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الجي�ش يُحبط ( ...تتمة �ص)9

بهذا الصدد ،أشار رودسكوي إلى أن مجموعتين من
المسلحين يزيد عدد أفرادهما عن مئة شخص ،وصلتا من
بلدة الخليفة إلى مخيم حندرات شمال حلب ،ومعهم دبابة
و 22سيارة رباعية الدفع مزودة برشاشات من عيار كبير،
فيما وصلت عصابات قوامها حوالى مئتي مسلح إلى بلدة
تل هدية في ريف حلب الشمالي.
وحسب قوله ،يتركز نحو  10آالف مسلح في محافظة
حلب ،منهم حوالى  8آالف من عناصر «جبهة النصرة»
يتواجدون جنوب غرب حلب ،و 1,5ألف آخرين شمال
المدينة.
في سياق متصل ،ذكرت الهيئة أن عدد البلدات السورية
التي انضمت إلى عملية المصالحة ازداد ليبلغ  61بلدة.
ميدانياً ،كثف الطيران الحربي السوري من غاراته
على تجمعات وأوكار لتنظيم «داعش» المدرج على الئحة
اإلرهاب الدولية في ريف دمشق الشمالي الشرقي.
وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ»سانا» بأن الغارات
الجوية تركزت على تجمعات آلليات وتحصينات إلرهابيي
تنظيم «داعش» في منطقتي خان ابو الشامات والكسارات
بريف دمشق الشمالي الشرقي.
وأشار المصدر إلى «تكبد إرهابيي التنظيم عشرات القتلى
خالل الغارات الجوية وتدمير آليات لهم محملة باألسلحة
والذخيرة وأخرى مزودة برشاشات متنوعة».
وأكد مصدر عسكري تدمير مقر قيادة لتنظيم «جبهة
النصرة» المدرج على الئحة اإلره��اب الدولية في قرية
تيرمعلة بريف حمص الشمالي.
وأف���اد المصدر ب��أن س�لاح الجو ف��ي الجيش العربي
السوري نفذ صباح اليوم طلعة على أحد مقار قيادة تنظيم

«الدفاع اليمنية» ( ...تتمة �ص)9

جبهة النصرة اإلرهابي على أط��راف القرية ما أسفر عن
«تدميره بالكامل».
وتنتشر في قرية تيرمعلة الواقعة على بعد  7كم شمال
مدينة حمص مجموعات إرهابية أغلبية أفرادها من «جبهة
النصرة» وم��ا يسمى «حركة أح��رار الشام اإلسالمية»
المرتبطة بالنظام السعودي الوهابي.
وفي ريف الالذقية أحبطت وحدات من الجيش والقوات
المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية هجوما
إره��اب��ي��ا على نقاط عسكرية ف��ي ناحية كنسبا بريف
المحافظة الشمالي الشرقي.
وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ»سانا» بأن وحدات
من الجيش «اشتبكت مع مجموعات إرهابية منضوية تحت
زعامة تنظيم «جبهة النصرة» خالل اعتدائها على نقاط
عسكرية على اتجاه جبلي أبو علي والقاموع» في ناحية
كنسبا نحو  55كم إلى الشمال الشرقي من مدينة الالذقية.
وبين المصدر أن االشتباك أسفر عن «تدمير عربة مدرعة
ومقتل وإصابة العشرات من اإلرهابيين».
ولفت المصدر إلى أن وح��دات من الجيش بالتعاون
م��ع مجموعات ال��دف��اع الشعبية «ت��واص��ل استهداف
ومطاردة فلول تلك المجموعات التي فرت باتجاه األراضي
التركية».
وتنتشر في ريف الالذقية الشمالي والشمالي الشرقي
تنظيمات إرهابية تكفيرية بينها «جبهة النصرة» وما
يسمى «لواء أحرار الساحل» و»لواء السلطان عبد الحميد»
و»حركة أحرار الشام اإلسالمية» وغيرها من التنظيمات
التي تضم في صفوفها إرهابيين أجانب يتسللون عبر
الحدود التركية.

