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الجي�ش يتقدَّ م ( ...تتمة �ص)9

وكان كيري أعلن أن المناطق التي تحاصرها القوات
الحكومية في سورية ستتلقى مساعدات غذائية دولية من
الجو إذا لم تتمكن األمم المتحدة من الوصول إليها براً.
ميدانياً ،بدأ الجيش السوري أمس عملية تقدّم باتجاه
جبل شاعر المشرف على حقل شاعر ،موضحا ً أن الجبل
يعتبر بوابة الدخول إلى الحقل المذكور.
وكان الجيش السوري ثبّت نقاط إسناد ناري على تل
الصوان المشرف على حقل شاعر ،وعمل على استهداف
ُ
حيث يعمل
مسلحي داعش ونقاطهم على قمة حقل شاعر
أيضا ً على قطع خطوط إمداد داعش من الجهة الشرقية.
وكانت وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع
الشعبية أحكمت سيطرتها أول أمس على تل الصوان
الواقع غرب حقل شاعر النفطي بعد يوم من السيطرة على
تلة زملة المهر في حين دمر سالح الجو السوري اليات
وتجمعات للتنظيم اإلرهابي التكفيري فى منطقة حقل
الشاعر النفطي والريف الشمالي لمدينة تدمر.
ويعمد تنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي إل��ى سرقة النفط
وتهريبه إلى الخارج لبيعه لعدد من األنظمة المعادية
للسوريين ،وف��ى مقدمتها نظام أردوغ���ان ال��ذي تؤكد
التقارير تورطه شخصيا ً وعدد من أفراد أسرته في صفقات

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

شراء نفط من تنظيم «داعش».
وجرى التقدّم باتجاه حقل شاعر بغطاء جوي سوري
وروسي مك ّثف،
من جهتها ،أكدت مصادر باستعادة الجيش السوري
السيطرة على تل ح��دادة شمال ش��رق كنسبا في ريف
الالذقية.
ووصوال إلى حلب وريفهاُ ،قتل «مسؤول قاطع أطمة
وال��دان��ا» ف��ي ري��ف إدل��ب الشمالي ف��ي جبهة النصرة
المدعو أبو سارة في أحد المشافي التركية خالل تلقيه
العالج ،وكان «ابو سارة» أصيب خالل االشتباكات مع
الجيش السوري في بلدة «خان طومان» في ريف حلب
الجنوبي.
وكانت وحدات من الجيش والقوات المسلحة ،واصلت
مهامها بمحاربة التنظيمات اإلرهابية المسلحة في دير
الزور وكبدتها خسائر فادحة باألرواح والعتاد ،كما نفذت
وح��دات أخرى عمليات مركزة على تجمعاتهم في درعا
وريف السويداء الشمالي الشرقي.
وف��ي ري��ف دم��ش��ق ،أف���ادت م��ص��ادر أخ���رى بتواصل
االشتباكات بين «جيش اإلس�لام» والفصائل المسلحة
األخرى المتواجدة في الغوطة الشرقية لدمشق.

