14

السنة الثامنة  /االثنني  27 /حزيران  / 2016العــدد 2113
Eighth year / Monday / 27 June 2016 / Issue No. 2113

تتمات  /ت�سلية
العبيدي ي�شرف ( ...تتمة �ص)9

قتلى وجرحى ( ...تتمة �ص)9

القاهرة :ت�أجيل ( ...تتمة �ص)9
وفي اليوم نفسه ،أعلنت هيئة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل المصرية
قرارها بالطعن على حكم القضاء اإلداري القاضي ببطالن توقيع اتفاقية ترسيم
الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بالجزيرتين.
في سياق آخر ،اس ُتشهد جنديان مصريان وأصيب ثالثة بجروح في تفجير
شمالي سيناء.
عبوة ناسفة في الشيخ زويّد
ّ
وأفادت المصادر بوقوع اشتباكات بين قوات األمن المصرية ومسلحين في
محيط موقع اإلنفجار.
من جهة أخ��رى ،قتل مسلحان من جماعة أنصار بيت المقدس التابعة
«لداعش» وأصيب ثالثة آخرون في هجوم استهدف مجموعة مسلحة ت ّم رصد
تحركاتها جنوب الشيخ زويد.
على صعيد آخ��ر ،أعلن القائد العام لألسطول البحري الحربي الروسي
األميرال فالديمير كوروليوف أول أمس ،أنّ روسيا ومصر ستجريان مناورات
بحرية مشتركة في عام .2016
وقال كوروليوف في تصريح صحفي بمدينة بطرسبورغ :إنّ «األسطول
البحري الحربي الروسي سيشارك حتى نهاية السنة الجارية في سلسلة من
المناورات والتدريبات الدولية ،ومنها «التعاون البحري  »2016 -مع الصين،
و«جسر الصداقة  »2016 -مع مصر ،و«إنديرا  »2016 -مع الهند .وأضاف أنّ
سفن وغواصات األسطول البحري الحربي الروسي ستشارك حنى نهاية السنة
الحالية في أكثر من  40مناورة تكتيكية مختلفة.
والمناورات البحرية الروسية المصرية المقبلة هي الثانية من نوعها بين
البلدين.

يذكر أنّ القوات األمنية تمكنت من تحرير غالبية مناطق
وأحياء مدينة الفلوجة من تنظيم «داعش» ،فيما تواصل
تلك القوات تحرير منطقة الجوالن ،آخر معاقل التنظيم
هناك.
وكانت القوات العراقية سيطرت في األي��ام القليلة
الماضية على مركز ناحية مكحول ،وقامت برفع العلم
العراقي على مركز الناحية ،بعد تكبيد التنظيم خسائر
باألرواح والمعدات.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن النصر
على التنظيم في الفلوجة قبل أكثر من أسبوع ،لكن القتال
استمر داخل المدينة الواقعة غربي بغداد بما في ذلك حي
الجوالن.
وقال العبادي األسبوع الماضي إن انتزاع السيطرة على
الفلوجة سيمهد الطريق أمام القوات العراقية المدعومة
بطائرات التحالف الدولي للزحف باتجاه الموصل معقل
التنظيم في العراق.
وأجبرت العمليات العسكرية في الفلوجة ،التي بدأت
في  23أيار ،أكثر من  85ألفا من سكانها على الفرار إلى
مخيمات قريبة تديرها الحكومة .وتقول األمم المتحدة إنها
تلقت تقارير عن مزاعم إساءة معاملة لمدنيين فارين من
المدينة من بينها مزاعم انتهاكات من قبل أعضاء جماعات
مسلحة ضمن قوات الحشد الشعبي التي تدعم الهجوم.
وسيطر المتشددون على الفلوجة في كانون الثاني
 2014أي قبل ستة أشهر من إعالنهم دولة الخالفة في

