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تتمات  /ت�سلية

باراك أوباما في شأن سماحه باستخدام الطائرات لحماية جماعات المعارضة
في سورية في مواجهة كل من «داعش» والقوات الحكومية السورية.
وق��ال مندوب روسيا الدائم لدى األم��م المتحدة من جهته ،إن عدم رغبة
الواليات المتحدة والدول الغربية األخرى في التعاون مع الحكومة السورية
في محاربة «داعش» يقوض من فاعلية جهود محاربة اإلرهاب.
وذكر فيتالي تشوركين مجيبا ً على أسئلة صحافيين في شأن إمكانية أن
يفعل تبني القرار األممي اليوم بشأن الهجمات الكيماوية في سورية التعاون في
جوانب أخرى من األزمة السورية ،قائالً« :يوجد فهم كبير بأن الوضع معقد».
جاء ذلك بعد جلسة لمجلس األمن الدولي للتصويت على مشروع قرار في
شأن تشكيل آلية لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية خالل االزمة
في سورية.
وصرح قائالً« :زمالؤنا الغربيون ال يرون ضرورة التركيز أساسا ً على التهديد
اإلرهابي في سورية والعراق خالل عملنا المشترك في محاربة داعش».
وق��ال« :نحن طرحنا مفهوما ً حول «جبهة محاربة اإلره��اب» في سورية
والعراق ،لكن حتى اللحظة ليست لدينا جهود موحدة من المجتمع الدولي،
والسبب في ذلك أساسا ً أن الواليات المتحدة والدول الغربية األخرى وزمالءنا
الغربيين في مجلس األمن ال يريدون التعاون مع الحكومة السورية في هذه
الحرب المشتركة ،وهذا يقوض من فاعلية الجهود».
وذكر تشوركين أنه «خالل عملنا على تدمير السالح الكيماوي في سورية
تعاون الجميع مع الحكومة السورية ،وإذا كنا قد فعلنا هذا حينها فلماذا ال
نستطيع اآلن فعل ذلك؟ في وقت اصطدمنا فيه بتح ٍد خطير جدا ً متمثالً في
تنظيم «داعش» وغيره من المنظمات اإلرهابية في سورية».

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

ال�سعودية والحرب ( ...تتمة �ص)9

ميدانياً ،وسعت وح��دات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع
المقاومة اللبنانية نطاق سيطرتها في مدينة الزبداني مضيقة الخناق على
التنظيمات االرهابية بعد السيطرة على كتل أبنية جديدة والقضاء على عدد
من أفرادها.
وأف��اد مصدر عسكري في تصريح ال��ى «س��ان��ا» ب��أن وح��دة من الجيش
بالتعاون مع المقاومة اللبنانية «تابعت تقدمها باتجاه مركز مدينة الزبداني
خالل عملياتها على أوكار وبؤر التنظيمات اإلرهابية وأحكمت السيطرة على
كتل أبنية جديدة في الحي الغربي ومنطقة الزهراء» غرب مركز المدينة.
وأكد المصدر مقتل عدد كبير من أفراد التنظيمات االرهابية وإلقاء القبض على
عدد منهم خالل العمليات.
وكانت وحدات الجيش والمقاومة أحكمت أول من أمس السيطرة على عدد
من كتل األبنية في حي زعطوط ودوار الكورنيش بعد القضاء على أعداد من
اإلرهابيين.
في هذه األثناء اعترفت التنظيمات اإلرهابية على صفحاتها في مواقع
التواصل االجتماعي بتكبدها خسائر كبيرة.
وكانت وحدة من الجيش والقوات المسلحة العاملة في مدينة حلب أحكمت
سيطرتها على عدد من كتل األبنية في منطقة سليمان الحلبي ،في وقت قضت
فيه وحدات أخرى من الجيش على عشرات اإلرهابيين من تنظيم «داعش»
اإلرهابي معظمهم من الجنسية السعودية والتونسية في غارات نفذها سالح
الجو على ب��ؤره وتحركاته في مدينة القريتين ش��رق حمص ،فيما دمرت
للتنظيمات اإلرهابية سيارة محملة بالذخيرة ومستودع عبوات وقذائف في
قرية الريحانية بريف الالذقية الشمالي.