الجي�ش الليبي ي�ستعيد ال�سيطرة على �أبو قرين

«هيومن رايت�س» :داع�ش ارتكب جرائم حرب في �سرت
اتهمت منظمة هيوم رايتس ووتش في تقريرنشرته أمس،
« داع��ش» بإعدامه  49شخصا في مدينة س��رت الليبية،
واعتبرت ذلك «جريمة حرب».
وقالت المنظمة في تقريرها أن إعدام  49شخصا ً شملت
«قطع الرقاب وإط�لاق النار» ،مضيفة أنّ بين من أعدموا
مقاتلين أسرى ومعارضين سياسيين وأشخاصا ً اتهمهم
داع��ش بالتجسس والسحر وال��ش��ع��وذة وإه��ان��ة ال��ذات
اإللهية.
وأضافت «هيومن رايتس» أنّ اإلع��دام��ات التي نفذها
التنظيم في سرت تشكل «جريمة حرب قد ترقى إلى جرائم
ضد اإلنسانية».
وأوضحت المنظمة أنها استندت في تقريرها إلى شهادات
 45شخصا ً من سكان سرت ،تحدثوا بدورهم عن «مشاهد»
مرعبة مثل قطع الرؤوس في الشوارع ،ومشاهدة جثث في
مالبس برتقالية صلبت على مرأى من الناس ،وخطف الرجال
من منازلهم ليالً على أيدي مسلحين ملثمين.
وقال السكان« :شرطة اآلداب» التي يطلق عليها «داعش»
اسم «الحسبة» تقوم بتهديد الرجال وتفرض عليهم الغرامات
وتجلدهم بسبب التدخين واالستماع للموسيقى أو ألنهم لم
يجبروا زوجاتهم وأخواتهم على لبس عباءات فضفاضة»،
كما تجبر الرجال واألطفال في سرت على الصالة والتعليم
الديني في المساجد.
وسيطر تنظيم» داعش» على سرت في حزيران الماضي،
مستغالً الفوضى األمنية في بالد تشهد صراعا ً على الحكم
منذ نحو عامين.
ويسعى تنظيم «داعش» اإلرهابي الذي يضم نحو خمسة
آالف مقاتل في ليبيا إلى التوسع شرق وغرب سرت.
على الصعيد الميداني ،أعلنت القوات الموالية لحكومة
الوفاق الوطني في ليبيا ،أول أمس ،مقتل  7من عناصرها
واستعادة السيطرة على منطقة أبو قرين االستراتيجية شرق
طرابلس بعد معارك مع «داعش».
وقالت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تنظيم «الدولة

وق��ال مصدر في الشرطة أنّ التفجير أسفر عن استشهاد
شخصين وإصابة  2آخرين ،فيما ذكر مصدر آخر أنه أدى إلى
استشهاد ستة وإصابة  21آخرين.
ووقع التفجير الثالث بعد مرور ساعات على تفجيري منطقتي
الشعب والرشيد ،إذ انفجرت سيارة مفخخة في سوق شعبية
بمدينة الصدر شرق بغداد .وتحدثت مصادر أمنية عن سقوط 34
شهيدا ً و 35جريحا ً جراء التفجير الذي استهدف السوق القريبة
من ساحة  55بمدينة الصدر
على الصعيد الميداني ،حيّا رئيس ال��وزراء العراقي القوات
المسلحة وأثنى على أدائهم ،خالل العمليات الدائرة في الرطبة
وطردهم لالرهابيين.
فيما وجه الرئيس فؤاد معصوم رسالة تهنئة للشعب العراقي
بعد انتصار ال��ق��وات المشتركة على مسلحي جماعة داعش
االرهابية في الرطبة ،واشاد بالتضحيات التي قدمتها القوات
المسلحة خالل المعارك التي تخوضها.
كما هنأ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري القوات المسلحة
بهذا االنتصار ،وأعرب عن أمله في أنّ يكون مقدمة النتصارات
أخرى ،ودعا إلى وضع خطط محكمة لمسك األرض والحؤول دون
تنفيذ االرهابيين هجمات جديدة للتغطية على هذه الهزيمة.
وبدأت القوات األمنية العراقية وفرق الهندسة صباح أمس،
بتفكيك األلغام من أحياء مدينة الرطبة غرب الرمادي ،وتمكنت
من تفكيك  70عبوة ناسفة ،إضافة إلى  57عبوة ناسفة داخل
سياج جامعة األنبار في عمليات تطهير وتنظيف للمنطقة من
مخلفات تنظيم «داعش» .
وكان قائد شرطة محافظة األنبار اللواء هادي رزيج أعلن،
أول أمس ،تحرير مدينة الرطبة غربي العراق بالكامل ،مؤكدا ً أنّ