أجزاء من سورية والعراق.
وفي السياق ،وصل وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي
وق��ادة في الجيش أول أم��س إل��ى جنوب شرقي مدينة
الموصل شمال البالد ،لإلشراف على تقدم القوات العراقية
باتجاه المدينة.
وقال الفريق الركن محمد العسكري المستشار اإلعالمي
للوزارة إن وزير الدفاع وقادة في الجيش العراقي وصلوا
إلى قاطع مخمور جنوب شرقي الموصل ،لإلشراف ميدانيا
على تقدم القوات باتجاه المدينة الخاضعة لسيطرة داعش
منذ عامين ،وفقا للخطط الموضوعة» .وأضاف العسكري
القوات العراقية حاليا قرب مفرق قضاء الشرقاط في
محافظة صالح الدين ،وتقدمها متواصل في المنطقة».
واستعادت القوات العراقية صباح السبت ،السيطرة
على قريتين شمالي محافظة ص�لاح الدين من قبضة
داعش ،بعد  8أيام من انطالق عملية استعادة السيطرة
على مناطق شمالي المحافظة.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية في  18حزيران الجاري،
بدء «المرحلة الثانية» من عملية تحرير الموصل انطالقا
من مناطق شمالي محافظة صالح الدين ،باتجاه قضاء
الشرقاط ،وصوال إلى مناطق جنوب مدينة الموصل.
يذكر أن مسلحي داعش سيطروا على قضاء الشرقاط
والنواحي ،والقرى التابعة له في حزيران  ،2014ويعد
القضاء منطقة استراتيجية مهمة إذ يقع على بعد (115
كم) جنوب محافظة نينوى.

�إحالة � 21أردني ًا ( ...تتمة �ص)9
مدنية وعسكرية ،إثر عملية أمنية نفذتها قوات األمن في محافظة إربد ( 89كلم
شمال عمان).
وأس��ف� ّرت تلك العملية آن��ذاك عن مقتل  7مسلحين ورج��ل أم��ن وإصابة
آخرين بجروح ،وضبط كميات من األسلحة الرشاشة والذخيرة والمتفجرات
والصواعق التي كانت بحوزة عناصر المجموعة المسلحة.

دعّ ���ت «مجموعة العمل م��ن أجل
فلسطين» الحكومة المغربية ،إلى
توضيح موقفها بشأن حقيقة تصويتها
لصالح ت���رؤس ال��ك��ي��ان الصهيوني
اللجنة القانونية في األمم المتحدة.
وق��ال��ت المجموعة ف��ي ب��ي��ان لها،
«الحكومة المغربية مطالبة بإصدار
توضيح رسمي في ش��أن ما تناقلته
وسائل إع�لام عن ك��ون المغرب كان
م��ن بين المصوتين لرئاسة الكيان
الصهيوني للجنة القانونية في األمم
المتحدة».
واعتبرت المجموعة ،وه��ي تجمع
غير حكومي داعم للفلسطينيين ويضم
أطيافا ً سياسية عديدة بالمغرب ،أنّ
التصويت لصالح الكيان الصهيوني
«خيانة عظمى لثوابت األم��ة ،ودعما ً
مباشرا ً لإلرهاب الصهيوني ،ولجرائمه
ضد شعب وأرض ومقدسات فلسطين»،
بحسب البيان.
ولم يصدر عن الحكومة المغربية أيّ
تعقيب ينفي أو يؤكد تصويتها لصالح
الكيان الصهيوني.
وطالبت المجموعة ،عبّر بيانها،
المجتمع الدولي بالتراجع عن منح
رئ��اس��ة اللجنة القانونية ف��ي األم��م

المتحدة للكيان الصهيوني ،واصفة
ه��ذه الخطوة ب��ـ«ال��ق��رار الفضيحة»،
معتبر ًة أ ّنه «يتنافى مع كافة المبادئ
والمواثيق الدولية في المجال القانوني
وحقوق اإلنسان».
وفاز المندوب الصهيوني الدائم لدى
األم��م المتحدة دان��ي دان��ون ،برئاسة
اللجنة القانونية بالجمعية العامة
لألمم المتحدة ،األسبوع الماضي ،إثر
حصوله على  109أص���وات ،مقابل
حصول ممثل السويد على  10أصوات،
و 4أصوات لكل من اليونان ،وإيطاليا.

داع�شي كويتي ي�س ِّلم نف�سه �صون ًا لعائلته!

