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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش يت�صدّ ى ( ...تتمة �ص)9

أض����رار م��ادي��ة ف��ي الممتلكات العامة
وال��خ��اص��ة م��ن دون وق���وع إص��اب��ات في
صفوف المواطنين».
ي��ش��ار إل��ى أنّ التنظيمات اإلره��اب��ي��ة
استهدفت خ�لال األي���ام العشرة األخيرة
األحياء السكنية في مدينة حلب بمئات
القذائف الصاروخية والهاون ما أدى إلى
ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة المئات
أغلبيتهم من األطفال والنساء إضافة إلى

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

«إننا نأمل دائما ً باألفضل ،وهذا ما يسعى
إليه الجانبان الروسي واألميركي على ح ّد
سواء».
وفي السياق ،استعاد الجيش السوري
السيطرة على تلة السيرياتل في حقل شاعر
ال��غ��ازي ،بريف حمص الشرقي .ودارت
معارك ك ّر وفر بين الجيش السوري وتنظيم
«داع���ش» ،ال��ذي تمكن من السيطرة على
غالب النقاط في الحقل .وأفادت معلومات
فجر أربع آليات مفخخة في
بأنّ التنظيم ّ
حمص خالل هجومه.
وأكد محافظ حمص طالل البرازي ،في
تصريح لوكالة األنباء السورية ،أنّ 12
شهيدا ً ارتقوا وأصيب  28شخصا ً بجروح
خطيرة ،جراء تفجيرين انتحاريين بسيارة
ودراجة نارية في مدينة المخرم الفوقاني
بريف حمص الشرقي .م��ن جهة ثانية،
أعلن المرصد السوري المعارض عن «مقتل
عشرة مدنيين واصابة  40آخرين بجروح
الخميس ،ف��ي تفجيرين استهدفا بلدة
المخرم الفوقاني في محافظة حمص وسط
سورية».
وتتواصل عمليات نزع األلغام في مدينة
تدمر في ريف حمص الشرقي .ونشرت وزارة
الدفاع الروسية مشاهد لعمليات تفجير
عشرات األلغام في المدينة .وكان تنظيم
«داع��ش» قد خلف وراءه مئات األلغام في
طرقات المدينة األثرية تعمل ٌ
فرق هندسي ٌة
من الجيشين السوري والروسي على إزالتها
لتأمين المدينة لدخول المدنيين.

أض���رار م��ادي��ة كبيرة بعشرات المنازل
ومشفيي الرازي والضبيط.
ووص���ف الكرملين الهدنة ف��ي مدينة
حلب السورية بأنها هشة جداً ،لكنه أكد أنّ
الجانبين الروسي واألمريكي ما زاال يأمالن
ف��ي صمود نظام وق��ف إط�لاق ال��ن��ار أم��ام
الخروقات.
وقال ديمتري بيسكوف الناطق الصحافي
باسم الرئيس الروسي للصحافيين أمس:

المبعوث الدولي اسماعيل ول��د الشيخ أحمد حاول
دفع المفاوضات إلى األم��ام عبر توزيع المشاركين في
جلسات الحوار على فرق عمل تركز على المسارين األمني
والسياسي وقضية السجناء والمعتقلين ،لكنّ المجتمعين
في جلسة الحوار ربطوا بين المقترحات المقدمة من قبل
الطرفين وقرارات مجلس األمن.
وفي سياق ميدانيُ ،نقل عن مصادر من السكان المحليين
أنّ مسلحي تنظيم «القاعدة» بدأوا أمس ،باالنسحاب من
بلدتي زنجبار وجعار الواقعتين في محافظة أبين جنوب
اليمن.
وأوضحت المصادر أنّ ه��ذه العملية ج��اءت نتيجة
لجهود الوساطة ،التي بذلها رج��ال قبائل محلية على
مدى أسابيع ،إلقناع عناصر التنظيم اإلرهابي باالنسحاب
من البلدتين بهدوء بدال ً من مقاومة هجوم تشنه القوات
اليمنية مدعومة بقوات التحالف العربي.
وشوهد عشرات المسلحين من «القاعدة» وهم يغادرون
أكبر بلدتين بمحافظة أبين ومعهم أسلحتهم إلى الريف
المجاور.
واستغ ّل تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب الحرب،
التي يشهدها اليمن منذ أكثر من عام ،لبسط سيطرته على
بلدات على امتداد  600كيلومتر من ساحل بحر العرب.
وأجبرت القوات اليمنية الموالية للرئيس المستقيل،
عبد ربه منصور هادي ،مدعومة بالتحالف السعودي،
عناصر «القاعدة» على ترك قاعدتهم المركزية بمدينة
المكال الساحلية الشهر الماضي ،وحرمت التنظيم من
عوائد يومية تقدر بنحو مليوني دوالر من ضرائب الميناء
وتهريب الوقود.