يُذكر أنّ مدينة الرطبة يسيطر عليها تنظيم «داع��ش» منذ
منتصف عام  ،2014بعد انسحاب القوات األمنية منها ،فيما
يفرض التنظيم اإلقامة الجبرية على أهالي المدينة ويمنع
خروجهم منها.
ويأمل الجيش بعد تحرير الرطبة أن تصبح محطة مهمة
في المعركة ضد «داعش» ،والتي يسعى خاللها لتحرير مدينة
الموصل مركز محافظة نينوى التي سقطت بأيدي التنظيم في
حزيران عام  .2014وأعلنت بغداد أواخر كانون األول استعادة
السيطرة على مدينة الرمادي من قبضة المسلحين.
وأف��اد مصدر أن القوات العراقية تهدف إلى تأمين الطريق
باتجاه الحدود مع األردن.
وفي السياق ،أعلن رئيس اللجنة األمنية في مجلس محافظة
بغداد محمد الجويبراوي «القاء القبض على مسلحين متورطين
بالتفجيرات التي ضربت سوق عربية في مدينة الصدر »،أعتقلت
القوات األمنية العراقية أحد عناصر تنظيم «داعش في عملية
أمنية في ناحية الرشيد التابعة لقضاء المحمودية جنوب بغداد،
واعترف في تحقيق مبدئي بوجود مخبأ لألسلحة والعبوات
الناسفة في الرشيد ،دم��رت القوات العراقية موقعا ً لتنظيم
«داعش» في منطقة الصبيخات غربي بغداد وأوقعت من فيه من
مسلحي التنظيم بين قتيل ومصاب ،أوقعت القوات العراقية 5
قتلى في صفوف تنظيم داعش جراء اشتباكات في منطقة الرشاد
غربي بغداد.
أم��ا األن��ب��ار ،فألقت طائرات القوات الجوية العراقية آالف
المنشورات على مدن « الفلوجة  -القائم  -راوة وعنه « تدعو فيها
إلى التعاون مع القوات األمنية ،وتحث المواطنين على االستماع
إلى توصيات مهمة من خالل الراديو.

القوات الحكومية رفعت العلم العراقي فوق أحد المباني هناك.
يُذكر أنّ الجيش العراقي وصل إلى مشارف مدينة الرطبة
بمحافظة األنبار ،في إطار المساعي الرامية لتحرير القضاء الذي
يُعد موقعا ً استراتيجياً ،من أيدي تنظيم «داعش».
وأوضح اللواء هادي رزيج ،في تصريح صحفي أنّ «داعش»
قام بتفخيخ جميع المحطات والمطاعم على طول الطريق الدولي
السريع غربي األنبار.
وتابع رزيج وهو قائد شرطة األنبار في تصريح لـ «السومرية
نيوز» ،إن القوات األمنية ومقاتلي العشائر وأفراد الحشد الشعبي
تمكنوا من تحرير طريق طوله  60كلم بين تقاطع الصكار ومدينة
الرطبة.
ونقل مصدر في العراق عن رزيج قوله إن القوات األمنية
تمكنت من تدمير  3مفخخات وقتل انتحاري ْين يرتديان أحزمة
ناسفة على الطريق الدولي السريع شرق مدينة الرطبة غربي
الرمادي.
ب��دوره قال قائم مقام قضاء الرطبة بمحافظة األنبار عماد
الدليمي ،إن القوات األمنية وبإسناد القوة الجوية تمكنت من
الدخول إلى قرية الدراعمة على مسافة  20كلم شرق مدينة
الرطبة.
وكانت قيادة «عمليات الجزيرة» قد أعلنت اإلثنين انطالق
عملية كبرى من ثالثة محاور لتحرير قضاء الرطبة من سيطرة
«داعش».
وشاركت في العملية قطعات الفرقة السابعة بالجيش وجهاز
مكافحة اإلره��اب والشرطة االتحادية وأف��واج ط��وارئ شرطة
األنبار ومقاتلو العشائر والحشد الشعبي وحرس الحدود وطيران
التحالف الدولي والقوة الجوية والمروحية للجيش.

