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مواجهات عنيفة بين الجي�ش واللجان مع قوات التحالف ال�سعودي

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

توافق على �إطالق �سراح الأ�سرى ال ُق ّ�صر
ووفد هادي يعود �إلى عدن بطلب من الريا�ض

وخ�لال مؤتمر صحافي على مشارف الفلوجة أك � َد المهندس أنّ الموصل
والحويجة ستكون الوجهة التالية ،مؤكدا ً عدم السماح بمحاوالت ثني الحشد عن
تحرير المدينتين.
من جهته ،أ ّكد المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي في العراق كريم النوري أنّ
اقتحا َم مدين ِة الفلوجة ليس من مسؤوليات قوات الحشد إال في حال صدور قرار
بذلك من رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال النوري إنّ الحشد ال يريد نصرا ً متسرعا ً على حساب الضحايا ،مشيرا ً إلى
نزوح نحو ستة آالف مواطن من الفلوحة .وأضاف النوري أن الوصول إلى مشارف
المدينة بهذا الوقت القياسي لم يكن متوقعاً ،الفتا ً إلى أنّ القوات العراقية المشتركة
ال يفصلها عن الفلوجة سوى أربعة كيلومترات.
وفي الصقالوية (شمال الفلوجة) ع ّثرت القوات األمنية العراقية على مقبرة

حما�س والجهاد ( ...تتمة �ص)9
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية «حماس»
موسى أبو مرزوق ،قد التقى أول أمس األحد في بيروت على رأس وفد من الحركة
برمضان عبد الله شلح األمين العام لـ «حركة الجهاد اإلسالمي في فلسطين»،
بحضور نائبه الحاج زياد نخالة ،وعدد من قادة الحركة ،وبحث الجانبان
بشكل معمق آخر مستجدات القضية الفلسطينية وخصوصا ً ملف المصالحة
الوطنية وانتفاضة القدس وسبل رفع الحصار عن قطاع غزة ،ومشاريع التسوية
المطروحة ودور األمة العربية واإلسالمية في دعم القضية الفلسطينية.
وكانت العاصمة الفرنسية باريس ،قد استضافت األسبوع الماضي (3
حزيران الجاري) اجتماعا ً دوليا ً شاركت فيه نحو  30دولة ومنظمة دولية،
حول «المبادرة الفرنسية» إلحياء عملية التسوية ،وإمكانية عقد مؤتمر دولي قبل
نهاية العام.
وقد دعّ ت فرنسا ،المجتمع الدولي إلى التركيز ،مجددا ً على النزاع الفلسطيني ـ
اإلسرائيلي ،مشدّدة على وجوب أن تأخذ عملية التسوية في االعتبار «التغييرات
الكبيرة» التي شهدتها المنطقة ،مؤكدة أنّ حل الدولتين في خطر جدي.
وقد شاركت في االجتماع ،ال��ذي غابت عنه السلطة الفلسطينية والكيان
الصهيوني ،كل من السعودية ومصر واألردن والمغرب وجامعة الدول العربية.

الأردن :مقتل  5عنا�صر ( ...تتمة �ص)9
ونقلت الصحيفة عن أحد الشهود ،وهو يخضع للتحقيق لدى األجهزة األمنية،
سماعه لصوت إطالق عيارات نارية ومشاهدته لسيارة تلوذ بالفرار بالقرب من
مبنى المخابرات بعد تنفيذ الهجوم.
وفي السياق ،أ ّكد خبراء أمنيون أنّ توقيت العملية وقع عند الساعة 5.50
دقيقة فجر االثنين ،في رسالة تشي بوجود ارتباط مع خلية «إربد» اإلرهابية.
وكان المختبر الجنائي جمع عشرات الظروف الفارغة من مسرح الحادث
وتبين أ ّنها تعود إلى أسلحة أوتوماتيكية.
تجدر اإلشارة إلى أنّ القوات األردنية نفذت ،في شهر آذار ،عملية أمنية في
إربد شمال األردن وأحبطت فيها مخططا ً إرهابيا ً ضد أهداف مدنية وعسكرية،
وأسفرت المواجهات عن تصفية  7مسلحين ومقتل ضابط برتبة نقيب خالل
العملية األمنية التي جرت في إربد.