في جدة في  7تموز من العام الحالي وهذا ما أكده مستشار وزير االعالم السوري
علي االحمد لوكالة األنباء الروسية «سبوتنيك» في  8آب  2015إذ صرح قائالً
ان اللقاء المباشر بين مسؤوليَن رفيعي المستوى من سورية والسعودية تم
منذ شهر تقريباً ،فتلك اللقاءات يشدد عليها المتابعون على أنها لقاءات تؤسس
لمرحلة جديدة قادمة ،وبات آل سعود يتقبلون فكرة بقاء الدولة السورية كما
هي.
آل سعود بنوا حساباتهم على ان العصابات المسلحة يمكنها إحداث تغيير
نوعي في مواجهة ميدانية مع الجيش السوري وعناصر المقاومة تؤدي الى
اسقاط الدولة السورية ،لكن هذه الحسابات سقطت ،فالعصابات المسلحة
اثبتت عجزها في إحداث تغيير في موازين القوى على األرض ولم تستطع
تحقيق حلمها في إسقاط الرئيس االس��د ،فالمتغيرات الميدانية السورية،
وانتصارات الجيش والمقاومة على العصابات المسلحة شكلت صفعة جديدة
للسعودية التي وجدت نفسها في موقع الخاسر األكبر ،فالنظام السوري ما زال
صامداً ،ولن يتخلى عن حلف المقاومة ،بعد كل ما تعرضت له بسبب موقفه
الداعم والمساند لهذا الحلف ،فسورية مستهدفة بسبب دعمها للمقاومة وألنها
دولة مستقلة في قرارها وفي رسم استراتيجيتها وهذا ما أكده سماحة السيد
حسن نصر الله في  5نيسان .2015
فالمملكة التي لم تقرأ قدرة النظام السوري جيدا ً فدعمها للجماعات اإلرهابية
نابعة من تضخيم الذات وعدم قدرة الخصم على الصمود ،ولم تكيف نفسها
مع المتغيرات اإلقليمة وخسرت في رهاناتها على الجماعات اإلرهابية التي
باتت تهدد أمن واستقرار المملكة بعد وصول تنظيم داعش وتب ّنيه العديد من
العمليات االرهابية التي كان آخرها التفجير الذي وقع في  6آب في منطقة عسير
جنوب الممكلة ،ونشر التنظيم بيانا ً عبر مواقع تابعة له يؤكد تبنيه التفجير.
فمع مجمل ما قامت به السعودية في محاوالت منها إلسقاط الدولة السورية
من دعم للجماعات اإلرهابية ومن تهديدات بالتدخل عسكريا ً حيث شهدت إحدى
جلسات مجلس األمن تصريحات من قبل مندوب السعودية عبدالله المعلمي
عن التدخل بحزم في سورية لنصرة الشعب السوري على حسب تعبيره في
تلميح منه عن امكانية تنفيذ المملكة في المستقبل «عاصفة حزم» ضد سورية،
وطالبت بانسحاب القوات والعناصر االجنبية من سورية من الحرس الثوري
االيراني وحزب الله ،جاء ذلك على لسان وزير الخارجية السعودي السابق
سعود الفيصل في  22كانون الثاني عام  ،2014فهذه مطالب وضعتها المملكة
كأحد الشروط االساسية الستتاب االمن والسالم في سورية ،والتصريحات
واالثمان التي كانت تطالب بها السعودية قبل صمود الدولة السورية ووصول
االرهاب المتمثل بتنظيم «داعش» الى اراضيها.
فعلى مدار خمس سنوات من عمر االزمة السورية تصدرت السعودية المشهد
في سلسلة دعم الجماعات االرهابية وباتت تلك الجماعات تهدد االمن القومي
السعودي بعد وصول «داعش» الراضيها ،فباتت السعودية تحصد ما زرعته
في سورية ،والدعم السعودي انتهى في حصاد المملكة نتائج ما زرعته من
ارهاب ،فبعد االعالن عن لقاء سعودي  -سوري مرتقب برعاية روسية لحل
االزمة السورية يؤكد المتابعون ان المملكة باتت تتفاوض مع حكومة الرئيس
االسد بال وسيط محلي من هيئات معارضة او سواها ،فالحديث عن مسألة
تنحي الرئيس بشار االسد كشرط للتسوية أصبح من الماضي.

