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تتمات  /ت�سلية
رئي�س البعثة الديبلوما�سية ال�سورية في عمان
ي�ستقبل المطران المنا�ضل عطا اهلل حنا

الجبوري يعلن( ...تتمة �ص)9

عمان  -محمد شريف الجيوسي

وإنشاء لجان لكشف الفساد لكن
إلغاء المناصب يحتاج أيضا ً إلى
مصادقة المجلس النيابي عليها
ليكتسب ال���ق���رار درج���ة قطعية
شرعية ،فالكرة ألقيت في ملعب
المجلس النيابي والكتل بمختلف
انتماءاتها.
وي��ب��دو أن زخ��م االحتجاجات
الشعبية وموجات التأييد من رموز
العراق فكت األغالل السياسية من
حول العبادي وأطلقت يده بعض
الشيء وجعلته أكثر ق��وة وج��رأة
للبدء بخطوات إصالحية حقيقية،
خ��ط��وات أن��ه��ت بعض المناصب
وم��ن المتوقع ان تليها خطوات
أخرى لإلصالح.
وفي السياق ،حذر نائب الرئيس
العراقي ن��وري المالكي أم��س ،من
سرقة حركة التظاهرات المطالبة
بالخدمات التي تشهدها البالد
م��ن قبل م��ن س ّماهم بـ«أصحاب
النوايا» ،فيما أع��رب عن خشيته
م��ن «خ��س��ارة األم���ن ف��ي المرحلة
المقبلة» في حال فقدان السيطرة
على تلك التظاهرات.
وقال المالكي في حديث لعدد من
وسائل االع�لام بينها «السومرية
نيوز» ،خالل احتفالية اقيمت في
محافظة المثنى بمناسبة ذكرى
ث��ورة العشرين« :إن التظاهرات
ح��ق م��ش��روع ل��ك��ل م��واط��ن بلغة
ال��دس��ت��ور ،وال��م��ط��ال��ب مشروعة
للمواطنين بأن يطالبوا بالخدمات

ومحاربة الفساد والمفسدين الذين
يعيثون فسادا ً في العراق» ،مؤكدا ً
«نقف معهم ونؤيدهم كما أيدناهم
سابقاً».
وفي السياق ،أعلن رئيس مجلس
ال��ن��واب العراقي سليم الجبوري
أمس أن المجلس سيناقش اليوم
الثالثاء حزمة اإلص�لاح��ات التي
تقدم بها رئيس ال��وزراء العبادي
وتشكيل لجنة مكلفة بالنظر والبت
فيها.
وذك����ر ال��ج��ب��وري أن مجلس
النواب سيقدم إصالحات إضافية
إلكمال المسار اإلصالحي بالعراق،
الفتا ً إلى أنه ال توجد أية مؤسسة
أو جهة أو هيئة في العراق بمنأى
عن عمليات اإلصالح التي أعلنتها
الحكومة والبرلمان.
وأكد رئيس البرلمان العراقي في
تصريح صحافي أن مجلس النواب
سيمضي في عملية اإلصالح األولى
متمثلة ف��ي ال��ورق��ة ال��ت��ي قدمها
رئيس الحكومة حيدر العبادي،
وسيتم تشكيل لجنة للنظر في
هذه اإلصالحات من قبل البرلمان
والتصويت عليها.
وأشار الجبوري إلى أن مجلس
النواب في المسار الثاني سيقدم
ورقة إصالح مكملة لورقة العبادي
إلقرارهما معا ً في الجلسة المقبلة،
الفتا ً إلى أن ورقة المجلس تتضمن
ق��ض��اي��ا ل��م ت��ت��ط��رق إل��ي��ه��ا ورق��ة
الحكومة منها تقييم رؤساء اللجان

