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تعر�ض «الهالل الأحمر ال�سوري» ( ...تتمة �ص)9
ُّ

وذكرت الوزارة في بيان علقت فيه على قرار وقف «وفد مؤتمر
الرياض» مفاوضاته في جنيف ،أن موقف الوفد المعارض يمكن
أن يفسر بغياب أفكار حقيقية للتسوية لديه.
وأكد البيان أن مجموعة الرياض أظهرت مستوى منخفضا في
التفاوض بشأن األزمة السورية.
وذك��ر البيان أن موسكو ملتزمة بقرار فريق دع��م سوريا
ومجلس األم��ن بأن كامل القضايا التي تهم الجانب السوري
تنبغي مناقشتها في محادثات سورية سورية شاملة بوساطة
أو مباشرة.
على الصعيد االنساني ،اصيب عدد من سيارات االسعاف
التابعة للهالل األحمر ال��س��وري والحافالت المعدة إلخ��راج
أشخاص من بلدة مضايا في ريف دمشق جراء إطالق الجماعات
المسلحة النار عليها.
وجرح خمسة
وكان قد اس ُتشهد ثالث ُة اطفال من عائلة واحدة ُ
آخرون جراء قصف الجماعات االرهابية بالقذائف الصاروخية
بلدة َ َكفريا المحاصرة في ريف إدل��ب الشمالي .وخ�لال االيام
الماضية خرقت الجماعات االرهابية بشكل متكرر الهدنة في
ُ
الصواريخ والقذائف التي سقطت في
كفريا والفوعة واسفرت
البلدتين عن وقوع العديد من االصابات.
وأم��س دخلت  12سيارة اسعاف و 9حافالت ال��ى مضايا
وال��زب��دان��ي بريف دمشق إلخ��راج  250شخصا ،كما وصلت
سيارات اسعاف الى بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين بريف
ادل��ب الشمالي إلخ��راج عدد مماثل .وقالت مصادر محلية إن
عملية اخراج الجرحى ومرافقيهم لم تتم الى اآلن بسبب عرقلة
المسلحين للعملية.
وتشمل عملية اإلخراج الحاالت الصحية الحرجة والحاالت
المصابة بمرض سرطان الدم.
وتفرض الجماعات المسلحة حصارا ً خانقا ً على كفريا والفوعة
منذ سنوات ،ما تسبب بفقدان مقومات الحياة من غذاء ودواء
ووقود.
االتفاق ،كانت اكتملت االستعدادات له برعاية األمم المتحدة
الدولي والهالل األحمر السوريّ .
والصليب األحمر
ّ

وكانت عملية إخراج متبادلة أخرى قد تمت في أيلول العام
الماضي ،حيث أخ��رج أكثر م��ن  450شخصا ً بينهم جرحى
ومدنيون من بلدتي الفوعة وكفريا ومن مدينة الزبداني في ريف
دمشق.
وفي سياق متصل ،استعاد الجيش السوري جبل الدرة وتلة
المزار ومستودعات المركبات شمال شرق مدينة تدمر في ريف
الجنوبي قتل وجرح عشرات
الشرقي .وفي ريف حلب
حمص
ّ
ّ
المسلحين في كمين ن ّفذه الجيش قرب خان طومان والزربة .وفي
ريف الالذقية ،استعاد الجيش السوريّ تلة سيرياتيل القريبة من
سلسلة كباني شمال شرق الالذقية.

منظمات تدعو �أوباما
لإثارة حقوق الإن�سان بالخليج
دعت  14منظمة بحرينية وخليجية
ودول���ي���ة ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب���اراك
أوب��ام��ا إل��ى ح� ّ
�ث زعماء دول الخليج
على «تعزيز االستقرار الداخلي من
خالل االلتزام الكامل بحقوق اإلنسان
وبالمجتمع المدني الحر والمستقل».
وم���ن ال��م��ق��رر أن ي��ل��ت��ق��ي أوب��ام��ا
حلفاءه الخليجيين في الرياض اليوم
الخميس.
واف��اد موقع م��رآة البحرين ان هذه
المنظمات قالت في خطاب للرئيس
األم��ي��رك��ي إن ق��ي��ادات دول الخليج
مستمرة ف��ي م��س��ار مقلق بعيد عن
اإلصالح ،مشيرة إلى أن ملك السعودية
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وافق
على إعدام  47شخصا مطلع هذا العام،
بمن فيهم رجل الدين البارز آية الله
الشيخ نمر النمر.
وبالشأن البحريني ،أكدت المنظمات

