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القبائل ت�سيطر ( ...تتمة �ص)9

العبادي ي�أمل ( ...تتمة �ص)9

العسكريين السعوديين بـ 50قذيفة مدفعية
من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية.
وأك���دت م��ص��ادر يمنية «مقتل ق��راب��ة 17
عسكريا ً سعوديا ً في قصف صاروخي ومدفعي
نفذه الجيش اليمني واللجان الشعبية على
موقع وع��وع ال��س��ع��ودي» ،وأش���ارت ال��ى ان
«أكثر من  10عسكريين سعوديين قتلوا كما
ت�� َّم إع��ط��اب آل��ي��ة عسكرية ف��ي م��وق��ع عليب
العسكري ش��م��ال منفذ البقع ج���راء قصف
ص��اروخ��ي ومدفعي من قبل الجيش اليمني
واللجان الشعبية» ،ولفتت الى ان «حصول
هروب جماعي في صفوف الجيش السعودي
من موقع المخروق العسكري تحت ضربات
الجيش اليمني واللجان الشعبية».
من جهة ثانية ،استمر العدوان السعودي
االميركي باستهداف اليمن وشعبه حيث أطلقت
قوات العدوان أكثر من  50صاروخا ً على سوق
المالحيظ في محافظة صعدة في شمال اليمن.
وقالت المصادر إن «أكثر من  25شهيدا ً
في غارات شنها طيران العدوان السعودي -
األميركي على مسافرين في منطقة برط في
محافظة الجوف اليمنية» ،وتابعت ان «طيران
العدوان السعودي  -األميركي شنَّ أكثر من 10
غارات على منازل في قرية المروي في محافظة
صعدة اليمنية» ،وأضافت ان « 5صوماليين
وج��رح اثنان آخ��ران في غ��ارات شنها
قتلوا ُ
طيران العدوان السعودي  -األميركي على مقر
إليواء الالجئين في منطقة ميدي في محافظة
حجة اليمنية».

واالس��ت��ق��رار ال��ى اليمن ،بخاصة المشروع
الرباعي لحل هذه االزم��ة ،معربا ً عن امله في
اق��رار وق��ف اط�لاق النار المستديم في اليمن
بجهود االمم المتحدة.
وق��ال اسماعيل ول��د الشيخ اح��م��د« :نحن
ايضا ً نصر على حوار يمني – يمني ،وواثقون
من انه لو اجتمعوا ستصبح الفرصة مواتية
بصورة اكبر للوصول ال��ى الحل السياسي،
وانه ال بد من مشاركة جميع االطراف اليمنية
في هذه المسيرة وان ال يتم استبعاد اي جماعة
من ذلك».
ميدانياً ،دخ��ل الجيش اليمني على خط
المواجهات إل��ى جانب القبائل اليمنية على
الحدود مع السعودية حيث هاجم ع��ددا ً من
المواقع السعودية في المناطق الحدودية
وسيطر على ع��دد منها ،فيما اتسعت رقعة
المواجهات الحدودية من صعدة إلى مناطق
حدودية أخرى.
وك��ان مقاتلو القبائل سيطروا على جبل
الرديف السعودي وأحرقوا ع��ددا ً من اآلليات
العسكرية فيما الذ الجنود بالفرار.
يأتي ذلك غداة كمين نصبته القبائل إلحدى
اآلليات السعودية في منطقة مقابلة للحدود
اليمنية ،وتمكنت م��ن قتل وج��رح م��ن فيها،
بحسب ما نقل مصدر عن أبناء هذه القبائل.
وكانت وسائل إعالم يمنية أفادت بأن الجيش
اليمني واللجان الشعبية سيطروا على جبل
الرديف السعودي وأحرقوا ع��ددا ً من اآلليات
وسط فرار الجنود السعوديين ،وذلك بعد ان
ت ّم استهداف موقعي برج أبو الكساف والرديف