البرلمانية واالمتيازات والضوابط
وال��ش��روط ال��واج��ب توفرها لمن
يتسلم منصب رسمي أو سيادي.
وش���دد رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب
العراقي على أهمية ورقة اإلصالح
ال��ب��رل��م��ان��ي وأن���ه���ا م���ح���ددة في
شكل واض��ح منها تحديد مواعيد
زمنية الستجواب ال��وزراء ،وإلزام
الحكومة بإقالة من ثبت بالدليل
القاطع فساده وه��و إج��راء سيتم
بالتصويت داخل المجلس.
وأوض��ح الجبوري أن (اليوم)
ال���ث�ل�اث���اء س��ي��ش��ه��د ع��ق��د جلسة
للبرلمان لمناقشة ورقة اإلصالح
ال��ح��ك��وم��ي��ة وورق������ة اإلص��ل�اح
البرلمانية في جلسة علنية لمجلس
النواب.
م��ن جهة أخ���رى ،طالب رئيس
مجلس النواب في مؤتمر صحافي
ع��ق��ب اج��ت��م��اع ب���رؤس���اء ال��ك��ت��ل
السياسية ،رئيس ال���وزراء حيدر
العبادي بإقالة ع��دد من ال��وزراء
الذين تورطوا في الفساد ،مضيفا ً أن
«مجلس النواب سيحدد وفي شكل
واضح أسماء أو مؤسسات لغرض
محاسبتها لتورطها بالفساد».
وق��ال العبادي« :سنمضي في
شكل مباشر في عملية استجواب
استوفت ك��ل ال��ش��روط القانونية
الالزمة ،لذلك طالبنا رئيس الوزراء
بإقالة عدد من ال��وزراء الذين ثبت
عليهم الفساد والتقصير في شكل
واضح».

زار المطران الفلسطيني المناضل عطا الله
حنا ،سفارة الجمهورية العربية السورية (بيت
العرب) في العاصمة األردنية عمان ،حيث كان
في استقباله بمكتبه في السفارة رئيس بعثتها
الديبلوماسية الدكتور أيمن علوش.
وق��د طمأن الدكتور علوش نيافة المطران
عطا الله حنا عن األوضاع والتقدم الذي يحققه
الجيش العربي ال��س��وري على األرض ساعة
بساعة والهزائم التي يلحقها بجميع مسميات
ال��ع��ص��اب��ات اإلره��اب��ي��ة التكفيرية الوهابية
اإلخوانية.
وأعرب د .علوش عن تقديره وتقدير الشعب
والقيادة والرئيس الدكتور بشار األسد لنيافته
على مواقفه العروبية األصيلة تجاه سورية
وت��ج��اه مختلف القضايا الوطنية العربية،
وبمواجهة العدو الصهيوني ومحاوالت الهيمنة
على الكنيسة األرثوذكسية واقصاء رجال الدين
المسيحيين.
وج���دد ال��م��ط��ران عطا ال��ل��ه حنا م��ن جهته،
موقفه المبدئي الثابت وسائر رج��ال الكنيسة
األرثوذكسية العروبيين تجاه سورية ،وتجاه
مختلف القضايا الوطنية المصيرية ،ومعربا ً
عن تمنياته باستكمال سورية النصر الوشيك
وسائر األقطار العربية على اإلرهاب واإلرهابيين
بمسمياتهم المختلفة وداعميهم.

تحالف الن�صر الوهمي ( ...تتمة �ص)9
االنضمام الى التحالف في  27حزيران المنصرم بعد
الرفض االميركي سابقا ً وتأكيد مسؤولين اميركيين
ان ادارة اوب��ام��ا ال تفكر في إقامة منطقة حظر جوي
فوق سورية أو إنشاء منطقة عازلة بحسب الصحف
االميركية ال��ص��ادرة ف��ي  8تشرين األول  2014وهو
ما شكل ضربة سياسية ومعنوية للرئيس التركي
«أردوغ��ان» وحكومته ،والذي بدأ المحاولة في إطالة
عمر التحالف واإليحاء بضرورة تغيير االستراتيجيات
عبر التدخل البري لتحقيق اهدافه وأحالمه التي بددتها
اميركا سابقا ً عبر ما اخترعته من «معارضة معتدلة»
سقطت في أيدي «جبهة النصرة» االرهابية التركية في
 4آب الجاري ليعلن البيت االبيض في  8آب الجاري أن
برنامج تدريب «المعارضة السورية المعتدلة» فشل
فشالً ذريعا ً وهي القوات التي تعهدت أميركا بدعمها
جويا ً لتقوية تقدمها ،لكن ما كان من المجموعات التي
تفضل الواليات المتحدة التعامل معها دون غيرها أنها
سقطت في أول أختبار قدرة ،لتغدو الخطوة األميركية
بفشلها على عتبة الخطورة التي يدركها كل من الغرب
وأميركا اللذين وسعا التدريبات العسكرية على ايدي
ضباط وزارة الدفاع االميركية داخل األراضي التركية
لمجموعة م��ن المقاتلين ف��ي وج��ه تنظيم «داع��ش»
المدعوم تركياً ،لكن األح��داث المتسارعة في منطقة
الشرق األوسط بعد االتفاق النووي مع إيران وما شكله