داع�ش يخترق ( ...تتمة �ص)9
أم��ي��رك��ي ،وال����ذي ك���ان يعمل على
تقديم االستشارة والمساعدة لقوات
البيشمركة ،هو ثالث جندي أميركي
يُعلن عن مقتله بنيران معادية في
العراق منذ استيالء تنظيم «داعش»
على مناطق شاسعة من العراق في
منتصف .2014
وي��ت��واج��د نحو  4آالف عسكري
أم��ي��رك��ي ف���ي ال���ع���راق ،ف���ي إط���ار
التحالف الدولي لتقديم المشورة
وتدريب القوات الحكومية العراقية
وقوات البيشمركة الكردية ،من دون
المشاركة مباشرة في المعارك البرية
ض ّد تنظيم «داعش».
وت��ق��وم أغ��ل��ب ق����وات التحالف
بتقديم المشورة وال��دع��م للعراق،

إال أنّ واشنطن أرسلت قوة خاصة
لتنفيذ عمليات خاصة ض ّد «داعش»،

أنفاق يستخدمها إرهابيو «داعش» في التحرك كما ت ّم
العثور على كميات كبيرة من المتفجرات واألعتدة.
وأضاف المصدر إنّ قوات عراقية مشتركة من قيادة
عمليات محافظة األنبار والحشد الشعبي تمكنت من
تطهير منطقة الطريق االستراتيجي الذي يربط ناحية
عامرية الفلوجة بمدينة الرمادي بعد معارك أسفرت
عن مقتل  30إرهابيا ً وتدمير  11عربة مسلحة.
وكانت القوات العراقية قضت أول من أمس على 25

إرهابيا ً من تنظيم «داعش» في محافظة األنبار غرب
العراق.
وأكدت خلية اإلعالم الحربي في العراق ،من جهتها،
أنّ سالح الجو العراقي دمر معمالً كبيرا ً للتفخيخ ومركز
قيادة واتصاالت تابعا ً لعصابات «داعش» اإلرهابية
وعربة براد تحمل مواد كيمياوية وثالث سيارات أخرى
وقتلت  8عناصر من عصابات تنظيم «داعش» اإلرهابي
في محافظة نينوى شمال العراق.

ال�سعودية في المرتبة الأ�سو�أ الأولى عربي ًا في مجال حرية ال�صحافة

و�صول �أكثر ( ...تتمة �ص)9
عسكري واس��ع في فرضة ،نهم ،وص���رواح ،في مأرب
وذباب في تعز ،وشبوه واستمرار الغارات الجويه في أكثر
من محافظة وإدخال أسلحة من مختلف المنافذ البحرية
والبرية».
وأ ّكد عبد السالم أنّ ما سبق «يكشف أنّ النوايا الجادة
للسالم لم تتخذ بعد وأنّ مسار المشاورات لم يتقدم في
تثبيت وقف األعمال العسكرية التي توافق عليها الجميع
حتى اآلن بالشكل المطلوب ،حيث ما زالت اللجان المحلية
ت��راوح مكانها بسبب مماطلة ممثلي المرتزقة الذين
يرغبون باستمرار الحرب حتى ال تتض ّرر مصالحهم
المادية والسياسية».
وختم« :نهيب بشعبنا اليمني وجيشه ولجانه الشعبية
بالمزيد من اليقظة والحذر أمام هذه النوايا السيئة التي
باتت تنكشف مالمحها من تصعيد خطير على مختلف
المستويات واألصعدة».
وكانت قد بدأت في الكويت جلسة بين الوفد الوطني
اليمني ووفد الرياض برعاية الموفد الدولي ولد الشيخ
لمناقشة آلية عمل اللجان المشتركة التي شكلت أول أمس
وهي ثالث لجان سياسية وأمنية وإنسانية ،فيما وصل
أكثر من مئة جندي أميركي إلى قاعدة العند في لحج.
التصعيد الخطير من قبل قوى العدوان السعودي في
خرق الهدنة ألقى بظالله على مفاوضات الكويت.
وقال حميد رزق رئيس وفد اإلعالميين في مفاوضات
الكويت :عودة الغارات والتصعيد في الميدان هي انعكاس
لحالة التخبط واإلرباك الذي يعانيه فريق الرياض على
طاولة المفاوضات ،معتبرا ً أنّ االنتهاكات تنعكس سلبا ً
على طاولة المفاوضات بشكل عام.

