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تون�س :تفكيك خلية �إرهابية
خططت ل�ضرب من�ش�آت �أمنية

المبادرة الإيرانية( ...تتمة �ص)9

عبد اللهيان �أكد ( ...تتمة �ص)9
وأوضح جاموس أن «االئتالف»
تلقى دعوة من الخارجية الروسية
ل��زي��ارة موسكو ف��ي  13-12آب
الجاري .وأضاف« :خالل اليومين
المقبلين سيتم تأكيد موعد الزيارة
حسب جدول رئيس االئتالف ووزير
الخارجية الروسي وبالتالي سيتم
وض��ع البرنامج وتحديد أسماء
األشخاص الذين سيتوجهون إلى
موسكو».
وق���ال« :ال��دع��وة محل ترحيب
من االئتالف» ،مشيرا ً إلى «أن دور
موسكو ومكانتها يؤهالنها للضغط
على النظام السوري للقبول بالحل

السياسي»« .سنستمع من الروس
ونعرف ما لديهم وسنرحب بأي
جهد للتوصل ال��ى ح��ل سياسي
لألزمة السورية».
ميدانياً ،واصل الجيش السوري
ت��ق��دم��ه ف��ي ال��زب��دان��ي وتمكنت
وحداته من السيطرة على عدد من
كتل األبنية في حي الزعطوط في
الجهة الشمالية الشرقية للمدينة،
في حين استهدف الطيران الحربي
وال��م��دف��ع��ي��ة ت��ح��رك��ات وم��راك��ز
المسلحين في دوار بردى.
وفي ريف حمص الشرقي ،دارت
اش��ت��ب��اك��ات عنيفة بين وح��دات

ال��ج��ي��ش ال����س����وري وم��س��ل��ح��ي
تنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي ال��ذي
شن هجوما ً عنيفا ً باتجاه منطقة
القريتين واستطاع السيطرة على
عدد من حواجز الجيش في محيط
القرية.
هذا وأكد مصدر ميداني للبناء
أن وحدات الجيش السوري ال تزال
متواجدة في القرية ومحيطها رغم
انسحابها من بعض النقاط وأكد
اس��ت��م��رار االش��ت��ب��اك��ات العنيفة،
وس����ط غ������ارات ج���وي���ة مكثفة
ينفذها سالح الجو على تحركات
«داعش».

�أوباما للكونغر�س ( ...تتمة �ص)9

أعلنت وزارة الداخلية التونسية ،عن تفكيك «خلية
إرهابية» كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية على
منشآت أمنية حساسة بالبالد.
وقالت وزارة الداخلية في بيان «تمكنت الوحدة
الوطنية ل�لأب��ح��اث ف��ي ج��رائ��م اإلره����اب للمصالح
المختصة في عملية أمنية استباقية وبعد تحريات
ميدانية معمقة من إيقاف  6عناصر بجهة الدهماني من
والية الكاف مرتبطة بالمجموعات اإلرهابية األخرى
المتحصنة بالجبال.
على صعيد آخر ،كشف رئيس الحكومة التونسية،
الحبيب الصيد ،في جلسة عامة بالبرلمان عن رصد
مخصصات مالية إضافية في الموازنة التكميلية
ل��ل��دول��ة ل��ع��ام  ،2015ل��دع��م المؤسستين األمنية

والعسكرية لدعم المجهود الوطني لمكافحة اإلرهاب
والقضاء عليه.
وق��ال الصيد إن��ه« :ت��م إق��رار حوالى  306ماليين
دينار أي ما يعادل  150مليون دوالر ،القتناء المعدات
والتجهيزات لفائدة األمن والجيش والديوانة ،مضيفا ً
أنه و ّقع تخصيص موازنة لدعم مؤسسات القطاعات
المتضررة من آفة اإلرهاب وبخاصة قطاعي السياحة
والصناعات التقليدية ،وذل��ك للحفاظ على مواطن
الشغل فيها وضبط برامج متكاملة إلعادة هيكلتها.
يذكر أن البرلمان التونسي ناقش على مدار يومي
الثالثاء واألربعاء مشروع الموازنة التكميلية لعام
 ،2015الذي قدمته الحكومة ثم المصادقة عليه ،وتبلغ
قيمة الموازنة اإلجمالية نحو  900مليون دينار.