القاهرة ت�ستنكر ( ...تتمة �ص)9

الجي�ش واللجان ( ...تتمة �ص)9
إلى ذلك أكد مصدر عسكري يمني أن الجيش واللجان صدّا هجوم القوات
الموالية لهادي على زنجبار.
من جهة ثانية ،أعلنت اإلمارات رسميا ً مقتل ثالثة من عسكرييها المشاركين
في عمليات التحالف السعودي في اليمن .ونقل مراسل الميادين عن مصدر
عسكري أن جنودا ً إماراتيين لقوا مصرعهم في انفجار ألغام بأربع عربات
عسكرية إماراتية أثناء مرورها بين منطقتي أبين وعدن جنوب اليمن.
ومع تواصل الغارات على المحافظات اليمنية كافة أعلن اإلئتالف المدني في
تقريره الثامن عشر أن عدد ضحايا الغارات وصل إلى  4430شهيدا ً وأكثر من
 11100جريح.
وتمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الثورية أول من امس ،من إعطاب
دبابة سعودية بموقع الشرفة في «مدينة نجران» الحدودية ،أعقبها هروب
جماعي للجنود السعوديين بآلياتهم من الموقع ،كما تم استهداف قناص
سعودي بمقذوف مناسب.
وأفاد موقع حركة «انصار الله» انه في موقع جالح العسكري في جيزان
استهدف الجيش اليمني واللجان الثورية آلية بصاروخ مضاد للدروع أدى الى
تفجيرها واحتراقها ،أعقب ذلك فرار جماعي للجنود السعوديين من ذلك الموقع
مع آلياتهم في شكل هستيري.
من جهة أخ��رى ،دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان الثورية مركز
الجهاد العسكري السعودي في «جيزان» بصليات من صواريخ غراد وشوهدت
اآلليات العسكرية السعودية تنسحب من الموقع بعد القصف.

رو�سيا و�إيران ( ...تتمة �ص)9
النفطي ،ويومها الجميع أكد أن روسيا تخلت عن األسد ولكن بعد أيام قليلة
خرج المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ونفى ما
نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» عن مفاوضات روسية  -سعودية لتغيير
موقف موسكو حيال سورية ،في مقابل تعهد سعودي بخفض انتاجها
النفطي ووصف تلك المعلومات باالفتراءات ليست األول��ى في محاوالت
السعودية ولن تكون األخيرة الستمالة موسكو لتغيير موقفها المبدئي من
األزمة السورية.
وفي حزيران من عام  2015زار ولي ولي العهد السعودي محمد بن
سلمان موسكو ،وعرض توقيع ست اتفاقات استراتيجية ،أهمها التعاون
في مجال الطاقة النووية واخرى عسكرية ،أبرز عناوينها شراء دبابات «تي
 »90وصواريخ «اسكندر  »400المضادة للطائرات وطائرات عمودية مقاتلة،
فهذه الزيارة لم تكن من قبيل المصادفة فهو يستلم ملفي اليمن وسورية،
فالزيارة كانت من أجل تغيير موقف روسيا من الرئيس األسد ،وأكد حينها
الكثير من الوسائل اإلعالمية أن الموقف تغير لكن الجواب الشافي جاء
على لسان الرئيس الروسي بوتين على هامش المنتدى االقتصادي الدولي
وأرس��ل العديد من الرسائل الموجهة إلى القيادة السورية وإلى الشعب
السوري بالدرجة األولى وطمأنهم بأن روسيا لم ولن تغير موقفها ال بل تؤكد
عليه من جديد ،وأن روسيا لن تستثمر هذا المنتدى من أجل المساومة على
سورية.
أما إي��ران حاول الكثيرون المساومة بين توقيع االتفاق النووي معها
بشرط واحد وهو التخلي عن دعم األسد لكن الجواب كان أن إيران ال تريد
ربط الملف النووي اإليراني بأزمات المنطقة وأن الحديث عنها سيتم بعد
أن يتم هذا االتفاق ،وبعد توقيعه حج العالم إلى إيران وتحدث الجميع ان
إيران غيرت موقفها من األزمة في سورية وتخلت عن دعم الرئيس األسد لكن
المرشد األعلى للثورة اإليرانية السيد علي خامنئي أكد في خطاب له بعد
توقيع االتفاق أن طهران لن تغير سياستها مع الواليات المتحدة المستكبرة
أو داخل منطقة الشرق األوسط وأن االتفاق النووي مع القوى العالمية لن
يؤثر على دعم إيران الصدقائها في المنطقة ،ومن بينهم الرئيس السوري
بشار األسد.

