية شهيرة
3 .3من النجوم ،يعبر ،للتفسير
4 .4عودتنا ،مدينة هندية
5 .5عنده ،بلدة لبنانية ،حرف أبجدي مخفف
6 .6دولة أفريقية ،كتب
7 .7للنداء ،مدينة بريطانية
8 .8فم ،لدغ ،ضمير متصل
9 .9مصيبة ،مدينة سودانية ،جعل الشيء مستمرا ً ودائما ً
1010نفاخره ،أوطان
1111تهرب ،أعلى قمة في أميركا الشمالية بأالسكا
1212بلدة لبنانية ،تضجر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،289764135 ،167359438
،596483712 ،453821976
،734512689 ،812697543
،321975864 ،948136257
675248391

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1السلفادور ،اب  ) 2لب،
واست ،سألت  ) 3بنها ،اردمها 4
) حا ،رينوسا ،ما  ) 5رنم ،لدي،
هدهد  ) 6ابو ،تن  ) 7التينا ،اليمن

 ) 8ال��م��س ،ن��ه��رب ،ل��ي  ) 9حم،
اي��ار ،القس  ) 10مجدنا ،مرنها
 ) 11رنم ،نأتي ،يرد  ) 12دينار،
مربتا.
عموديا:
 ) 1البحر االحمر  ) 2لبنان،

المجند  ) 3مأتم ،دمي  ) 4لوار،
بيسان  ) 5ف��ا ،يلون ،يانا ) 6
اساند ،انا ،ار  ) 7دترويت ،هرمت
 ) 8دس ،نار ،ريم  ) 9رسماه ،لبان
 ) 10اه ،دبي ،لهيب  ) 11االمه،
ملقارت  ) 12بت ،ادونيس ،دا.

 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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Bingo
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة زينة
م� �ك���ي م � ��ن اخ�� � � ��راج اي � �ل� ��ي ف
حبيب .مدة العرض  90دقيقة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،دي��ون��ز ،فوكس،
سينمال).

Batman V Superman
فيلم تشويق من اخ��راج زاك
س� �ن� �ي ��در .م� ��دة ال� �ع ��رض 151
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
س� �ي� �ن� �م ��ا س� �ي� �ت ��ي ،س� �ي� �ن� �م ��ال،
فوكس).
My Big Fat Greek
Wedding 2
ف �ي �ل��م ك��وم��ي��دي ب �ط��ول��ة نيا
ف���اردال���وس م��ن اخ� ��راج كيرك
ج ��ون ��س .م� ��دة ال� �ع ��رض 100
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

Dofus
فيلم تصويري بطولة جان
كلود دون��دا من اخ��راج أنطوني
روك� � ��س .م� ��دة ال� �ع���رض 100
دقيقة ،ABC( .فوكس ،سينما
سيتي).
Triple 9
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة كايت
وي��ن��س��ل��ت م� ��ن اخ� � � ��راج ج ��ون
ه �ي �ل �ك��وت .م ��دة ال��ع��رض 115
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س �ي �ن �م��ال ،سينما
سيتي ،فوكس).