أن النظام البحريني قام بتشديد قمعه
للمعارضة السياسية ولحرية التعبير
في ال��ب�لاد ،مشيرة إل��ى اعتقال أمين
عام الوفاق الشيخ علي سلمان وأمين
عام الوحدوي فاضل عباس والناشط
عبدالجليل السنكيس وأمين عام حركة
الحريات والديمقراطية «حق» حسن
مشيمع؛ على خلفية تعبيرهم السلمي
عن آرائهم.
كما لفتت المنظمات العتقال الناشطة
زينب الخواجة بمعية رضيعها.
وأش��ارت المنظمات ،في رسالتها،
إلى االعتقاالت التعسفية التي طالت
الناشطين في دولة اإلم��ارات العربية
المتحدة ودولة الكويت اللتين «تقمعان
التعبير السياسي ع��ن طريق حظر
الخطاب الذي ينتقد أيا من دول مجلس
التعاون الخليجي».
ودعت المنظمات الرئيس األميركي

«داع�ش» يق�صف ( ...تتمة �ص)9

هذا في وقت تتواصل فيه االشتباكات العنيفة مع المسلّحين
المتمركزين في تالل السلسلة المشرفة على جسر الشغور.
على صعيد أمني آخ��ر ،اندلعت اشتباكات بين ق��وات األمن
الكردية «األسايش» وقوات الدفاع الوطني في القامشلي.
وقال مصدر إن االشتباكات تركزت في مركز المدينة على خلفية
اعتقال القوات الحكومية السورية عنصرين اثنين من الوحدات
الكردية أول أمس الثالثاء ومن ثم نقلهم إلى دمشق.
وقال المصدر إن مركز المدينة مقسم إلى قسمين أحدهما تسيطر
عليه القوات الحكومية عند المربعات األمنية واآلخر تسيطر عليه
الوحدات الكردية.

القاهرة تطلب من مو�سكو
�أجهزة ل�سفين َتي «مي�سترال»
إل��ى «إث��ارة مواضيع حقوق اإلنسان
واإلص�لاح السياسي والديمقراطي»،
والمطالبة باإلفراج عن جميع السجناء
السياسيين في دول المجلس».
وو َّق��ع على البيان كل من االتحاد
األميركي للعمل ومؤتمر المنظمات
ال��ص��ن��اع��ي��ة ،أم��ي��رك��ي��ون م���ن أج��ل
الديمقراطية وح��ق��وق اإلن��س��ان في
البحرين ،الجمعية العربية لمراقبة
حقوق (أروى) ،مركز البحرين لحقوق
اإلن��س��ان ،معهد البحرين للحقوق
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة ،ال��م��رك��ز األوروب����ي
للديمقراطية وحقوق اإلن��س��ان ،بيت
ال��ح��ري��ة ،م��ن��ظ��م��ة ه��ي��وم��ن راي��ت��س
وال��ع��دال��ة ،ك��وي��ت ووت���ش ،مشروع
الديمقراطية ف��ي ال��ش��رق األوس���ط،
مراسلون بال حدود ،الهيئة السعودية
للحقوق والحريات ،مركز التضامن،
ومشروع السالم في اليمن.

توجهت مصر إلى روسيا بطلب تزويد حاملتي المروحيات «ميسترال»
اللتين اشترتهما من فرنسا بأجهزة إلكترونية السلكية.
وقال المصدر إن الوفد المصري أعرب في أعقاب المحادثات التي
أجراها مع شركة «روس أوبورون أكسبورت» الروسية عن رغبته في
نصب أجهزة إلكترونية السلكية روسية الصنع تشمل أجهزة الحرب
اإللكترونية في السفينتين المذكورتين وقد قدم طلبا بتوريدها.
وأضاف المصدر أن الوفد المصري ينوي تقديم طلب تفصيلي بهذا
الشأن أثناء عقد جولة قادمة من المحادثات مع الشركة الروسية ،فيما لم
تعلق شركة «روس أوبورون أكسبورت» على هذا الخبر.
وكانت وسائل إعالم قد أفادت في وقت سابق بأن روسيا ومصر بصدد
بحث مسألة توريد أنظمة االتصال والقيادة إلى القاهرة ،ولكن قرارا نهائيا
لم يتخذ بهذا الشأن .ولم يستبعد الجانب الروسي أيضا توريد مروحيات
«كا –  52كا» البحرية التي صممت خصيصا لحامالت المروحيات
«ميسترال» إلى الجانب المصري.
وكان رئيس الديوان الرئاسي الروسي سيرغي إيفانوف قد أعلن أن
مصر يمكن أن تشتري المروحيات الروسية واألجهزة بمبلغ يزيد عن
مليار دوالر.
يذكر أن مصر ستتسلم الصيف القادم حاملتي المروحيات «ميسترال»
اللتين كان من المفترض أن تسلمهما فرنسا لروسيا ،وفسخت صفقة
شرائهما على خلفية التطورات األخيرة في أوكرانيا.

