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القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

«�سوريا الديمقراطية» ( ...تتمة �ص)9
الخاصة التركية واألميركية وكذلك من دول أخرى حليفة
مثل ألمانيا وفرنسا ،يمك ّنهم «بسهولة» التقدم باتجاه
مدينة الرقة (شمال) التي يسيطر عليها تنظيم «داعش».
في غضون ذلك ،أعلنت «قوات سورية الديمقراطية» أنّ
قواتها ستباشر العمل من محور رابع باتجاه منطقة الطبقة
التابعة للرقة ،في إطار الحملة التي أطلقتها لتحريرها.
وأوضحت أنّ البدء بعملية التحرير سيكون من جهة
نهر الفرات ،وص��وال ً إلى بلدة الطبقة .وأش��ارت إلى أنها
حررت  10قرى وعشرات المزارع من «داعش».
وفي السياق ،أصدرت القيادة العامة لوحدات حماية
الشعب في عفرين ،بيانا ً أعلنت فيه إغالق جميع المعابر
أم��ام المجموعات التابعة «لالئتالف المعارض» بين
عفرين وإدل��ب ،ج��راء استمرار المواقف العدائية لهذه
المجموعات.
وأكدت وحدات الحماية التزامها سابقا ً بقرار الهدنة
المعلنة من قبل األمم المتحدة ،إال أنّ المجموعات التابعة
«لالئتالف» واصلت هجماتها ضد حي الشيخ مقصود
ومناطق الشهباء وعفرين ،مؤكدة أنها سترد على الهجمات
ضد حي الشيخ مقصود.

وقال «على أي أساس؟ يجب أن يكون أساس ما ،إما قرار
دولي لمجلس األمن لألمم المتحدة ،أو أ ّنه من الضروري
االتفاق مع السلطات الشرعية ،ليس لديهم أيّ أساس ،هذا
تدخل في الشؤون السيادية للدولة».
و كان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ،قد
ص ّرح في وقت سابق ،بأنّ أنقرة تعرض على واشنطن
القيام بعملية خاصة مشتركة في سورية بدون قوات
كردية .وقال «ما نتحدث بشأنه مع األميركيين هو إغالق
جيب منبج في أقرب وقت ممكن ( )...وفتح جبهة ثانية»،
في إشارة إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم «داع��ش» في
محافظة حلب شمال سورية.
ال��وزي��ر التركي أض��اف «إذا جمعنا ق��وات��ن��ا ،لديهم
(األميركيون) قواتهم الخاصة ولدينا قواتنا الخاصة».
وتابع «نحن نقول نعم يجب فتح جبهة جديدة ولكن
ليس بمشاركة حزب االتحاد الديمقراطي» ،في إشارة إلى
الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب القوة المسلحة
الكردية التي تساند واشنطن في شمال سورية وتعتبرها
أنقرة «إرهابية».
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال ج��اوش أوغ��ل��و إنّ معارضين
سوريين ع��رب مسلحين ومدعومين م��ن قبل القوات