بتوريد أسلحة تشمل مروحيات حربية من طراز «مي-
 « 35و«مي( »-28صائد الليل) .وتدرب عدد من الخبراء
العراقيين على قيادة المروحيات في مركز الطيران الحربي
الروسي في مدينة تورجوك.
وفي ربيع عام  2014وقعت موسكو وبغداد مجموعة
إضافية من العقود شملت توريد طائرات هجوم من طراز
«سو »-25ومنظومات دفاعية وذخائر بقيمة تقارب مليار
دوالر.
وبحسب معطيات الهيئة الفيديرالية الروسية للتعاون
العسكري التقني ،ف��إن ال��ع��راق ف��ي ع��ام  2014احتل
المرتبة الثانية بعد الهند من حيث حجم الصادرات من
األسلحة الروسية ( 11في المئة من الصادرات العسكرية
الروسية) ،روسيا من جهتها أصبحت ثاني أكبر مصدر
لألسلحة إلى العراق بعد الواليات المتحدة.
وبحسب المعلومات المتوافرة ،فإن الجانب الروسي
قام في العام  2014بتوريد  10طائرات من طراز «سو-

الأمير مقرن ( ...تتمة �ص)9

 »25و 12منظومة قاذفة لهب ثقيلة و 6مروحيات من
نوع «مي »-28و 10مروحيات من نوع «مي »-35إلى
العراق ،إضافة إلى ذلك بدأ تسليم بغداد منظومات دفاع
جوي أرض – جو من نوع «بانتسير اس .»1وبلغت قيمة
الواردات في عام  2014حوالى  1.7مليار دوالر أميركي.
ويتسم توريد األسلحة الروسية إلى العراق بأهمية
خاصة على خلفية تدهور الوضع األمني في العراق بسبب
نشاط عناصر تنظيم «داع��ش» المتطرف ،واستخدمت
مروحيات «مي »-35و«مي »-28الروسية كثيرا ً في
عمليات أمنية ضد التنظيم اإلره��اب��ي ،كما استخدمت
القوات المسلحة العراقية في محاربة «داعش» منظومة
الصواريخ المضادة للدبابات «كورنيت».
كما أعلنت وزارة الدفاع العراقية في شباط عام 2015
أن استخدام طائرات الهجوم من نوع «سوخوي» ساعد
إلى حد كبير على تحرير عدد من المدن والبلدات العراقية
من سيطرة «داعش».

م�صر :زعيم ( ...تتمة �ص)9

حسين الديراني

هل يكون «جنيف» ( ...تتمة �ص)9

«داع�ش» يفر�ض ( ...تتمة �ص)9
وفي السياق ،أكد مأمون عبد الكريم المدير العام لآلثار والمتاحف السورية أن المديرية تسعى
في الوقت الحالي الى التواصل مع جهات في المجتمع المحلي بمدينة تدمر بشتى السبل للوقوف
على ما تتعرض له المدينة األثرية هناك بعد االعتداء اإلرهابي لتنظيم «داعش» على مدينة تدمر رغم
صعوبة عملية التواصل.
وأشار عبد الكريم إلى قرار مجلس األمن الرقم  2199الصادر في شباط  2015الذي يجرم تدمير
ونهب التراث الثقافي في سورية والعالم مبينا ً أن مديرية اآلثار كانت تأمل بأن يقف العالم مع
الجيش السوري الذي كان يدافع عن الحضارة اإلنسانية.
وأوضح أن الخوف األكبر لدى المديرية بأن تد ّمر الحضارة التدمرية على يد مجرمي «داعش»
مشيرا ً إلى أن المجتمع الدولي على رغم المناشدات المتكررة التي أطلقتها مديرية اآلثار للدفاع عن
تدمر باعتبارها مدينة تراث إنساني عالمي اكتفى بالتعاطف الذي عبرت عنه مؤسسات وجامعات
دولية معتبرا ً أن هذا ال يكفي.

وت��زام��ن الهجوم مع إحالة محكمة مصرية أوراق
الرئيس السابق محمد مرسي و 106آخرين ،بينهم
المرشد العام لجماعة «اإلخ��وان المسلمين» محمد
بديع ،إل��ى المفتي الستطالع رأي��ه في ش��أن الحكم
بإعدامهم في قضية عرفت إعالميا ً بقضية «اقتحام
السجون».

ويقول القضاة في مصر إنهم مستقلون عن السلطة
التنفيذية والجيش وال يلتفتون ألي اعتبارات سياسية
في أحكامهم ،إال أن «اإلخوان» وأنصارهم ومعارضين
سياسيين يتهمونهم بالتحيز وإصدار أحكام مسيسة،
مشيرين إلى أحكام اإلعدام الجماعية والسجن لفترات
طويلة بحق «اإلخوان» وأنصارهم.