الخرطوم وجوبا ( ...تتمة �ص)9
«السودان يعطي عالقته مع جوبا أولوية قصوى» ،مؤكدا ً اتفاقه مع نظيره
الجنوب سوداني على تفعيل لجنة التشاور السياسي بين البلدين.
من ناحيته ،أ ّكد وزير خارجية جنوب السودان حرص بالده على إقامة
عالقات متطورة مع السودان ،وقال إ ّنه بحث مع غندور قضايا التعاون الثنائي
بين البلدين وتلك التي تتعلق باإلقليم والتنسيق فيها ،وأضاف :السودان له
خصوصية لجنوب السودان ،ونسعى لتطوير هذه العالقات التي يشوبها
بعض المشكالت.

جماعية تضم رف��ات مئات العسكريين الذين أعدمتهم عصابات «داع��ش» في
الصقالوية شمال مدينة الفلوجة.
وتوقع مصدر أمني أن تشمل المقبرة الجماعية رفات نحو  400عسكري من
المنتسبين للجيش العراقي.
ووقع جنود الفوج األول من اللواء العاشر في الفخ نتيجة خيانة من أطراف
محلية ،حيث وقعوا في أسر جماعة «داعش» بمدينتي الصقالوية وناظم الثرثار في
الخامس عشر من ايلول .2014
وكان هادي العامري ،القيادي في الحشد الشعبي العراقي واألمين العام لمنظمة
بدر ،أعلن عن اتخاذ إج��راءات «صارمة» لمنع حدوث أية مخالفات خالل عملية
تحرير مدينة الفلوجة ،مهددا ً بمحاسبة مرتكبيها.
وقال العامري« :إننا نتابع بجدية األخطاء التي قد تحدث هنا أو هناك خالل
المعارك الجارية لتحرير الفلوجة» ،متعهدا ً بـ»تقديم مرتكبي تلك األخطاء إلى
القضاء لينالوا جزاءهم ال��ع��ادل» .وأض��اف أنّ قيادة الحشد الشعبي وضعت
مجموعة من اإلجراءات الصارمة لمنع وقوع تجاوزات محتملة ،معتبرا ً أنّ «الدليل
على االنضباط العالي هو أن الحشد الشعبي دخل إلى الكرمة في أقل من  24ساعة،
في حين أ ّنه لم يدخل إلى الصقالوية».
من جانبها ،جدّدت الحكومة العراقية على لسان المتحدث باسمها سعد الحديثي
إلتزامها بمحاسبة «المسيئين» بمعارك الفلوجة وإحالتهم إلى القضاء ،مشيرة إلى
تشكيل لجنة معنية بحقوق اإلنسان لتشخيص أي خرق لتعليمات حماية المدنيين،
كما دعّ ت إلى عدم السماع لـ»أصوات الفتنة» ومنع «الطائفيين» من التأثير على سير
المعركة.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلّن ،أمس السبت ،عن إصداره أمرا ً
بإيقاف متهمين بقيامهم بتجاوزات على حقوق مواطنين من منطقة المعارك خالل
العمليات العسكرية الجارية لتحرير مدينة الفلوجة من سيطرة تنظيم «داعش»،
فيما أشار إلى أنّ تلك التجاوزات «ليست منهجية» ،وشدد على ضرورة احترام
حقوق اإلنسان وعدم االعتداء على المواطنين خالل المعارك.
وكانت قيادة عمليات تحرير الفلوجة أعلّنت عن تقدم القطعات العسكرية نحو
المحور الجنوبي من الفلوجة ،مع إكمال تحرير قرى عدة في الضواحي الجنوبية
للمدينة من سيطرة تنظيم داعش اإلرهابي الذي تصدّع في تلك المنطقة.
وق��ال المقدم ياسر خلف إنّ القطعات العسكرية مستمرة في تطهير القرى
الجنوبية كافة ،حيث تم تطهير منطقة البوهوى واليتامه والبوحسين بالكامل من
باقي الجيوب التابعة لعناصر داعش ،و ُقتل قرابة  12عنصرا ً من التنظيم.
إلى ذلكّ ،
كشف مجلس محافظة األنبار عن نزوح  10آالف شخص من أهالي
مناطق الفلوجة ومحيطها جرى نقلهم إلى مخيّمات النازحين ،متهما ً المنظمات
الدولية ووزارتي الهجرة والصحة بعدم االكتراث لمعاناتهم.

