14

السنة السابعة  /اخلميس  28 /نيسان  / 2016العــدد 2066
Seventh year / Thursday / 28 April 2016 / Issue No. 2066

تتمات  /ت�سلية
الهدنة ال�سورية ( ...تتمة �ص)9

من جهته ،أعلن السفير التركي لدى روسيا ،أوميت
يارديم ،أن بالده ال ترى ضرورة لنشر مراقبين دوليين
على الحدود التركية السورية.
وقال المسؤول التركي ،في مؤتمر صحافي عقده أمس،
في موسكو« :هذه المسألة ليست ضمن األجندة التركية،
وال نرى ضرورة لذلك».
يذكر أن موسكو قد أعربت في وقت سابق م��رارا عن
قلقها من عمليات دائمة لعبور المسلحين الحدود التركية
السورية لالنضمام إلى صفوف التنظيمات اإلرهابية
الناشطة في سوريا.
ودعت روسيا إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل إغالق
المناطق الحدودية ،التي يتسلل عبرها المسلحون إلى
األراضي السورية.
ميدانياً ،وصل نحو  150جنديا أميركيا ،أمس ،بينهم
ضباط ،إلى مطار رميالن في الحسكة الواقع تحت سيطرة
القوات الكردية ،حسبما ذكرت تقارير إعالمية.
ويأتي التطور الميداني ،على ض��وء إع�لان الرئيس
األميركي إرسال  250جنديا إضافيا إلى سورية ،لتدريب
ومساعدة «القوات المحلية» في حربها ضد تنظيم داعش،
ومن دون موافقة الحكومة السورية.
وتهدف عملية نشر جنود أميركيين إضافيين إلى تحقيق
مزيد من المكاسب ضد تنظيم داعش .ويرى المراقبون أن

قوات عراقية( ...تتمة �ص)9

هذه الخطوة تعكس ثقة الواليات المتحدة في قدرة القوات
التي تدعمها داخل سورية والعراق الستعادة األراضي
التي يسيطر عليها مسلحو التنظيم.
وفي السياق ،تداولت مواقع الكترونية مقربة من تنظيم
«أح��رار الشام» ،أمس ،أنباء عن مقتل القائد العسكري
سعود العساف التابع للتنظيم بتفجير عبوة ناسفة قرب
قرية معصران بإدلب.
تنظيم «أح��رار الشام» هو أح��د الفصائل العسكرية
اإلسالمية التي نشأت مع بداية األحداث في سورية وذلك
باتحاد أربعة فصائل إسالمية سورية وهي« :كتائب أحرار
الشام» و«حركة الفجر اإلسالمية» و«جماعة الطليعة
اإلسالمية» و«كتائب اإليمان المقاتلة».
ه��ذا وق��د دع��ت موسكو مؤخرا مجلس األم��ن الدولي
إلى إدراج «أح��رار الشام» و«جيش اإلس�لام» في قائمة
المنظمات االرهابية.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى األمم المتحدة فيتالي
تشوركين إن الوفد الروسي وجه للجنة مكافحة اإلرهاب
لألمم المتحدة التي تقوم بمتابعة عمل العقوبات
المفروضة على تنظيمي «داع��ش» و«ال��ق��اع��دة» ،طلبا
بإدراج تنظيمين آخرين ،وهما «أحرار الشام» و«جيش
اإلسالم» في قائمة العقوبات لهذه اآللية المساعدة لألمم
المتحدة.

ال نحب �أن( ...تتمة �ص)9

ويظهر الفيديو ذخائر ومعدات عسكرية
ومعدات إغاثة ،ألقتها الطائرات األميركية
للدواعش في المنطقة الواقعة بين جبال
مكحول وبيجي في محافظة ص�لاح الدين
لكنها وقعت في ايدي القوات العراقية.
وليست هذه المرة االولى التي تسقط فيها
الطائرات االميركية اسلحة وذخائر لتنظيم
داعش االرهابي ،فقد سبق مثل ذلك في االنبار
وص�لاح الدين ودي��ال��ى ،كما قصفت القوات
االميركية ق��وات الحشد الشعبي والجيش
العراقي م��رات ع��دي��دة اث��ن��اء قتال االخيرة
لعناصر «داعش» وفي كل مرة كانت الذريعة
االميركية هي «خطأ» الطيارين!
وفي السياق ،أقدم ضابط شرطة عراقي
على عملية بطولية عندما بادر إلى احتضان
انتحاري يرتدي حزاما ناسفا ،في محاولة
ل��م��ن��ع��ه م���ن ت��ف��ج��ي��ر ن��ف��س��ه وس���ط تجمع
للمتسوقين قرب السينما البيضاء في منطقة
بغداد الجديدة ،شرق العاصمة العراقية.
وقد نعت قيادة عمليات بغداد الضابط،
فقال بيان الناطق باسم العمليات ،العميد
سعد معن :إن «النقيب البطل ،مهند محسن

