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الجي�ش يُف�شل هجوم ًا ( ...تتمة �ص)9

مخطط �سعودي ـ �أميركي( ...تتمة �ص)9

وف��ي ال��زب��دان��ي ،دارت اشتباكات عنيفة بين وح��دات الجيش السوري
والمسلحين على محور الشالح من الجهة الشمالية الشرقية للمدينة ،في حين
فجرت وحدات الهندسة في الجيش نفقين يتفرعان من النفق الذي تم تفجيره
قبل ايام يمتد من سهل الزبداني باتجاه مضايا.
وفي السياق ،سيطرت وحدات من الجيش السوري على منطقة المقبرة وعلى
عدد من كتل األبنية المحيطة بها على اطراف حي غويران شرق الحسكة.
كما واصلت وحدات حماية الشعب الكردي في حي النشوة الغربية تقدمها
بعد سيطرتها على دوار النشوة الغربية حيث أكدت المصادر الميدانية «وقوع
اشتباكات عنيفة مع مسلحي «داع��ش» في المنطقة بعد محاصرتهم وفرار
أغلبيتهم باتجاه حيي النشوة الشريعة والفيالت بحثا ً عن طرق للفرار من
المدينة بعد ان قطعت كل طرق االمداد عنهم».
بموازاة الجهود الديبلوماسية وبرعاية الرئيس االسد يعقد بدمشق المؤتمر
االعالمي الدولي لمواجهة االرهاب ،حيث دعت وزراة االعالم السورية لمشاركة
عشرات المحطات الفضائية االقليمية والعالمية في هذه الفعالية التي سيحضرها
خبراء واعالميون وباحثون عرب وأجانب مختصون بالشؤون االعالمية.
كما سيُقدم ضمن المؤتمر مداخالت سياسية لوزير الخارجية السوري وليد
المعلم والمستشارة االعالمية والسياسية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان،
وسيختتم المؤتمر بإعالن دمشق والذي يحوي بحسب مسؤولين عن المؤتمر
وثيقة اعالمية لمواجهة التطرف والتكفير من خالل اإلعالم ،كما سيستضيف
المؤتمر في جلساته شخصات سياسية وسفراء الدول األجنبية المتواجدين
في دمشق.

او ضمن فئة شعبية واح��دة ،وهناك ارتياح كبير
داخل المجتمع اليمني للحركة».
ووع���د ال��ش��ام��ي ب��ـ«اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ج��دي��دة
ستكشفها األي��ام المقبلة» ،مؤكدا ً «نحن نملك
القدرة على المناورة ،ونراهن على شعبنا وليس
على الضجيج االعالمي والحرب النفسية ،ونعمل
بنفس طويل ،والنصر سيكون حليفنا بإذن الله».
وختم الشامي قوله إن «اليمنيين باتوا يعرفون
أنصار الله ولديهم التجربة الكاملة معهم والثقة
المطلقة بالحركة وسيدها».
م���ن ج��ه��ت��ه ،ك��ش��ف ال��خ��ب��ي��ر ال��ع��س��ك��ري
واالستراتيجي عبد الحكيم القحفة أن مخطط
السيطرة على مثلث (عدن  -لحج  -باب المندب)
هو مخطط سعودي أميركي في محاولة اليجاد
منطقة استراتيجية لتنظيم «داعش» اإلرهابي».
إلى ذلك ،ارتفع عدد ضحايا العدوان السعودي
على اليمن إلى عشرات القتلى والجرحى ،كان
آخرها سبعة في صعدة ،ومثلهم في البيضاء،
وأربعة في شبوة ،فیما رد الجيش اليمني واللجان
الشعبية بقصف مواقع عسكرية سعودية في
جبلي الدخان والدود في جيزان ومدن أخرى.

وقصف الطيران السعودي سيارات المواطنين
في البيضاء وصعدة ،ما أسفر عن مقتل أربعة
عشر شخصاً .وتحدثت معلومات عن مقتل سبعة
أشخاص في شبوة وآخرين في صنعاء.
كما استهدفت ال��غ��ارات السعودية مدرسة
األقصى في منطقة جبل حديد بالمحرق ،وأدت إلى
وقوع جرحى.
وتسبب القصف البحري لصيادين في أبين
بمقتل عدد من المواطنين .وكثف العدوان غاراته
على لحج وحجة وصعدة وعمران وعدن ،مستهدفا ً
الجسور بمأرب وس��وق الزنقل وناديا ً رياضيا ً
والسجن المركزي وشارع الستين في تعز.
ولم تسلم البنية التحتية في محافظة مأرب إذ
شن الطيران غارات استهدفت أبراج اتصاالت ما
أدى إلى خروجها من الخدمة.
وط��اول القصف الجوي أيضا ً محافظات إب
وع��دن وحجة م��ا أسفر ع��ن سقوط العديد من
الضحايا.
وف��ي تعز التي تشهد اشتباكات عنيفة بين
قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وبين
المرتزقة والتكفيريين من جهة أخرى شن طيران