وفد الريا�ض ( ...تتمة �ص)9
ميدانياًُ ،قتل نحو أربعين مسلحا ً من قوات الرئيس
اليمني المستقيل عبد رب��ه منصور ه��ادي واصيب
العشرات في معارك عنيفة تصدى فيها الجيش اليمني
وال��ل��ج��ان الشعبية ل��م��ح��اوالت المرتزقة التقدم في
محافظة شبوة .من جهتها حملت لجنة التهدئة مرتزقة
العدوان مسؤولية تفجي ِر األوضاع في المحافظة.
كما ُقتل  20من قوات هادي وأصيب آخرون اليوم،
إثر تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لمحاولتهم
التقدم في مديرية عسيالن بمحافظة شبوة جنوب شرق
اليمن ،في انتهاك جديد التفاق وقف إط�لاق النار في
البالد.
وقال مصدر عسكري يمني في تصريح نقلته وكالة
سبأ اليمنية ،إنّ «الجيش اليمني واللجان الشعبية
كسروا محاولة زحف لمرتزقة العدوان باتجاه مديرية
عسيالن بمحافظة شبوة ،ما أدى إلى مقتل  20إرهابيا ً
وإصابة آخرين في المعارك التي اندلعت بالمنطقة،
كما تم تكبيد ق��وات ه��ادي خسائر جسيمة في العتاد
العسكري.
وواص���ل ط��ي��ران ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي خ��رق��ه لوقف
إطالق النار في اليمن منذ اإلعالن عن التوصل إليه في
الحادي عشر من نيسان الماضي ،وجدد طيران العدوان
السعودي تحليقه في سماء محافظات تعز والجوف
والبيضاء ومأرب ،وشنّ عدة غارات على مناطق مختلفة
من محافظات حجة والحديدة وعمران.
إلى ذلك أكدت مصادر عسكرية يمنية مقتل أحد أبرز
المتزعمين الميدانيين لقوات هادي ،مع عدد من مرافقيه
عقب مواجهات مع عناصر من الجيش واللجان الشعبية
في مديرية الغيل في محافظة الجوف شرق اليمن.
وأوضحت المصادر أنّ الجيش واللجان الشعبية
اليمنية ،تمكنوا من التصدي لهؤالء وإجبارهم على
ال��ت��راج��ع بعد تكبيدهم خسائر كبيرة ف��ي األرواح
والعتاد.
من جانبها حملت لجنة التهدئة التابعة للجيش اليمني
واللجان الشعبية في محافظة شبوة أمس ،قوات هادي
مسؤولية تفجير األوضاع في المحافظة وتداعياتها بعد
االعتداءات المتكررة على أكثر من منطقة.
وك��ان العدوان السعودي صع ّد مؤخرا ً من غاراته
على مختلف المحافظات اليمنية فيما استمر مرتزقته
بمحاولة التقدم في محافظات م��أرب والجوف شبوة
وتعز.

وقال هاموند في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره
السعودي عادل الجبير في جدة «في اليمن تم احراز
تقدم» في المفاوضات الصعبة المستمرة في الكويت
منذ أكثر من شهر بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
وأض����اف ال��وزي��ر ال��ب��ري��ط��ان��ي ب��ع��د م��ح��ادث��ات مع
المسؤولين السعوديين في مقدمهم الملك سلمان «علينا
جميعا أن نواصل العمل من أجل تسوية .ليس ثمة بديل
عسكري من تسوية سياسية في اليمن».
وأوضح هاموند الذي عقد أيضا ً اجتماعا ً مع نظرائه
في مجلس التعاون في دول الخليج ،أ ّنه بحث إيضا ً مع
محاوريه األزمة في سورية والوضع في ليبيا والعالقات
مع ايران ،بعد رفع الحظر الدولي عليها إثر اتفاق تموز
النووي.
وكانت السعودية هي المحطة األولى لوزير الخارجية
البريطاني في جولة تستمر ثالثة أي��ام وتشمل دول
مجلس التعاون في الخليج.
إلى ذلك ،انتهت الجلسة المشتركة بين أعضاء لجنة
األسرى والمعتقلين المنبثقة عن المفاوضات اليمنية في
الكويت.
وخالل الجلسة قدّم وفد الرياض كشوفات بأسماء
األسرى إلى مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل
ول��د الشيخ أح��م��د ،بعد مهل ٍة منحت ل��ه أم��س عقب
تسليم الوفد الوطني لكشوفاته ،على أن يُقدم كل طرف
مالحظاته على الكشوفات المسلّمة اليوم الثالثاء في
الجلسة المخصصة لهذا الغرض.
وذك���رت «ك��ون��ا» أنّ اللجنة ناقشت خ�لال جلسة
مشتركة مع الوفد الحكومي مبادئ وآليات عمل اللجنة،
التي عُ ��ززت بخبراء من كال الطرفين من أج��ل إطالق
األس��رى والمعتقلين بالتنسيق مع اللجنة الدولية
للصليب األحمر.
وكان وفد من اللجنة الدولية للصليب األحمر قد وصل
إلى الكويت األربعاء الماضي ،الطالع األطراف اليمنية
على دور اللجنة في عمليات إطالق وتبادل األسرى في
مناطق الحرب وإجراءات وآليات عملها.
وكان المبعوث األممي عقد في وقت سابق من األحد
اجتماعا ً مع وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام،
ج��رى خالله مناقشة التصورات الخاصة بالمرحلة
المقبلة في اليمن وفقا ً للمرجعيات المتفق عليها ،إضافة
إلى موضوع تثبيت وقف إط�لاق النار وكذلك قضايا
اقتصادية وإنسانيه.