قطر :الريا�ض «لعبت بذيلها» ف�أف�سدت الطبخة ال�سورية!؟
أشار رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني
إلى أن بالده كانت المحرك األساسي في األزمة السورية ،لتنقلب
عليها السعودية الحقا وتحاول االستئثار بالملف وحدها.
وقال الشيخ حمد في حديث لصحيفة «فاينانشال تايمز»
البريطانية أجري معه قبل أيام« :سأقول شيئا ربما أقوله للمرة
األول��ى ..عندما بدأنا ننخرط في سورية في  2012كان لدينا
ضوء أخضر بأن قطر هي التي ستقود ألن السعودية لم ترد
في ذلك الوقت أن تقود .بعد ذلك حصل تغيير في السياسة ولم
تخبرنا الرياض أنها تريدنا في المقعد الخلفي .وانتهى األمر
بأن أصبحنا نتنافس مع بعضنا وهذا لم يكن صحيا».
وفي شأن ما إذا كان األمر نفسه حصل في ليبيا بعد مقتل
القذافي ،حيث دعمت قطر واإلمارات فصيلين متناحرين ،أوضح
آل ثاني« :في النهاية كان هناك الكثير من الطباخين ولذلك
أفسدت الطبخة».
واعترف رئيس وزراء قطر السابق بأن اإليرانيين أذكى من
العرب قائال« :أعترف بشيء واح��د وهو أن اإليرانيين أذكى

وأكثر صبرا منا ،وهم المفاوضون األفضل» ،مضيفا« :أنظر كم
سنة تفاوضوا مع القوى العالمية .هل تعتقدون أن دولة عربية
يمكنها أن تفاوض لمثل هذه المدة؟».
وع��ن رأي��ه في سلسلة المقابالت التي أجراها الصحافي
األميركي جيفري غولدبرغ مع الرئيس األميركي باراك أوباما
ونشرها في مجلة «أتالنتيك» تحت عنوان« :عقيدة أوباما»،
حث الشيخ حمد بن جاسم الجميع على شكر أوباما ،مضيفا:
«بصراحة ،أنا أيضا محبط وال ألومه ،فنحن العرب لم نظهر أننا
حليف يمكن االعتماد عليه ،يجب أن تكون لدينا عالقة ممتازة
مع واشنطن ،لكن الواليات المتحدة لن تأتي إلى المنطقة كما
في السابق».
ومع ذلك لم يقل بن جاسم إنه ال يشارك اآلخرين أسفهم ،فقال:
«لم يكن هناك أبدا ت��وازن في العالقات الخليجية األميركية.
فعلى مدى  30عاما ظلت منطقة الخليج تتحكم في أسعار النفط
من أجل الغرب ،فماذا ربحنا في المقابل».
وأضاف« :عندما كانت أسعار النفط تهبط كثيرا كانوا يقولون

تحكموا في السعر .وعندما ترتفع يبدأون بالصراخ ويسموننا
كارتيل (اتحاد احتكاري) ويقولون ال يمكنكم فعل ذلك».

