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الجي�ش ال�سوري يُثبت؟ ( ...تتمة �ص)9

ودع��ا وزي��ر الخارجية الفرنسي
جان مارك آيرولت ،نظراءه السعودي
والقطري واإلماراتي والتركي إلى عقد
اجتماع لبحث الوضع في سورية.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة
الفرنسية ستيفان لوفول أنّ فرنسا
قلقة من «توقف عملية التفاوض»
فيما ت ّم خرق اتفاق وقف إطالق النار
ف��ي حلب حيث تواصلت المعارك
العنيفة ليل الثالثاء األربعاء.
ميدانياً ،تم ّكن الجيش السوري
م��ن تثبيت ن��ق��اط��ه ف��ي جمعية
ال��زه��راء والبحوث العلمية ومن
إخراج المسلحين من النقاط التي
تقدموا فيها على جبهة الفاميلي
هاوس.
وكشف أنّ الهجوم ه��و األعنف
للجماعات المسلحة منذ سنوات في
وق��ت واح��د اشتعلت جبهات حلب
بأكملها قذائف وصواريخ المسلحين
استهدفت ك��ل ن��واح��ي الحياة في
حي السريان القديم والجديد
المدينةّ ،
شارع النيل الخالدية ساحة سعد
الله الجابري محيط القصر البلدي
وح��ي
ال��م��ش��ارق��ة وال��م��ي��ري��دي��ان،
ّ
المحافظة حي الموكامبو ومشفى
الضبيط ك�� ّل ه��ذه المناطق كانت
عرضة لقصف المسلحين.
وكان الجيش السوري ص ّد الجيش
ال��س��وريّ ه��ج��وم�ا ً واس��ع��ا ً لجبهة
«النصرة» والجماعات المسلحة على
جبهة حلب الشمالية الغربية.
وأف����اد م��ص��در ب���أنّ االش��ت��ب��اك��ات
استمرت حتى الساعة الخامسة فجر
األرب��ع��اء واستخدمت فيها مختلف
أنواع األسلحة وشاركت فيها الطائرات
الروسية والسورية بغارات مكثفة على
نقاط المسلحين وخطوط إمدادهم.

الحربي في سورية
ونشر اإلعالم
ّ
مشاهد للمعارك التي شهدتها مختلف
جبهات المدينة.
وكشف المصدر أنّ الهجوم بدأ
بعد تفجير نفق تحت دوار المالية في
حي جمعية الزهراء والهدف اختراق
الجبهة الغربية للمدينة م��ن حي
الليرمون الى الخالدية ،وصوال ً إلى
مبنى المخابرات الجوية هجوم افشل
بعد أن تعامل معه سالح الطيران
والمدفعية في الجيش السوري.
نسقت فيما
الجماعات المسلحة ّ
بينها وبشكل واض��ح معركتها ض ّد
الجيش ال��س��وري ،ورغ���م ساعات
طويلة من االشتباكات لم تحقق أيّ
تغيير يذكر في الخريطة الميدانية
لحلب.
ف���ي ال��م��ق��اب��ل ،ن��ش��رت م��واق��ع
ال��م��ج��م��وع��ات ال��م��س��ل��ح��ة مشاهد
للمناطق الخاضعة لسيطرتها وقد
تع ّرضت لغارات عنيفة بحسب هذه
المواقع ما أدى إل��ى أض��رار كبيرة
وسقوط إصابات.
وف��ي السياق ،نفذت وح��دات من
الجيش والقوات المسلحة العاملة
في درعا عمليات مركزة على تجمعات
إلرهابيي تنظيم جبهة «النصرة»
والمجموعات المسلحة التابعة له
المرتبطة بالعدو الصهيوني في
منطقة درعا البلد وكبّدتهم خسائر
باألفراد والعتاد.
وأفاد مصدر عسكري بأنّ وحدات
م��ن ال��ج��ي��ش «د ّم�����رت تحصينات
وم��راب��ض مدفعية ومق ّر قيادة في
عمليات مركزة على تجمعات وأوكار
إرهابيي «النصرة» والمجموعات
المسلحة المنضوية تحت زعامته في
محيط سوق سويدان وأحياء السيبة