ف�شل ال�سيا�سة ( ...تتمة �ص)9

التحالف سلسلة غارات على معسكر اللواء 15
مشاة ومزرعة المشهور في المحافظة.
في المقابل أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل
ق��ائ��د مسلحي ال��ق��اع��دة ف��ي جبهة لكمة صالح
بالضالع على أي��دي الجيش واللجان الشعبية
بعد سيطرتهما على المداخل الجنوبية والغربية
لمدينة مأرب شمال شرقي البالد.
كما رد الجيش اليمني وال��ل��ج��ان الشعبية
بإطالق صواريخ وقذائف مدفعية على مواقع
عسكرية سعودية في جبلي الدخان وال��دود في
جيزان إضافة إلى قصف معسكر سالح الحدود
في ظهران عسير بصواريخ غراد.
وكبد الجیش حتى اآلن ال��ع��دوان السعودي
خسائر ف��ادح��ة ف��ي ال��ع��دة والعتاد إض��اف��ة إلى
سيطرته على العديد من المعسكرات السعودية.
وفي ظل استمرار العدوان دعت رابطة علماء
اليمن الشعب إلى بذل أقصى الطاقات إليقاف
ال��ع��دوان وك��س��ر ش��وك��ة االستكبار السعودي
مشددة على ضرورة زيادة دعم الجيش واللجان
الشعبية للخيارات اإلستراتيجية في المعركة
المصيرية.