المخابرات الألمانية :المهاجرون عيون «داع�ش» في بالدنا
وانضموا إلى تنظيم «داع��ش» ،مشيرة في السياق إلى أن
 %70من العائدين شاركوا في القتال أو استكملوا تدريبات
عسكرية.
وأكد رئيس جهاز المخابرات األلماني الداخلي أن بالده
تفادت التعرض لهجوم كبير بفضل نجاح عمل السلطات
األمنية والحظ ،إذ لم يعمل جهاز لتفجير قنبلة كما ينبغي في
حالة أو حالتين.
ففي عام  2014اتهم ألماني ،وصف بأنه إسالمي متطرف،
بزرع قنبلة أنبوبية لم تنفجر على اإلطالق في محطة قطارات
بون ،وفي  ،2012و  2006لم تنفجر حقيبتان ملغومتان
تركهما إرهابيون في قطارين في كولونيا.
وفي رده عن عدد اإلسالميين الذين يصنفون على أنهم
شديدو الخطورة في ألمانيا ،قال ماسن إنه يوجد قرابة 1100
إسالمي ينظر إليهم على أنهم يشكلون خطرا إرهابيا محتمال،
مضيفا أن جهاز المخابرات على علم بنحو  300محاولة من
سلفيين وإسالميين آخرين لتجنيد الجئين.
وأعرب المسؤول األلماني عن قلقه قائال« :أشعر بقلق بشكل
خاص من األوالد القصر الكثيرين الذين ليس معهم ذووهم»،
مشيرا إلى أن هذه الفئة يجري استهدافها عن عمد».
وق��ال المسؤول األمني في االستخبارات إنه يعرف منذ
البداية أن «داع��ش» قد تستفيد من تدفق المهاجرين إلى
أوروبا ،وأضاف بأن المشكلة الكبرى في تدفق المهاجرين هي
أن العديد منهم( ،حوالى  70في المئة) ،ليس لديهم هويات
شخصية صالحة.
واعتبر ماسن أن تنظيم «داعش» ظاهرة أكبر من الجماعات
اإلرهابية األخرى كالقاعدة ،مبينا أن التنظيم يشبه حكومة
لديها مدن وجامعات ومستشفيات ،مضيفا أن «داعش» ينشط
في سيناء والشيشان ونيجيريا ،واليمن وكذلك أفغانستان.

صرح هانز جيورج ماسن رئيس جهاز المخابرات األلماني
الداخلي بأن تنظيم «داعش» يريد تنفيذ هجمات في ألمانيا
وبأن الوضع األمني «خطير للغاية».
وأشار ماسن ،في تصريح لصحيفة «داي فالت» األلمانية،
إلى أن التنظيم اإلرهابي يستقطب المتعاطفين من المهاجرين
الجدد الذين وطئت أقدامهم أوروبا.
وقال رئيس جهاز المخابرات الداخلية األلماني إنه ال يعلم
بمؤامرة محددة لشن هجوم.
وشدد رئيس جهاز األمن األلماني على أن الوقت قد حان
لجميع البلدان المعنية للعمل كفريق واح��د ضد اإلره��اب،
مؤكدا أن ألمانيا تتعاون بشكل وثيق وجيد مع روسيا في هذا
المجال.
يذكر أن التنظيم ك��ان قد بث تسجيال مصورا الثالثاء
الماضي أشار فيه إلى أنه قد يشن هجمات أخرى في الغرب
بعد تفجيرات بروكسل وهجمات باريس ،محددا لندن وبرلين
وروما كأهداف محتملة.
وأردف ماسن قائال إن دعاية التنظيم تهدف إلى تشجيع
أنصارها على شن هجمات في ألمانيا.
وبين ماسن أن هناك قضايا عدة تربط بين ألمان عائدين
من سوريا وخطط لشن هجمات ،وحذر من أن الخطر الذي
يشكله المتشددون من ألمانيا ما زال «قويا».
ونقلت الصحيفة ردا من الحكومة األلمانية على استفسار
من حزب الخضر المعارض قالت فيه إن أوامر اعتقال صدرت
ض��د  76مشتبها بهم م��ن المتشددين ال��ذي��ن يعتقد أنهم
مستعدون للجوء إلى العنف.
وأضافت أن قرابة  150شخصا عادوا إلى ألمانيا من بين
أكثر من  800شخص تعلم السلطات األمنية أنهم سافروا
إلى سورية وشمال العراق في السنوات القليلة الماضية