وحي الكرك جنوب
والجمرك القديم
ّ
وشرق حي المنشية في منطقة درعا
البلد».
وأع��ل��ن ال��م��ص��در أنّ العمليات
أسفرت أيضا ً عن «القضاء على عدد
من االرهابيين بينهم القائد العسكري
لما يسمى «ل��واء توحيد الجنوب»
المدعو «إبراهيم فوزي المسالمة».
وتع ّد درع��ا البلد منطقة رئيسية
لتهريب األسلحة والذخيرة وتسلل
اإلرهابيين المرتزقة م��ن الخارج
بحكم متاخمتها للحدود األردنية
حيث ينتشرون في ع��دد من أحياء
مدينة درع��ا وري��ف المحافظة تحت
زعامة جبهة «النصرة» ويعتدون

وفد �صنعاء ( ...تتمة �ص)9
وحصل أيضا ً النقاش في تشكيل لجان عمل مشتركة في
الشأن السياسي والشأن العسكري ولجنة إنسانية تتولى
مناقشة الرؤى المطروحة للوصول إلى حلول توافقية،
ويكون عمل ه��ذه اللجان مترابطا ً للوصول إل��ى اتفاق
شامل .وحذر وفد صنعاء من عودة الغارات وأكد أنها تهدّد
مسار المشاورات .وقال مصدر في الوفد الوطني اليمني،
إنّ الوفد اعترض بقوة على الغارات الجوية التي نفذت
أمس على منطقة نهم.
وقال بيان صادر عن وفد القوى الوطنية اليمنية إلى
المفاوضات في الكويت ،إنّ «الوفد الوطني حرص منذ بدء
المفاوضات على التعامل بمسؤولية تجاه ك ّل العراقيل
والمعوقات من قبل الطرف اآلخ��ر ،ومنها االستفزازات
المستمرة في الميدان واستمرار الزحوفات وأعمال التحشيد
والقصف بالسالح الثقيل في معظم جبهات القتال ،وذلك
استشعارا ً من الوفد الوطني لحجم المسؤولية وحرصا ً
على الدفع بالمشاورات نحو األمام».
وأشار إلى أنّ «مبدأ وقف األعمال القتالية المتفق عليه
والصادر عن األمم المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ فجر
الحادي العاشر من شهر نيسان الماضي يلزم جميع
األطراف بوقف كامل وشامل لألعمال القتالية ورفع القيود
التجارية واالقتصادية عن اليمن ،وكذلك إزالة القيود عن
حرية التنقل للمواطنين من والى اليمن ،لكن ولألسف فإنّ
الطرف اآلخر ما زال يتخلى عن الكثير من ذلك حتى اآلن».
وأضاف البيان أنه «بعد تماسك وقف الغارات الجوية
لعدة أيام عاودت طائرات العدوان صباح أمس القصف من
جديد حيث شنت غارتين جويتين على منطقة المحاوجة
في نهم في عمل تصعيدي خطير يهدّد المفاوضات القائمة
في الكويت ويهدف إلى تعطيلها وإفشالها».
وأوضح الموفد الدولي أنّ استئناف المباحثات يأتي
بعد «االتفاق على أن تعمل لجنة التهدئة والتنسيق على
النظر في األوضاع الشائكة ميدانيا ً وتقديم تقارير عنها
للجهات المعنية» ،وأنّ األطراف اتفقوا على «أن تقوم هذه
بتقصي األوضاع في لواء العمالقة وإعداد تقرير في
اللجنة
ّ
غضون  72ساعة عن أحداث األيام األخيرة ،مع توصيات
عملية يلتزم األطراف بتنفيذها لمعالجة األوضاع».
وكان قد بدأ منذ منتصف ليل  11-10نيسان ،تنفيذ
وقف إلطالق النار تمهيدًا النطالق مباحثات السالم في
الكويت ،لكنّ قوى العدوان السعودي استم ّرت بغاراتها
التدميرية ض ّد المدن اليمنية.