رحيل «لب�ؤة» ال�صحافة التون�سية
حرية المرأة.
ولعبت الحمروني دورا ً ب���ارزا ً خ�لال فترة تحملها
مسؤولية رئاسة نقابة الصحفيين من  2011إلى ،2014
سواء في مسار إصالح اإلعالم أو في قيادة النقابة في فترة
انتقالية حساسة خاض خاللها الصحفيون إضرابين
عامين غير مسبوقين وطنيا ً وعربياً ،من أجل صحافة حرة
منحازة إلى قضايا الشعب.
وتركت فقيدة تونس بصمة واضحة في مسيرتها
الحافلة بالنضال ،ال يمكن ألحد نكرانها منذ بداياتها في
الميدان حين كانت عضوا ً بالمكتب التنفيذي للنقابة.

توفيت الصحافية التونسية ورئيسة نقابة الصحافيين
التونسيين السابقة نجيبة الحمروني مساء أول أمس،
بعد صراع طويل مع المرض دام  4سنوات.
ونعّ ت النقابة في بيان لها فقيدة تونس ،التي ناضلة
بشراسة دف��اع �ا ً ع��ن حرية الصحافة وش��رف النقابة
ببسالتها المعهودة وشجاعتها النادرة.
وبرحيلها تكون األسرة اإلعالمية التونسية قد فقدت
صحفية ف ّذة تحملت من أجل مبادئها الطرد والمضايقات
والمالحقات األمنية ،مدافعة بال هوادة خاصة عن قضايا
المرأة في إيمان راسخ ،بأال عدالة في مجتمع ال تتحقق فيه

ودخلت القوات العراقية والقوات المساندة مدينة الفلوجة من
ثالث نقاط ،بإسناد وغطاء جوي من قبل طيران التحالف الدولي
والقوة الجوية ومروحيات الجيش.
وقال صباح النعمان المتحدث باسم جهاز مكافحة اإلرهاب
«لقد بدأنا عملياتنا لدخول الفلوجة في وق��ت مبكر من هذا
الصباح» ،وأضاف «بدأ جهاز مكافحة اإلرهاب وشرطة األنبار
والجيش العراقي الدخول إلى الفلوجة من ثالث نقاط قرابة
الساعة الرابعة ..وهناك مقاومة من داعش».
وأعلنت الشرطة االتحادية عن تحرير منطقة الشيحة وقريتين
شمال الصقالوية.
وتشكل مشاركة جهاز مكافحة اإلرهاب بداية مرحلة جديدة
من حرب الشوارع بالمدينة ،التي خاضت فيها الواليات المتحدة
عام  2004إحدى أشرس معاركها منذ حرب فيتنام.
وص ّرح مصدر عسكري لوكالة «رويترز» لألنباء بأنّ وحدة
عسكرية ت��ح��اول التقدم داخ��ل المدينة .كما تسمع أص��وات
انفجارات وإطالق نار في حي النعيمية في الجزء الجنوبي من
المدينة.
وتمك ّنت بضع مئات فقط من العائالت من مغادرة المدينة قبل
بدء العملية العسكرية ويُقدر عدد السكان العالقين فيها بـ 50ألفا ً
مما يثير مخاوف من أن يستخدمهم «داعش» كدروع بشرية.

وأعلّن قائد الشرطة االتحادية الفريق رائد شاكر جودت ،عن
إجالء قواته  800مدني من المناطق المحيطة بالخط السريع
شمال الفلوجة.
وقال جودت في حديث لـ «السومرية نيوز» إنّ «قوات االتحادية
أخلّت ،اليوم ،أكثر من  800مواطن غالبيتهم من األطفال والنساء
النازحين من منطقة السجر والبوسديرة والقرى المحيطة بالخط
السريع شمال الفلوجة».
وقال راجع بركات ،عضو اللجنة األمنية في مجلس محافظة
األنبار للـ»أناضول» إنّ المحور األول لالقتحام انطلق من منطقة
النعيمية جنوب الفلوجة ،أما المحور الثاني فهو عبر جسر
الموظفين على المدخل الشرقي للمدينة ،والمحور الثالث عبر
جسر السجر شمالها.
وأش��ار إلى أنّ «داع��ش يعمل على صد عملية االقتحام عبّر
السيارات المفخخة ،التي تستهدف ال��ق��وات األمنية وكذلك
االنتحارين وقذائف الهاون والقناصين والعبوات الناسفة
واأللغام».
واعتبر النائب عن ائتالف دولة القانون حيدر ستار المولى ،أنّ
معركة تحرير الفلوجة وحدّت العراقيين ،مشيرا ً إلى أنّ تحرير
المدينة بات قاب قوسين أو أدنى ،وقال إنّ «العمليات العسكرية
التي انطلقت لتحرير مدينة الفلوجة من زمر داعش اإلرهابية