تقرير �إخباري
مناورات ع�سكرية جزائرية:
ر�سائل متعددة
أج ّرى الجيش الجزائري مناورات عسكرية تكتيكية
في منطقة إن أميناس القريبة من ال�ح��دود مع ليبيا،
استخدم فيها الذخيرة الحية.
وق ��ال ق��ائ��د أرك���ان ال�ج�ي��ش ال �ج��زائ��ري ن��ائ��ب وزي��ر
الدفاع أحمد قايد صالح إنّ المناورات العسكرية ،التي
أش��رف عليها ،كانت رماية حقيقية بالذخيرة الحية،
وإنها تدخل في إطار االستعدادات لمواجهة التحديات
األمنية كافة.
وك �ثّ��ف ال�ج�ي��ش ال �ج��زائ��ري خ�لال ال�ف�ت��رة الماضية
تدريباته العسكرية ،بالتوازي مع تكرار حاالت ضبط
وتفكيك خاليا إرهابية في مختلف والي��ات الجزائر،
تتسلل من وق��ت آلخ��ر إل��ى داخ��ل البالد عبر حدودها
البرية الواسعة.
وتقول وزارة الدفاع الجزائرية إنّ قائد األركان أحمد
قايد صالح ،سيواصل زياراته الميدانية إلى الوحدات
ال �ع �س �ك��ري��ة ل�ح�ث�ه��ا ع �ل��ى االس��ت��م��رار ف��ي الجاهزية
واليقظة ،تحسبا ً ألي ط��ارئ .ه��ذا ،فيما ص � ّرح قايد
بأنّ «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يحرص على تأمين
المناطق الحدودية بصفة دائمة ،وبطريقة ناجحة ،عبر
التحلي ب��روح المسؤولية وتسخير الوسائل المادية
والبشرية كافة».
وتمثل منطقة إن أميناس (أو عين أميناس) الواقعة
على الحدود الصحراوية مع ليبيا خاصرة رخوة لألمن
ال�ج��زائ��ري؛ حيث شهدت مطلع ع��ام  2013اختطاف
ع�ش��رات ال��ره��ائ��ن ال�ع��رب والغربيين ف��ي معمل للغاز
على يد مقاتلين تابعين لمجموعة «الموقعون بالدماء».
حرص الجيش الجزائري على مراقبة
ومنذ ذلك الوقت
ّ
المنطقة بشكل مكثف؛ وهو ما يفسر إجراء المناورات
العسكرية فيها الرماية الحقيقية بالذخيرة الحية.

دعوة مغربية لتو�ضيح حقيقة ت�صويت
الرباط للكيان ال�صهيوني

وتناقلت وس��ائ��ل إع�لام مختلفة،
م��ؤخ��راً ،أن��ب��اء ع��ن تصويت ع��دد من
ممثلي دول عربية وإسالمية لصالح
رئ��اس��ة المندوب الصهيوني للجنة
األممية.
وف���ي ال��ع��ام  ،2014تبنت ف��رق
ب��رل��م��ان��ي��ة م��غ��رب��ي��ة م���ن األغ��ل��ب��ي��ة
والمعارضة مقترح ق��ان��ون تقدم به
«المرصد المغربي لمناهضة التطبيع»،
يجرم «كل أشكال التطبيع مع الكيان
الصهيوني» ،لكن المقترح لم يعرض
على البرلمان لمناقشته حتى اآلن.