الجنوبية ال��ى بغداد لالعتصام حتى تقديم ال��وزراء
استقاالتهم من حكومة العبادي.
وق��ال أحمد خلف ،ضابط شرطة« :هناك تعزيزات
أمنية كبيرة انتشرت ف��ي محيط المنطقة الخضراء
وجميع المؤسسات الحكومية وخصوصا ال���وزارات
التي يتواجد أمامها المتظاهرون» .وتوقع خلف أن «تبدأ
القوات األمنية خالل الساعات القادمة فض االعتصامات
من المنطقة الخضراء باستخدام القوة بعد انتشار قوات
مكافحة الشغب».
وم��ن��ذ األس��ب��وع الماضي ي��واص��ل ع��ش��رات ال��ن��واب
العراقيين اعتصامهم داخ��ل مقر المجلس النيابي،
للمطالبة بإقالة رئيس المجلس سليم الجبوري ،إثر
تأجيل جلسة تصويت (الثالثاء) على مرشحي رئيس
الوزراء حيدر العبادي ،للتشكيلة الوزارية الجديدة التي
اقترحها ،إلى الخميس القادم.
ميدانياً ،أعلنت قيادة الحشد الشعبي في محافظة
األنبار ،أمس انطالق عملية عسكرية لتحرير مركز قضاء
الكرمة شرق الفلوجة ( 62كم غرب بغداد) باألنبار من
سيطرة تنظيم «داعش».
وق��ال العقيد فزع الجميلي آمر ل��واء مقاتلي عشائر
الكرمة في حديث للسومرية« :قوة من الجيش وبمساندة
مقاتلي العشائر تمكنت من تحرير قرى الروفة والدواية
والشرقية والغربية بالجزء الشمالي لمركز مدينة الكرمة
 53كم ش��رق ال��رم��ادي ،مشيرا إل��ى أن عملية التحرير
جاءت بعد عملية نوعية انطلقت صباح أمس.
وأض��اف الجميلي ،أن «العملية أسفرت عن مقتل
العشرات من عناصر «داعش» وتكبدهم خسائر مادية
وبشرية كبيرة» ،الفتا إلى أن «العملية جاءت تمهيدا
لتحرير مركز قضاء الكرمة بالكامل ومدينة الفلوجة».
من جانبها ،أك��دت السلطات األمنية العراقية ،أن
القوات األمنية انطلقت من الجهة الشمالية لمناطق ذراع
دجلة باتجاه منطقة البو خليفة من محورها األول ،أما
في المحور الثاني فقد انطلقت القوات من ذراع دجلة
باتجاه منطقة البو خنفر والدواية ،ولفتت السلطات إلى
أن قوات الحشد الشعبي والحشد العشائري وطيران
الجيش والقوات األمنية التابعة للفرقة الرابعة عشرة
تشارك في العملية.
وبحسب السلطات األمنية ،فإن عملية تحرير الكرمة،
ستمكن القوات العراقية من تطويق الفلوجة من جميع
االتجاهات ،وبالتالي تحريرها هي األخرى من سيطرة
تنظيم «داعش» المتطرف.

وتسيطر القوات األمنية والعشائر المساندة لها على
 70%من قضاء الكرمة شرق األنبار ،فيما تواصل تلك
القوات عمليات لتحرير الجزء المتبقي من المدينة.
وف��ي سياق متصل ،أعلن م��س��ؤول محور الكوير
مخمور في قوات البيشمركة العراقية سيروان برزاني
أمس أن تنظيم «داعش» قصف قواته بـ 12صاروخا
كيميائيا في المحور.
وقال بارزاني في تصريح صحافي« :تنظيم «داعش»
هاجم الليلة الماضية ،قوات البيشمركة قرب قرية أبو
شيت في محور الكوير بـ 12صاروخا كيميائيا وأسفر
القصف عن إصابة  6من القوات».
ي��ذك��ر أن ق���وات البيشمركة تعرضت الخميس
ال��م��اض��ي ،إل��ى قصف ب��ث�لاث ق��ذائ��ف ه���اون محملة
برؤوس كيميائية من قبل «داعش» ،ما أدى إلى مقتل
أحد عناصرها وإصابة  3آخرين.
م��ن جهة أخ��رى ،أعلنت اإلدارة المحلية لمدينة
ال��رم��ادي غ��رب العراق عن العثور على ث�لاث مقابر
جماعية تضم رفاتات لـ 30عسكريا ومدنيا جنوب
ال��م��دي��ن��ة ،قتلوا على ي��د عناصر تنظيم «داع���ش»
اإلرهابي.
وصرح قائمقام الرمادي إبراهيم العوسج ،األربعاء
 20أبريل /نيسان لوكالة «األنبار نيوز» ،بأنه «تم
العثور على ثالث مقابر جماعية في منطقة الملعب
جنوب الرمادي ،وتضم رفاتات لـ 30شخصا غالبيتهم
من العسكريين وبعضهم من المدنيين بينهم طفالن»،
مضيفا أن «تنظيم داعش قام بإعدامهم عندما سيطر
على الرمادي في منتصف عام .»2015
وأشار العوسج إلى أن تلك المقابر فتحت بإشراف
قاضي تحقيق ال��رم��ادي ونقلت الجثث إل��ى الطب
العدلي ،موضحا أن «المقابر تم العثور عليها بناء
على اعترافات عناصر تنظيم داعش الذين ألقي القبض
عليهم عند تحرير الرمادي» مركز محافظة األنبار.
من جهته ،ذكر قائد شرطة األنبار اللواء هادي كسار
رزيج لموقع «العربي الجديد» أن الضحايا أعدموا
بطريقة مباشرة ،ورميت جثثهم في منطقة الملعب
ومنطقة الوحدة القريبة منها ،مبينا أنها سابع مقبرة
يعثر عليها حتى اآلن لضحايا من سكان الرمادي.
هذا وال تزال فرق أمنية وصحية في مدينة الرمادي،
تنتشل الجثث من مواقع عدة بالمدينة ،تتكشف بين
فترة وأخرى خالل عملية تطهيرها وتفتيشها ،بحثا عن
القنابل والمتفجرات.