دعيس ،عشق درب الشهادة ،وق��دم روحه
الغالية من أجل أن يجنب المواطنين خطر
انفجار ال��ح��زام الناسف ،بعد ان احتضن
اإلرهابي الملغوم فذهب شهيدا ،ومعه العريف
ه��ادي جمعة حسن والشرطي محمد عزيز
كاظم ،المنسوبان إلى الشرطة االتحادية».
واوض���ح العميد معن ،ف��ي ال��ب��ي��ان« :ان
اع��ت��داء إرهابيا بواسطة انتحاري يرتدي
حزاما ً ناسفا ً وق��ع ق��رب محل لبيع العطور
بالقرب من سينما البيضاء في منطقة بغداد
الجديدة ،مشيرا إلى أن ضحايا التفجير 7
شهداء و 12جريحا.
من جهة أخرى ،أصبح المخيم «األبيض»
الواقع قرب جسر بزيبز على نهر الفرات مالذا
آمنا بالنسبة آلالف النازحين من محافظة
األنبار العراقية ،حيث تدور معارك طاحنة
ضد تنظيم «داعش».
و»األبيض» ،هو أول مخيم أقيم للنازحين
بعد سيطرة تنظيم «داعش» على مناطق في
األنبار ،ووص��ل إليه في عام  2015حوالي
 1500نازح من الرمادي ،وزود المخيم المؤلف
من  1000خيمة بمحطة لتنقية المياه.

تحديات الإرهاب �أمام «المغرب الكبير»

وفد الريا�ض( ...تتمة �ص)9

المحاور في المقابلة« :انتم مستعدون للقيام بعمل عسكري في اليمن ،لكنكم وال مرة
قمتم بأي تدخل لحماية الفلسطينيين جسديا في غزة خالل تعرضهم للقصف».
وفي رده ،قال عشقي« :أن��ا قلت لإليرانيين عن ذلك (وال ن��دري ما هو دخل
االيرانيين في تقاعس السعودية عن نصرة الشعب الفلسطيني!) :انتم تدعمون
الفلسطينيين بالسالح ،لكننا ندعمهم بالمال ..حين ندعم الفلسطينيين بالمال،
نحن نأمل أن يعيشوا بشكل جيد ،وأنتم تمدونهم باألسلحة لتدمير أنفسهم»،
بحسب تعبيره.
وفي وقت الحق أج��اب عشقي على السؤال« :كيف تعتقد أن الفلسطينيين
يشعرون حين يسمعون أنك تشير الى بنيامين نتنياهو كزعيم قوي وقائد
براغماتي؟!» .أجاب عشقي« :انا تحدثت عن قائد قوي وزعيم براغماتي ألن هذا ال
يعني أنه قوي ضد العرب ،قلت إنه هو القوي في بالده».
عشقي البالغ من العمر  73عاما هو رئيس مركز الشرق األوس��ط للدراسات
االستراتيجية والسياسية بجدة ،والمستشار السابق لألمير السعودي وسفير
السعودية السابق في الواليات المتحدة بندر بن سلطان.
وانتشر قبل عام مقطع فيديو لمداخلة عشقي في ندوة مجلس العالقات الخارجية
بواشنطن يصافح «دوري غولد» مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية وأحد كبار
مستشاري نتنياهو ،حيث كشف عشقي وقتها عن مخططات واستراتيجيات خطيرة
للسعودية ،يبدو أن المملكة تحاول اليوم تطبيقها على أرض الواقع بالتعاون مع
الكيان الصهيوني.