وأش��ار إلى أ ّنهم مستعدون للتوقيع على السالم ،إذا
كان في الكويت أو سلطنة عمان أو في الجزائر ،أو في األمم
المتحدة ،وبمشاركة روسيا وأميركا .مشددا ً على عدم
توقيع أيّ اتفاق في الرياض.
وأض���اف ص��ال��ح أنّ ح��زب المؤتمر ل��ن ي��ذه��ب إلى
السعودية منفردا ً للتحاور معها ،وإذا أرادت التفاوض
معهم ومع انصار الله ،فلتأت إلى الكويت.
كما ل � ّوح برغبته في السالم ،حيث ق��ال :نمد أيدينا
للتصالح والتسامح ،ولكن ليس مع الذين يعشقون
المال الحرام على حساب سيادة الوطن وكرامة شعبهم،
متهما ً وفد الرياض إلى الكويت بأ ّنه لم يأت للتفاوض ،بل
للتعطيل.
وفي سياق آخر ،ومع تعثر مباحثات السالم اليمنية في
الكويت ،عاد الحديث عن استعدادات التحالف العدواني
بقيادة السعودية ،القتحام صنعاء ،وحسم المعركة
عسكرياً.
رئيس المجلس السياسي لـ»حركة أنصار الله» صالح
الصماد ك��ان أول من تحدث عن استعدادات ،وحشود
عسكرية للتحالف في م��أرب ،مع انقضاء شهرين على
مباحثات السالم ،وإع�لان المبعوث الدولي عن خريطة
طريق للسالم ،جمعت بين رؤيتي الطرفين المتحاورين.
وقالت مصادر عسكرية يمنية أمس بأنّ جبهات عدة في
اليمن شهدت تصاعدا ً في العمليات العسكرية ،أدت إلى
مقتل  42شخصا ً خالل الساعات  24الماضية في جنوب
البالد ومحيط صنعاء.
يأتي ذلك في يوم من المقرر أن يلتقي فيه األمين العام
لألمم المتحدة بان كي مون في الكويت ،وفدي حكومة
الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي المدعوم من
التحالف السعودي ،وأنصار الله وحلفائهم الموالين
للرئيس السابق علي عبدالله ص��ال��ح ،سعيا ً لدفع
المشاورات التي ترعاها المنظمة الدولية بين الطرفين،
والتي لم تحقق تقدما ً خالل أكثر من شهرين.

إلى ذلك ،أكد رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن
محمد علي الحوثي أنّ الجيش واللجان الشعبية ملتزمون
بوقف إطالق النار وأنّ تحركاتهم تأتي في إطار الدفاع عن
النفس ،مؤكدا ً أ ّنه ليس هناك أيّ نية للتوغل في الجنوب،
فيما تمكنت القوات المشتركة من صد محاوالت تقدم لقوات
هادي في الجوف ومأرب.
مصادر في اإلع�لام الحربي للجيش اليمني واللجان
الشعبية ،أكدت أنّ السعودية لن تتراجع إال بالمواجهة
الحقيقية عند الحدود ،مضيفة أ ّن��ه لم يعد لمشاورات
الكويت معنى طالما استمرت الغارات.
وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل 11عنصرا ً من
قوات هادي وجرح  10آخرين خالل صد الجيش واللجان
لهجومهم باتجاه جبل أيبر.
وسيطر الجيش واللجان الشعبية على عدد من المواقع
في وادي أيبر بعد ش ّنها هجوما ً معاكسا ً في مديرية َ
الغ ْيل.
كذلك أصيب القيادي الميداني في قوات الرئيس هادي
الشيخ حسن العكيمي ،وقتل عدد من مرافقيه خالل تصدي
الجيش واللجان لمحاولة تقدمهم في وادي حام بمديرية
ال ُم ُتون شمالي محافظة الجوف.
وفي محافظة لحج قتل  6جنود سودانيين بينهم ضابط
برتبة رقيب ،باإلضافة إل��ى مقتل  9عناصر من قوات
الرئيس هادي بينهم القيادي الميداني منصور المرقشي
بقصف مدفعي للجيش واللجان استهدف مواقعهم في
منطقة َك ِرش شمالي المحافظة.
هذا وت ّم الكشف عن أسماء قتلى ميليشيات هادي الذين
سقطوا في غ��ارة سعودية بمحافظة الجوف ،وأبرزهم
القيادي في حزب اإلصالح وأحد أبرز القيادات العسكرية
الميدانية المدعو يحيى مبارك الزرعي ،باإلضافة إلى
القيادي الميداني المدعو أمير القباطي.
الغارة التي قتل فيها أكثر من  20عنصرا ً من قوات
هادي ،جاءت على خلفية رفض هؤالء القتال بسبب التأخر
في دفع مرتباتهم.