ّ
متقطعة منذ  10نيسان قبل تعليقها .وأعلن مبعوث األمم
المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد،
في وق��ت متأخر من ي��وم الثالثاء في بيان« :سيجتمع
المشاركون في جلسة عمل مشتركة لمتابعة جدول
األعمال المتفق عليه».
وأضاف« :انطالقا ً من حرصنا وإصرارنا على ضرورة
تحييد المسار السياسي لمشاورات السالم اليمنية عن
األوضاع الميدانية ،ت ّم االتفاق على أن تعمل لجنة التهدئة
والتنسيق على النظر في األوضاع الشائكة ميدانيا ً وتقديم
تقارير مفصلة عنها للجهات المعنية».
وقال إنّ اللجنة ستصدر تقريرا ً في غضون  72ساعة
بشأن أعمال العنف في األيام األخيرة وتصدر توصيات
تلتزم بها ك ّل األطراف لمعالجة الوضع.
في غضون ذلك ،طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»
أمس ،المشاركين في محادثات السالم اليمنية ،بمساندة
التحقيقات الدولية ومساعي العدالة االنتقالية وتعويض
الضحايا باعتبارهم العناصر األساسية ألي اتفاق يبرم.
وج��اء في بيان المنظمة الدولية أنّ «النزاع المسلح
في اليمن ا ّتسم بانتهاكات عديدة لقوانين الحرب من قبل
جميع األطراف ،وهي انتهاكات لم يجر التحقيق فيها ولم
تؤ ّد إلى أي إنصاف لضحايا الهجمات غير القانونية».
وأشار البيان إلى أنّ «التحالف المكون من  9دول عربية
بقيادة السعودية نفذ غارات جوية عشوائية ض ّد أحياء
سكنية ،وأسواق ،ومنشآت مدنية أخرى ،ما أدّى إلى مقتل
وإصابة مئات المدنيين» ،مضيفا ً أنّ جماعة «أنصار الله»
وجماعات مسلحة أخرى من الجانبين ،ارتكبت انتهاكات
عديدة أثناء عملياتها البرية.
وأكد البيان أنّ أي اتفاق سالم «يجب أن يشتمل على
آلية تسمح بتحقيقات دولية مستقلة في انتهاكات جميع
األطراف منذ بداية العمليات العسكرية في اليمن أواخر
 ،2014مع توفير مسار نحو مالحقة الجناة قضائيا .كما
أنّ الحكومات ملزمة بتقديم تعويضات مناسبة لضحايا
انتهاكات قوانين الحرب».
وكانت جلسة المفاوضات اليمنية بين الوفد الوطني
ووفد الرياض في الكويت انعقدت ورك��زت حول الرؤى
السياسية.
وقد استؤنف النقاش من النقطة التي ت ّم التوقف عندها في
الجلسات السابقة ،ونوقشت الرؤى التي ُقدمت من الطرفين
وت ّم استعراض قرارات مجلس األمن ونصوصها ومقاصدها.

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

ب��ش��ك��ل م��ت��ك � ّرر ع��ل��ى األه���ال���ي في
األحياء والمناطق السكنية بالقذائف
المتنوعة ال��ت��ي ي��ذه��ب ضحيتها
ال��ع��ش��رات معظمهم م��ن ال��ن��س��اء
واألطفال.
وصفت وزارة ال��دف��اع الروسية
األن��ب��اء ع��ن اس��ت��ه��داف مستشفى
القدس في حلب ب��ـ»غ��ارة روسية»
بأنها مفبركة وعرضت صورا ً تدحض
هذا االتهام.
وعرض اللواء إيغور كوناشينكوف
الناطق الصحافي باسم وزارة الدفاع
الروسية خالل إيجاز صحافي عقده
داخ��ل ق��اع��دة حميميم الجوية في
سورية ،صورتين اُلتقطت إحداهما

ي��وم الـ 15م��ن تشرين األول عام
 ،2015واألخ����رى ت��ع��ود إل��ى 29
نيسان عام  .2016وتبين الصورتان
ب��وض��وح أنّ المستشفى ُد ّم���ر قبل
تشرين األول عام  ،2015ولم يتغير
نطاق ال��دم��ار المشاهد ال��ذي لحق
بالمبنى خالل الفترة ما بين تشرين
األول ونيسان الماضيين.
وسبق لوزارة الدفاع الروسية أن
أعلنت أنّ الطيران الروسي لم ينفذ
أي طلعات في سماء حلب يوم الـ27
من نيسان ،حين قال نشطاء ومنظمة
«أط��ب��اء بال ح��دود» إنّ غ��ارة قاتلة
استهدفت مستشفى القدس وأسفرت
عن مقتل عشرات المدنيين.