اعتقال  5من القوات االفريقية
في ال�صومال «لبيع عتاد ع�سكري»

تزايدت الخالفات بين السعودية
والرئيس اليمني المستقيل عبد ربه
منصور هادي بعد اقتناع األخير بأنه
ب��ات خ��ارج حسابات ال��ري��اض ،وأن
مفاوضات الكويت ستضعه بعيدا ً عن
المرحلة المقبلة في اليمن .وذك��رت
تقارير أن ال��ري��اض طلبت من هادي
مغادرة المملكة واإلقامة مع حكومته
ف��ي مدينة ع��دن المضطربة جنوبي
اليمن.
م��ع تغير ال��م��س��ارات والمعطيات
المتعلقة باليمن وفي إطار المفاوضات
التي تستضيفها ال��ك��وي��ت ،يبدو أن
التوصل إلى اتفاق سيكون له ضحايا
تدفع ثمن أكثر من ع��ام من العدوان
وتدمير البالد.
والخالفات بين الطرفين تأخذ أكثر
م��ن وج��ه ،ربما أهمها المتمثل بقلق
ه��ادي من مصيره في ح��ال التوصل
إلى اتفاق .حيث تقول التقارير إنه بات
مقتنعا ً بخروجه من المشهد اليمني
المقبل ،ما دفعه الجراء محاوالت الوقت
الضائع .ومنها سحب وفده المشارك
في المفاوضات .محاولة باءت بالفشل
بعد إص��رار سعودي على بقاء الوفد
رغ��م انسحاب أح��د اعضائه وه��و عز
الدين األصبحي.
تطور آخ��ر زاد من مخاوف هادي
تمثل ب��زي��ارة المتحدث باسم حركة
ان��ص��ار ال��ل��ه محمد عبد ال��س�لام إلى
السعودية .زي��ارة فجرت غضبه من
ُ
حيث اجتمع بمستشاريه
ال��ري��اض
ليعلن احتجاجه على استقبال عبد
السالم .خاصة وإن الزيارة أتت بعد
يوم من لقاء عضو الوفد الوطني ناصر
باقزقوز الرئيس اليمني االسبق علي
ناصر محمد في العاصمة اللبنانية
بيروت ،وذلك تزامنا ً بحث المفاوضات
اختيار شخصية توافقية للرئاسة.
وكانت الحكومة اليمنية ع��ادت ،
أمس ،إلى مدينة عدن جنوبي اليمن،
لممارسة مهامها م��ن داخ���ل ال��ب�لاد،
بعد عدة أشهر من اإلقامة المؤقتة في
العاصمة السعودية الرياض.
وه��ذه هي العودة األول��ى لحكومة
أح��م��د عبيد ب��ن دغ���ر ،إل��ى العاصمة
المؤقتة عدن ،بعد تعيينه رئيسا ً لها
مطلع نيسان  ،2016رغم الزيارة التي
أداها لمدينة المكال شرق اليمن ،عقب
تحريرها من مقاتلي تنظيم القاعدة.

وقال مصدر حكومي إنّ جميع وزراء
حكومة بن دغر ،عادوا للعمل من عدن،
باستثناء المشاركين في مفاوضات
السالم المقامة في دول��ة الكويت منذ
 21نيسان الماضي.
وأض����اف ال��م��ص��در أنّ الحكومة
ستمارس مهامها من عدن وأ ّنه قد ت ّم
تجهيز قصر معاشيق الرئاسي في
مدينة» كريت» كمقر للحكومة.
جدير بالذكر أنّ الحكومة السابقة
التي كان يرأسها خالد بحاح فشلت
في البقاء داخل أرض الوطن ،بسبب
االض��ط��راب��ات األمنية ،وت��ع��رض مقر
الحكومة المؤقت في عدن مطلع تشرين
أول  2015لهجوم انتحاري ،أجبرها
على المغادرة.
وم��ن��ذ اس��ت��ع��ادة ع���دن م��ن ق��وات
الرئيس السابق علي عبدالله صالح،
في تموز  ،2015بدأت الحكومة اليمنية
في تجهيز المدينة كعاصمة مؤقتة
للبالد ،واستئناف العمل في مطارها
ومينائها الدوليين.
هذا وتشرف قوات حكومية مسنودة
بقوات التحالف السعودي على تأمين
مدينة عدن ومقر الحكومة.
إلى ذلك ،أعلن مبعوث األمم المتحدة
إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد
إن األط���راف اليمنية المشاركة في
مشاورات السالم بالكويت وافقت على
القصر.
اإلفراج عن جميع األسرى ّ
وقال ولد الشيخ أحمد في تغريدة
على حسابه الرسمي على «تويتر»
اليوم« :بالنسبة لألسرى والمعتقلين
تم االتفاق على اإلفراج غير المشروط
ع��ن األط��ف��ال وت��م التطرق إل��ى آليات
إطالق سراح عدد من المحتجزين في
األيام المقبلة».
ول��م ي��ص��در أيّ تعليق ف���وري من
أيّ طرف في المفاوضات على إعالن
المبعوث الدولي.
ولم يتضح عدد األسرى والمعتقلين
القصر المحتجزين لدى كل من الطرفين
ّ
لكن مصادر سياسية يمنية قالت إنّ
«كال من الحوثيين والحكومة اليمنية
تقدموا في أواخر أيار بالئحة تضم نحو
سبعة آالف اسم ألسرى قالوا إن الطرف
المقابل يعتقلهم».
ميدانياً ،مقتل وج��رح أكثر من 30
شخصا ً إثر مواجهات هي األعنف منذ
إعالن وقف إطالق النار في  10نيسان