هذه االنتهاكات الجديدة في سج ّل حقوق اإلنسان
والحريات ،دفعت بائتالف الحكومة العراقية إلى
المطالبة بفتح تحقيق ف���وري ح��ول ك�� ّل السجون
والمعتقالت ،س��واء التابعة منها ل���وزارة العدل أو
الداخلية أو ال��دف��اع ،للتأ ُّكد م��ن تطبيق القوانين
والمعايير اإلنسانية فيها ،الفتين إلى أنهم سيدعون
إلى مناقشة هذا األمر في أول جلسة من جلسات مجلس
ّ
المحك تأكيدات رئيس ال��وزراء
ال��وزراء ،لتضع على
العراقي حيدر العبادي باحترام حقوق اإلنسان.
وج��دد العبادي ،من جهته ،ح��رص حكومته على
االلتزام بحقوق اإلنسان وتوفير الحماية للمدنيين في
الحرب ض ّد اإلرهاب وتأمين متطلبات عمل منظمة العفو
الدولية من خالل إكمال إجراءات مق ّرهم ودخولهم.
وبحث العبادي في بغداد منذ أيام مع األمين العام
لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي والوفد المرافق له
أوضاع النازحين والسجون والحرب على عصابات
«داعش» اإلرهابية وحماية المدنيين.
وشدّد على حرص الحكومة العراقية ،ومنذ تسلم
رئاستها ،على االلتزام بحقوق اإلنسان وتوفير الحماية
للمدنيين ف��ي ال��ح��رب ال��ت��ي تخوضها ال��ق��وات ض ّد
اإلرهاب ،وقال إن توجيهات للقوات األمنية والعسكرية
صدرت لاللتزام بحقوق اإلنسان.
ميدانياً ،قال مصدر في قيادة العمليات المشتركة
العراقية في تصريح إنّ قوة من الشرطة العراقية،
مسنودة بفصائل الحشد الشعبي ش ّنت صباح أمس
هجوما ً على م��واق��ع تنظيم «داع���ش» ف��ي منطقتي
أمطيبيجة وشيخ محمد ،شمال ناحية الضلوعية في
محافظة صالح الدين ،أسفر عن استعادة السيطرة
على المنطقتين والقضاء على  24إرهابيا ً وإجبار باقي
عناصر التنظيم على الفرار ،إضافة إلى تدمير ثالثة

ونشرت قوة من «المارينز» لتقديم
دعم مدفعي.

ف��ي ال��ي��وم العالمي لحرية الصحافة،
أصدرت منظمة «مراسلون بال حدود» تقريرا ً
سنويا ً بالمناسبة ،أكدت فيه أنّ السعودية
في المرتبة األس��وأ األول��ى عربيا ً في مجال
حرية الصحافة .وجاءت اإلمارات والبحرين
في المرتبة الثانية تلتهما قطر .وأشار التقرير
إلى أنّ السلطات البحرينية تحتجز عشرات
الصحافيين والناشطين ،بتهمة اإلساءة إلى
العائلة الحاكمة.
وكان التقرير شمل ترتيب  180دولة في
سلّم حرية الصحافة .وبالنسبة إلى الدول