«الناتو» ي�ستبعد تنفيذ
مه ّمة ع�سكرية في ليبيا

وأض��اف :إنّ «طيران التحالف الدولي وق��وات سهل
نينوى والمتطوعين ساندوا قوات البيشمركة».
وأف��اد المتحدث باسم ال��ق��وات ،من جهته ،بانتهاء
ال��م��ع��ارك ف��ي ت��ل سقف وتطهيرها م��ن عناصر تنظيم
«داعش» الذين تسللوا إليها فجر الثالثاء ،مؤكدا ً وجود ما
ال يق ّل عن  40جثة لمسلحي تنظيم «داعش» قتلوا على يد
قوات البيشمركة في محور تل سقف بعد سيطرة التنظيم
عليها لفترة موقتة.
وك��ان مصدر في ال��ع��راق أف��اد ب��أنّ تنظيم «داع��ش»
اإلره��اب��ي سيطر على منطقة تل سقف الواقعة شمال
الموصل ،مضيفا ً أنّ قوات البيشمركة ،مدعومة بطيران
التحالف ،تحاول تطويق المدينة بهدف استعادتها.
وكان تنظيم «داعش» قام بهجوم من ثالثة محاور على
مواقع تسيطر عليها قوات البيشمركة شمال الموصل هي
بعشيقة وباشيك وتل سقف ،وأكدت مصادر أمنية سيطرة
«داعش» على منطقة تل سقف.
وفي السياق ،ح ّررت القوات العراقية المشتركة مناطق
البودعيج والبوصالح والبوخالد في محيط ناحية
عامرية الفلوجة شرقي مدينة الرمادي في محافظة األنبار،
كما طهّرت جميع القرى الواقعة بين قضاء هيت وناحية
البغدادي في المحافظة.
وأف��اد مصدر أنه ضمن عملية تحرير مدينة الفلوجه
شرقي الرمادي تمكنت قوات من الجيش العراقي والشرطة

المحلية وحشد العشائر من تحرير مناطق البودعيج
والبوصالح والبوخالد وصوال ً إلى تقاطع السالم.
وقال اللواء هادي رزيج قائد شرطة األنبار :بدأنا بعملية
في عامرية الفلوجة بقيادة عمليات األنبار وقد شارك في
هذه العملية أبطال من الجيش العراقي ومن الفرقة الثامنة
وأبطال من طوارئ شرطة األنبار وأيضا ً شرطة عامرية
الفلوجة وشرطة الفارس وكذلك أبناء الحشد العشائري
من هذه الناحية وت ّم تطهير المناطق التي كانت بيد تنظيم
«داعش» اإلرهابي ،مؤكدا ً أنّ هذه المناطق تشمل مناطق
الفحيالت والبوعاصي وكذلك مناطق البودعيج.
وتسعى القوات األمنية المشتركة من خالل هذا التقدم
إلى دفع عناصر تنظيم «داعش» إلى وسط المدينة وقطع
طرق إمداده استعدادا ً القتحام الفلوجة.
وتأتي هذه العملية بعد حصار دام أكثر من عام رافقته
استعدادات لوجستية وعسكرية ،فضالً عن تجهيز اآلالف
من أبناء المدينة ضمن صفوف الحشد الشعبي للمشاركة
في تحريرها وإنقاذ العائالت التي يتخذها تنظيم «داعش»
دروعا ً بشرية.
وكانت القوات العراقية أعلنت مقتل عشرات اإلرهابيين من
تنظيم «داعش» خالل اشتباكات في مناطق متفرقة من األنبار.
وذكر بيان أنّ واحدا ً وثالثين عنصرا ً من تنظيم «داعش»
اإلرهابي قتلوا في اشتباكات جرت في ك ّل من الصقالوية
والكرمة والروفه بمحيط مدينة الفلوجة.

م�صر تمنع دخول �أربع ديبلوما�سيات قطريات
منعت سلطات األم��ن في مطار القاهرة الدولي ،أربع
ديبلوماسيات قطريات الجنسية من دخول البالد.
وأفيد بأنّ هذا األمر جاء تنفي ًذا لمبدأ «المعاملة بالمثل»،
لوصولهن من البحرين بجوازات سفر ديبلوماسية من
دون تأشيرة دخول مسبقة ،بحسب مصدر أمني في مطار
القاهرة الدولي.
وق��ال مصدرّ ،
فضل حجب هويته ،إن��ه «أث��ن��اء إنهاء
إج���راءات ج��وازات رك��اب رحلة طيران الخليج رق��م 71
القادمة من البحرين ،تقدمت أرب��ع مسافرات قطريات
بجوازات ديبلوماسية ،ال تحمل تأشيرة دخول مسبقة».