م��م��ا أس��ف��ر ع��ن مقتلهم وتدمير
دراجاتهم.
من جهة أخرى ،أصيب ضابطا
شرطة ومجند في حصيلة أولية
نتيجة انفجار عبوة ناسفة أمس،
في محيط محكمة مصر الجديدة
بالقاهرة .
وأغ��ل��ق��ت ق���وات األم���ن المكلفة
بتأمين محكمة مصر الجديدة،
ك��اف��ة ال���ش���وارع ال��م��ؤدي��ة إل��ى
المحكمة بالحواجز الحديدية ،في
حين وصل خبراء المتفجرات إلى
مكان االنفجار.
وحسب وسائل اإلعالم المحلية،

تسبب االنفجار في إصابات عديدة
م��ت��ف��اوت��ة ال��خ��ط��ورة ،ووص��ل��ت
سيارات اإلسعاف لنقل المصابين.
كما عثر رجال األمن على حقيبة
س���وداء بمحيط المحكمة تبين
أن داخ��ل��ه��ا ع��ب��وة ناسفة معدة
لالنفجار ،فجرى إبطال مفعولها.
يذكر أن ضابطا ً في قوات األمن
المصرية لقي حتفه برصاص
مسلحين اثنين هاجما عناصر
ت��أم��ي��ن ال��ج��ي��ش ف���ي م��ح��اف��ظ��ة
السويس شمال شرقي مصر ،وذلك
بعد مقتل شرطيين بانفجار عبوة
ناسفة شمال سيناء.

من محرك دراماتيكي يدفع نحو التنسيق مع سورية
وإيران هو ما جعل الحراك الدبلوماسي يسارع خطواته
نحو التفاوض السياسي مع ما مازالت تقدمه تركيا من
مساعدة عسكرية إلى ارهابيي الشمال السوري والذي
في الوقت نفسه ال ينفي المسار التراجعي لسياسة
تركية في سورية والمنطقة والتنظيمات الموالية لها من
«داعش» و«النصرة» بعد السيطرة العسكرية السورية
على قرى مهمة استراتيجيا ً في ريف حلب وإحكام أطواق
الحصار على إم��دادات المسلحين في مناطق أخرى،
جعلت الشمال الحلبي خارج حدود أحالم «أردوغان»
التي تقع حلب منها في حقل األطماع التاريخية لتركيا،
خصوصا ً مع تقلص المساحة الجغرافية التي يسيطر
عليه اإلرهابيون المسلحون في الحدود الفاصلة بين
الشمال السوري والجنوب التركي والتي أصبحت ملعبا ً
لمغامرات «أردوغان» التي تقف في وجه القفل والمفتاح
للحل في المنطقة ،فالمتطلع الى «صفر مشاكل» مع
الجيران بات يبحث عن دعم داخلي فقط بعد رفع شعار
«العثمانية الجديدة» التي تقف على ضفة الحقيقة في
وأد أطماع وأوه��ام ومغامرات غير واقعية سبقها إلى
خط النهاية مسار التنسيق مع سورية وإيران برعاية
«جليدية روسية» لم تستطع نيران اإلرهاب إذابتها.