وكان قد سج ّل في الساعات الخمس عشرة الماضية
سلسلة خ��روق لوقف إط�لاق النار ال��ذي ُب��دئ بتطبيقه
منتصف الليلة الماضية.
وقد أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن «طائرات التحالف
السعوديّ أنزلت أسلح ًة لقوات هادي في منطقة التربة
جنوب تعز» في خرق واضح لوقف إطالق النار .وأضافت
أنّ طائرات التحالف ش ّنت غارة على منطقة كالبة شمال
مدينة تعز جنوب البالد ،مشيرة إلى أن قوات الرئيس
هادي حاولت التقدم باتجاه جبل جرة شمال مدينة تعز
جنوب البالد.
وف��ي ص��ن��ع��اء ،أف���اد م��ص��در ب���أنّ ط��ائ��رات التحالف
السعوديّ أغ��ارت على جبل نهم .وأض��اف المصدر بأنّ
طائرات التحالف السعودي شنت غار ًة جوية على مدينة
الحوطة عاصمة محافظة لحج جنوب اليمن ،وذلك بعد
نحو ساعة من دخول اتفاق وقف اطالق النار.
مدفعي متبادل ف��ي األحياء
وف��ي تعز ج��رى قصف
ّ
الشرقية للمدينة بعد دقائق من بدء سريان وقف إطالق
النار أيضاً.
وبالتزامن ،أعلن فصيل مسلح م��وا ٍل للرئيس هادي
السعوديّ في تعز جنوب اليمن رفضه اتفاق
والتحالف ّ
وق��ف إط�ل�اق ال��ن��ار .وق���ال الفصيل ال��م��ع��روف ب��ـ»ل��واء
الصعاليك» ،في بيان له ،انه ال يعترف بأي هدنة أو تهدئة.
وأشار إلى أن «السياسة واألح��زاب خذلت تعز» بحسب
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تعبيره .كما شدد على أنه لن يقبل أي حوار ما دامت تعز
محاصر ًة وفق ما ذكر البيان.
وفي سياق ميداني آخر ،سيطرت عناصر «القاعدة»
أمس على مديرية المحفد بمحافظة أبين وسط تنامي نفوذ
الجماعات التكفيرية في المدن والمحافظات الجنوبية
بدعم من قوات العدوان واالحتالل.
وبحسب موقع «المسيرة» ،فقد قالت مصادر محلية إن
سيطرة العناصر المسلحة جاء بعد هجوم شنته على عدد
من المواقع العسكرية.
ووفقا للمصادر ،فقد استحدثت العناصر نقاط تفتيش
لها عقب سيطرتها على المديرية.
وكان مسلحو القاعدة قد سيطروا في  20شباط الماضي
على مديرية أحور لتكون «القاعدة» قد سيطرت بذلك على
معظم أجزاء المحافظة الساحلية.
وتقع محافظة أبين إلى الجنوب الشرقي للعاصمة
صنعاء ،وتبعد عنها مسافة تصل إلى ( )427كيلو مترا،
وتتصل من الشرق بمحافظة شبوة ومن الغرب بمحافظتي
عدن ولحج ومن الشمال بمحافظتي شبوة والبيضاء إلى
جانب أجزاء من يافع العليا ،أما من الجنوب فيحدها البحر
العربي الذي تطل عليه شواطئها ،ويشكل سكان المحافظة
ما نسبته ( )2.2%من إجمالي سكان الجمهورية ،ويبلغ
عدد مديرياتها ( )11مديرية ،ومدينة زنجبار هي مركز
المحافظة.

بعد اعتراف �أوباما ب�أنه �أخط�أ التقدير

الكرملين :ليبيا باتت دولة فا�شلة

العلم العراقي ( ...تتمة �ص)9
وق��ال المحالوي خ�لال مؤتمر صحافي« :إن معظم
مناطق الرمادي أُخليت من العبوات الناسفة والمخلفات
الحربية» ،داعيًا أهالي المدينة إلى «اإلب�لاغ عن وجود
العبوات الناسفة».
وأضاف المحالوي« :لقد تم افتتاح ثالثة ممرات آمنة
إلخالء العوائل من مدينة الفلوجة».
من جانبه ،قال فليح في كلمة له خالل المؤتمر« ،إن
أكثر من  10آالف أس��رة ع��ادت إل��ى مناطق سكناها في
الرمادي».
يشار إلى أن آالف األسر النازحة بدأت ،أمس ،بالعودة
إل��ى مدينة ال��رم��ادي بعد تأهيلها باستثناء ع��دد من
المناطق.
وكان محافظ األنبار صهيب ال��راوي أعلن عن انتهاء
االستعدادات لتحرير الفلوجة من سيطرة تنظيم «داعش»،
فيما أش��ار إل��ى أن ع��دد األس��ر النازحة التي ع��ادت إلى
الرمادي تجاوز  11ألف أسرة.
على صعيد آخر ،أفاد مصدر في الشرطة ،أمس ،عن
إصابة ثالثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد.
وقال المصدر في حديث صحافي «إن عبوة ناسفة مزروعة