العربية فقد كانت في ذي��ل القائمة ،حيث
يظهر التقرير سجالً أس��ود في دول عربية
تتشدق كالميا ً بالحريات ،بينما الواقع
مناقض تماماً.
ووض��ع التقرير السعودية في المرتبة
 ،156مؤكدا ً أنّ أيّ انتقادات للعائلة الحاكمة
ت��واج��ه باالعتقال والمحاكمات ،م��ا أجبر
عددا ً كبيرا ً من الصحافيين على العيش في
الخارج.
ّ
لحق
ول��م تقتصر انتهاكات السعودية
ح��ري��ة التعبير على ال��داخ��ل ،فهي لعبت

خامنئي :دول الغرب
تحالفت ظاهري ًا �ضدّ «داع�ش»
لكنها دعمته عملي ًا
أكد المرشد األعلى للثورة اإليرانية السيد علي خامنئي
أنّ سياسة أميركا العدائية تجاه إيران وفرضها العقوبات
عليها تأتي نتيجة وقوف إيران بوجه سياسات اإلدارة
األميركية في المنطقة ،وتحول دون تحقيق أطماعها.
وقال خامنئي بمناسبة ذكرى البعثة النبوية إنّ اإلدارة
األميركية تتصور أنها قادرة على خداع الشعب اإليراني
بدعوتها له إلى التراجع عن مواقفه ،لكنّ إيران لم تبدأ أي
حرب ض ّد أي بلد في العالم ،لكنها ستظ ّل تعلن مواقفها
بصوت عال».
ولدى استقباله عدد من كبار المسؤولين اإليرانيين
وسفراء ال��دول االجنبية ،رأى خامنئي أنّ «ال��ذي يحكم
أميركا اليوم هم أصحاب رؤوس األموال الصهاينة».
وحول دعم البلدان الغربية لـ«داعش» ،اعتبر المرشد
الخامنئي أنّ ه��ذه البلدان شكلت تحالفا ً ظاهريا ً ض ّد
«داعش» لكنها عمليا ً كانت تقدم الدعم لـ«داعش» عمليا ً
من خالل تسميتها بـ«الدولة االسالمية» ،والهدف هو
اإلساءة إلى سمعة اإلسالم.
وأك��د الرئيس اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي ،ب���دوره ،في
تصريح ،أنّ الواليات المتحدة والكيان الصهيوني يقفان
وراء الحروب واالضطرابات واالغتياالت والجرائم التي
تشهدها المنطقة ،الفتا ً إل��ى احتالل أفغانستان وغزو
العراق وزعزعة األمن واالستقرار في عدد من الدول.
وأكد روحاني أنّ الهدف الرئيس إليران سيبقى إحالل
السالم واألم��ن في أنحاء العالم .وق��ال« :كيف يمكن أن
نتخذ جانب الصمت في حين يقتل الشعب اليمني يوميا ً
إثر القصف الوحشي من قبل النظام السعودي» ،مشدّدا ً
على أنّ إيران «ستواصل دفاعها عن المظلومين وستقدم
يد العون أليّ مظلوم عند الضرورة».

دورا ً محوريا ً في حجب قنوات عديدة منها
«المنار» و«الميادين» بعد كشفهما حقيقة
العدوان الذي تشنه الرياض على اليمن.
وج��اءت اإلم���ارات في المرتبة  ،119أما
البحرين فجاءت بالمرتبة  ،162حيث يطال
القمع أي جهة إعالمية تحاول اإلضاءة على
همجية نظام المنامة.
واحتلت قطر المرتبة  117حيث أجهزة
األمن تجعل السجن مصير من ينتقد العائلة
الحاكمة .أما األردن فاحتل المرتبة .135
أما في فلسطين المحتلة ،فقد ضاعف كيان

ّ
بحق الصحافيين حيث
االحتالل انتهاكاته
هناك  43صحافيا ً معتقالً في سجون االحتالل
الصهيوني  20منهم ت ّم تمديد اعتقالهم منذ
انتفاضة القدس 8 .منهم حكموا بالسجن
و 4معتقلون إداري���ا ً و 8آخ��رون موقوفون
بانتظار األحكام بحقهم.
وهناك أساليب عدة لقمع حرية الصحافة
ت��ب��دأ بالتهديد وال��ض��غ��وط أو ال��م��ن��ع من
التغطية وتتحول فيما بعد إل��ى اعتقاالت
ومحاكمات ،وأخيرا ً قد يأتي دور االختفاء
القسري والتعذيب والقتل.