البحرين :المعار�ضة ت�ؤكد جاهزيتها
ال�ستحقاق � 14آب

واستذكر أوباما الحرب على العراق ،وقال« :السجال
االميركي حول االتفاق مع ايران قد يكون االهم منذ الحرب
في العراق» ،وأض��اف« :رغم مرور عقد من الزمن نحن
نعيش تبعات اجتياح ال��ع��راق» ،وتابع «الذين دعوا
لشن الحرب على العراق هم أنفسهم الذين يعملون على
تقويض االتفاق مع ايران».
وع��زا الرئيس األميركي ظهور تنظيمي «القاعدة»

و«داع���ش» إل��ى تبعات ال��ح��رب التي شنتها اإلدارة
األميركية السابقة ف��ي ال��ع��راق ،مشيرا ً إل��ى أن��ه تم
انفاق ثالثة ترليونات دوالر على تلك الحرب .وظهور
«القاعدة» وبعدها «داع��ش» هو نتيجة تبعات حرب
العراق ،مبينا ً أن الميزة الوحيدة التي تم الحصول
عليها من حرب العراق هي تعزيز دور إيران بعد إزالة
خصومها.

�أنباء مت�ضاربة ( ...تتمة �ص)9
وكانت اندلعت مواجهات عنيفة
ب��ي��ن ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية
م��ن جهة والمسلحين ف��ي منطقة
الحسيني ومدينة الحوطة عاصمة
محافظة لحج فيما تمكن الجيش
واللجان الشعبية من إحراز بعض
ال��ت��ق��دم بسيطرتهما ع��ل��ى بعض
المرتفعات المطلة على مديرية
المسيمير ف��ي م��ع��ارك أس��ف��رت عن
قتلى وجرحى.
إلى ذلك ،تمكن الجيش واللجان
الشعبية على جبهة م��أرب شمال
ش��رق��ي ال��ب�لاد م��ن ال��ت��ق��دم م��ج��ددا ً
ْ
ومدغل على
في منطقتي المخدرة
م���ش���ارف م��دي��ن��ة م����أرب عاصمة
ال��م��ح��اف��ظ��ة ف��ي��م��ا ش��ن��ت ط��ائ��رات
التحالف ال��س��ع��ودي غ���ارات على
معسكر ماس.
وفي تعز كثف الطيران السعودي
م��ن غ��ارات��ه العنيفة على مناطق
وأح��ي��اء متفرقة من المدينة حيث
استهدفت الغارات مدينة الصالح
بمنطقة ال��ح��وب��ان وم��ت��ن��زة زاي��د
وموقع العروس ومنطقة الدمغة.
كما طاولت الغارات ايضا ً مناطق

مختلفة من صعدة وت��رك��زت على
باقم وحيدان وغمر وبني معاذ مع
تحليق مكثف فوق سماء المحافظة
كما استهدفت ال��غ��ارات ف��ي حجة
غ��رب اليمن مبنى ج��م��ارك حرض
ال���ح���دودي م��ع اس��ت��م��رار القصف
المدفعي والصاروخي على المناطق
الحدودية.
وف��ي ال��س��ي��اق ،اقتحم الجيش
واللجان الشعبية موقعي الشرفة
وال��م��خ��روق السعوديين وتمركزا
في تلك المواقع بعد عمليات نتج
منها س��ق��وط قتلى وج��رح��ى في
ص��ف��وف الجيش ال��س��ع��ودي .كما
قصف الجيش واللجان الشعبية
موقع الجحفاء العسكري في ظهران
عسير ومجمع الربوع وموقع عرابة
بظهران الجنوب.
وبينما أع��ل��ن��ت م��ص��ادر يمنية
استشهاد أربعة مواطنين وإصابة
آخ��ري��ن بينهم ن��س��اء وأط��ف��ال في
غ���ارات ل��ل��ع��دوان ال��س��ع��ودي على
محافظة الجوف ،رد الجيش اليمني
واللجان الشعبية بالصواريخ على
مواقع سعودية في نجران وجيزان،