مجل�س الأمن :بطالن �ضم الجوالن
للكيان ال�صهيوني

كما لفت عبدالسالم إل��ى التزام
القوى الوطنية بحلول سياسية عادلة
تضمن الشراكة وال��ت��واف��ق ،رافضا ً
تقديم أي طرف لنفسه للحكم منفرداً،
كون البلد يحتاج إلى حالة التوافق
السياسي ،مضيفاً« :سنتابع بال شك
الميدان ،وسنتابع لجنة التنسيق
والتهدئة واللجان المحلية الموجودة
في ست محافظات .نحن على تواصل
مستمر مع الميدان ،وفي الوقت نفسه
التواصل مستمر مع األم��م المتحدة
والمجتمع الدولي».
وك��ان وفد صنعاء برئاسة محمد
�س�لام وع���ارف ال��زوك��ا التقى
عبد ال� َّ
صباح أول أمس أمير الكويت صباح
األح��م��د الجابر الصباح ،ال��ذي أكد
خالل اللقاء حرص بالده على إحالل
السالم في اليمن والخروج من جولة
المفاوضات الحالية بحلول سلميَّة،
متم ِّنيًا أن تثمر جهود المشاورات حالً
شامالً.

وإذ شدد أمير الكويت على ضرورة
تثبيت وق��ف إط�لاق ال��ن��ار ،لفت إلى
الجهود التي تبذلها بالده في سبيل
ذلك بما يسهم في إنجاح المفاوضات
متمنيًا التقدم فيها خالل الجلسات
القادمة.
من جهته ،شدد عبد السالم على
أه��م� َّي��ة ال��م��رح��ل��ة ،م��ش��ي� ًرا إل��ى دور
�س�لام ومنوهً ا
الكويت في إح�لال ال� َّ
بموقف القوى الوطنية ال َّثابت في
العمل على إيجاد حل عادل في اليمن.
كما لفت إل��ى أن استمرار ال��غ��ارات
الجوية والتحشيدات تعطل مسار
المفاوضات.
وفي حين رفض عبد السالم تقديم
أي طرف لنفسه للحكم منفردًا ،أشار
إل��ى ال��ت��زام القوى الوطنية بحلول
سياسية ع��ادل��ة تضمن الشراكة
والتوافق ألن البلد يحتاج إلى التوافق
السياسي على حد تعبيره.
وك��ان��ت االط����راف المجتمعة في

إال أن النازحين في هذا المخيم ،يشتكون من
قلة الطعام والتوزيع غير العادل للحصص
الغذائية ،مشيرين إلى أن حجم الخيمة صغير
بالنسبة لكثير من عوائل النازحين.
وعلى ال��رغ��م م��ن ه��ذه ال��ظ��روف الصعبة
والخدمات المتدنية في المخيم ،فإن النازحين
يفضلون عدم العودة إلى منازلهم حيث تدور
المعارك هناك.
وبحسب منظمة الهجرة الدولية ،فإن عدد
النازحين داخل العراق بلغ حوالي  3.4ماليين

نازح 43% ،منهم في محافظة االنبار ،بسبب
القتال الدائر بين القوات العراقية وتنظيم
داعش في مناطق مختلفة من المحافظة.
وتقول األمم المتحدة إن عشرات اآلالف من
السكان المحاصرين بسبب القتال ،يبحثون
عن مأوى آمن لهم.
وف���ي وق���ت ت��ب��ذل ف��ي��ه ال��ج��ه��ود م��ن أج��ل
تحسين الوضع داخل المخيمات هذه ،فإن
معاناة النازحين قد تطول مع اقتراب فصل
الصيف الشديد الحرارة في العراق.

الكويت توصلت مساء أول أمس التفاق
بوقف اط�لاق النار وايقاف الغارات
الجوية لقوى العدوان السعودي على
اليمن.
ميدانياً ،في اليمن ،قتل ثالثة جنود
من ق��وات الرئيس اليمني المستقيل
عبدربه منصور ه��ادي ،فيما أصيب
أرب��ع� ٌة آخ��رون خ�لال مواجهات مع
مسلحين من قبيلة عبيدة شرق مدينة
مأرب بحسب ما أفاد به مصد ٌر محلي
للميادين.
المصدر أشار إلى ان قبائل عبيدة
أس��رت ع��ددا م��ن أف���راد ق��وات ه��ادي
أث��ن��اء ال��م��واج��ه��ات وس��ي��ط��رت على
دبابتين ،فيما حلقت طائرات التحالف
السعودي فوق منطقة المواجهات.
وف��ي تعز ج��ن��وب اليمن تحدث
مصد ٌر محلي للميادين عن استمرار
االشتباكات بين قوات هادي من جهة
وقوات الجيش واللجان الشعبية من
جهة أخرى.