�إيطاليا ال ت�ستبعد تعر�ضها لخطر الإرهاب عبر الهجرة غير ال�شرعية
قوله« :إن الطويل متورط في الهجوم
اإلرهابي الذي استهدف المتحف ،وأنه
شارك بصفة غير مباشرة» في الهجوم،
إذ «قدم دعما ً للمجموعة اإلرهابية التي
نفدت الهجوم» ،من دون تحديد نوعية
الدعم.
وأكد العروي أن الشاب المغربي كان
موجودا ً في تونس وقت الهجوم ،الفتا ً
إلى أن السلطات التونسية «أص��درت
بطاقة تفتيش دول��ي��ة ض��ده أعقبتها
ببطاقة جلب دولية».
وك��ان خفر السواحل اإليطالي أعلن
أنقاذه نحو  900مهاجر غير شرعي،
بينهم  300مهاجر أنجدتهم بارجة
ح��رب��ي��ة فرنسية ت��ش��ارك ف��ي عملية
«تريتون» األوروبية.
وقالت البحرية اإليطالية إن بارجة
إيطالية تمكنت من إنقاذ ما يزيد على
 280شخصا ً كانوا في مركب لمهاجرين
غير شرعيين ،وأش��ارت أن��ه عثر على
جثة من بين الذين تم إجالئهم.
كما أفاد خفر السواحل اإليطالي أنه
نقل ثالثة ممن أن��ق��ذوا بمروحية إلى
المستشفى بسبب معاناتهم من مشاكل
صحية.
وفي عملية أخرى أنقذ زورقان ،األول
تابع لخفر السواحل اإليطالي والثاني
يرفع علما ً هولندياً 320 ،مهاجرا ً كانوا
يواجهون صعوبات ف��ي مياه مالطا
وقد أجلوا إلى صقلية ،حسب السلطات

نفى وزير الداخلية اإليطالي أنجيلينو
ألفانو أم��س أن يكون استبعد تماما ً
احتمال تعرض ب�لاده لخطر اإلره��اب
عبر الهجرة غير الشرعية ،وقال« :أنا لم
أستبعد قط أن يترجم هذا الخطر على
أرض الواقع ،بل قلت إن الحذر في أقصاه
من جانب قواتنا األمنية العتراض حتى
أضعف إش���ارات الخطر ،بما ف��ي ذلك
فرضية استخدام الشبكات اإلرهابية
ل��م��راك��ب ال��ه��ج��رة وت��س��ل��ل عناصرها
للدخول إلى إيطاليا خفية».
ج���اء ه���ذا ال��ت��ص��ري��ح خ�ل�ال جلسة
استماع برلمانية مستعجلة ،غ��داة
إعالن السلطات اإليطالية اعتقالها في
ضاحية بمدينة ميالنو ،شابا ً مغربياً،
وصل إلى البالد عبر مراكب الهجرة غير
الشرعية ،يشتبه في تورطه في الهجوم
الذي استهدف في  18من آذار الماضي
متحف باردو في العاصمة التونسية ،ما
أسفر عن مقتل  22شخصاً ،بينهم أربعة
إيطاليون.
وت��م��ت ع��م��ل��ي��ة اع��ت��ق��ال ال��م��واط��ن
المغربي ،عبد المجيد الطويل البالغ من
العمر  22سنة بناء على مذكرة توقيف
دولية للسلطات التونسية التي تشتبه
في أنه أدى دورا ً في التخطيط والتنفيذ
للهجوم الذي استهدف متحف باردو.
وك��ان��ت وك��ال��ة «آك����ي» اإلي��ط��ال��ي��ة
لألنباء نقلت عن المتحدث باسم وزارة
الداخلية التونسية ،محمد علي العروي