 7ماليين يمني ( ...تتمة �ص)9
واشتراطه الحصول على ضمانات مكتوبة من الوفد الوطني
بااللتزام بمرجعيات الحوار .وشدد ولد الشيخ على ضرورة الحفاظ
على أرضية صلبة تسمح بالتوصل لحل االزمة بشكل كامل.
وكان أمير دولة الكويت صباح األحمد الجابر الصباح التقى
المبعوث األممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد ووفدي مشاورات السالم
اليمنية .وأب��دى الشيخ صباح خالل اللقاء حرصه على استمرار
المشاورات وضرورة الوصول إلى حلول توافقية.
كما ن��اق��ش م��ع ال��وف��دي��ن ،الضمانات المتعلقة بالمهمات
والصالحيات للفترة االنتقالية ،بما يكفل نجاح أي اتفاق كامل
وشامل قائم على التوافق بضمانات سياسية وعسكرية.
وكان وفد الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ،علّق مشاركته
في مفاوضات الكويت بعد انسحابه من جلسة المشاورات الثالثاء.
واتهّم عبد الملك المخالفي رئيس وفد هادي أنصار الله ،والمؤتمر
الشعبي برفض المرجعيات السياسية وعلى رأسها الشرعية.
ودعّ ا المخالفي المبعوث األممي إلى التواصل مع وفد صنعاء
وإلزامه بقرار مجلس األمن وبالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار

الوطني.
من جهته ،أك ّد محمد عبد السالم الناطق باسم حركة أنصار الله
أنّ من يعرقل مسار المشاورات في الكويت هو الفريق الذي يستقوي
بالقوى التي تدعم ما وصفه بالعدوان على اليمن.
ولفت عبدالسالم إلى أنّ الخالف الرئيس يتمثل في عدم تقديم وفد
الرئيس هادي ضمانات في إطار المسار السياسي ،مشيرا ً إلى أنّ
طرحهم ترؤس علي محسن األحمر للجنة األمنية ما هو إال استفزاز
ورفض للحل.
وعلى الصعيد اإلنساني ،ح ّذر مدير العمليات اإلنسانية الخاصة
باألمم المتحدة جون جينغ من أنّ سبعة ماليين و 600ألف شخص
في اليمن يواجهون نقصا ً حادا ً في الغذاء ،مشيرا ً إلى أ ّنهم على بعد
خطوة واحدة من المجاعة.
وفي مؤتمر صحفي بهذا الشأن أف��اد جينغ أنّ هناك تراجعا ً
مروعا ً في الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة لماليين الناس الذين
يحتاجون إلى الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية.
وأوضح أن مناشدة األمم المتحدة للحصول على مليار و800

البيت الأبي�ض يرف�ض مقا�ضاة ال�سعودية

تقرير �إخباري
وثائق �سنودن تحت ت�صرف
و�سائل الإعالم
أعلن موقع «ذي إنترسيبت» األميركي اإلخ��ب��اري ،أن��ه وضع
بتصرف وسائل إعالم أخرى مجمل وثائق المستشار السابق لدى
االستخبارات األميركية إدوارد سنودن ،الذي كشف حجم برامج
المراقبة التي تقوم بها الواليات المتحدة.
وقال الموقع الذي أطلقه الصحافي غلين غرينوالد ،وكان من أوائل
الذين أجروا مقابالت مع سنودن في  2013إنه «سيدعو صحافيين
بما في ذلك من وسائل إعالم أجنبية من أجل العمل معه لسبر كل
وثائق سنودن».
ويمكن أن يسمح هذا القرار بكشف معلومات جديدة ،بعد تلك التي
نقلها في  2013سنودن ،المستشار السابق في وكالة األمن القومي
األميركية ،وتتعلق بكشف حجم برامج المراقبة التي تطبقها الوكالة
وغيرها من أجهزة االستخبارات األميركية.
وقال غرينوالد« :منذ بدء تغطيتنا لهذه الوثائق ،كان أحد عناصر
طريقتنا العمل بالشراكة مع وسائل إعالم أخرى ،أميركية أو أجنبية
بدال ً من محاولة االحتفاظ بكل هذه المواد» .وأضاف إن الصحافيين
الذين يعملون على هذه الوثائق ،يجب أن يحترموا بعض القواعد
طبقا ً التفاق مبرم مع سنودن .وتابع «ما زال هناك عدد كبير من
الوثائق المهمة التي يمكن ويجب أن تنشر ،لكنه أشار الى أنّ هناك
وثائق أخرى في األرشيف يجب أال تنشر برأينا ألنها تعرض أبرياء
للخطر بشكل كبير.