تمر منطقة ال��م��غ��رب ال��ع��رب��ي منذ خمس سنوات
بتحديات غير مسبوقة ،خاصة على الصعيد األمني
والسياسي؛ مع سقوط أنظمة ،واتساع نطاق أعمال
العنف ،وتنامي التهديدات اإلرهابية محليا وإقليميا.
ورغ��م استمرار الخالفات البينية ،ف��إن دول اتحاد
المغرب العربي تتفق جميعها على إدراك المخاطر
الحقيقية التي يشكلها اإلرهاب والجريمة المنظمة على
بلدانها الخمسة؛ وهو ما ذهب إليه جميع المتحدثين
خ�لال اج��ت��م��اع��ات ال����دورة ال��س��ادس��ة لمجلس وزراء
الداخلية.
لكن الخطر األكبر الذي يهدد هذه الدول هو استمرار
نشاط المجموعات اإلرهابية على أراضيها ،ومحاوالت
توسيع دائرة المعركة ،لتشمل بلدانا أخرى ظلت حتى
عهد قريب تتمتع بمستوى كبير من األمن.
فتنظيم «داعش» اإلرهابي ال يُخفي عزمه على االنتقال

من ليبيا ،التي يسيطر على بعض مناطقها ،إلى تونس
والجزائر؛ ثم إلى بقية دول المغرب العربي التي تمزق
الخالفات الداخلية روابط التنسيق المشترك بينها.
ف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،ج��اءت أع��م��ال ال���دورة السادسة
الجتماعات مجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب
العربي ف��ي تونس العاصمة ،وال��ت��ي اختتمت أمس
بمشاركة دول االت��ح��اد ال��خ��م��س ،حيث نوقشت في
االجتماعات أهم التحديات التي تواجهها دول المغرب
العربي ،والسبل الكفيلة بالتعامل معها جماعيا عبر
تنسيق الجهود.
وق��د أق��ر االجتماع مجموعة من اإلج���راءات لتعزيز
التنسيق األمني ودرء المخاطر .فقد شدد وزراء الداخلية
على التزام دولهم بعدم االنخراط في أي نشاط على
أراضيها أو السماح بما قد يشكل تهديدا إلح��دى دول
االتحاد.

تكثيف التعاون الع�سكري بين م�صر والبحرين

المنتدى الرو�سي ــ الجزائري( ...تتمة �ص)9

رفض مجلس األمن الدولي باإلجماع تصريحات رئيس الوزراء الكيان الصهيوني
بنيامين نتنياهو بأن الجوالن السوري المحتل سيظل بيد إسرائيل «لألبد» ،وأكد
على بطالن ضمه إليها.
وقال مندوب الصين لدى األمم المتحدة ليو جي يي ـ الذي تتولى بالده الرئاسة
الدورية لمجلس األمن هذا الشهر ـ إن أعضاء المجلس عبروا الثالثاء عن قلقهم
العميق بشأن التصريحات الصهيونية التي ص��درت مؤخرا بشأن الجوالن،
وشددوا على أن وضع الهضبة المحتلة ال يزال كما هو .وأضاف ـ في بيان تاله أمام
الصحافيين في مقر األمم المتحدة بنيويورك ـ أن قرار مجلس األمن  497الصادر
في  1981أوضح أن قرار «إسرائيل» في ذلك الوقت فرض قوانينها واختصاصها
القضائي وإدارتها في الجوالن باطل ،وال أثر قانونيا دوليا له.
وصدر بيان مجلس األمن باإلجماع ،مما يعني أن كل ال��دول الخمس عشرة
األعضاء في المجلس ـ بما فيها الواليات المتحدة ـ وافقت عليه.
وكانت الحكومة الصهيونية عقدت ألول مرة في  17من هذا الشهر اجتماعا
رسميا لها في الجوالن السوري منذ احتالله عام  .1967وقال نتنياهو خالل
االجتماع إن «إسرائيل» لن تنسحب أبدا من المرتفعات السورية المحتلة .وردت
الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي على تصريحات نتنياهو بالدعوة
الجتماعين طارئين للتعبير عن رفضها تلك التصريحات ،كما نددت بها سورية،
وانتقدها االتحاد األوروبي.