مسؤوال ً عن السيارات المفخخة التي تم اكتشافها قبل أسابيع داخل المملكة وكانت معدة للتفجير في
مناطق مختلفة ،وإلقاء القبض على اكثر من  90من االرهابيين الذين يعملون بإمرة بندر بن سلطان.
االعالم السعودي ذكر في حينها ان هؤالء االرهابيين تلقوا األوامر من قادة «داعش» في سورية لتنفيذ
عمليات تفجيرية داخل المملكة بينما حقيقة األمر هم رجال بندر.
لم يعد في االمكان السيطرة على الخالفات الحادة داخل المملكة السعودية خصوصا ً بعد صدور
األوامر الملكية بعزل ولي العهد األمير مقرن واستبداله بمحمد بن نايف وتنصيب محمد بن سلمان
وليا ً لولي العهد.
لقد بات متعذرا ً ضبط الخالفات الحادة والتي هي كالجمر تحت الرماد ،األمير سعود بن سيف
النصر الذي بايع المحمدين قبل شهرين وبارك لهما «غرد» قبل يوم بتغريدة يقول فيها «لقد صرف
في االشهر القليلة لتغطية صفقات وهمية ورشوة حكام دول وشراء ذمم وتكاليف مغامرات مراهقين
ما يزيد عما صرف في سنوات من الفترة الماضية» .هذه التغريدة تحمل دالالتها الخطيرة والتي
ليست في حاجة الى شرح مفصل.
وانتشرت التغريدات بين أواسط المواطنيين السعوديين ينتقدون بها ولي ولي العهد محمد بن
سلمان بسبب غيابه عن الوطن لقضاء شهر العسل في باريس مع زوجته الجديدة ،ونسي انه وزير
للدفاع ويقود تحالفا ً عربيا ً دوليا ً ضد الشعب اليمني!
السعودية باتت مقبلة على مواجهات مسلحة بين المتصارعين والمتنافسين على السلطة ،فإذا
كان العدوان على اليمن أجل الصراع المسلح لفترة قصيرة فلن يدوم طويالً قبل ان ينفجر الوضع
األمني الداخلي ،وقريبا ً سنشهد اضطرابات أمنية داخل المملكة على أثر الهزيمة النكراء في عدوانها
اإلرهابي على الشعب اليمني المظلوم الذي قاده مغامرون مراهقون على حد وصف األمير سعود بن
سيف النصر.
بينما يتلذذ ولي ولي العهد محمد بن سلمان في باريس تتساقط صواريخ ابناء الشعب اليمني على
رؤوس العسكريين السعوديين إنتقاما ً لستين يوما ً من العدوان البربري االرهابي الغاشم المتواصل
على اليمن حيث لم يبق بنية تحتية وال ماء وال كهرباء وال طاقة في هذه البلد المنكوب ،واالنباء
تتحدث عن فرار الجنود السعوديين من المعسكرات خوفا ً من هجمات ابناء العشائر اليمينة.
لن ينقضي شهر العسل لولي ولي العهد حتى يعود الى السعودية وهي منكسرة مهزومة ،وقد ال
يجد كرسيه الذهبي المهزوز ليجلس عليه.

باالضافة الى االطراف االقليمية المعنية باألزمة اليمنية ،ومن أهم تلك األطراف ايران ،األمر الذي
لم يرق للدبلوماسية السعودية المتغطرسة التي ارتكبت سيل من الجرائم االنسانية ترقى لجرائم
حرب في اليمن والموثقة عالميا ً في منظمة حقوق االنسان ،وبعض الدول االقليمية التي أكدت هذه
الجرائم منها ايران ،حيث أكد القائد األعلى للثورة اإليرانية السيد علي خامنئي ان الغارات الجوية
التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية ضد المقاتلين الحوثيين في اليمن تعتبر ابادة جماعية.
السعودية وبعد اخفاقها المتكرر في اليمن ومواصلتها في حصد الضحايا من اليمنيين تسعى
جاهدة الى عرقلة مؤتمر جنيف برفضها توجيه دعوة للدولة االسالمية االيرانية للمشاركة في المؤتمر
جاء الرفض على لسان مندوب السعودية في االمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي في  20أيار.
ويؤكد المتابعون ان السعودية والقوى المتحالفة معها تعيد السيناريو ذاته والحبكة السياسية
وبمهارة عالية قوامها المال الخليجي وصفقات األسلحة وتحاول استنساخ الحالة السورية
في اليمن ،وذلك عبر حلقات متكررة ابتداء من االدعاء بالشرعية من خالل صنع نموذج لحكومة
معارضة تحت مسمى حكومة بحاح في المنفى ،ومن ثم تكرار حالة ما يسمى بـ «الجيش الحر» في
اليمن وهذا ما أكده قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك الحوثي في خطابه أول من أمس األربعاء،
حيث أوضح ان مؤتمر الرياض أبرز ما فيه هو تفعيل حالة الصراع واالقتتال الداخلي في اليمن وانهم
يريدون جيشا ًَ يمنيا ً جديدا ً كما فعلوا في سورية من خالل ما يسمى الجيش الحر.
فالسعودية تسعى الى تشكيل جيش حر يمني ،هذا الجيش الذي ما هو اال غطاء لتنظيم «القاعدة»
بفرعيها «داعش» و«النصرة» وذلك اليجاد حالة ال متناهية من الصراع الدائم النهاك دول المنطقة
وتمزيق لحمتها االجتماعية والسياسية وتدمير البنية التحتية واالقتصادية لمصالح خارجية
بحتة باستخدام وسائل عدة غير مباشرة كتغذية االرهاب ودعم الجماعات االرهابية كـ»داعش»
و«النصرة» وتسليط عصا الطائفية في دول المنطقة.