«داع�ش» يعلن النفير العام في �سرت ويهدّ د بحرق البيوت

كوبلر :رفع حظر ال�سالح عن ليبيا فور ت�شكيل الجي�ش
أعلن المبعوث األم��م��ي ال��خ��اص إلى
ليبيا مارتن كوبلر أنّ على مجلس األمن
الدولي دراسة إمكانية رفع جزئي للحظر
المفروض على تصدير األسلحة إلى ليبيا
فور تشكيل جيش شرعي للبالد.
وق��ال كوبلر ،خ�لال مؤتمر صحافي
عقده أمس ،عقب محادثاته مع نائب وزير
الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف:
«هناك حظر مفروض على بيع األسلحة
في البالد كلها ،لو نريد محاربة داعش،
كيف يمكننا أن نتوقع القيام بذلك من
دون رفع الحظر الخاص باألسلحة؟».
وأش��ار كوبلر إلى أنه «يجب مطالبة
مجلس األم��ن الدولي بمنح استثناءات
في نظام الحظر الخاص باألسلحة ،فور
موحد لليبيا».
تشكيل جيش
ّ
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،أك���د ك��وب��ل��ر أنّ
محاربة تنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي في
ليبيا يجب أن تقع على عاتق جيش ليبي
موحد.
ّ
وق��ال المسؤول األُم��م��ي بهذا الشأن:
«هناك وج��ود لداعش في منطقة خليج
س����رت ،وه���و ي��ت��م �دّد ب��ات��ج��اه ال��غ��رب
والجنوب ،وال بد من إيقاف هذه العملية،
لكنّ هذا ليس ممكنا ً إال بطريقة عسكرية».
وشدّد كوبلر على أن «ال مفاوضات مع
اإلرهابيين ،بما فيهم داعش أو القاعدة»،

مشيرا ً إل��ى ض��رورة التدخل العسكري
من أجل محاربتهم ،األمر»الذي ال يمكن
موحد ،لكنه غير
أن ينفذه إال جيش ليبي
ّ
موجود حالياً» ،بحسب كوبلر.
وأك��د المبعوث األم��م��ي أنّ األول��وي��ة
األس��اس��ي��ة بالنسبة إل��ى ليبيا تتمثل
بمكافحة تنظيم «داع���ش» ف��ي ال��ب�لاد،
والتي من الضروري أن تقوم بها «حكومة
موحدة وبقيادة موحدة».
ليبية
ّ
وتعليقا ً على المشاركة الروسية في
تسوية األزم���ة الليبية ،ق��ال كوبلر إنّ
موسكو تلعب دورا ً بالغ األهمية في هذه
العملية ،بوصفها عضوا ً دائم العضوية
في مجلس األمن الدولي.
ولفت كوبلر إل��ى أنّ األم��م المتحدة
تسعى إل��ى تحقيق وح���دة ف��ي مواقف
ال����دول األع���ض���اء ف��ي ال��م��ج��ل��س بشأن
األزم��ة الليبية« ،ألنّ ه��ذه الوحدة فقط
بإمكانها تحسين األوض��اع في البالد».
وأضاف المسؤول األممي أنّ هذه الفكرة
كان رسالة أساسية سعى إلى توجيهها
للحكومة الروسية.
على الصعيد الميداني ،أكدت تقارير
إعالمية ليبية ،أمس ،أنّ تنظيم «داعش»
أع��ل��ن النفير ال��ع��ام ف��ي مدينة س��رت،
مهدّدا ً بحرق البيوت إذا ما غادر األهالي
المدينة.