بدأت تؤتي ثمارها خاصة بعد تحرير الكرمة وعدة أحياء واقعة
في أطراف الفلوجة».
وكانت القوات الحكومية بمساعدة قوات الحشد الشعبي،
بدأت في  23أيار عملية الستعادة السيطرة على المدينة من
مسلحي التنظيم ،بتشديد الحصار على المدينة .تجدّر اإلشارة
إلى أنّ الفلوجة كانت أول مدينة يسيطر عليها مسلحو التنظيم ،إذ
فرضوا سيطرتهم على المدينة في كانون الثاني .2014
على صعيد آخر ،أعلنت قوات بيشمركة الزيرفاني الكردية ،أمس،
عن استعادة السيطرة على خمس قرى في منطقة الخازر شمال شرق
الموصل ،من ّوهة بأنّ تلك القرى تعود للمكون الشبكي والكاكائي.
وقال المتحدث باسم قوات الزيرفاني دلشاد مولود إنّ «قوات
البيشمركة تمك ّنت من تحرير خمس قرى من قبضة «داعش»
خالل العملية العسكرية التي نفذتها األحد بمساندة طائرات
التحالف ال��دول��ي في منطقة ال��خ��ازر شمال ش��رق الموصل».
وأضاف أنّ «القرى المحررة هي ،المفتية وزهرة خاتون الصغيرة
وزهرة خاتون الكبيرة وتل أسود وتل بند».
وأعلن مجلس أم��ن إقليم كردستان ال��ع��راق ،أول أم��س ،أنّ
العملية التي شنتها ق��وات البيشمركة في منطقة خ��ازر هي
استعداد لتحرير مدينة الموصل ،مؤكد ًة أنّ أكثر من  5آالف مقاتل
من البيشمركة شارك في العملية.

اتفاقية تعاون ع�سكري بين رو�سيا والبحرين
كلّفت الحكومة الروسية وزارة الدفاع
بعقد اتفاقية تعاون عسكري مع مملكة
البحرين.
وج��اء ف��ي وثيقة رسمية ُن��ش��رت أمس
على الموقع الرسمي للبيانات القانونية في
روسيا ،أ ّنه يتعين على وزارة الدفاع إجراء
المفاوضات مع الجانب البحريني ومن ثم
عقد االتفاقية.
وأوضحت الوثيقة أ ّنه يحق للوزارة إجراء
تعديالت ال تحمل طابعا ً مبدئيا ً على مسودة
االتفاقية المعدة حتى اآلن.
وك��ان��ت روس��ي��ا وال��ب��ح��ري��ن ق��د جددتا
اهتمامهما ال��م��ش��ت��رك بتعزيز ال��ت��ع��اون
العسكري التقني بينهما ،وذلك أثناء زيارة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى
روسيا في شباط الماضي.
ّ
وكشف وزير الخارجية الروسي سيرغي

الفروف في معرض تعليقه على المحادثات
بين الملك البحريني والرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،أن للبلدين مشاريع مشتركة
عديدة في المجال العسكري التقني ،معيدا ً
إلى األذهان أنّ الطرفين أنشآ لجنة للتعاون
العسكري والفني للتعاون في هذا لمجال.
هذا وسبق لمصادر عسكرية روسية أن
ذكرت أنّ البحرين مهتمة بشراء طائرات نقل
وقتال حديثة من طراز «سو.»35 -
أما مسودة اتفاقية التعاون العسكري
بين موسكو والمنامة فتنص على إنشاء
قاعدة متينة للتعاون في هذا المجال ،يُمهد
لتبادل الخبراء في مجالي محاربة اإلرهاب
وعمليات حفظ ال��س�لام ،و ُتأهيل الكوادر
العسكرية ،وتبادل دعوة المراقبين لحضور
التدريبات العسكرية ،وإجراء مشاورات بين
هيئتي األركان الروسية والبحرينية.