ناديا شحادة

معركة القلمون ( ...تتمة �ص)9

اإليطالية.
وكانت أحدث عملية إنقاذ جرت ظهر
األربعاء قرب المياه اإليطالية ،قامت بها
بارجة دورية فرنسية ،تم خاللها إنقاذ
 297مهاجرا ً بينهم  51ام��رأة وطفالً،

حسب السلطات الفرنسية.
ومنذ بداية العام وصل ما يقارب 39
ألف مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا في
حين غرق أو فقد نحو  1770آخرين،
بحسب حصيلة للمنظمة الدولية للهجرة

في  19من أيار.
وقد أوضحت المنظمة الدولية للهجرة
أن هؤالء المهاجرين من إريتريا وأثيوبيا
والصومال وسورية ونيجيريا وغامبيا
وباقي دول جنوب الصحراء األفريقية.

العشائر السنية بعدما ُقدم طلب إلى الكونغرس األميركي طالب بإمكانية تسليح قوات البيشمركة
وقوات سنية في شكل مباشر من دون العودة إلى حكومة بغداد المركزية وهذا هو الهدف الرئيسي لها
وتزامنا ً مع هذا توجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى روسيا في زيارة رسمية لبحث إبرام
صفقات تسليح ،يتوقع أن تتجاوز قيمتها  3مليارات دوالر وبخاصة بعد سقوط مدينة الرمادي،
مركز محافظة األنبار.
من األنبار إلى تدمر فقد شن تنظيم «داع��ش» اإلرهابي هجوما ً عنيفا ً عليها ،استطاع خالله
السيطرة على غالبية المدينة ،ويُتخوف الكثيرون من ارتكاب التكفيريين مجزرة تاريخية جديدة
بحق هوية سورية بتدمير آثار تدمر ،المدرجة على الئحة التراث العالمي لمنظمة (اليونيسكو) لكن
األهم بالنسبة إلى «داعش» أن سيطرته على تدمر تعني تمكنه من الربط بين مناطق يسيطر عليها
في شمال سورية ووسطها وشرقها ،وتهديد مدينة حمص ،وقطع أحد الشرايين الرئيسية لتنقل
الجيش السوري بين المحافظات ويمكن ربط المعارك في تدمر بالمعارك في جبال القلمون الشرقي
التي تعتبر بوابة ريف دمشق باتجاه البادية ،والتي طالما كانت محطة التحرك األولى بالنسبة إلى
كثير من المجموعات المسلحة كما أن البادية السورية ،التي تتوسطها تدمر ،تملك حدودا ً طويلة مع
محافظة األنبار العراقية ،التي كان قد سيطر عليها التنظيم قبل أيام.
اذا ً هل هناك مخطط أميركي للسماح لتنظيم «داعش» بالسيطرة على المناطق التي تملك مخزونا ً
هائالً من النفط والغاز فقد سيطر التنظيم على حقلَي الهيل واألرك الغنيين بالنفط في تدمر وهل هذا
الهجوم والسيطرة على األنبار وتدمر بمثابة اإلشارة لوصل وادي الفرات السوري واألنبار العراقية
ومنها نحو القلمون التي تعتبر معركتها لكسر شوكة االرهابيين والتطهير الكامل للبؤر االرهابية
وعزلها في جرود عرسال بعد تقطيعها وشرذمتها وتشتيت قدراتها واالمساك بالعقد الجغرافية
والتالل المسيطرة على مجمل الممرات في القلمون الشرقية والبقاع اللبناني في محاولة لكسر التمدد
الداعشي من العراق إلى سورية وبذلك يكون الجيش السوري بعملياته العسكرية يذهب نحو
مواجهة كبرى مع «داعش» في معركة الصحراء.
فهل تغير معركة القلمون والتوجه العراقي للتسلح من روسيا مسار الحرب على هذا التنظيم
اإلرهابي تبقى األجوبة مرهونة في األيام المقبلة؟؟