فاديا مطر

من نوع واحد تجتمع في تبعيتها للسلطة في السعودية تأييدها للعدوان
السعودي على الشعب اليمني.
وبعدها محادثات جنيف التي لم تكن التوقعات كبيرة بأن تخرج بنتائج
يعتد بها ،لكن األسباب التي بُرر بها فشل المحادثات تلقي ظالال ً قاتمة على أي
محادثات بين الطرفين في المستقبل.
عملية ما يسمى «إع��ادة األم��ل» في اليمن تحولت الى كابوس سعودي
يصعب عليهم االستيقاظ منه وبخاصة في ظل الخسائر التي يتلقاها
التحالف بالعدة والعتاد والجنود وآخرها مقتل  3جنود إماراتيين ،فقد أعلن
بيان للجيش االماراتي ان الجنود الثالثة قتلوا خالل مشاركتهم في عملية
«إعادة األمل» من دون تحديد زمان ومكان وظروف مقتلهم.
هذه الخسائر أثبتت التورط والفشل السعودي وما تقوم به من غارات
وحشية على المدنيين خير دليل على هذا الفشل وقد اعترف الجميع أن
الحملة العسكرية بقيادة السعودية لم تحقق أي من نتائجها ،فالواقع
الميداني والعسكري والسياسي وحالة اطراف الصراع تؤكد ان «إعادة األمل»
لم تصل للحد األدنى المرجو منها والذي قامت من أجله ،فالحملة العسكرية
لن تحل المشكلة السياسية التي يواجهها هذا البلد وهل سيكون توجه وفد
أنصار الله إلى مسقط من أجل إيجاد حل سياسي بداية لقبول السعودية
االنخراط بخيارات التسوية واقتناعها بأن الحوار والحل السياسي هو الحل
الوحيد إلعادة اليمن إلى ما كان عليه.

توفيق المحمود

يقر ب�أهمية( ...تتمة �ص)9
�أوباما ّ

تحت ضغط هائل وهو توتر ناتج عن األولويات المختلفة
ل��دى الدولتين ،ففي حين تريد أنقرة اسقاط النظام
السوري حددت واشنطن اهدافها بمحاربة «داعش».
فبعد المتغيرات اإلقليمة التي شهدتها منطقة الشرق
األوسط في اآلونة األخيرة ،وانتشار الصراع في انحاء
المنطقة كافة ومع مواصلة صناع القرار االميركيين
الذين يدركون ان غياب أنقرة عن المساعي الحربية
للواليات المتحدة يعقد لوجستيات العمليات ويرفع
التكاليف المرتبطة بالعمليات الجوية ،سعيهم بالحوار
مع حكومة انقرة للمزيد من التعاون العسكري بين
البلدين ،تلك المساعي التي قوبلت بالموافقة التركية
وأع��ادت العالقة والتعاون العسكري بين البلدين الى
سابق عهدها وع��ادة تركيا لالنضواء تحت السياسية
االميركية من جديد.
فبعودة العالقة التركية االميركية العسكرية الى
سابق عهدها يؤكد المتابعة للعالقة بين البلدين بأنه
بذلك تكون حكومة انقرة تراجعت عن حلمها بتحويل
تركيا ال��ى نجم اقليمي يعمل ف��ي شكل مستقل عن
واشنطن وقررت على مضض تحمل السيطرة االميركية
على قرارها ،وباتت على استعداد لالنخراط في أي مطلب
اميركي لحكومة انقرة من أجل الحل في سورية.

وخالل مقابلة على شبكة «سي ان ان» باللغة العربية ،جدد أوباما
تأكيده على أن االتفاق الذي توصلت إليه مجموعة القوى الكبرى مع إيران،
بشأن البرنامج النووي ،يضع صداقية الواليات المتحدة على المحك.
ترى اإلدارة األميركية انه ال مجال سوى التعاون والتنسيق مع ايران
وخصوصا ً بعد فشل حلفائها في المنطقة .وان التفاهم على االتفاق النووي
سيسمح بفتح قنوات اتصال بينها وبين ايران حيث قال أوباما« :أن حل
القضية النووية اإليرانية ،يتيح إمكانية فتح محادثات موسعة مع إيران
في قضايا أخرى ،مشيرا ً إلى سورية على سبيل المثال».
جاءت المواقف االميركية األخيرة في وقت سرت أنباء عن وجود مبادرة
إيرانية للحل السوري ،حيث يبدو أن المسؤولين في واشنطن على علم
بها ،بعد قرابة سنتين من الحوار األميركي  -اإليراني النووي ،الذي غالبا ً
ما تخلله الحديث في شؤون كثيرة غير نووية كان في طليعتها سورية.
وأنهم باتوا على قناعة بأن الحلول الممكنة قد تتضمن بقاء األسد في
الحكم لفترة محددة ،وهذه فكرة لطالما وردت ضمنيا ً على لسان مسؤولي
اإلدارة األميركية ،الذين كرروا أن الحل في سورية يتمثل بالتوصل إلى
تسوية بين النظام والمعارضة المعتدلة.
يقول األميركيون ممن شاركوا في محادثات من هذا النوع إن اإليرانيين
يعتقدون أنه طالما يتمتع األسد بشعبية تخوله العودة إلى الرئاسة ،فال
مكان للقوى الخارجية لفرض رؤيتها القائلة بوجوب خروج األسد من
الحكم كشرط للتسوية.
نوايا االدارة االميركية بشأن التسويات في المنطقة غير واضحة الى
اآلن بسبب تضارب مصالح حلفائها ،فهل الحل الذي تطمح إليه اإلدارة
األميركية في سورية مرحلي ال يتعدى ايجاد وقف إطالق نار بين الدولة
والمجموعات اإلرهابية ،لتمهيد الطريق لقتال «داعش» أم أن هناك تسوية
كبرى على كل ملفات المنطقة؟