م�صر :مقتل �ضابط وثالثة جنود بهجوم في �سيناء

مقتل � 20شخ�ص ًا( ...تتمة �ص)9
وإقامة أفضل العالقات مع المملكة العربية السعودية».
وكان المالكي قال خالل مقابلة تلفزيونية« :جذر اإلرهاب والتطرف
والتكفير هو من المذهب الوهابي في السعودية ...الحكومة السعودية
غير قادرة على ضبط هذا التوجه الوهابي التكفيري ...وبسبب عجزها
فأنا أدعو أن تكون السعودية تحت الوصاية الدولية وإال سيبقى اإلرهاب
يتغذى من أموال السعودية ...وينمو على حساب السعودية وبيت الله
الحرام ...العالم يحتاج الى عالج مشكلة اإلره��اب في السعودية كما
يسعى الى حلها في العالم».
ميدانياً ،كشفت خلية االعالم الحربي ،أمس ،عن مقتل ثالثة قياديين
«بارزين» من تنظيم «داعش» بضربات جوية في محافظة األنبار ،مبينة
ان من بينهم ما يسمى باألمير العسكري لمنطقة البو عيفان.
وقالت الخلية بحسب «السومرية نيوز» :إن «الطيران الحربي تمكن من
قصف اهداف تابعة لتنظيم داعش االرهابي في ناحية الريحانة التابعة
لقضاء عنة وقضاء راوة والجزيرة ،ما ادى الى مقتل وجرح أع��داد من
عناصر التنظيم».
وأضافت ،أن «الضربة أدت الى مقتل االرهابي طالل خميس علوش
الجغيفي احد قيادات داعش في الناحية» ،مشيرا ً الى ان «قصفا ً مدفعيا ً
من قبل القوات االمنية المشتركة في قاطع الكرمة ،أدى الى مقتل اإلرهابي
عمر أسعد سريح الخليفاوي الذي يعمل قياديا ً أمنيا ً في منطقة البو
خليفة».
وتابعت الخلية ،أنه «تم قتل اإلرهابي محمد عبود فرج الشيحاوي
الذي يشغل موقع األمير العسكري للتنظيم في منطقة البو عيفان قرب
جسر الشيحة شمال قضاء الفلوجة التابعة لناحية الصقالوية» ،مبينا ً
ان «هذا االرهابي هو شقيق القيادي حامد رمانة الذي قتل من قبل القوات
المشتركة سابقاً».
إلى ذلك ،يؤكد القادة الميدانيون ان التقدم الذي تحرزه القوات العراقية
المشتركة في عملياتها الرامية لطرد «داعش» االرهابي من البالد ،تجري
وفقا ً للخطط المرسومة لها ،حيث تتواصل العمليات الرامية لتحرير
جامعة األنبار ،وقد تمكنت القوات المشتركة من محاصرة المبنى وقطع
الطريق الذي كان يستخدمه مسلحو الجماعة في عملية مباغتة كبدت
المسلحين خسائر كبيرة في االرواح والمعدات .
ومن الجهة الشمالية تمكنت القوات المشتركة من محاصرة الفلوجة من
جميع الجهات وعزلها عن سائر المناطق بعد تحرير منطقتي البوجاسم
والفهود ،في معارك أسفرت عن مقتل العديد من المسلحين ،اضافة الى
تدمير العربات التي كانوا يستخدمونها ،ليتم قطع آخر منافذ الهرب من
المدينة أمام اإلرهابيين ،فيما يؤكد القادة العسكريون ان تحرير مناطق
هذا المحور سيكون خالل أيام.
وقال قائد ميداني أمس :خالل األيام القليلة المقبلة سيتم تطهير منطقة
الصقالوية والدخول الى الفلوجة.
والى الرمادي تقدمت القوات األمنية على محور الثرثار ووصلت الى
قرية البوعيثة ،فيما تتقدم باتجاه البوحياة ،وتحدثت مصادر ميدانية
عن صد القوات المشتركة هجوما ً شنه مسلحو «داعش» في المنطقة أسفر
عن مقتل عدد من االرهابيين.
وف��ي الكرمة دارت مواجهات بين وح���دات م��ن ال��ق��وات المشتركة
والدواعش ،ما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين وتدمير العربات التي
كانوا يستخدمونها .كما تم تدمير عدد من المراكز التابعة لمسلحي داعش
في منطقة الصديقية في عمليات نفذتها القوات المشتركة .
إلى ذلك ،أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هجوم تم تنفيذه بسيارة
مفخخة في حي البياع جنوب غربي بغداد وأسفر عن مقتل  18شخصاً،
فيما قتل اثنان في تفجير مزدوج استهدف منطقة الشعب شمال شرقي
العاصمة.
وادعى التنظيم في بيان نشر أمس بأن التفجير في البياع استهدف
عناصر من الحشد الشعبي .وكان مصدر أفاد بأن التفجير وقع في سوق
شعبية وأن عدد المصابين تجاوز  30شخصاً .أما التفجير المزدوج في
منطقة الشعب مساء أول من أمس ،فأسفر عن مقتل اثنين وإصافة 20
شخصاً ،بينهم  12جندياً.

أعلن الجيش المصري عن مقتل
أربعة من أف��راده  -بينهم ضابط
 بانفجار عبوة ناسفة استهدفتإح���دى ال��م��رك��ب��ات العسكرية في
منطقة شمال سيناء.
وق��ال بيان للمتحدث العسكري
في صفحته على «فايسبوك» أن
االنفجار وقع أثناء قيام عناصر من
الجيش بتمشيط إح��دى المناطق
بمدينة رفح شمال سيناء.
وأضاف البيان أن االنفجار أسفر
عن «استشهاد ضابط وثالثة جنود
وإصابة ثالثة أفراد آخرين من أبطال
القوات المسلحة».
وش��ه��دت ش��ب��ه ج��زي��رة سيناء
األسبوع الماضي اشتباكات واسعة
بين الجيش المصري ومسلحي
تنظيم والي���ة سيناء ال���ذي أعلن
مبايعته تنظيم الدولة اإلسالمية.
وأدت تلك االشتباكات إل��ى مقتل
 17م��ن أف���راد الجيش وع��ش��رات
المسلحين.