ال��م��اض��ي بين ق���وات ال��رئ��ي��س ه��ادي
المسنودة بالتحالف السعودي من
جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية
من جهة أخرى في منطقتي الجحملية
وثعبات شرقي مدينة تعز ،في حين
اندلعت مواجهات مواجهات عنيفة
الطرفين في حي الصفا ومنطقة َكالَبة
ام��ت��دادا ً إل��ى ش��ارع األرب��ع��ي��ن شمال
المدينة.
وك���ان م��ص��در أ ّك���د ت��ج��دد القصف
المدفعي المتبادل بين الطرفين في
مديرية الوازعية جنوبي غرب محافظة
تعز جنوب اليمن.
وفي محافظة لحج المجاورة تمكنت
ق��وات الجيش واللجان الشعبية من
ْ
والمشقر
السيطرة على جبلي جالس
ومنطقة البير ف��ي مديرية القب ْيطة
شمالي المحافظة الممتدة إلى العاصمة
ع��دن والتي شهدت اشتباكات عنيفة
في محيط مطار عدن الدولي بين قوات
الرئيس ه���ادي المسنودة بطائرات
األباتشيللتحالفالسعوديومسلحين
مجهولين حاولوا اقتحام المطار ذاته في
مديرية خور مكسر شرقي مدينة عدن
الساحلية جنوبي اليمن.
وش ّنت طائرات التحالف السعودي
سلسلة غارات جوية على وادي حريب
في مديرية ِنهْم بالتزامن مع قصف
ص��اروخ��ي ومدفعي ل��ق��وات الرئيس
هادي على منطقة مِلح في ذات المديرية
ع��ن��د األط����راف ال��ش��م��ال��ي��ة الشرقية
للعاصمة .طائرات التحالف السعودي
ش ّنت أيضا ً فجر أمس غارة جوية على
الصبَاحة في مديرية بني مطر
منطقة ُ
غربي العاصمة اليمنية صنعاء.
وإل��ى م��أرب حيث ش ّنت مقاتالت

التحالف السعودي غارة جوية على
ال���وادي ال��راب��ط بين جبلي األشقري
وه��ي�لان ف��ي مديرية ِ
ص���رواح غربي
مدينة مأرب شمال شرق اليمن.
إل��ى ذل��ك أف��اد مصدر عسكري عن
تدمير الجيش واللجان آلية عسكرية
لقوات ه��ادي خ�لال محاولة تقدمهما
باتجاه مديرية ال َغ ْيل شمالي محافظة
الجوف الصحراوية شرقي البالد.
وفي محافظة الضالع تدور مواجهات
عنيفة باألسلحة الثقيلة بين قوات
الرئيس ه��ادي المدعومة بالتحالف
السعودي م��ن جهة وق���وات الجيش
واللجان الشعبية من جهة أخرى في
منطقة ُمر ْيس شمالي محافظة الضالع
جنوب اليمن.
من جهته ،قال رئيس اللجنة الثورية
العليا في اليمن محمد علي الحوثي
إن القوات المسلحة واألم��ن واللجان
الشعبية استطاعوا مواجهة وص� ّد
ال��ع��دوان رغ��م وحشيته وم��ا يمتلكه
من آليات البطش القتل والتدمير وما
يتلقاه من إسناد ودعم لوجستي من
قوى كبرى» ،على حد تعبيره.
وأ ّك���د ال��ح��وث��ي ف��ي خ��ط��اب وجهه
للشعب اليمني بمناسبة حلول شهر
رمضان المبارك أن الشعب اليمني
وع��ى خ��ط��ورة اإلره���اب وال���دور ال��ذي
يقوم به من خالل الجماعات اإلرهابية
المتسترة بالدين اإلسالمي واألغراض
التي كان يراد لها أن تنفذها في اليمن
للنيل م��ن إس�ل�ام المجتمع اليمني
المتسامح وسلمه واستقراره ،والتف
الجميع حول الجيش واللجان الشعبية
في تالحم اسطوري لدحر اإلرهاب من
أعتى متارسه».