في الوقت نفسه ،أعربت القوى الوطنية واإلسالمية في قطاع غزة عن
استهجانها واستغرابها الشديد للقرار الشفوي الذي أُبلغت به الجبهة من قبل
رئيس الصندوق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية د .رمزي خوري ،معتبرة
إياه مخالفة واضحة للنظام األساسي لمنظمة التحرير.
وأكدت هذه القوى خالل اجتماع اليوم أن هذا القرار ال ينسجم مع تقاليد العمل
الفلسطيني وال يعكس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية،
ومن شأنه تعكير صفو العالقات الوطنية في الساحة الفلسطينية وتعميق أزمة
المؤسسات الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني.
كما عبرت ه��ذه القوى عن تقديرها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
ولمواقفها كفصيل أساسي وشريك أصيل في النضال الوطني ،مطالبة الرئيس
بالعودة عن هذا القرار الذي يتجاوز ق��رارات المجلس الوطني الفلسطيني
المؤسسة التشريعية األولى التي قررت صرف هذه المخصصات.
وفي سياق آخر ،اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووت��ش» قوات االحتالل
باإلساءة إلى أطفال فلسطينيين محتجزين في الضفة الغربية .وأكدت المنظمة
أن عدد األطفال الفلسطينيين الذين اعتقلوا زاد بأكثر من الضعف منذ تشرين
األول الماضي.
وأكدت المنظمة أن القوات الصهيونية لجأت ،بال ضرورة ،إلى استخدام القوة
أثناء اعتقال األطفال واحتجازهم وضربهم في بعض الحاالت .وأشارت إلى أن
القوات الصهيونية عمدت إلى احتجاز األطفال في أوضاع غير آمنة ،كاشفة أن
محامين ومنظمات حقوقية قالوا لها إن «إسرائيل» لجأت على نحو ممنهج إلى
استجواب األطفال من دون حضور اآلباء ما يعني خرق القوانين الدولية».

على جانب طريق في منطقة الحماميات ضمن قضاء
التاجي شمال بغداد انفجرت صباح اليوم ،ما أسفر عن
إصابة ثالثة مدنيين صادف وجودهم في المكان لحظة
االنفجار» .وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن
اسمه« ،إن قوة أمنية طوقت المكان ،فيما ُنقل المصابون
الى المستشفى لتلقي العالج».
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين واآلخر ،أعمال
عنف وتفجيرات ،إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف
المدنيين وعناصر األجهزة األمنية في مناطق متفرقة منها،
ما يسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.
وكانت ق��وات األم��ن العراقية قد تمكنت من قتل 11
مسلحاً ،وتدمير آليات تابعة للمسلحين في غير منطقة
ضمن عمليات غرب بغداد ،بحسب ما أف��ادت به قيادة
العمليات.
وفي جنوب الفلوجة دمرت طائرات الجيش آلية تحمل
سالحاً ،وقتلت عددا ً من المسلحين في منطقة المعامير.
كذلك جرى تفكيك عبوة ناسفة في منطقة حي البساتين
في األعظمية .أما في نينوى فقد استهدفت طائرات التحالف
بقيادة واشنطن سيارة مفخخة وقتلت ثالثة مسلحين.

ق��ال المتحدث ب��اس��م الكرملين
ديميتري بيسكوف ،أمس ،إن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين أكد مرارا ً أن
الوضع المتأزم في ليبيا حاليا جاء
نتيج ًة لسلوك مجموعة من الدول.
وتعليقا على اع��ت��راف الرئيس
األميركي ب��اراك أوباما بأن العملية
العسكرية في ليبيا كانت خطأ ،قال
بيسكوف في حديث لوكالة «تاس»،
إن ال��وض��ع ف��ي ليبيا ه��و نتيجة
لتدخل مجموعة من ال��دول عسكريا
في هذا البلد لقلب نظام حكم معمر
ال��ق��ذاف��ي .وأش���ار بيسكوف إل��ى أن
بوتين ،عبر عن أسفه أكثر من مرة عما
آلت إليه األوض��اع بسبب استعمال
القوة والقضاء على القذافي .وقال
بيسكوف« :لألسف نرى اآلن أن ليبيا
باتت دولة فاشلة».
وك���ان ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب��اراك