وأض���اف أنّ «سلطات األم���ن أج���رت ات��ص��اال ً بمكتب
الخارجية المصرية في مطار القاهرة .وأمر هذا األخير
بتنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل ،وإبالغ الديبلوماسيات بقرار
عودتهن على الطائرة نفسها».
ومنذ إطاحة محمد مرسي ،الرئيس اإلخواني السابق،
شهدت العالقات القطرية ـ المصرية توترا ً وصل ح ّد تبادل
سحب السفراء ،فبينما اعتبرت قطر أنّ ما حدث هو انقالب
على الرئيس الشرعي ،قالت مصر إنّ قطر تدعم جماعة
اإلخوان المسلمين التي يعتبرها النظام المصري «تنظيما ً
إرهابياً».

تون�س تبتكر طرق ًا جديدة لمحاربة الإرهاب

استبعد سكرتير عام حلف شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ تنفيذ أية مه ّمة
عسكرية في ليبيا بهدف مكافحة تنظيم «داعش» الذي ينشط هناك.
وقال ستولتنبرغ في حديث التحاد المطبوعات الدورية األوروبية «»LENA
التي تنتمي لها صحيفة «فيلت» األلمانية« :استبعد تنفيذ مهمة قتالية ،نحن ال
ننظر في هذا االحتمال ولكن يوجد لدينا تفويض لتقديم المساعدة في تطوير البنى
األمنية في حال طلبت الحكومة الليبية ذلك».
ولدى تطرقه إلى موضوع مكافحة «داعش» ،أعلن السكرتير العام للحلف أنّ
«الناتو» مستعد لتدريب قوات األمن المحلية لكي تتمكن من التصدي بنفسها
لإلسالميين .وق��ال »:يُعتبر تدريبها أحد أكثر الوسائل فعالية لدينا في مجال
مكافحة داعش .نحن حاليا ً باشرنا تدريب الضباط العراقيين في األردن .وهذه
خطوة في غاية األهمية».
وكانت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أفادت بأنّ تنظيم «داعش» شنّ هجوما ً
ُمباغتا ً على قوات خاصة بريطانية وإيطالية في مدينة مصراتة جنوب شرق ليبيا.
وأوضحت الصحيفة أنّ الهجوم أدى إلى قتل وإصابة عدد من أف��راد القوات
اإليطالية ،مع احتمال سقوط ضحايا من القوات البريطانية كذلك.
ُرجح مراقبون أن يزيد استهداف أفراد القوات اإليطالية الخاصة ،التي تعمل
وي ّ
بشكل سري في ليبيا ،من الضغوط على الحكومة اإليطالية ،وقد يدفعها نحو قيادة
تحالف عسكري لتأمين ليبيا ،ودعم حكومة الوفاق الوطني ،التي يرأسها فايز
السراج.
ولم تتوقف الصحف اإليطالية عن الحديث عن خطة عسكرية أعدتها حكومة
رئيس الوزراء ماتيو رينتسي ،بهدف إرسال المزيد من الجنود إلى ليبيا ،بالتنسيق
مع االتحاد األوروبي وحلف شمال األطلسي والواليات المتحدة األميركية.

ق ّررت تونس زرع منظومة كاميرات مراقبة في جميع
واليات البالد لمقاومة «الجرائم اإلرهابية» ،بتكلفة تناهز
 15مليون دوالر.
وقالت وزارة الداخلية التونسية ،في بيان نشرته في
صفحتها على موقع التواصل االجتماعي «فيسبوك»،
إنها أع��دت منذ عام « 2015برنامجا ً متكامالً لتطوير
آليات عمل الوحدات األمنية ،يتضمن حزمة من المشاريع
التي ستمكن من إحداث نقلة نوعية في العمل األمني في
المستقبل».
وأضافت« :من بين هذه المشاريع مشروع تركيز نظام
مراقبة بالكاميرا ،في إقليم تونس الكبرى وبعض الواليات
الداخلية ،لتشمل بعد ذل��ك بقية والي��ات الجمهورية،
وسيتم إنجاز هذا المشروع على مرحلتين».
وتشمل المرحلة األولى من المشروع الذي سينطلق قبل
نهاية العام الجاري ،تركيز  300نقطة مراقبة في إقليم