م��ا أدى إل��ى مقتل وإص��اب��ة جنود
سعوديين وفرار آخرين.
وقصفت القوات اليمنية موقعي
الرديف ونهوقة في نجران بستة
صواريخ ومركز الجهاد العسكري
السعودي وموقع العمود في جيزان
بستة صواريخ و 12قذيفة مدفعية.
فيما تم إدخ��ال صواريخ الصرخة
ثالثة إل��ى ساحة المعركة والتي
يصل مداها إلى  17كيلومتراً.
وق���ال م��ص��در قبلي إن ال��ق��وات
السعودية في منطقة نجران ونظام
الرياض يعيشون حالة من القلق
والتذمر بعد استهداف المحافظة
م��ن قبل الجيش اليمني واللجان
الشعبية.
وأض����اف ال��م��ص��در أن ال��ن��ظ��ام
السعودي استقدم مرتزقة أجانب
للسيطرة على األوضاع في محافظة
نجران مع التخوف من اتساع رقعة
اضطراب األوضاع خارجها.
أم��ا وس��ائ��ل اإلع�ل�ام السعودية
فقد أشارت إلى إغالق مطار نجران
في شكل كامل بحجة الحفاظ على
سالمة المسافرين.

الأحزاب الكردية ( ...تتمة �ص)9

الميداني
مع اقتراب االستحقاق
ّ
في  14آب الجاري ،صعّ دت جماهير
الثورة حراكها الثوريّ في مختلف
المدن والبلدات البحرينيّة.
وأع��ل��ن��ت الجماهير ع��ن كامل
جاهزيّتها للمشاركة في مسيرات
ي���وم  14آب «ذك����رى اس��ت��ق�لال
البحرين» ،نحو ميدان الشهداء،
حيث ستؤ ّكد مواصلتها لحراكهم
الثوري إلنقاذ البحرين .
وفي هذا اإلطار أصدر أهالي بلدة
السهلة الجنوبية بيانا ً اعتبروا فيه
يوم  14آب هو يوم الرجوع األكبر

إلى ميدان الشهداء .
كما اص���در اه��ال��ي ب��ل��دة جبلة
حبشي بيانا ً مماثالً اكدوا فيه انهم
بالعزم الشديد قادرون على فرض
المعادالت التي ستقصم ظهر العدو
في االستحقاق الميداني.
الى ذلك لم يتريث اهالي بلدة
المقشع أي��ض �ا ً ف��ي التعبير عن
تأهبهم ال��ع��ال��ي للمشاركة في
ال��وج��ه��ة ال��ج��م��اه��ي��ري��ة ال��ق��ادم��ة
نحو «ميدان الشهداء» في  14آب
.2015
ففي هذا السياق ،انطلق أهالي

البلدة المقاومون أول من أمس في
مسيرة تعبويّة تحت شعار «شعب
منتصر» ،جابت أرجاء البلدة.
وخ�ل�ال ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة التي
تصدّرها آباء الشهداء أولياء الدم،
د ّوت ش��ع��ارات أ ّك���دت مواصلة
ال��ح��راك ال���ث���وريّ ح��ت��ى تحقيق
أهداف الثورة بإسقاط الديكتاتور
حمد.
كما ندّد المتظاهرون بالجرائم
ال��ن��ك��راء ال��ت��ي يرتكبها الكيان
ّ
بحق األحبّة األسرى في
الخليفي
ّ
السجون الخليفيّة.

هجومين انتحاريين بواسطة مركبتين مفخختين حاولتا
اقتحام مقر الفوج الثاني التابع للفرقة األولى المتواجد
في منطقة الهياكل جنوب الفلوجة» .وأضاف ان «القوات
األمنية تمكنت من تفجير المركبتين وقتل االنتحاريان قبل
وصولهما الى المقر».
يذكر ان محافظة األنبار تشهد عمليات عسكرية لتحرير
بعض مناطقها الخاضعة تحت سيطرة «داعش» ،حيث
تتقدم تلك القوات من محاور عدة وتوقع خسائر جسيمة
في صفوف التنظيم.
وأفاد مصدر في فرقة التدخل السريع األولى بمحافظة
األنبار ،بأن القوات األمنية أحبطت هجومين انتحاريين
على مقر عسكري جنوب الفلوجة.
كما أفاد مصدر امني في المنطقة ،بأن  9عناصر من
«داع��ش» قتلوا اليوم بغارة جوية أسفرت عن تدمير
موقعين للتنظيم شرق الفلوجة.
وق��ال« :إن طيران الجيش العراقي تمكن ،من رصد
وقصف وكرين ل��ـ«داع��ش» في منطقة الزوية التابعة
لمدينة الكرمة 13( ،كلم شرق الفلوجة) ،ما أسفر عن
مقتل  9عناصر من التنظيم وتدمير مركبتين له» .وأضاف
المصدر أن «الغارة استندت إلى معلومات استخباراتية
دقيقة».
ويذكر أن القوات األمنية والمقاتلين المساندين لها