أوباما قد تحدث في مقابلة مع قناة
«ف��وك��س ن��ي��وز» ع��ن س��وء دراس��ت��ه
لعواقب التدخل العسكري في ليبيا،
معتبرا موافقته على هذا التدخل من
أكبر أخطائه السياسية .وق��ال ردا
على سؤال حول أهم أخطائه« :ربما
ه��و ع��دم أخ��ذي بالحسبان عواقب
التدخل في ليبيا الذي اعتبرته خطوة
صحيحة».
وك��ان وزي��ر الخارجية األميركي
جون كيري قد أكد في كانون األول
الماضي ،أن الواليات المتحدة ارتكبت
خطأ في ليبيا .وفي مقابلة مع قناة
«روسيا ـ  »1ذكر كيري أن الرئيس
أوب��ام��ا اعترف ب��أن بعض خطوات
واشنطن في ليبيا كانت خاطئة ألن
«أميركا لم تقم بكل ما كان يجب فعله
إلقامة حكومة شرعية (في ليبيا) بعد
التدخل العسكري فيها».

مر�صد بحريني ي�ؤكد ح�صول  67حالة اعتقال خالل �آذار

المنامة :ت�أجيل محاكمة ال�شيخ �سلمان �إلى  30ني�سان الحالي
ق ّررت محكمة االستئناف في البحرين تأجيل جلسة محاكمة
األمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الى  30نيسان
الجاري للنطق بالحكم ،بعد أن استمعت اليوم الى مرافعة
النيابة ومداخلة من سماحته ،الى جانب عرض فريق الدفاع
ّ
بحق زعيم المعارضة.
لمقاطع فيديو تدحض االدعاءات الملفقة
جمعية «ال��وف��اق» أوضحت في بيان لها أن ما تم عرضه
من شرائط فيديو من قبل هيئة الدفاع لزعيم المعارضة تثبت
براءته وكيف تم اقتطاع واجتزاء الفيديوهات التي بنيت عليها
القضية.
وأكدت «الوفاق» أن الفيديوهات التي عرضت خالل الجلسة
هي الفيديوهات الحقيقية التي تجعل من التهم الموجهة للشيخ
سلمان بال قيمة ،ألنها تنسف ما فيها.
سجل مرصد الوحدوي لحقوق اإلنسان خالل شهر
إلى ذلكّ ،
آذار الماضي  67حالة اعتقال في مختلف مناطق وقرى البحرين،
من بينها  10حاالت اعتقال ألطفال ،كما رصد إصدار  54حكمًا
بما مجموعه  544عامًا على متهمين في قضايا أمنيّة وسياسيّة،
بينها سبعة أحكام بالمؤ ّبد وثالثة أحكام باإلبعاد وحكمان
بسحب الجنسيّة لك ّل من إبراهيم كريمي وعلي إسفنديار.
وافاد موقع منامة بوست ان المرصد أشار في بيانه إلى أنّ
سجلت أكبر عدد من حاالت االعتقال حيث بلغت
منطقة سترة ّ
 11حالة بما نسبته  14,4%من المجموع الكلّي لحاالت االعتقال
خالل هذا الشهر ،تالها ك ّل من الديه والمح ّرق بعدد  4اعتقاالت
وبما نسبته  5.2%لك ّل منهما.
وأضاف بأ ّنه في يوم الثالثين من شهر آذار الماضي تم رصد
أكبر عدد من حاالت االعتقال التي بلغت  15حالة بما نسبته

البلديّ السابق صادق ربيع الذي تم اإلفراج عنه الح ًقا ،وكذلك
الناشطة زينب الخواجة مع طفلها ،وت��م الحكم على طيبة
درويش بالحبس لمدة خمس سنوات بتهمة إيواء مطلوبين.