اإلسالمية» على صفحتها في موقع فيسبوك« :قواتنا تسيطر
على بلدة أبو قرين بالكامل وطالئع الجيش تصل إلى بلدة
الوشكة شرق أبو قرين على بعد  25كلم».
وأض��اف��ت أن «سرية هندسة الميدان تواصل تمشيط
بلدة أبو قرين والكشف عن األلغام والمفخخات في المباني
السكنية».
وأوضحت غرفة العمليات التي أنشأتها حكومة الوفاق
وجعلت من مصراتة مقرا ً لها أنّ القوات الحكومية تقدمت
بشكل سريع ووصلت إلى منطقة تبعد نحو  50كلم عن غرب
مدينة سرت.
وأشارت إلى مقتل  7من عناصر قوات حكومة الوفاق3 ،
منهم قضوا بانفجار لغم أرضي ،بينما أصيب  15عنصرا آخر
بجروح.
وتقع أبو قرين ،في منطقة استراتيجية قرب الساحل عند
الطريق الرئيسي الذي يربط الشرق الليبي بغربه ،ومدينة
مصراتة ( 200كلم شرق طرابلس) بمدينة سرت وبالجنوب
الليبي أيضا.

مليون دوالر لمساعدة أكثر من  13مليون يمني هذا العام لم تحقق
سوى  16في المئة من التمويل.
وفيما تساءل جينغ قائال «أين اإلنسانية؟» أضاف :هناك قرابة
سبعة ماليين و 600ألف شخص في اليمن هم اآلن على بعد خطوة
واح��دة من المجاعة ..وهناك تراجع م��روع في الدعم من بعض
الجهات المانحة  ..ونرجوا من الحكومات التي تواجه مطالب
متعددة بتقديم مساعدات على عدم نسيان اليمن.
وف��ي السياق الميداني ،أعلن علماء اليمن رفضهم الصريح
والقاطع ألي تواجد للقوات األجنبية في األراضي اليمنية تحت أي
مسمى أو ذريعة.
وبحسب «المسيرة ن��ت» ،اعتبر العلماء في اللقاء الموسع
لهم الذي عقد صباح اليوم األربعاء تحت شعار »مواجهة الغزو
واالحتالل األميركي لألراضي اليمنية واجب ديني» ..اعتبروا الغزو
األميركي وأدواته اإلقليمية والمحلية المتعاونة على اإلثم والعدوان
احتالال ً لألرض في بلدنا وعدوانا غاشما ً يتوجب شرعا ً التصدي له
وطرده ومواجهته بكل السبل والوسائل المشروعة.

رفض البيت األبيض ،مشروع قانون
أقره مجلس الشيوخ األمريكي يسمح
ألس��ر ضحايا هجمات  11سبتمبر/
أي��ل��ول بإقامة دع���اوى قضائية ضد
السعودية للمطالبة بتعويضات .وقال
المتحدث باسم البيت األبيض جوش
إيرنست إن« :ه��ذا التشريع سيغير
قانونا ً دوليا ً قائما ً منذ أمد بعيد فيما
يتعلق بالحصانة السيادية» .وأضاف:
«ال يزال رئيس الواليات المتحدة يشعر
بمخاوف جدية من أنّ ه��ذا التشريع
من شأنه أن يجعل الواليات المتحدة
ع��رض��ة للخطر ف��ي ن��ظ��ام المحاكم
األخرى في مختلف أنحاء العالم».
و ُتعارض الرياض مشروع القانون
ب��ش��دة ،وت��ن��ف��ي أيّ���ة م��س��ؤول��ي��ة عن
الهجمات التي وقعت عام  .2001ووافق
أعضاء مجلس الشيوخ باإلجماع على
التشريع ال��ذي يعرف باسم «قانون
العدالة ضد رعاة اإلرهاب».
وإذا واف���ق مجلس ال��ن��واب على
التشريع ووقعه الرئيس باراك أوباما
فسوف يتيح المضي قدما ً لدعاوى
أمام المحكمة االتحادية في نيويورك
تسعى إلثبات أنّ السعودية ضالعة
ف��ي ال��ه��ج��م��ات ع��ل��ى م��رك��ز ال��ت��ج��ارة
العالمي ومبنى وزارة الدفاع األمريكية
(البنتاغون) عام .2001