توفيق المحمود

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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1 .1من معالم مدينة تدمر األثرية ،مرض جلدي
2 .2من دول العالم القديم قضى عليها آشور بانيبال ،أطول
أنهر فرنسا
3 .3حرف أبجدي مخفف ،نضجر ،صارع
نمس الشيء ،للتفسير
4 .4أشار باليدّ ،
5 .5صنوبر ،قبائل كانت تسكن في أواسط أسيا أصلهم من
المغول
6 .6من األطراف ،ظلم في الحكم ،خالف خيرا ً
7 .7كاتب قصصي روسي راحل حاول إصالح المجتمع عن
طريق العدل والمحبة وعدم العنف
8 .8حمى ،أصلح البناء ،أغني على نغمات العود
9 .9أصبح ملكي بالحالل ،للنداء ،مدينة تركية
1010عائلة رسام فرنسي راحل ،نصلح البناء
1111للتأوه ،نربطهم ،سيد القوم
1212قادم ،من معالم مدينة تدمر األثرية

1 .1إسم إشتهرت به مدينة تدمر األثرية
2 .2حب شديد ،أمسياته
3 .3من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،دولة أوروبية
4 .4مدينة فرنسية ،جسد ،طلت باأللوان
5 .5مسيّنا ،دواء للعالج من السموم
6 .6الكواكب ،شك
7 .7درسا ،وجعي ،إترك (باألمر)
8 .8حرف تمني ،إله الحرب عند الرومان ،أشرب الماء
9 .9مرض صدري ،حرف أبجدي مخفف ،شعر العين
1010سحبا ،مدينة تركية شمال شرق أنقرة
1111أعلى جبل في مصر بشبه جزيرة سيناء ،سقي
1212إسم تعرف به مدينة تدمر األثرية ،وهبتن
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،317256489 ،268194735
،493615278
،945378612
،582739164
،671482593
،836527941
،124963857
759841326

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1جوزف غيوتان  ) 2بال ،رنين،
بلد  ) 3لتونيا ،مايا  ) 4ارام ،ديار ،مي
 ) 5ل ل ،رسمت ،م م  ) 6دونوا ،ميالنو
 ) 7ادنبره ،هاب  ) 8ورم ،جان دارك

 ) 9زي ،سرب ،رت ،سا  ) 10حارم،
ياسرون  ) 11مان ،امل ،واست ) 12
انسان ،يفلس.
عموديا:
 ) 1جبل ال��دروز ،ما  ) 2واترلو،
ريحان  ) 3زلوا ،نام ،انس  ) 4نمرود،

سر  ) 5غري ،سان جرمان  ) 6ينادم،
باب  ) 7وي ،يتمرن ،يلي  ) 8تنما،
يهدرا  ) 9ارم��ل ،اتسول  ) 10نبي،
ماهر ،رأس  ) 11الم ،ناكسوس ) 12
اد ،ينوب ،انتم.

 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 Age of Adaline
فيلم درام��ا بطولة هاريسون
ف � ��ورد م ��ن اخ� � ��راج ل ��ي ت��والن��د
كريغر .مدة العرض  110دقائق.
(فوكس ،ABC ،سينماسيتي).
Mad Max: Fury Road
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة ت��وم
ه � � � ��اردي م� ��ن اخ � � � ��راج ج� ��ورج
ميللر .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سينماسيتي ،سينمال ،فوكس).
Pitch Perfect 2
فيلم كوميدي بطولة بريتني
سنو من اخراج اليزابت بانكس.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،غاالكسي).
Avengers: Age of
Ultron
فيلم تشويق بطولة روبرت
دوني من اخراج جوس ويدون.
م� � ��دة ال�� �ع� ��رض  150دق� �ي� �ق ��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
ساليناس ،ابراج ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).
Hot Pursuit
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة صوفا
فيرغارا من اخ��راج ان فليتشر.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،ابراج،
سينمال ،فوكس).
Shes Funny That Way
فيلم كوميدي بطولة جنيفر
أن� �ي� �س� �ت ��ون م� ��ن اخ� � � ��راج بيتر
ب ��وغ ��دان ��وف .م ��دة ال��ع��رض 93
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
سينمال ،غاالكسي).