من الحشد الشعبي وابناء العشائر يواصلون تطويق
قضاء الفلوجة من محاور وجهات عدة تزامنا ً مع استمرار
العمليات العسكرية في األنبار.
م��ن جهة أخ���رى ،كشف عضو ف��ي رئ��اس��ة االت��ح��اد
االسالمي الكردستاني ،عن أن األحزاب األربعة وافقت على
بقاء مسعود البرزاني في رئاسة منطقة كردستان العراق
لمدة عامين اضافيين ،وفيما أكد أن التمديد جاء مقابل
موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على جعل النظام
برلمانياً ،اشار الى ان االتحاد ينتظر موافقة الحزب.
وقال العضو في رئاسة االتحاد االسالمي الكردستاني،
ابو بكر علي ،في تصريحات صحافية «إن القوى األربع
«االت��ح��اد الوطني ال��ك��ردس��ت��ان��ي ،التغيير ،الجماعة
االسالمية ،االتحاد االسالمي الكردستاني» وافقت على
بقاء رئيس المنطقة مسعود البارزاني في منصبه حتى
عامين اضافيين ،أي لحين انتهاء ال��دورة التشريعية
الحالية لبرلمان كردستان».
وأض��اف علي أن «موافقة االط��راف ج��اءت في مقابل
موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على جعل النظام
برلمانيا ً عبر تمرير قانون الرئاسة» ،الفتا ً الى ان «االتحاد
االسالمي الكردستاني نفذ ما على عاتقه» ،مؤكدا ً في
الوقت ذاته ،انه «ينتظر اليوم أن يتخذ الحزب الديمقراطي
الكردستاني القرار الصحيح».

تلك المبادرة التي قوبلت بالرفض من اط��راف دولية واقليمية وما يسمى
بالمعارضة التي كانت تطالب برحيل االسد قبل أي حل في سورية حيث أعرب
المتحدث باسم االئتالف وليد البني ان الرئيس االسد بالمبادرة التي اقترحها
يريد قطع الطريق على التوصل الى حل سياسي قد ينتج من االجتماع االميركي
 الروسي المقبل مع الوسيط الدولي األخضر االبراهيمي وهو ما لن تقبل بهالمعارضة ما لم يرحل الرئيس االسد ،وفي هذا السياق قالت مسؤولة السياسية
الخارجية باالتحاد االوروبي كاثرين آشتون انه على الرئيس السوري بشار
االسد التنحي من اجل الوصول الى حل سياسي للصراع في بالده.
ما يؤكده المتابعون انه بات هناك تغيير في استراتيجية الالعبين االقليميين
من االزمة السورية نتيجة للمتغيرات التي شهدتها المنطقة منها التوصل الى
االتفاق النووي االيراني حيث اصبحت ايران قوى نووية عظمى ،فبمجرد النظر
الى الصور التذكارية التي جمعت اعضاء إيران ودول خمسة زائدا ً واحدا ً ندرك
حجم القوة التي وصلت اليها ايران ،وأصبح من الصعب على أي قوة في المنطقة
تجاهل ايران النووية ،التي قابلها خسارة وتورط سعودي في حربها على اليمن
وظهرت قوة السعودية وحلفائها على حقيقتها التي ال تجيد اال توريط نفسها
في الملفات األكثر تعقيداً ،إضافة الى االنتصارات الميدانية التي يحققها الجيش
السوري والمقاومة على اإلرهابيين في كل من القلمون والحسكة وحلب والزبداني،
تلك االنتصارات التي اثارت القلق والتوتر لدى معسكر التآمر والعدوان على
سورية وبات على اميركا وحلفائها ان تعيد تقييم حساباتها بعد ان اخطأوا في
تقديراتهم عن حجم القوة والصمود السوري ،فصمود الجيش السوري واالتفاق
النووي بلور محاور جديدة في المنطقة قوامها بروز محور المقاومة كنواة صلبة
يصعب تجاوزها في أي ترتيبات سياسية مقبلة ،فجاء الترحيب الدولي بمبادرة
طهران المقاربة لما طرح الرئيس االسد لحل األزمة السورية.