 19.7%من مجموع حاالت االعتقال ،تاله اليوم الثالث عشر بما
مجموعه  10حاالت اعتقال أي بما نسبته .13,1%
ولفت إلى أنّ الشهر الماضي تم فيه اعتقال العضو بالمجلس

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة
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1 .1شاعر لبناني معاصر راحل ،قطع
2 .2من األنبياء ،من آلهة الفراعنة
3 .3جواب ،تجمعان الكتاب
4 .4والية أميركية ،بلدة لبنانية
5 .5أول أيلول ،شهر ميالدي
6 .6ضعفت ،جمعت عن األرض ،نشي
7 .7أداة ج��زم ،فيلسوف صيني يعتبر مؤسس مذهب
الطاوية ،ضعف
8 .8خالف كثرا ،حرف نصب ،إبننا
9 .9أطلب منه فعل األمر ،جميع
1010قرية سورية ،لدي
1111للندبة ،يحاميا ع��ن ،م��ن ك��ان��ت أسنانهم صغيرة
ومتالصقة
1212أليف ،نتهم

1 .1للتفسير ،فنان لبناني راحل
2 .2من الطيور ،أعلى قمم العالم وأضخمها
3 .3شجر معمر ،أجل
4 .4للنداء ،مرفأ أميركي ،صوت حزين
5 .5أرخبيل يفصل بين األطلسي والبحر الكاريبي ،من
المحيطات
6 .6إله النور والفنون والجمال عند اليونان ،قنوط
7 .7شأني ،م ّد الحبل ،حرف أبجدي
8 .8أداة إحدى الحواس ،أشحذ ،حرف جر
9 .9أمة (بالجمع) ،جيد (باألجنبية) ،رجع
1010عمران ،مذهب
1111والد (بالعامية) ،بلدة لبنانية ،أقرض المال
1212تأتي قبل ،محارم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،936457812 ،751982364
،267195438 ،482631975
،395748126 ،148263759
،873529641 ،514876293
629314587

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الدومينيكان  ) 2ي ي،
يال ،ري ،اخ  ) 3ناكل ،في ،نما 4
) كان ،ينادما  ) 5جازيت ،المد 6
) ادونيس نصر ،وا  ) 7لو ،دت،

دالل  ) 8خ���دري ،ات��م��ي ،ال ) 9
وال��ي ،رنم  ) 10روان ،ام��ي ،نار
 ) 11باب المندب ،نق  ) 12كدي،
حانوت.
عموديا:
 ) 1اي ،ك��م��ال خير ب��ك ) 2

لينا ،دود ،وأد  ) 3أنجو ،روابي 4
) ويك ،انديانا  ) 5ماليزيا ،لي 6
) يل ،نيس ،ايام  ) 7فاتنات ،منح
 ) 8يريد ،مريدا  ) 9كي ،ماردين،
بن  ) 10نال ،من  ) 11نام ،موال،
انت  ) 12خالد االزرق.

 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 Boss
فيلم كوميدي بطولة ميليسا
م� ��اك ك ��ارث ��ي م ��ن اخ� � ��راج بين
ف���ال� �ك���ون .م � ��دة ال � �ع� ��رض 99
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
The Squad
فيلم دراما بطولة جين رينو
م��ن اخ��راج بينجامين روتشر.
مدة العرض  92قيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
غاالكسي ،فوكس).
Demolition
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب� �ط ��ول��ة ج��اك
ج �ي �ل �ي �ن �ه��ال م���ن اخ � � ��راج جين
مارك .مدة العرض  100دقيقة.
(سينما سيتي ،ABC ،فوكس،
سينمال ،سيتي كومبلكس).
Misconduct
ف �ي �ل��م درام � ��ا ب �ط��ول��ة ج��وش
دوه��ام��ل م��ن إخ���راج شينتارو
شيموساوا .مدة العرض 106
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
ساليناس ،غاالكسي).
Cloverfield Lane 10
ف �ي �ل��م درام�� ��ا ب �ط��ول��ة م ��اري
ال �ي��زاب��ت وي�ن�س�ت�ي��د م��ن اخ ��راج
دان ت ��راش� �ت� �ي� �ن� �ب� �ي ��رغ .م���دة
ال�ع��رض  105دق��ائ��ق،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،س �ي �ن �م��ا س �ي �ت��ي،
سينمال ،فوكس).
Queen of the Desert
فيلم درام ��ا ب�ط��ول��ة جايمس
ف ��ران� �ك ��و م� ��ن اخ � � ��راج وي��رم��ر
ه� �ي ��رزوغ .م ��دة ال �ع��رض 128
دقيقة( .سينمال ،سينما سيتي،
.)ABC