ناديا شحادة

بشرى الفروي

التعاون التركي ــ الأميركي( ...تتمة �ص)9
عسكريون في حلف شمال االطلسي الناتو ومصادر
رسمية تركية وصول  6مقاتالت اميركية من طراز «اف
 »16على االقل الى قاعدة انجرليك أول من أمس ،يؤكد
المتابعون ان انضمام تركيا للحلف ض��د «داع��ش»
والتعاون العسكري االميركي التركي دليل على العودة
الى التحالف المتين بين البلدين ،فمنذ نهاية الحرب
ال��ب��اردة في بداية التسعينات ،حيث كانت الواليات
المتحدة االميركية تربطها عالقة ش��راك��ة قوية مع
تركيا ،هذه العالقة القائمة على المصالح والتطلعات
االستراتيجية المشتركة وه��ذا التحالف بين الطرفين
استمر حتى بعد انهيار االتحاد السوفياتي في التهديد
الجيوسياسي ال��ذي واجهته واشنطن بالتحالف مع
أنقرة التي كانت توصف بأنها الشريك األقرب للواليات
المتحدة في الشرق االوسط ،وهي الحالة التي رسختها
تركيا من خالل مشاركتها في حرب الخليج عام ،1991
ومنذ بدء ما يسمى بالربيع العربي واالزم��ة السورية
يؤكد المتابعون ان في تلك السنوات تركيا لم تعد حليف
واشنطن الذي يمكن االعتماد عليه ،ففي عام  2013أصدر
فريق العمل في مركز السياسية التركية تقريرا ً يشير على
عدم توافق بين الواليات المتحدة وأنقرة وذلك كرد فعل
على بعض التحديات اإلقليمية الحادة وفي شكل خاص
في ما يتعلق بالملف السوري.
ووضعت االزمة السورية العالقات التركية  -االميركية

أف��ادت منظمة «هيومن رايتس ووت��ش» المدافعة عن «حقوق االنسان» ان
السلطات السعودية اوقفت الكاتب واالعالمي زهير كتبي بعد ان دعا عبر التلفزيون
الى اصالحات سياسية.
وذكرت المنظمة ان الكاتب البالغ من العمر  62سنة والمقيم في مكة المكرمة ،أوقف
منتصف تموز «عقب مقابلة تلفزيونية ناقش فيها أفكاره عن اإلصالح السياسي».
وبحسب بيان للمنظمة ،فإن كتبي استجوب إال أن أي اتهامات لم توجه اليه بعد.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» انه يتعين «على السلطات اتهام كتبي بجريمة
معترف بها أو إطالق سراحه فوراً».
من جهته ،قال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق األوسط وشمال
أفريقيا في المنظمة انه «حان الوقت ليضع الملك سلمان حدا ً لهذا القمع المتصاعد،
ويطلق سراح جميع النشطاء السلميين والكتاب».
وذكر بيان المنظمة نقالً عن احد أفراد عائلة الكتبي انه احتجز «عقب ظهوره مدة
ساعة في البرنامج التلفزيوني «في الصميم» الذي اذيع يوم  22حزيران على إحدى
القنوات الخليجية الفضائية».
وأض���اف ان كتبي «ت��ح��دث ف��ي المقابلة عما يعتبره إص�لاح��ات ضرورية
في السعودية ،منها تبني النظام الملكي الدستوري ومناهضة القمع الديني
والسياسي».
وتتعرض السعودية النتقادات كثيرة من قبل منظمات الدفاع عن حقوق االنسان،
وهي ترفض االستجابة لمناشدات حقوقية تتعلق بالعديد من المعتقلين السياسيين
ال سيما في ما خص قضية المدون المعروف رائف بدوي المسجون والمحكوم بألف
جلدة .