هذا وتم توقيع اتفاقية تعاون
بين المؤسسة الحكومية الفدرالية
ل�لإع�لام «روس���ي���ا س��ي��ف��ودن��ي��ا»،
ووكالة األنباء الرسمية الجزائرية.
وأعلن رئيس الوزراء الجزائري،
عبد الملك سالل ،أن بالده تسعى
للتعاون م��ع شركة «غ��ازب��روم»
الروسية ،بما في ذل��ك في مجال
إنتاج الغاز الصخري.
وقال رئيس ال��وزراء الجزائري
خ��ل�ال ال��م��ب��اح��ث��ات ب��م��وس��ك��و
م��ع ن��ظ��ي��ره ال��روس��ي ديميتري
مدفيديف« :ل��دى غازبروم خطط

محددة للتعاون معنا ،نفكر بإنتاج
ال��غ��از الصخري .الجزائر تحتل
المرتبة الثانية أو الثالثة من حيث
احتياطات الغاز الصخري ،ولدينا
إمكانية إليجاد سبل للتعاون في
هذا المجال».
على صعيد متصل أكد سالل أن
الجزائر ترى ضرورة ضبط أسعار
النفط ،للتخلص من تأثيرها على
االقتصاد ،قائال« :نحن نعتقد أنه
من ال��ض��روري حل قضية أسعار
النفط للتخلص من أداة الضغط
هذه على االقتصاد ،ونحن بحاجة

لتسوية هذه المسألة».
من جانبه ق��ال رئيس ال��وزراء
ال���روس���ي دي��م��ي��ت��ري م��دف��ي��دي��ف:
«نحن مهتمون ب��أن تكون أسعار
النفط الخام مستقرة ،وأن تغطي
م��ص��اري��ف ش��رك��ات ال��ن��ف��ط ،وأن
تعطي إمكانية الربح للشركات،
وأن يجني االقتصاد الربح منها».
أم�����ا ب���خ���ص���وص ال���ت���ع���اون
ال��م��ش��ت��رك ف��ي ق��ط��اعَ ��ي ال��زراع��ة
وال��ص��ن��اع��ة ،ف��أش��ار س�ل�ال ،إل��ى
أنه من الممكن أن تصبح الجزائر
وروسيا شريكين جيدين في مجال
الصناعة وال��زراع��ة ،لما يتمتع
به جنوب الجزائر من تنوع في
المحاصيل ال��زراع��ي��ة ،مضيفا:
«لدينا بعض الخطط للشراكة بين
المؤسسات الروسية والجزائرية،
لتحفيز ال��ت��ع��اون ف��ي م��ا بيننا،
وتطوير الشراكة في مجال الزراعة
والصناعة».
ه��ذا وش���ارك رئ��ي��س الحكومة
الجزائرية عبد المالك س�لال ،مع
نظيره الروسي ديميتري مدفيديف،
في المنتدى الروسي ـ الجزائري
لرجال األعمال والمستثمرين في
البلدين ،لتعزيز اتفاقية الشراكة
االستراتيجية ال��ت��ي وق��ع��ت بين
البلدين عام .2001

اكد ملك البحرين حمد بن عيسى
آل خليفة اهمية تكثيف التعاون
ال��ع��س��ك��ري ب��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن ومصر
تعزيزا لالمن واالستقرار في المنطقة،
فيما شدد االخير على ان «مصر القوية
ستظل سندا الشقائها» العرب.
وقال الملك البحريني الذي وصل
ال��ى القاهرة بعد الظهر ف��ي زي��ارة
لمصر تستغرق يومين ،في مؤتمر
صحافي مشترك مع السيسي« :نؤكد
مساندة البحرين لمبادرتكم بتشكيل
ق��وة عسكرية عربية ل��درء االخطار
التي تواجهنا جميعا».