ناديا شحادة

الخالفات القطرية( ...تتمة �ص)9
أما كيري أكد أنه تم االتفاق على مزيد من التعاون مع دول الخليج ،يشمل
تبادل المعلومات االستخباراتية وتدريب قوات خاصة وإن أميركا ودول الخليج
تعمل عبر جدول أعمال مفصل لمواجهة أنشطة زعزعة استقرار المنطقة.
قطر التي استقبلت لقاءات وزيري الخارجية الروسي واألميركي بالدول
الخليجية ،حجزت مقعدها بالتعاون مع إيران قبل عقد االتفاق النووي ،في
زيارات متتالية إلى طهران وترحيبها بهذا االتفاق وأنه سيجلب االمن واالستقرار
للمنطقة بأكملها.
لكن السعودية تمسكت بالحلقة المقفلة التي يمكن أن تمنع تحريك المياه
الراكدة ،وقد يكون هذا األمر ،هو ما دفع روسيا واإلدارة األميركية إلى التعاون
كل من جهته ،على فتح ك ّوة في الجدار وبخاصة عدم رضا السعودية باالتفاق
النووي مع إيران وإعالن إيران دولة نووية والذي اعتبرته السعودية بأنه
تهديد ألمنها بالكامل.
على رغم الموقف القطري من االتفاق النووي والذي يخالف السعوديين
يوجد اتفاق بينهما على ملفات بينها سورية واليمن ،وإن ما تبديه السعودية
مع دولة قطر على كافة المستويات بهدف االتفاق على مسار نهج يكفل السير
ضمن إطار سياسة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي ليس إال من قبيل ذر
الرماد في العيون لتخفي نواياها بفرض الوصاية السعودية على دول الخليج
في جميع المجاالت وخصوصا ً في الملف السوري.
ال شك في أن هذه الخالفات بين السعودية وقطر ليست األولى من نوعها
حول الملفات اإلقليمية وقد شهد التاريخ الحديث للدولتين نزاعات متكررة بين
الفينة واألخرى في محاولة منهما للهيمنة على القرار الخليجي وفرض هيمنة
كل منهما عليه.

توفيق المحمود

ا�ستراتيجيات الثبات( ...تتمة �ص)9
من خارج الحدود ،وتصديق للنهج الروسي بأن الموقف إزاء سورية غير
قابل للتغيير مع تغير الظروف ،والتثبيت اإليراني المتجدد الذي جاء على
لسان مستشار قائد الثورة اإلسالمية للشؤون الدولية علي أكبر واليتي في  6آب
الجاري بمشهودية ومشروعية مقاومة سورية لإلرهاب ،الذي تعمل ميكانزمات
الجيش العربي السوري المدعوم من المقاومة في مقابله على الحسم الميداني
وتطهير األرض السورية من مرتزقة اإلرهاب اإلقليمي والدولي في نتائج نوعية
تعمل في شكل يصب في مصلحة تقوية الحل السياسي وإبادة ظاهرة اإلرهاب
األكثر تطرفا ً الذي أفرزته تداخالت وتدخالت توجيه األحداث على األرض إقليميا ً
ودولياً ،فالنتائج العسكرية للجيش السوري كانت ملموسة ولها انعكاساتها
البارزة على خطط اإلرهابيين وأسيادهم ،وما ارتباط االستراتيجيات إال ارتباط
بنيوي بين دمشق وطهران وموسكو ،وما مؤشرات التصعيد األميركي المباشر
وعبر حلفائها اإلقليميين إال لتقديم «فك» الرتباط هذه االستراتيجيات التي تقف
بخندق حرب واحدة في اتجاه المصير والوجود ،فالمعجزات الروسية تدخل في
إطارها الصحيح والدقيق إلسقاط األوراق الزائفة التي تتمسك بها ادارة «أوباما»
وتستخدمها لعرقلة أي حل سياسي في سورية ،والبلورة اإليرانية للحل تأتي
على ضوء نوايا أميركية للتشدد في المواقف ،لكن الثبات السوري في السياسة
والميدان هو ما سيجعل بعض اإلقيلم المتآمر يسير في حقل الغام من مخططات
التقسيم والعزل ال يستطيع اجتيازه من دون المرور بفشل مساعيه االستراتيجية
التي قد تظهر تقاسيمها في مرحلة افشال التسوية السياسية في سورية ،او
محاولة استبدال الزي المدني باللباس العسكري ،فالتحالف لمكافحة االرهاب
يجب ان يبدأ من تطبيق قرارات مجلس األمن ذات الصلة وتبادل التنسيق وتكامل
الخطوات ومنظومة العمل ،ال من تنامي نفوذ اإلرهاب وداعميه الذين يكثرون من
التحالفات العسكرية التي لم تجدي نفعا ً ال ظاهرا ً وال باطنا ً وما تركت في ثناياها
سوى «تنظيم داعش االرهابي» الذي يحظى بدعم الواليات المتحدة والرجعية
الصهيوـ عربية التي تجعل السير معاكسا ً في النوايا واألهداف.