تونس الكبرى بحوالي  1200كاميرا ،وتركيز  30نقطة
في ك ّل من القصرين والكاف وجندوبة وسيدي بوزيد،
ليبلغ بذلك العدد اإلجمالي للكاميرات  1680كاميرا،
فضالً عن تركيز مركز مراقبة في ك ّل والية.
وتبلغ التكلفة اإلجمالية لهذا المشروع في مرحلته
األولى  9ماليين دينار أي حوالي  4.5مليون دوالر.
أما المرحلة الثانية التي ستنطلق بداية عام ،2017
فتتمثل في وضع  30نقطة مراقبة إلكترونية في جميع
الواليات المتبقية مع إضافة  100نقطة مراقبة إلكترونية
أخرى في تونس الكبرى التي تض ّم  4واليات.
ووفقا ً لوزارة الداخلية ،فإنّ الهدف من المشروع هو
«الوقاية من الجريمة والمساعدة في كشف التحركات
اإلرهابية داخل المدن الحدودية خاصة ،من خالل أنظمة
ذكية قادرة على قراءة لوحات أرقام السيارات والتعرف
اآللي واإللكتروني على مالمح الوجه».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1سوق شهيرة في القاهرة
2 .2غمر بالماء ،للتفسير ،دولة عربية
3 .3مدينة قديمة في صقلية ،أحد الوالدين ،كثير
4 .4رخو (باألجنبية) ،دولة إسالمية ،جحيم
5 .5أفاخر ،عاصمة أوروبية
6 .6يخاصم بشدة ،حرف نصب
7 .7ف ّوضا ،أماني
8 .8خبر ،يهدما البناء ،يقصد المكان
9 .9إدانة ،منعت
1010صاح التيس ،نسانده ،حف جر
1111من أوجه القمر ،أصبحت طرية الملمس
1212يبسط ،هيا ،تألف

1 .1المراسيم العثمانية التي تحمل أم��را ً بالتنفيذ بخط
السلطان مع الطغراء ،عالم بالغيب
2 .2بلدة لبنانية ،من المأكوالت المصرية
3 .3نصلح البناء ،مرفأ أردني ،مناص
4 .4ناهزا ً البلوغ ،بنت النعمان
5 .5مدينة يونانية ،يسجنه
6 .6من الخضراوات ،آسفا ً
7 .7أثني عليك ،بيرق
8 .8يدعم ،كافرا ً
ً
9 .9عتب ،من المحرمات ،وضعت شيئا مقابل المال
1010اول ي��راع ،غير مطبوخ ،حرف أبجدي ،حرف أبجدي
مخفف
1111يخاصم ،أكمل العمل
1212يطلب فعل األمر ،رقد ،بشر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،284571963 ،719263485
،457629138 ،635894217
،963187542 ،128345679
،376912854 ،842756391
591438726

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الدياميس ،اب  ) 2لبنان،
سنديان  ) 3البترون ،دي ) 4
بدن ،رسمنا  ) 5لفياتان ،نا ) 6
رم ،البالما  ) 7ال ،السنت ،يا ) 8

انادي ،لندن  ) 9خس ،امرهما،
با  ) 10ان��ام ،بلاله  ) 11ريم،
ناكرات  ) 12الدينار ،مال.
عموديا:
 ) 1الجبل االخضر  ) 2لب،
دف ،ان��س ،يا  ) 3دنانير ،امل

 ) 4ي��ال ،ام��ل��دان  ) 5انبرت،
ايماني  ) 6تجالس ،رم��ان ) 7
يسر ،نانبه ،كا  ) 8سنور ،مبرر
 ) 9دنسنا ،الال  ) 10اي ،مالين،
لتم  ) 11بادن ،مأدبا  ) 12نياال،
ناهبا.

 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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Bastille Day
فيلم تشويق بطولة ادري��س
البا من اخراج جايمس واتكينس.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،اسباس ،سينمال).
Robinson Crusoe
فيلم ت�ص��وي��ري ب�ط��ول��ة رون
آل ��ن م ��ن اخ � ��راج ب �ي��ن ستاسن.
مدة العرض  90دقيقة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينمال ،سينما سيتي).
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).