ول��م تلق تصريحات العطية س��وى استنكار
الخارجية المصرية ،والتي أصدرت بيانا ً ردا ً عليها
قبل مرور  24ساعة من بث المقابلة التلفزيونية،
حيث أك��د البيان رف��ض مصر كل أشكال التدخل
الخارجي في شؤونها الداخلية ،واعتبر تصريحات
وزير الخارجية القطري غير مقبولة ،وتفتئت على
أحكام القضاء المصري وقرارات الحكومة المصرية
وإقرار جموع الشعب المصري بأن تنظيم اإلخوان

إرهابي ،وليس هناك مجال للتفاوض أو القبول
بوساطة خارجية للحوار معه.
وأوضح أن موقف مصر وقوانينها حسمت ملف
قضية اإلخوان ،باعتبارها جماعة ترعى اإلرهاب في
البالد ،وال مجال للمصالحة معها ،مؤكدا ً «الحديث
في هذا األمر مضيعة للوقت ،ومصر أمامها الكثير
لتنجزه ولن ننجرف لمثل هذه الدعوات».
وبحسب بيان صدر مساء السبت ،عن الخارجية

المصرية ،رفض المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو
زيد تصريحات وزير خارجية قطر «في شأن تقييم
بالده لتنظيم اإلخوان ،واستعدادها للوساطة بين
الحكومة المصرية والتنظيم» .واعتبر المتحدث
المصري ،أن تصريحات وزير الخارجية القطري
«غير مقبولة» ،مضيفا ً أن��ه «ليس هناك مجال
للتفاوض أو القبول بوساطة خارجية للحوار مع
تنظيم إرهابي».

تظاهرات �شعبية ا�ستعداداً لفعاليات عيد ا�ستقالل البحرين

وا�شنطن ت�ست�أنف بيع المنامة معدات ع�سكرية
اك��دت الحكومة األميركية إنها
وافقت على بيع معدات عسكرية
إل��ى البحرين بقيمة  150مليون
دوالر ومن بينها معدات لتحديث
أسطول طائرات «إف  »16المقاتلة.
وقالت وزارة الدفاع األميركية
التي تشرف على مبيعات السالح
الخارجية ،إن «الحكومة البحرينية
ط��ل��ب��ت م��ع��دات ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��دع��م
واالتصاالت والذخائر وقطع غيار
بقيمة  150مليون دوالر».
يأتي ذل��ك في الوقت ال��ذي قال
أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ

األميركي هذا األسبوع أنهم يسعون
الى سن تشريعات جديدة تهدف
إل���ى إع����ادة ق���رار ح��ظ��ر مبيعات
األسلحة الذي أقر أثناء احتجاجات
العام  2011والذي تم رفعه من قبل
إدارة أوباما في حزيران الماضي.
ورف���ض���ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
األميركية التعليق على التشريع
ال��م��ق��ت��رح ،ول���ك���ن ال��م��س��ؤول��ي��ن
األميركيين دافعوا م��رارا ً عن قرار
اس��ت��ئ��ن��اف ال��م��س��اع��دات األمنية
للبحرين ،إثر مشاركتها في غارات
التحالف ضد تنظيم «داعش».

وقال البنتاغون «إن هناك حاجة
للحفاظ على الجاهزية التشغيلية
ألسطول طائرات (إف  )16التابع
إلى سالح الجو الملكي البحريني
وال��م��ص��اب بالشيخوخة ،والتي
استخدمت في الهجمات األخيرة
ضد داعش».
وأمام المشرعين األميركيين 30
يوما ً لمنع الصفقة.
إل����ى ذل�����ك ،ش���ه���دت مختلف
ال��م��ن��اط��ق البحرينية ت��ظ��اه��رات
شعبية اس��ت��ع��دادا ً للمشاركة في
فعاليات عيد استقالل البحرين