وعلى رغم قيام طيران التحالف الدولي بشنّ اكثر من  5000غارة على مواقع
لـ «داعش» و«النصرة» ،إال أن رئيس الواليات المتحدة ال يزال يرى أنها فعّ الة.
وفي لقاء مع محاربين قدامى في والية بنسلفانيا شدّد الرئيس االميركي
باراك أوباما على عدم رغبة بالده بالدخول في حرب مجانية بالمنطقة بقوله:
«إنني على يقين أن علينا أال ندخل مجددا ً في حرب برية كبيرة في الشرق
األوسط ليس ذلك جيدا ً ألمننا القومي ولقواتنا».
وحذر أوباما من أن العالم يخاطر بحرب أخرى في الشرق األوسط من دون
االتفاق النووي مع إيران ،مؤكدا ًَ سعيه الى تعاون أكبر مع إيران بخاصة في ما
يتعلق بأزمتي اليمن وسورية.
وقال أوباما أيضا ً «هناك طريقة أكثر ذكاء ومسئولية للدفاع عن أمننا القومي»
مؤكدا ً أنه لن يتراجع في حال كانت هناك حاجة لشن عمليات عسكرية ،وأن
«الزعامة الحقيقية» تقضى أيضا ًَ بعدم الخوف من التفاوض.
لكن المستشارة السياسية واإلعالمية في رئاسة الجمهورية السورية
الدكتورة بثينة شعبان ترى أن «فشل السياسات االميركية دفعت أوباما إلى
عدم االنخراط في حروب جديدة».
شعبان وفي مقابلة تلفزيونية على قناة الميادين قالت« :إن االتفاق بين
إيران والغرب سيفرض متغيرات كثيرة على مستوى العالقات بين الدول».
مبينة أن التواصل مع الغرب ليس إنجازا ً إذا لم يحقق مصالح سورية ،فالغرب
يتواصل مع دول المنطقة حسب ما تقتضي مصالحه.
ومع االعتراف الغربي بضرورة وجود ايران كالعب اساسي في مكافحة
اإلرهاب يبدو أن هذا الجدل حول االستراتيجية األميركية في شأن محاربة
التنظيمات المتطرفة سيمتد لفترة من الزمن .إذا اعتبرنا أن أميركا أقرت
بفشل هذه السياسة في المنطقة مع تنامي خطر هذه التنظيمات على األمن
العالمي .لكن ما هو مصير بقية أفرع التنظيم في المناطق األخرى كتنظيم
أنصار الشريعة في ليبيا وأنصار بيت المقدس في سيناء وبوكو حرام في
نيجيريا؟

بشرى الفروي

�أردوغان والأكراد( ...تتمة �ص)9

ومنذ أيلول  ،2013ظلت قوات
مشتركة م��ن ال��ج��ي��ش وال��ش��رط��ة
ال��م��ص��ري��ة ت��ش��ن حملة عسكرية
م��وس��ع��ة ل��ت��ع��ق��ب م���ن وصفتهم

بالعناصر «اإلرهابية والتكفيرية
واإلجرامية» في عدد من المحافظات،
وبخاصة شمال سيناء.
وتتهم السلطات المصرية تلك

العناصر بالوقوف وراء استهداف
منتسبيها وم��ق��اره��ا األم��ن��ي��ة في
س��ي��ن��اء ال��م��ح��اذي��ة ل��ق��ط��اع غ��زة
و«إسرائيل».

القوات ال�صومالية والأفريقية
ت�سيطر على معقل لحركة «ال�شباب»
أعلنت السلطات الصومالية سيطرة القوات
الصومالية وقوات االتحاد األفريقي على بارديري
أحد آخر معاقل المتمردين المتطرفين في حركة
الشباب جنوب البالد.
وتمكنت ال��ق��وات العسكرية م��ن اس��ت��ع��ادة
السيطرة على واح��دة من البلدات القليلة التي
ال ت��زال في قبضة حركة «الشباب» المتشددة
التابعة لتنظيم القاعدة ،علما ً أن بلدة «بارديري»
تخضع لسيطرة حركة الشباب منذ عام .2008
وص��رح الضابط الصومالي الكبير سياد أحمد
الموجود في المدينة بأن الجيش الصومالي تمكن
من السيطرة على المدينة ،مشيرا ً إلى أن القوات
العسكرية تقوم بعمليات إزالة األلغام في مختلف
األحياء.
ولقي قائدان اثنان بحركة «الشباب» مصرعهما
األسبوع الماضي ،بعد ضربة جوية نفذتها القوة
األفريقية على بلدة «بارديري» ،حيث كثفت قوات
االتحاد األفريقي والقوات الصومالية عملياتهما
العسكرية ف��ي منطقة ج��ي��دو ،بالقرب م��ن نهر
جوبا.
ويتمركز في الصومال نحو  22ألف جندي من
عناصر قوة «أميصوم» التي تشكلت من بلدان
أفريقية عدة  ،أبرزها أوغندا ،وإثيوبيا ،وكينيا،
وتتعاون مع القوات الحكومية الصومالية في