انفجار عنيف( ...تتمة �ص)9

م��ي��دان��ي�اً ،أك��د م��ص��در مطلع ،أن
التحالف السعودي وقوات الرئيس
المستقيل هادي واصلوا خروقاتهم
لوقف إط�لاق النار بمحافظة مأرب
شمال شرق اليمن.
ونقل ع��ن مصدر عسكري يمني
أن قوات الجيش واللجان الشعبية
ت��ص��دوا لمحاولة ت��ق��دم لهم مساء
ال��ث�لاث��اء ب��ات��ج��اه منطقة ال� َه��ل��ول
وع � ْرق��وب ال��ف� ْرع ش��رق جبل هَ ْيالن
االستراتيجي بمديرية ِ
صرواح غرب
م��أرب ،ما أدى إل��ى سقوط ع��دد من
القتلى والجرحى في صفوفهم.
وب��ح��س��ب ال��م��ص��در ن��ف��س��ه ،فقد
ساندت طائرات األباتشي التابعة
للتحالف ق��وات ه��ادي فاستهدفت
مواقع الجيش واللجان الشعبية
ف��ي جبل هَ �� ْي�لان وم��ن��ازل وم���زارع
المواطنين بالمديرية ذاتها.
ك��ذل��ك ش� ّن��ت ط��ائ��رات التحالف
ال��س��ع��ودي  3غ����ارات ج��وي��ة على

مديرية ِ
صرواح بالتزامن مع استمرار
التحليق المكثف ط��وال الساعات
القليلة الماضية فوق المديرية.
وفي نِهم شمال العاصمة صنعاء
أك��د مصدر عسكري يمني أن قوات
هادي والتحالف واصلت قصف مواقع
الجيش واللجان الشعبية بالصواريخ
والمدافع في جبل َ
الشبكة ومنطقتي
المِلح و َب� ْران ما أدى إلى سقوط عدد
من القتلى في صفوف ق��وات هادي
بينهم قيادي وذلك خالل ص ّد الجيش
واللجان الشعبية لمحاولة تقدم لهم
باتجاه المنطقتين.
وتشهد تعز جنوب اليمن هدوءا ً
حذرا ً على جميع جبهات القتال.
يأتي ذل��ك بعد خ��روق��ات لقوات
ه���ادي وال��ت��ح��ال��ف بقصف م��واق��ع
الجيش واللجان الشعبية في مديرية
ُذوباب الساحلية غرب تعز.
أما في العاصمة صنعاء فقد استمر
التحليق المكثف لطائرات التحالف