توفيق المحمود

ناديا شحادة

عن االستعمار البريطاني وال��ذي
يصادف في الرابع عشر من الشهر
الجاري.
وردد ال��م��ت��ظ��اه��رون ش��ع��ارات
تندد باستمرار النظام في مسلسل
القمع واالنتهاكات ف��ي البحرين
رافعين الفتات وص��ور المعتقلين
في السجون وف��ي مقدمهم االمين
العام لجمعية الوفاق الشيخ علي
سلمان.
وطالب المتظاهرون بمحاكمة
المتورطين في ارتكاب االنتهاكات
واإلف���راج ال��ف��وري ع��ن المعتقلين
في السجون الذين تجاوز عددهم
ال��ث�لاث��ة آالف م��ع��ت��ق��ل م��ؤك��دي��ن
تمسكهم بمطالب ال��ث��ورة حتى
تحقيق األه��داف التي انطلقت من
أجلها.
كما نظمت المعارضة البحرينية
اعتصاما ً أمام مقر رئاسة ال��وزراء
البريطانية ف��ي العاصمة لندن
بالتزامن مع اقتراب عيد استقالل
البحرين من اإلستعمار البريطاني
في الرابع عشر من الشهر الجاري.
وأط��ل��ق المعتصمون هتافات
ورف��ع��وا الف��ت��ات م��ن��ددة بالدعم
البريطاني الالمحدود لعائلة آل
خليفة الحاكمة ف��ي ال��ب�لاد ،التي
تقمع شعبها المطالب باالنتقال
نحو الحرية والعدالة ...مشددين
على ض��رورة إلغاء اتفاقية بناء
ق��اع��دة ع��س��ك��ري��ة ب��ري��ط��ان��ي��ة في
المنامة.
كما طالب المحتجون حكومة
لندن بالضغط على المنامة لوقف
االنتهاكات واالفراج عن المعتقلين
ف��ي السجون وف��ي مقدمهم رم��وز
المعارضة.

الريا�ض ...خطوة ( ...تتمة �ص)9
الشوائب العالقة وإعداد لزيارة ملكية سعودية مرتقبة في الخريف
المقبل ،فالزيارة كانت اختراقا ً في جدار القطيعة السعودية ـ السورية في
بواطنها لتكون النقطة األهم التي رشحت عن اجتماع وزير الخارجية السوري
وليد المعلم مع القيادة الروسية في  25حزيران الماضي وأعالن روسيا عن
تحالف جديد يجمع الرياض ودمشق وقد يشمل أنقرة وعمان في محاربة
تنظيم «داع��ش» ،وال��ذي وصفته الخارجية السورية بـ «المعجزة» بحال
حصوله ،فهو في ثيابه الداخلية تراجع سعودي في الموضوع السوري بعد
محاوالت سعودية مريرة لتسجيل تراجع روسي نحو سورية وصل إلى حد
التهديد ،لكن اللقاء السوري ـ السعودي في جدّة جاء بعد السقوط عن الشجرة
في مياه جارية والتمسك بقشة روسية يمكن لها أن تتحول في «مسقط» إلى
جذع شجرة بعد التفاهم النووي مع إيران وجدول أعمال عُ ماني زاخر بمحاور
عناوين التسويات المتصلة بسورية ومكافحة االره��اب فيها ،فهو ترجمة
لكالم سعودي راغب في التراجع رغم عدم زوال التصريح السعودي الذي
يحمل رائحة العنجهية والمراوغة إلبقاء الهيمنة في الحوار وتكسير أطراف
المسعى الروسي المسنن ،مع الجري األميركي الحاصل لتسريع انخراط
تركيا في الحرب على االره��اب بعد اعتقال «المعارضة المعتدلة» من قبل
تنظيم «النصرة» ،وتقدم الجيش السوري ميدانيا ً وسقوط المناطق العازلة
وأحزمة األمان التي شكلت في مرحلة ما مواقف ومطالب ال يمكن التخلي عنها،
فالحوار السوري ـ السعودي هو في زبدة حديثه إقرار سعودي بالفشل أمام
الصمود السوري والقراءة الروسية للسياسة والميدان ،ومع بدء ابتالع أول
لقمة ُم ّرة سعوديا ً في مشوار العودة الملطخ بالعجز في اليمن والعراق ،يبدأ
حلف «المعجزة» بالتبلور في «مسقط» ووضع األوراق على سكة الحوار بدال ً
من المواجهة وترجمته إلى خروج سعودي متدرج من سورية على وقع ظالل
التورط العميق السعودي في الحرب على سورية ،التي أكدت في  30حزيران
المنصرم عبر مندوبها في األمم المتحدة ومجلس األمن د .بشار الجعفري أنها
مع اصحاب النوايا الصادقة في مكافحة اإلرهاب وعلى استعداد للتعاون معها،
فالمملكة السعودية بدأ ثوبها باإلحتراق وباتت تعيش أمام ظروف مثالية تهدد
أمنها القومي بعد فشل التحالف الستيني وطائراته المشبوهة في إضعاف
تنظيم «داعش» ،ليتم استبداله بحلف «رباعي جديد» تشترك فيه أيادي من
اراد إسقاط النظام في سورية وقواته التي حاربوها على مدى خمس سنوات
مضت ،ليتم وضع حجر االساس في طريق الحل السياسي لألزمة السورية
برباط روسي وعُ قدة عُ مانية وختمة إيرانية ربما تحقق معجزة العصر التي ال
تزال رهينة جعبة األشهر المقبلة.