الرد على هذا التفجير والدعم الالمحدود لهذا التنظيم ،جاء من حزب
العمال الكردستاني الذي تعمد تبني استهداف ضابطين من الجيش
التركي يقومان بتسهيل مرور اإلرهابيين من وإلى داخل سورية وأعلن عن
استعداده للتصعيد في مواجهة سياسة «حزب العدالة والتنمية».
اتهم الحزب الحكومة بالمسؤولية عن مجزرة «سوروتش» في األراضي
التركية الذي أعلنها أنه انتقل من دعم ال ُكرد في سورية ضد «داعش» ،إلى
قتال أجهزة االستخبارات التركية التي تدعم «داعش» ،فأردوغان الذي
ح ّرك الجيش على الحدود مع سورية ،ورأى أن ُكرد سورية يهدّدون األمن
القومي التركي حاول مرارا ً وتكرارا ً
ّ
التدخل إلنشاء منطقة عازلة ،لكنه
توسع النفوذ التركي وخرق التوازنات
اصطدم بمعارضة أميركية لمنع
ّ
اإلقليمية لكنه لم يتحرك حين اقترب «داعش» من ارتكاب مجازر في عين
عرب «كوباني».
عبد الله أوجالن زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا
هدد في السابق عند هجوم «داعش» على عين عرب ،من أن عملية السالم
بين حزبه والدولة التركية ستنتهي إذا سمح إلرهابيي «داعش «بارتكاب
مجزرة في كوباني فهل يكون تبني مقتل الضابطين رسالة للحكومة بأن
عملية السالم انتهت؟
بالتزامن مع ذلك أعلن البيت االبيض أن الرئيس األميركي ونظيره
التركي اتفقا خالل اتصال هاتفي على العمل معا ً لوقف تدفق المقاتلين
األجانب وتأمين حدود تر ْكيا مع سورية في محاولة منه لتهدئة الوضع
الداخلي ،لكن يبدو أن الوضع الداخلي التركي يتجه نحو االنفجار
وبخاصة بعد نهاية الجولة األول��ى من المشاورات التي أجراها أحمد
داوود أوغلو ،المكلف تشكيل الحكومة االئتالفية ،من دون أن تسفر عن أي
نتائج في شأن تشكيل الحكومة الجديدة ،والالفت أنه بعد انتهاء الجولة
األولى من مشاورات أوغلو مع قادة األحزاب ،بدأ الترويج لفكرة الدعوة
النتخابات برلمانية مبكرة ،حيث ذكرت وسائل اإلعالم التركية الرسمية
أن أوغلو أجرى اتصاالت مع رؤساء مكاتب حزب «العدالة والتنمية» في
جميع الواليات التركية ،ووجه باالستعداد النتخابات برلمانية مبكرة،
على رغم تأكيده االستمرار في مشاورات تشكيل الحكومة .كذلك أكد
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه «في حال فشل جميع المحاوالت
الرامية لتشكيل حكومة ائتالفية ،فستتم العودة ألخذ رأي اإلرادة الوطنية
في انتخابات مبكرة».
اخيرا ً هل يدفع أردوغان ثمن تورطه في سورية وجرائمه مرتين في
االنتخابات وفي األم��ن؟ وهل يغير التفجير سلوك تركيا ضد سورية؟
تبقى األجوبة مرهونة في المقبل من األيام.

توفيق المحمود

الريا�ض تقلل( ...تتمة �ص)9
مساعيها لحفظ السالم ،وإعادة بسط سيطرتها
على ال��ب�لاد ،وال��ت��ص��دي للجماعات المسلحة
المتمردة ،وعلى رأسها حركة «الشباب» التي
تأسست عام  2004وتسعى إلى تطبيق الشريعة
اإلسالمية في الصومال.

ي��ذك��ر أن ح��رك��ة الشباب المرتبطة بتنظيم
«القاعدة» كثفت في السنوات األخيرة مثل هذه
الهجمات خالل شهر رمضان ،علما ً أن الصومال
تعيش صراعا ً مسلحا ً منذ سقوط حكومة سياد
باري عام .1991