اتصل شاب يحمل فكر «داعش»
ب��وزارة الداخلية الكويتية وطلب
إرس��ال دوري��ة أمن دول��ة العتقاله،
ألن��ه يخشى م��ن ارت��ك��اب جريمة
بحق أس��رت��ه على غ���رار الجرائم
التي ارتكبت م��ؤخ��را ً ف��ي الكويت
والسعودية.
وذك�����رت ص��ح��ي��ف��ة «ال���وط���ن»

الكويتية أم��س ،أنّ المواطن الذي
يقيم ف��ي منطقة الصباحية ق��ال:
«أنا أحمل الفكر «داع��ش» وأخشى
على نفسي وعلى أسرتي أن ارتكب
جريمة أو أن أُدفع لذلك».
وحسب الصحيفةُ ،نقل البالغ على
الفور إلى جهاز أمن الدولة ،فأرسل
دوري���ة أم��ن إل��ى م��ن��زل المبلغ في

منطقة الصباحية واقتادوا الشاب.
ونقل المواطن (في مطلع العقد
الثالث م��ن ع��م��ره) إل��ى جهاز أمن
ال��دول��ة للتحقيق م��ع��ه ،ومعرفة
كيفية اقتناعه بفكر تنظيم «داعش»
وال��دائ��رة المحيطة ب��ه ،والوقوف
أيضا ً على م��دى عالقته بالتنظيم
المتطرف.

قوات «البنيان المر�صو�ص» ت�ستهدف «داع�ش» في �سرت

ليبيا :البدء عملي ًا بتحرير بنغازي

ب���دأت ال��ق��وات الليبية تشن
هجوما ً على الجماعات المتطرفة
في بنغازي لتحريرها بالكامل،
وط��رد المسلحين الذين ينتمون
لتنظيمات إرهابية مختلفة.
وك��ان المركز اإلعالمي لعملية
«البنيان المرصوص» في ليبيا
أعلن أول أمس ،أن مدفعية قواته
قصفت أهدافا ً عدة لتنظيم «داعش»
في سرت.
وق����ال ال��م��رك��ز اإلع�ل�ام���ي في
ب��ي��ان ن��ش��ره ع��ب��ر صفحته على
«ف��ي��س��ب��وك»« :م��دف��ع��ي��ة ق� ّوات��ن��ا
الثقيلة تصيب منذ البارحة وحتى
اآلن أه��داف��ا ً ل��ت��م��رك��زات وآل��ي��ات
عصابة «داعش» وسط سرت».
وفي وقت سابق ص� ّرح المركز
اإلعالمي للعملية أنّ فريق الدعم
اإلنساني التابع له ،وزعّ مساعدات
غ��ذائ��ي��ة وأدوي����ة على العائالت
القاطنة في المناطق المحررة في
مدينة سرت وضواحيها.
من جهته ص� ّرح الناطق باسم
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة للجيش أحمد
المسماري ،أنّ ال��ق��وات الجويّة

ش ّنت غارات على منطقة القوارشة
غرب بنغازي.
وق���ال المسماري لقناة ليبيا
مساء السبت « ،بوابة القوارشة
لها أهمية استراتيجية كبيرة لنا...
نقاتل ما تبقى من هذه المجموعات
في المحور الغربي وقطعت خطوط
اإلمداد عنهم».
م��ن ج��ه��ة أخ���رى ق���ال الناطق
ب��اس��م غ��رف��ة ع��م��ل��ي��ات أج��داب��ي��ا
أكرم بوحليقة« :الحياة طبيعية
في المدينة وال��وض��ع آم��ن لدينا
اإلمكانيات ونستطيع التقدم عندما
نعطى األوامر لذلك».
وأضاف بوحليقة في تصريحات
لقناة «ليبيا»« :نحن جيش نظامي
نخضع لألوامر فقط ،واآلن بصدد
اقتحام منطقة الـ  ...18واالنسحاب
من بوابة الستين ت� ّم وف��ق أوام��ر
لحماية الحقول النفطية.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر ت��وص��ل��ت
ب��ل��دي��ـ��ـ��ات ط��راب��ل��س ال��ك��ب��ـ��ـ��رى
ومصراتــة في ليبيا إلى اتفــاق
على تسوية «كل الخالفات» خالل
اجتماع عقد السبت ،ضم ممثليــن