فاديا مطر

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1راهب دومينيكاني
2 .2ع ّزت ،مدينة إيرانية
3 .3م ّد الحبل ،أداة إحدى الحواس ،مف ّوض
4 .4بلدة لبنانية ،جعلنا للشخص عالمة يعرف بها
5 .5درج ،مرفأ في الهند ،ال يباح به
6 .6تقال قبل االغاني الشعبية ،أراد الشيء
7 .7دواهي خبثاء ،عتب على
8 .8كسب ،مدينة إيرانية
صب الماء ،متشابهان ،طلبت الشيء
ّ 9 .9
1010قادم ،أصابعي ،مدينة إيرانية
1111بحار برتغالي اول من طاف حول العالم ،يص ّرح
1212شريف ،عطية ،للنفي

1 .1فيلسوف وسياسي انكليزي راح��ل اشتهر بكتابه
«يوتوبيا» ،أحد الوالدين
2 .2مدينة بلجيكية ،حقل
3 .3لمس ،نداعبك ،بئر عميقة
4 .4أقرأ ،ضعف ،جزير اندونيسية
5 .5شجر معمر ،حصل على
6 .6اداة جزم ،قرية لبنانية
7 .7الرقاد ،يضع السم
8 .8حرف ابجدي مخفف ،سالباً ،طري الملمس
9 .9والية اميركية ،مدينة سعودية
1010يثق بالشخص ،مدينة فرنسية
1111قنوط ،مدينة ايرانية
1212يرشد ،غزال ،إكتمل االمر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،481796523 ،597231864
،825419376 ،632548791
،916372485 ،374685912
،168953247 ،243867159
759124638

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اوك�لاه��وم��ا ،ي��ا  ) 2ال،
ب��ادن ،لندن  ) 3ي��درس ،ديانا 4
) ام��رن��اه ،سيحان  ) 5س��د ،اج،
ارج ،ال  ) 6انم ،ابر ،رأي  ) 7بيت

ال��دي��ن ،لفا  ) 8يمسا ،بين ) 9
شأني ،دراكوال  ) 10بم ،نبو نيد،
يم  ) 11كلب ،رن��ي ،رال��ي ) 12
بان ،نبال.
عموديا:
 ) 1الياس ابو شبكة  ) 2واد

مدني ،امل  ) 3رر ،متين ،بب ) 4
لبسنا ،امين  ) 5اا ،اجالس ،برن
 ) 6هدده ،بدادون  ) 7وني ،اري،
رنين  ) 8اسر ،نباي  ) 9النيجر،
يكدرا  ) 10ناح ،النو ،ال  ) 11يد،
اليف ،ليل  ) 12انبنا ،االمير.

 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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– Mission: Impossible
Rogye Nation
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ت��وم
كروز من اخراج كريستوفر ما
كوري .مدة العرض  131دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).
Inside Out
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
ام� ��ي ب��ول �ي��ر م ��ن اخ � ��راج بيتي
دوك� �ت� �ي���ر .م � ��دة ال � �ع� ��رض 93
دقيقية ،ABC( .اب��راج ،سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
سينمال ،فوكس).
Pixels
ف �ي �ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة ادم
س ��ان ��دل ��ر م� ��ن اخ � � ��راج ك��ري��س
كولومبس .م��دة ال�ع��رض 100
دق �ي �ق��ة ،BC( .اب � ��راج ،سينما
سيتي ،ديونز ،غاالكسي).
Ant-Man
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة هايلي
ات��وي��ل م��ن اخ ��راج ب�ي�ت��ون ريد.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  117دق �ي �ق��ة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
غاالكسي).
Ted 2
ف �ي �ل��م ك��وم �ي��دي م ��ن اخ� ��راج
سيث ماك فارالن .مدة العرض
 115دق �ي �ق��ة ،ABC( .الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
ابراج ،غاالكسي).
Accidental love
فيلم كوميدي بطولة جاسيكا
بيل من اخ��راج ديفيد روسيل.
مدة العرض  100دقيقة( .سينما
سيتي ،سينمال ،اسباس).