وقال الجبير ان كل ما ورد عن زيارة مشعل في وسائل االعالم «كان مبالغا ً
فيه».
وشهدت العالقات بين حركة حماس والسعودية فتورا ً بعد اقصاء الجيش
المصري الرئيس محمد مرسي عن السلطة قبل أكثر من عامين .وتدعم الرياض
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ويقيم مشعل في قطر بعد مغادرة سورية في  .2012ول��م ي��زر مشعل
السعودية منذ سنوات.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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3
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1 .1رئيسة وزراء بريطانية عرفت بالمرأة الحديدية
2 .2مدينة إيطالية في صقلية ،حرف نصب ،غير مطبوخ
3 .3حرف أبجدي مخفف ،بحيرة في جنوب السويد،
تلمس
4 .4يخاصم بشدة ،قصر
5 .5بحيرة مالحة وسط التبت ،عتب على
6 .6نهر في ألمانيا ،لفظة عامية تستعمل للطلب من أحد
ما أن يصمت ،آلة طرب
7 .7خاصتي ،أحالم ،عاصمة أوروبية
8 .8نلهو ،يفرح ،للتفسير
9 .9مدينة ألمانية ،أكاتب
1010قرعا الجرس ،إله الشر في ديانة زاردشت
1111يحبان ،بلدة لبنانية
1212منحنا الهدية ،نحيد عن

1 .1منطقة بين دجلة وال��ف��رات مهد ح��ض��ارات سومر
وآشور وبابل
2 .2مدينة يمنية ،مدينة إيطالية
3 .3غالم ،ألف ،خصومته الشديدة
4 .4مدينة إيطالية في أميليا ،إله الخصب عند األكديين،
أمر عظيم
5 .5يجالسهم على الشراب ،خالف خالد
6 .6من الفاكهة الصيفية ،تخبره بما في فؤادها
7 .7من االطراف ،أداة جزم ،من المحرمات
8 .8غاز نادر يستعمل لإلنارة ،شاهدت
9 .9من أنواع السمك ،خالف الرزق
1010مرفأ فنلندي ،ضمير منفصل
1111رتلنا ،وطأ على ،سقي
1212نعم (باالجنبية) ،عاصمة آسيوية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،975183462 ،683274195
،192745386 ،421596837
،536821974
،78369251
،819652743 ،267438519
354917628

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1س��ور الغزالن  ) 2نيوبه،
اجلدها  ) 3اك��ل ،يمر ،عليل ) 4
البرتغال  ) 5فاني ،يهاب ،نا ) 6
يرغبان ،ليمون  ) 7ايناري ،را ) 8

يراع ،اجبل  ) 9ربو ،يأسرنا ) 10
انساهم ،اسندا  ) 11سي ،مانيال،
ير  ) 12يهمل ،حميناك.
عموديا:
 ) 1سن الفيل ،رأسي  ) 2ويك،
ار ،يبنيه  ) 3روالن غ��اروس ) 4

ابن ليبيا ،امل  ) 5لهيب ،انعيها
 ) 6مرينا ،امنح  ) 7زارته ،رمس،
يم  ) 8لج ،غالي ،رالي  ) 9العابي،
ان��س��ان  ) 10ن��دل��ل ،م��رج��ان 11
) ه��ي ،ن��واب ،دي��ك  ) 12يألفان،
لوار.

 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 Barber
ف��ي��ل��م رع����ب ب��ط��ول��ة سكوت
غلين من اخ��راج باسيل اويس.
مدة العرض  95دقيقة،ABC( .
سينمال ،سينما سيتي).
Magic Mike XXL
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة مات
ب���ورن���ر م���ن اخ������راج ج��ورج��ي
جاكوبس ،ABC ( .كونكورد،
س���ي���ن���م���ا س����ي����ت����ي ،س���ي���ن���م���ال،
فوكس).
SPY
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال��ع��رض  120دقيقة،ABC( .
اب����راج ،سينما سيتي ،ديونز،
اسباس ،غاالكسي).
Jurassic World
فيلم تشويق بطولة كريس
ب���������رات م������ن اخ����������راج ك���ول���ي���ن
ت��ري��ف��ورو .م���دة ال��ع��رض 123
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،اب���راج ،فوكس،
سينمال).
Minions
ف���ي���ل���م ت����ص����وي����ري ب���ط���ول���ة
س����ان����درا ب����ول����وك م����ن اخ�����راج
ك��اي��ل ب��ال��دا وب��ي��ار ك��وف��ي��ن .مدة
ال��ع��رض  91دق��ي��ق��ة،ABC( .
الس ساليناس ،اب���راج ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
The Gallows
فيلم رع��ب ب��ط��ول��ة كاسيدي
غيفورد من اخراج ترافيس كلف
وك��ري��س لوفينغ .م��دة العرض
 150دق��ي��ق��ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينمال ،فوكس).