تقرير �إخباري

اعتقلت السلطات الصومالية  5من ق��وات االتحاد اإلفريقي لحفظ السالم
(أميسوم) و 10من المواطنين لتورطهم في بيع أسلحة وعتاد عسكري ،حسب ما
قالت الشرطة في العاصمة مقديشو.
وع ّثر مع المتهمين على مفجرات قنابل ووقود وحقائب رمال وصناديق ذخيرة
فارغة.
وأ ّكدت قيادة أميسوم اعتقال  5من عناصر قوات االتحاد اإلفريقي ،مؤكدة أ ّنها لن
تقبل أيّ تصرف غير منضبط من أعضاء قوة حفظ السالم.
وتقاتل القوات اإلفريقية مع القوات الحكومية الصومالية ضد عناصر حركة
(الشباب) الموالية لتنظيم القاعدة والتي تقول إ ّنها تقاتل لتأسيس دولة إسالمية.
وتعد هذه السابقة األولى من نوعها منذ وصول قوات أميسوم إلى األراضي
الصومالية قبل نحو  9سنوات.
وينتمي الجنود المعتقلون إلى الجيش األوغندي والذي يشارك بأكبر عدد من
الجنود في قوات أميسوم البالغ قوامها نحو  22ألف فرد.
وأ ّكدت الشرطة الصومالية أ ّنها اعتقلت الجنود وهم يبيعون العتاد لمدنيين
صوماليين.
وقال قائد الشرطة في مقديشو إنّ الجنود كانوا تحت المراقبة لفترة طويلة
حيث طالتهم اتهامات سابقة ببيع عتاد لمدنيين.

مخططات اال�ستيطان تتوا�صل في ذكرى احتالل القد�س
ضاعفت أكثر من  27منظمة صهيونية ،دعواتها للمستوطنين للمشاركة
في اقتحامات جماعية واسعة للمسجد األقصى المبارك ،اليوم ،في ذكرى
احتالل الشطر الشرقي لمدينة القدس في مثل الخامس من يونيو عام
.1967
وأرفقت المنظمات المتطرفة بدعواتها عبّر مواقع التواصل االجتماعي
ومواقعها اإلعالمية ،برنامج يوم «توحيد القدس» ،ولفتت إلى «تفاهمات»
بينها وبين شرطة االح��ت�لال لتسهيل اقتحامات األقصى دون تواجد
فلسطيني بداخله ،فضالً عن تأمين حمايتهم وحراستهم خالل االقتحامات
والجوالت برحابه.
كما تعتزم مؤسسات ومنظمات االحتالل تنظيم مسيرة األعالم ،والتي
تنطلق من باحة باب العامود وتخترق شوارع البلدة القديمة ،وترافقها عادة
اعتداءات على المقدسيين.
في السياق ،أ ّكد المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان

في تقريره األسبوعي أنّ الحكومة الصهيونية وأذرعها المختلفة ،تواصل
إجراءاتها التهويدية لمدينة القدس المحتلة ،وتصعيد حملة التطهير
العرقي ضد الفلسطينيين في المدينة ،بهدف التضييق عليهم وإجبارهم
على ترك منازلهم وهجرة وطنهم.
وفي هذه األيام تجري العديد من مؤسسات االحتالل الرسمية والدينية
واألهلية استعدادات واسعة إلقامة احتفاالت ضخمة إحياء لذكرى احتالل
ما تبقى من مدينة القدس عام  ،1967من بينها عقد جلسة حكومية خاصة
في منطقة «تلة الذخيرة».
ومن بين أهم المقررات المعروضة إقرار خطة التطوير الخماسية لتعزيز
اقتصاد االحتالل بهدف تعميق وضع القدس كعاصمة للكيان الصهيوني،
حيث سيقر صرف مبالغ ضخمة على مدار خمس سنوات ،فيما أعلنت وزارة
المعارف الصهيونية إطالق أسبوع تهويد القدس في المدارس بكل مراحلها،
والذي بدأ األربعاء الماضي ويستمر حتى الثامن من الشهر الجاري.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1بحار ألماني راحل إستعمل اإلسطرالب
2 .2مدينة إيطالية ،إلهة الصيد عند الرومان
3 .3من الطيور ،جزيرة سعودية
4 .4مدينة فرنسية ،إستفسر عن
5 .5قطع األمر ،مدينة أميركية
6 .6محى الشيء ،خالف علني ،أزيّن الكالم
7 .7مدينة أميركية ،يبري الصخر ،حرف نصب
8 .8اشت ّد حزنها ،وافقنا الرأي
9 .9منع من ،أعطينا مثل ما أخذنا
1010وكالة أنباء عربية ،خالف أصبح
1111بلدة لبنانية ،أرجأ األمر
1212غلى القدر ،والية أميركية ،يفقد العقل