المغرب ينتقد ( ...تتمة �ص)9
وهدد المغرب في بيانه باللجوء إلى السلطات العليا في مختلف المؤسسات
الوطنية األميركية بسبب «الضرر الكبير الذي تسببت فيه هذه التقارير»،
مطالبا ً شركائه األميركيين بـ«إدانة عمليات االستغالل والكذب».
وكان تقرير وزارة الخارجية األميركية قد انتقد أوضاع حقوق اإلنسان في
ُ
حيث أشار إلى «استخدام مجموعة من أساليب التعذيب على يد قوات
المغرب،
األمن لنزع االعترافات بالجرائم ،إضافة لعدم وجود تحقيقات ومحاكمات
لألفراد المتهمين بالتعذيب» .وأضاف أن «أوضاع السجون المغربية سيئة ،وال
تخضع للمعايير الدولية».
كما أشار التقرير األميركي إلى أنّ «الحكومة تستخدم بعض القوانين لتقييد
منظمات حقوق اإلنسان المستقلة والصحافة ووسائل اإلعالم».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1مستشرق فرنسي راحل تم ّكن من ّ
فك النصوص في رأس
شمرا-أوغاريت ،حرف أبجدي مخفف
2 .2من الحمضيات ،إسم ثالثة من قياصرة روسيا
3 .3فتيات ،باشر العمل ،مدينة تركية
4 .4حرف أبدي مخفف ،خالف الكفر
5 .5تصلحوا البناء ،أقصد المكان ،أول دترويت
6 .6مرفأ في البرازيل ،يحسد اآلخرين على نعمتهم
7 .7مملكة عربية قديمة ،يسر ،نوتة موسيقية
8 .8عائلة فيزيائي هندي راحل نال جائزة نوبل ،مدينة في
الديلم قرب قزوين
9 .9حرف نصب ،رحلت من دولة إلى أخرى ،ضمير منفصل
1010يهمل ،من مشاهير المصورين الفلمنك
1111يأسفن (هن) ،أكمل العمل
1212خان العهد ،قطع ،حفر البئر ،يبس الخبز

1 .1مارشال ألماني من قواد الجيش في الحرب العالمية 2
2 .2عملة عربية ،ظهرت من بعيد
3 .3أشار باليد ،حلم ،نادر الوجود (باألجنبية)
4 .4عاصمة كندا ،أقطن
5 .5قرع الجرس ،مدينة إيطالية ،حيوان قطبي
6 .6حرف أبجدي مخفف ،أحد الوالدين ،هرمت هرما ً ناعما ً
7 .7منطقة في مصر بالصحراء العربية
8 .8مصوراً ،أقطع
9 .9أهلكه الشيء ،مقياس مساحة (بالجمع) ،بشر
1010نهر في المغرب ،كابدت وعالجت بشدة
1111جاوبا ،مرفأ في الهند ،حرف جر
1212أدي��ب فرنسي راح��ل تخلى ع��ن دع��وت��ه األكليريكية
لينصرف إلى دراسة اللغات السامية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،415837296 ،329146587
،936514728 ،768295134
،284763915 ،157928463
،893472651 ،671359842
542681379

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1جوزف برتران  ) 2واليس
ب��اي ،م��رن  ) 3ال ،ايلورين ) 4
راالي ،وأد  ) 5اب ،دانا ،عمان ) 6
ليالي ،نأوي  ) 7يفدي ،يكلال ) 8

قلمي ،مين ،اتت  ) 9اامر ،النو ) 10
يمن ،احمر ،وني  ) 11اهمل،هين،
يم  ) 12بل ،ايام ،نبال.
عموديا:
 ) 1جوهر الصقلي  ) 2وا،
اب���ي ،م��ال  ) 3زالل ،اي��م��ان��ه 4

) فيالدلفيا ،ما  ) 5بس ،يأيد،
مالي  ) 6ربا ،يمرح  ) 7تايوان،
م��ه��م  ) 8ري��ل�ا ،اي���ن���اري ) 9
ودع��وك ،ن ن  ) 10نمر ،ميالنو
 ) 11ريتا ،لتونيا  ) 12دنن،
نبات ،يمل.

 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).