البحرين وال�سعودية �أ�سو�أ منتهكي حقوق الإن�سان بالعالم

الحكم على �سلمان بـ � 9سنوات �سجن والوفاق تعتبره ا�ستفزازي ًا

أعتبرت جمعية الوفاق في بيان
لها عقب صدور حكم السجن بحق
أمينها العام الشيخ علي سلمان 9
سنوات ،أعتبرت الحكم مرفوض
واستفزازي.
وبحسب «منامة ب��وس��ت» فقد
اعتبرت ال��وف��اق ،الحكم م��ؤش��را ً
على اإلصرار على تجاهل النداءات
بتوفير فرص الح ّل ،وأنّ في ذلك
تكريس الستمرار األزمة السياسية
المتصاعدة في البحرين.
وكانت جمعية الوفاق قد أقامت
وق��ف��ة تضامنية عشية محاكمة
أمينها العام الشيخ علي سلمان،
ف���ي م��ن��زل��ه ف���ي ال���ب�ل�اد ال��ق��دي��م،
مطالبة ب��اإلف��راج عنه وإس��ق��اط
ُ
حيث شدّد
التهم المنسوبة إليه،
المشاركون على أنّ الشيخ سلمان
داعية سالم وإصالح ،مؤكدين أ ّنه
مفتاح للحل وال يمكن حجبه عن
شعبه من خالل اعتقاله.
يُشار إلى أنّ المحكمة االستئنافية
البحرينية قد شدّدت عقوبة السجن
بحق األمين العام لجمعية الوفاق
الشيخ علي سلمان من  4سنوات
إل��ى  9أع����وام ،وق��ب��ل ذل��ك ثبتت
المحكمة الحبس المؤبد واسقاط
الجنسية بحق  5مواطنين.

وبحسب «موقع «مرآة البحرين»
فقد دانت المحكمة سلمان بالسجن
 7سنوات عن التهم الثالث األولى،
وأي����دت ال��ح��ك��م ال��ص��ادر بحبسه
سنتين عن التهمة الرابعة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية
(أول درج���ة) قضت ف��ي حزيران
 ،2015ببراءة الشيخ علي سلمان
مما أُسند إليه من اتهام بشأن إسقاط
النظام بالقوة ،فيما أدانته وقضت
بمعاقبته بالحبس م��دة سنتين
عن تهمتي التحريض على «بغض
طائفة» و»إهانة وزارة الداخلية»،
كما أمرت بحبسه مدة سنتين عن
تهمة عدم االنقياد للقوانين.
ه��ذا ،وص ّنف تقرير االتصاالت
الخاصة
ال��ص��ادر ع��ن اإلج����راءات
ّ
لمجلس ح��ق��وق اإلن��س��ان التابع
لألمم المتحدة ،كال من البحرين
وال��س��ع��ود ّي��ة ك��أس��وأ المنتهكين
لحقوق اإلنسان في العالم.
وأص������دّرت ت��ق��ري��ر االت���ص���االت
المشتركة رقم  ،13مك ّرر يوم  27أيّار
الخاصة لمجلس
 ،2016اإلجراءات
ّ
حقوق اإلنسان التي ذكرت بانتهاكات
ارتكبتها البحرين في ثالثة قضايا
مختلفة شملت  12شخصا ً وشكوى
واحدة النتهاك ممنهج.

ون��ق �لّ��ت «م��ن��ام��ة ب��وس��ت» عن
م��ن� ّ
�ظ��م��ة «أم���ي���رك��� ّي���ون م���ن أج��ل
الديمقراطيّة وحقوق اإلنسان في
البحرين» ،إشارتها عبر موقعها
اإللكتروني ،إلى أنّ ك ّل المق ّررين
ّ
األمميّين المعنيّين بحرية التعبير
والمدافعين عن حقوق اإلنسان،
والتعذيب ذك���روا شكوى مزاعم

التعسفي واالح��ت��ج��از
االع��ت��ق��ال
ّ
والتهم واالدّع����اء ال��ع��ام ،وبعض
ح��االت التعذيب وس��وء المعاملة
ض�� ّد  10أف����راد ،منهم «إب��راه��ي��م
كريمي ،ون��ادر عبداإلمام ،ونبيل
رج���ب ،وع��ل��ي إب��راه��ي��م الحلي»
واعتقال العشرات للح ّد من ممارسة
ّ
الحق في حريّة التعبير والرأي.