الكابو�س ال�سعودي ( ...تتمة �ص)9

الطيران الم�صري يق�ضي على  6عنا�صر
من «�أن�صار بيت المقد�س» ب�سيناء

قتل  6عناصر من تنظيم «أنصار
بيت المقدس» شمال سيناء ،في
قصف للقوات الجوية المصرية.
وقالت مصادر عسكرية مصرية
إن مروحيات األباتشي التابعة
للقوات الجوية تمكنت من القضاء
على عناصر إرهابية بقرية التومة
ج��ن��وب الشيخ زوي���د بمحافظة
شمال سيناء.
وحسب وكالة األنباء األلمانية
«د ب أ» ج��رى قصف  3دراج��ات
نارية كان يستقلها  6عناصر من
تنظيم «أن��ص��ار بيت المقدس»
يرتدون الزي العسكري للتنظيم

«هيومن رايت�س» :توقيف نا�شط
�سعودي �إثر مطالبته ب�إ�صالح �سيا�سي

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1قاعدة بحرية أميركية في جزيرة أواهو
2 .2جارية غنت للرشيد ،مدينة فلسطينية
3 .3حيوان مفترس ،بلدة لبنانية
4 .4والد (بالعامية) ،نحب ،متشابهان ،متشابهان
5 .5يضع الشيء فوق بعضه ويضغطه ،يترك دون عناية
6 .6يخيفكم ،مدخل
7 .7قرية لبنانية ،أرجأت االمر
8 .8يصنع من الحليب ،نهر في شمال فرنسا ،إحسان
9 .9مدينة عراقية على الفرات ،رس��ام إيطالي فلورنسي
االصل من منشئي التصوير الحديث
1010موضع يختفى في وال يفطن له ،مملكة عربية قديمة،
أقرع الجرس
1111مدينة مغربية ،قبيحا
1212متشابهان ،بلدة لبنانية ،متشابهان

1 .1مناص ،مكتبة شهيرة في بغداد
2 .2شهر مصري ،قلب ،خالف حلوة
3 .3من األطراف ،قرية سورية
4 .4عاصمة أوروبية ،سقي ،ينفي االمر
5 .5ضمير منفصل ،متخيالت ،تنشق الهواء
6 .6مدينة أردنية ،اللقب الديني لآللهة أثينا
7 .7يزيل الوسخ عن االرض بالمكنسة ،باشر العمل
8 .8فتياتهم ،يالطف
9 .9دفنتم البنت وهي حية ،حالي ،للنداء
1010مرض صدري ،جلد به االرض وصرعه ،ش ّوه الخلق
1111خاصتنا ،مدينة أثرية في جنوب العراق
1212ركيزة ،بلدة لبنانية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،784613925 ،261957384
،845371296 ،593842761
،912486537 ،376295148
،427569813 ،138724659
659138472

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1توما االكويني  ) 2واست،
مالير  ) 3مت ،لسان ،وكيل ) 4
ارن��ون ،وسمنا  ) 5سلم ،دام��ان،
سر  ) 6مواويل ،رغب  ) 7زناديق،

الم  ) 8ربح ،نيسابور  ) 9سكب،
م م ،رادت  ) 10ات ،اناملي ،بم
 ) 11ماجالن ،يدلي  ) 12نبيل،
منة ،ال.
عموديا:
 ) 1توماس مور ،ام  ) 2واترلو،

بستان  ) 3مس ،نمازحك ،جب 4
) اتلو ،ون ،بالي  ) 5سنديان ،نال
 ) 6لما ،الديمان  ) 7النوم ،يسمم
 ) 8كا ،سارقا ،لين  ) 9ويومنغ،
بريدة  ) 10يركن ،بلوا  ) 11يأس،
اردبيل  ) 12يدل ،ريم ،تم.

 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).