فاديا مطر

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1بحر داخلي بين تركيا وجورجيا وروسيا وأوكرانيا
ورومانيا
2 .2دولة عربية ،منح ،للنفي
مسا ،مدينة فرنسية
3 .3سنورّ ،
4 .4شبه جزيرة يونانية فيها العاصمة أثينا ،فتى يوناني
أسطوري عشق صورته المنعكسة في الماء
5 .5جزيرة تنزانية ،يأخذ بالثأر
6 .6تجيء (مجزومة) ،أطيل النظر إلى ،حقيقي (باألجنبية)
7 .7مصيف سوري ،الجحيم
8 .8للندبة ،يعظ ويقدم المشورة ،أليف
9 .9نضرب بقبضة اليد ،قائد السفينة ،ضمير متصل
1010يهتما باألمر ،أديب ومفكر لبناني كبير
1111نداعبه
1212المصيبة ،الزرع

1 .1معبد اآللهة في روما ،إسم موصول
2 .2إرتدت ،أهتم باالمر
3 .3من الحبوب ،يقطع ،مدينة نيجيرية
4 .4شأنكم ،من ضواحي لندن
5 .5رتل ،مدينة ألمانية ،من المطيبات
6 .6مدينة في السودان على النيل االزرق ،مشاجرة
7 .7أطول أنهر فرنسا ،باكي ،حرف أبجدي مخفف
8 .8للتأوه ،عاصمة كوريا الجنوبية ،خالف أدرك االمر
9 .9بلدة لبنانية ،نوبّخ
1010يخفيان االمر ،شك
1111سطل ،مدينة قديمة في ليبيا
1212أصابع ،دعمت

Su
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ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،541832967 ،268597143
،326475819 ،739164258
،854219736 ،917683425
،473926581 ،682751394
195348672

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1طور عابدين ،نب  ) 2راس
بناس ،داست  ) 3فو ،يالتا ،لف 4
) يهد ،وست اند  ) 5بدر ،ماردين 6
) ناسبهم ،لمسنا  ) 7انبت ،دراق،

ان  ) 8لو ،لمحن ،البا  ) 9عانوت،
الدول  ) 10انينها ،رسم  ) 11دام،
اب ،كبي  ) 12يتم ،المانيا.
عموديا:
 ) 1طرفة بن العبد  ) 2واو،
دانوا ،اي  ) 3رس ،يرسب ،نامت

 ) 4عبيه ،بتلون  ) 5انادمه ،متيا
 ) 6بال ،ام��دح ،نبأ  ) 7دستور،
رن���اه  ) 8اس����دال ،الك���م  ) 9ن��د،
تيمقاد ،با  ) 10االنس ،لورين 11
) نسفن ،نابلس  ) 12بت ،ديانا،
مدا.

 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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Pixels

فيلم كوميدي بطولة ادم
ساندلر من اخراج كريس
كولومبس .مدة العرض
 100دقيقة ،BC( .ابراج،
سينما سيتي ،ديونز،
غاالكسي).

Ant-Man

فيلم تشويق بطولة هايلي
اتويل من اخراج بيتون
ريد .مدة العرض 117
دقيقة ،ABC( .الس
ساليناس ،ابراج ،سيتي
كومبلكس ،سينما سيتي،
غاالكسي).

Ted 2

فيلم كوميدي من اخراج
سيث ماك فارالن .مدة
العرض  115دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،ابراج،
غاالكسي).

Accidental love

فيلم كوميدي بطولة
جاسيكا بيل من اخراج
ديفيد روسيل .مدة العرض
 100دقيقة( .سينما سيتي،
سينمال ،اسباس).