ول��ف��ت��ت ال��م��ن��ظ��م��ة إل���ى تقرير
ال��م��ق � ّرري��ن المعنيّين باستقالل
القضاة والمحامين ،واإلع��دام دون
محاكمة ،والتعذيب ،بشأن أحكام
ّ
بحق محمد رمضان
اإلعدام الصادرة
وحسين موسى ،التي بنيت على
اعترافات أخذت تحت التعذيب ،في
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إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1رائعة ليوناردو دافينتشي ،عملة آسيوية
2 .2عاصمة أميركية ،ال يباح به ،أسف
3 .3مادة قاتلة ،مدينة هندية فيها هيكل بوذي
4 .4منطقة في شمال إيطاليا بسفح األلب ،من أنواع الشجر
فصل الحساب ،تف ّرق ،سكان البادية
ّ 5 .5
6 .6نهر في شمال فرنسا ،نهر بين كولومبيا وفنزويال
7 .7دخلت فجأة ،فنيتم وهلكتم
8 .8جيد (باألجنبية) ،قرية سورية ،قرع الجرس
9 .9مدينة فرنسية ،من الطيور
1010أصابع ،ظرف مكان
1111أداة إستثناء ،بحيرة في شمال فنلندا
1212خالف كفر ،يغيّر

1 .1جمهورية أميركية ،متشابهان
2 .2من الحمضيات ،الحاكم
3 .3كثير ،بسطاه ،مدينة فيتنامية
4 .4رافق ،مسيّنا
5 .5مدينة بريطانية ،جزيرة بريطانية
6 .6مخدتي ،ثمين
7 .7نلقي ،سهام ،غير مطبوخ
8 .8مدخل ،دولة عربية
9 .9ضمير منفصل ،مدينة مصرية ،سقي
1010مدينة أميركية في مشيغان ،فظيع
1111يدّخر ما يلزمه من الطعام ،تدريب
1212هدما البناء ،نحارب
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،742936851 ،691852473
،524783916 ،853417692
،369541728 ،187629534
،438175269 ،915268347
276394185

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ارنست همنغواي  ) 2لدينا،
ريد ،نو  ) 3بابيت ،رمان  ) 4ربا،
وسادتي  ) 5نالوت ،بر ،سين ) 6
ار ،اه��ل ،ب��ارد  ) 7ل��وار ،يبتر ،مد

 ) 8هددنا ،ماني  ) 9هدر ،واترلو
 ) 10بنيان ،ود ،امت  ) 11يسم،
ترسمانه  ) 12تنامي ،تل ،اي.
عموديا:
 ) 1ال��ق��رن ال��ذه��ب��ي  ) 2رد،
ب��ارو ،دنست  ) 3نيبال ،اهريمن

 ) 4سنا ،وارد  ) 5تابوته ،دونتم
 ) 6يس ،لينا ،ري  ) 7مرتاب،
باتوس  ) 8ني ،دربت ،ردمت ) 9
غدرت ،ارمل ،ال  ) 10ميسر ،اوان
 ) 11انا ،يدمن ،مها  ) 12يونان،
دينت.

 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 Nice Guys
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة روسل
كرو من اخ��راج شاين ب�لاك .مدة
ال �ع��رض  116دق �ي �ق��ة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال).
Money Monster
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ج��ورج
كلوني من اخراج جودي فوستر.
مدة العرض  98دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس ،سينمال).
Warcraft
فيلم تشويق بطولة ترافيس
فيميل من اخراج دونكان جونس.
مدة العرض  123دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
Search Party
فيلم كوميدي بطولة أدام بالي
من اخ��راج سكوت ارمسترونغ.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
كونكورد ،غاالكسي ،فوكس).
Our Kind of Traitor
فيلم رعب بطولة داميان لويس
م��ن اخ� ��راج س��وزان��ا واي� ��ت .مدة
ال �ع��رض  107دق �ي �ق��ة،ABC( .
س�ي�ن�م��ا س�ي�ت��ي ،ف��وك��س ،سينما
سيتي).
X-Men: Apocalypse
فيلم تشويق بطولة جايمس
م ��اك ��اف ��وري م ��ن اخ� � ��راج ب��راي��ن
س �ي �ن �ج��ر .م � ��دة ال � �ع� ��رض 144
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س �ل �ي �ن��اس ،س �ي �ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
غاالكسي).