1 .1مرفأ في مصر غرب اإلسكندرية ،ص ّوت من األلم
2 .2ذكر األفعى ،نوتة موسيقية ،سقطت باإلمتحان
3 .3عالم فيزيائي لبناني راحل لقب بأصغر عالم في جيله
على مستوى الكون
4 .4جزيرة يونانية في أرخبيل سيكالد ،للندبة ،رقد
5 .5متشابهان ،مدينة فرنسية ،نهتم باألمر
6 .6منزلي ،من القديسات ،عمر
7 .7بلدة لبنانية ،غ��راء لونه أخضر يستعمل إلصطياد
الطيور
8 .8سفكنا الدم ،شأن ،متشابهان
9 .9للنداء ،مدينة إيطالية
1010يألفان ،مرفأ في الهند
1111حرف جر ،خالف كفر ،أسر
1212رجاء ،مصابيح
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،243675981 ،865194237
،359281746 ،197823654
،416759328 ،782436195
،521347869 ،978562413
634918572

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1كايزر سالوترن  ) 2اش،
اي ،ولج ،اب  ) 3لمبدوسا ،داوت
 ) 4اور ،داردان��س  ) 5هناتيه،
ان����دور  ) 6ي��رج��م��ان ،ي��ن��س ) 7

روانا ،نهبا  ) 8يا ،مناف ،ننام ) 9
تساير ،ايام  ) 10فرا ،رجعنا ،يك
 ) 11النسوان ،نيون  ) 12ودي،
ندم ،انس.
عموديا:
 ) 1كاالهاري ،فا  ) 2اشمون،

واترلو  ) 3برايا ،ساند  ) 4زاد،
ترنما ،سي  ) 5ريو دي جانيرو 6
) ساهم ،ارجان  ) 7لوار ،انف ،عند
 ) 8ال ،دانه ،ان  ) 9وجدان ،بنيان
 ) 10انديانا ،يا  ) 11راوسون،
اميون  ) 12نبت ،رسام ،كنس.

 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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Me Before You
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة س��ام
ك�ل�اف� �ل� �ي ��ن م � ��ن اخ�� � � ��راج تيا
ش� � � � � � ��اروك .م� � � ��دة ال � �ع� ��رض
 110دق��ائ��ق ،ABC( .الس
س��ال�ي�ن��اس ،دي��ون��ز ،اسباس،
سينمال ،فوكس).
Nina
ف �ي �ل��م درام � ��ا ب �ط��ول��ة زوي
س��ال��دان��ا م��ن اخ� ��راج سينثيا
م� � � ��ورت .م � ��دة ال � �ع� ��رض 90
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
امبير).
Lost in the Sun
ف� �ي� �ل���م ت � �ش� ��وي� ��ق ب� �ط ��ول ��ة
ج� ��وش دوه ��ام ��ل م ��ن اخ� ��راج
ت�ي��ري نيلسون .م��دة العرض
 95دق��ي��ق��ة ،ABC( .الس
ساليناس).
تلتت
فيلم كوميدي بطولة طوني
عيسى من اخ��راج كريستيان
اب� ��و ع� �ن ��ي( .س �ي �ن �م��ا سيتي،
اسباس ،سينمال).
The Nice Guys
فيلم كوميدي بطولة روسل
ك��رو م��ن اخ ��راج ش��اي��ن بالك.
م� ��دة ال� �ع ��رض  116دقيقة.
( ،ABCك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
سينمال).
Money Monster
فيلم تشويق بطولة جورج
ك��ل��ون��ي م���ن اخ� � ��راج ج���ودي
ف ��وس� �ت ��ر .م� ��دة ال� �ع���رض 98
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
ديونز ،فوكس ،سينمال).