السعودي فوق المدينة وحتى صباح
أمس.
وهز انفجار عنيف شمال مدينة
ع��دن جنوب اليمن ج��راء محاولة
اس��ت��ه��داف ن��ق��ط��ة أم��ن��ي��ة ب��س��ي��ارة
مفخخة.
وقال مصدر مطلع ،إن انفجارا عنيفا
هز مساء أول أمس شمال المدينة جراء
تفجير سيارة مفخخة كانت متروكة
بجانب نقطة مصعبين األمنية خلف
منطقة الممدارة في المدخل الشمالي
لمدينة عدن والرابط بين محافظتي
لحج وأبين الجنوبيتين ،دون سقوط
خسائر بشرية.
وتأتي هذه العملية في ظل انفالت
أمني كبير تشهده مدينة عدن ،منذ ان
استولى عليها المسلحون الموالون
ل��ه��ادي بمساندة تنظيم القاعدة.
وشهدت المدينة اغتياالت واسعة
طالت مسؤولين ومسلحين ،يتبناها
على االغلب هذا التنظيم.
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1 .1زع��ي��م لبناني إشتهر ببسالته ف��ي مقاومة الحكم
العثماني ،نعم (باالجنبية)
2 .2بلدة لبنانية ،شهر ميالدي
3 .3هدم البناء ،جزيرة في المحيط الهندي
4 .4والد (بالعامية) ،رفاق السن ،وضعت خلسة
5 .5حيوان من فصيلة الرخويات ،لقب تركي أطلقه السالجقة
على بعض رجال البالط والوزراء والقادة
6 .6حيوان بحجم القط ،ص ّري ،أحالم
7 .7المحارب ،أداة جزم
8 .8تأملت ،دولة أفريقية
9 .9ضمن ،تخيلنا ،باشر العمل
1010أحالم ،جزيرة تنزانية
1111عاصفة بحرية ،يجيء ،غنج
1212كبر وتطور ،جزيرة إيطالية ،صاح التيس

1 .1من سالطين اليمن بالجاهلية
2 .2مدينة مغربية ،من الحمضيات
3 .3نباتات مرتفعة عن سطح األرض ،أضجر
4 .4م��ن األس��م��اء الخمسة ،أول أق��اب��ل ،جمهورية على
البلطيق
5 .5قطعت ،أداة جزم ،هلم
6 .6يواكبهم ،حرف أبجدي مخفف
7 .7جمهورية على األدرياتيك ،شريف
8 .8خبر ،ترقد
9 .9شهر مصري ،جزيرة أندونيسية ،باشر العمل
1010يحبكم ،أرض مرتفعة (بالجمع)
1111يألف ،الجواب ،حرف نصب
1212ال يباح به ،توجع ،مدينة سورية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،891725643 ،473169285
،642913578 ،265348719
،589476132 ،317852964
،134297856 ،726584391
958631427

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ال��ق��رن الذهبي  ) 2لب،
عاند ،دا  ) 3فنادق ،واترلو ) 4
رأي ،يندم  ) 5دنسناه ،نأتي 6
) ال ،ان ،لسان  ) 7سان موريتز،

سا  ) 8يمد ،بنين  ) 9تأيدنا،
رينو  ) 10اح ،بادله ،رمل ) 11
سندتنا ،الوني  ) 12تبر ،نال،
نح.
عموديا:
 ) 1الفردوسي ،اس  ) 2لبنان،

امتحنت  ) 3ايسلندا ،دب  ) 4رعد،
ن��ام ،يبتر  ) 5ناقيا ،وج��دان ) 6
ان ،نهار ،ن��دان  ) 7ل��دود ،نيبال
 ) 8امن ،تن ،هال  ) 9هدت ،الزير
 ) 10بارنتس ،نيرون  ) 11يأس،
نمنح  ) 12اول ،نابولي.

 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 Jungle Book
ف��ي��ل��م ت���ش���وي���ق ب���ط���ول���ة نيل
سيتهي من اخراج جون فافريو.
مدة العرض  105دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس ،سينمال).
Criminal
ف��ي��ل��م ت���ش���وي���ق ب���ط���ول���ة غ���ال
غ����������اودوت م�����ن اخ���������راج اري�����ل
ف����روم����ن .م�����دة ال����ع����رض 113
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).
Welcome to Lebanon
ف��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة وس���ام
ص��ب��اغ م��ن اخ����راج س��ي��ف شيخ
نجيب .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سيتس
كومبلكس ،سينما سيتي).
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 درام��ا بطولة جين رينو
م��ن اخ���راج بينجامين روتشر.
م��دة 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
جيلينهال من اخراج جين مارك.
مدة العرض  100دقيقة( .سينما
سيتي ،ABC ،فوكس ،سينمال،
سيتي كومبلكس).