وذك��رت بوابة «ال��وس��ط» الليبية أنّ
القيادي بتنظيم داعش ،وليد الفرجاني،
دع��ا أت��ب��اع��ه ع��ب��ر رادي���و التنظيم إل��ى
االستعداد للمعركة مع الجيش الوطني
الليبي.
ونقلت الوسط عن سكان مدينة سرت
قولهم إنّ ق��ي��ادات التنظيم دع���وا عبر
الراديو إلى عدم مغادرة المدينة وإلى
تجنيد أعداد كبيرة من الشباب إجباريا ً
لالنضمام إل��ى صفوف التنظيم للقتال
جنوب وشرق سرت.
من جهة أخ��رى ،قال رئيس المجلس
المحلي ف��ي بني ول��ي��د إنّ ع��دد األس��ر
النازحة إلى المدينة والقادمة من مدينة
سرت بلغ نحو  2200أسرة ،مشيرا ً إلى
أنّ المدينة «لم تعد تستوعب مزيدا ً من
األسر النازحة بسبب قلة اإلمكانات».
يشار إلى أنّ تنظيم «داعش» في ليبيا
أق���دم ،األس��ب��وع ال��م��اض��ي ،على إغ�لاق
ال��ط��ري��ق ال��رئ��ي��س ال��م��ؤدي إل��ى مدينة
سرت ووضع سواتر رملية على الطريق
الساحلي م��ن الجهة الشرقية لمدخل
تحسبا ً لدخول الجيش الليبي.
المدينة،
ُّ
كما وضع عناصر «داع��ش» حاويات
مملوءة بالرمل على الطريق الرئيس
إلغ�لاق��ه ،وق��ام��وا بتفتيش ال��ق��ادم��ي��ن
والمغادرين لمدينة سرت.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1قرية في شمال سورية ،للنداء
2 .2قرية فلسطينية ،خراب
3 .3للتأفف ،عاصمة أوروبية ،وقت
4 .4تراب مجبول بالماء ،بالد قديمة في أفريقيا الشمالية
بين قرطاجة والمغرب
ّ 5 .5
نظماها ،حدثنا
6 .6أسجن ،ضحكت من دون إصدار صوت ،حرف عطف
7 .7ظلم ،سيد شجاع
8 .8إلهة الصيد عند الرومان ،منازل
9 .9أداة جزم ،علل ،أصبح الوقت
1010خالف تستقبل ،حفر في األرض يستخرج منها ماء وما
شابه ،نوتة موسيقية
1111من الفاكهة الصيفية ،أجبنا النداء
1212أحد الوالدين ،أكملي العمل ،تردد صوته في صدره

1 .1سد على النيل شمال القاهرة
2 .2بلدة سورية ،يدعما بالمال
3 .3إله ،تكلنا مكثرين النفي في الحديث ،سبيل
4 .4أكبر سلسلة جبال في أوروب��ا ،مقياس مساحة ،طري
الملمس
5 .5أداة إحدى حواسه ،بشر ،متشابهان
6 .6تالل ،ظهرت من بعيد
7 .7رفيق الشراب ،بناء تحت األرض
8 .8خالف أصبحكم ،يهتم باألمر
9 .9حرف أبجدي مخفف ،أرشدتها ،يصنع من الطماطم
1010عادل منصف بين الناس ،فرح ،عملة آسيوية
1111يوبخا ،أهب
1212سالم ،دولة أوروبية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،821637495 ،965214378
،243761859 ،374589621
،719845263 ،658923147
،437152986 ،196478532
582396714

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1خان الخليلي  ) 2طمر،
اي ،سوريا  ) 3هيميرا ،ام ،جم ) 4
مو ،ايران ،نار  ) 5انافس ،مدريد
 ) 6يعاند ،لن  ) 7وكال ،احالم 8

) نبأ ،يدكا ،يأم  ) 9اتهام ،حرمت
 ) 10نب ،نساعده ،من  ) 11بدر،
النت  ) 12يمد ،هلم ،تأنس.
عموديا:
 ) 1خ��ط ه��م��اي��ون ،نبي ) 2
ام��ي��ون ،كباب  ) 3ن��رم ،اي�لات،

بد  ) 4يافعا ،هند  ) 5الريسا،
ي��اس��ره  ) 6خ��ي��ار ،ن��ادم��ا ) 7
امدحك ،علم  ) 8يساند ،الحدا 9
) لوم ،ربا ،رهنت  ) 10ير ،ميم،
تا  ) 11يجادل ،اتم  ) 12يامر،
ناس.

 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).