واك���د «اه��م��ي��ة تكثيف تعاوننا
العسكري تعزيزا لالمن واالستقرار
في المنطقة ككل التي تواجه انتشار
االرهاب والتطرف».
وتعهد ملك البحرين ،بعد ان شهد
مع الرئيس المصري توقيع اتفاقيات
ثنائية في مجاالت عدة ،بان «تسخر
ب�ل�اده ك��ل امكانياتها السياسية
واالقتصادية والتجارية لخدمة مصر
الشقيقة».
وك��ان السيسي دع��ا ال��ى تشكيل
ق��وة عربية مشتركة واق��ر اقتراحه
في القمة العربية السنوية في آذار

 ،2015اال ان مبادرة الرئيس المصري
ظلت حبرا على ورق منذ ذلك الحين،
رغم اجتماعات عدة عقدتها الجامعة
العربية لوضعها موضع التنفيذ.
من جهته ،اكد الرئيس المصري في
المؤتمر الصحافي مع الشيخ حمد بن
عيسى آل خليفة ان «مصر القوية
ستظل سندا الشقائها العرب».
وتعد ال��دول العربية في الخليج
الفارسي ابرز داعم للرئيس المصري
منذ عزله الرئيس محمد مرسي في
تموز  ،2013في وقت كان ال يزال فيه
وزيرا للدفاع.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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6
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1 .1مارشال ألماني من قواد الجيش في الحرب العالمية
الثانية
2 .2مدينة يابانية ،مطار في باريس
3 .3قادم ،من الحبوب ،أدخر ما يلزمه من المونة
4 .4مدينة لبنانية ،إله التجارة عند اليونان ،غير مطبوخ
نمس ،إلهها
ّ 5 .5
6 .6أرخبيل سعودي في البحر األحمر تجاه رأس جيزان،
األسف
7 .7للنداء ،نهتم باألمر ،عتب على
8 .8ولد الناقة ،قرية في خراسان الشرقية
9 .9المخبز ،أصابع
1010مصيبة ،يتعلما ،سقي
1111حيوان مفترس ،خالف يضيّقا
1212منازل ،رجاء ،نضع خلسة

1 .1كنيسة في القسطنطينية من أروع نماذج الفن المعماري
البيزنطي ،دفن البنت وهي حية
2 .2مدينة في جنوب فنلندا ،مدينة أميركية
3 .3فيهّ ،
لطخ بالعار ،رطبنا بالماء
4 .4مرفأ نفطي ليبي ،طعم الحنظل
5 .5تكمل العمل ،وبّخ ،نادر (باألجنبية)
6 .6كوبهم ،أدعم
7 .7مرفأ إيطالي ،غزال
8 .8حرف ابجدي مخفف ،مرفأ في قبرص
9 .9مدينة سويسرية ،بشر
1010يصلح البناء ،غيّرنا ،حرف جر
1111نطليهما باأللوان ،إسم عدد من السالطين العثمانيين
1212دولة أفريقية ،دولة أفريقية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،4 7 9 3 8 6 5 2 1
،158492367 ،362517894
،893754216 ،527631948
،284173659 ،641829735
915268473 ،736945182

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1كانساس سيتي  ) 2ايوان،
االمين  ) 3مرتاح ،مراد  ) 4الي،
قيرينا  ) 5ه���ادرا ،اه ،نبأ ) 6
يأمل ،اي ،ان  ) 7رياق ،بمبلونا

 ) 8يس ،بانا ،وأد  ) 9الهواتف،
تام  ) 10انو ،دن ،ابر  ) 11يدافع،
اتكلنا  ) 12راهنتن ،وسم.
عموديا:
 ) 1ك��االه��اري ،اي��د  ) 2اي،
ال ،يساند  ) 3نوميديا ،لوار ) 4

سار ،راقبه ،فا  ) 5انتقام ،اودعه
 ) 6اي ،لبنان  ) 7ساحرا ،مات،
ات  ) 8يل ،يهاب ،فاتن  ) 9تامن،
يلو ،بك  ) 10يمران ،واترلو 11
) ي��ا ،ب��ان��دا ،نس  ) 12انديانا،
منام.

 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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Love at First Child
فيلم ك��وم��ي��دي بطولة ازابيل
كار باتريك برويل من اخراج ان
جيافري .مدة العرض  91دقيقة.
(سينما سيتي ،امبير.)ABC ،
Green Room
ف��ي��ل��م رع����ب ب��ط��ول��ة باتريك
س��ت��ي��وارت م��ن اخ����راج جيرمي
ساولنير .مدة العرض  94دقيقة.
(س��ي��ن��م��ا س��ي��ت��ي ،ABC ،الس
ساليناس ،فوكس ،سينمال).
The Huntsman
ف��ي��ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة كريس
هيمسورث من اخ��راج سيدريك
نيكوالس ت��روي��ان .م��دة العرض
 114دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سيتي كومبلكس ،سيما سيتي،
سينمال ،فوكس).
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)