عن وزارة الداخليــة في حكومة
ال��وف��اق ال��وط��ن��ي ومديــر أمــن
القره بوللـي وبلديــات رابلس
المركــز وال��ق��ره بوللي وس��وق
الجمعــة وج��ن��ـ��زور وسبيعـة
وسيدي السايـح وقصـر بن غشير
ومصراتة والخمس.
وج��اء االجتماع بعد التفجير
ال��ذي وق��ع ف��ي أح��د المخازن في
ب��ل��دي��ة ال��ق��ره ب��ول��ل��ي ق��ب��ل أي��ام
وأسفر عن سقوط عدد من القتلى
والجرحى.
وات��ف��ق المجتمعون على فتح
الطريق الساحلي والحفاظ على
ح��ري��ة وس�ل�ام���ة ال��ح��رك��ة ف��ي��ه،
والتهدئة والتعهد بعدم اللجوء
إل���ى ال���س�ل�اح ت��ح��ت أيّ ظ���رف،
وإط�ل�اق س���راح المحتجزين من
الطرفين فوراً.
ودع��وا المجالس البلدية إلى
تسهيل ومساعدة الجهات األمنية
في القيام بدورها ،و«إعادة تنظيم
التشكيالت إن وجدت وإصدار قوائم
بكل التشكيالت األمنية والشرعية
وعدد أفرادها ومهامها».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مخترع أندلسي حاول الطيران برداء من ريش
2 .2مدينة قديمة على شاطىء تونس ،بلدة لبنانية
3 .3د ّرب ،أسجنه ،متشابهان
4 .4للتفسير ،تقوم باألعمال الفاحشة ،جزيرة تنزانية
5 .5من الطيور الجارحة ،جامعة أميركية شهيرة
6 .6أح ّذركم ،سنة
7 .7وصفوا ،دعماه
8 .8عيب ،مصيف لبناني
9 .9دولة عربية ،القلب
1010الضعف ،نتناول الطعام ،ضمير متصل
1111صاح التيس ،أهدم البناء ،طليا
1212مدينة في المارتينيك ،يمنح

1 .1من الخلفاء الراشدين
2 .2عاصمة أوروبية ،حرف أبجدي مخفف ،إرتدى
3 .3ولد ،مدينة بلجيكية
4 .4متشابهان ،تطيل النظر إلى ،إصبع
5 .5مدينة أميركية ،مدينة ألمانية ،حيوان قطبي
6 .6ندعمه ،صفة الرجل األميركي
7 .7نوتة موسيقية ،هزمنا
8 .8نادر الوجود (باألجنبية) ،يحسنا إلى ،خالف صفى
العيش
9 .9سارقاً ،غنجه
 1010مقياس مساحة ،المدرك ،غير مطبوخ
 1111عاصمة كوريا الجنوبية ،تركناه دون عناية
1212عزمتم على األمر ،من المحرمات
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،675134298 ،398527641
،861952374 ،142896537
،924713856 ،753468129
،587241963 ،439685712
216379485

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ليون تروتسكي  ) 2كندا،
يرممانه  ) 3سب ،ماردين ،هم 4
) نعاتب ،يلتما  ) 5لسوها ،مارد
 ) 6توغو ،منح  ) 7وأد ،ال ،رميتم

 ) 8نسيبي ،يجالس  ) 9تراسلك،
الال  ) 10اه ،نالمسه ،م��ر ) 11
امرتا ،ليمون  ) 12اوينا ،ابار.
عموديا:
 ) 1لكسنغتون ،ااا  ) 2ينبع،
واستهم  ) 3ود ،الغدير ،را ) 4

نام تسو ،بانتو  ) 5ابو ،ايسالي
 ) 6ري��ر ،همل ،ال  ) 7وردي���ان،
يكمال  ) 8تميل ،ح��رج ،سي ) 9
سمنتم ،مالهما  ) 10كا ،مانيال،
وب  ) 11ينهار ،تسلمنا ) 12
هم ،دعم ،ار.

 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 ب�ط��ول��ة راسل
كرو من اخ��راج شاين ب�لاك .مدة
ال��ع��رض  116دق �ي �ق��ة( .سينما
سيتي ،ABC ،كونكورد ،فوكس،
سينمال).
The Crew
فيلم تشويق بطولة فالدميير
م��اش�ك��وف م��ن اخ� ��راج نيكوالي
ليبيدف .مدة العرض  123دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس ،سينمال،
غاالكسي).
Everybody Wants Some
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��د ي�ب�ط��ول��ة باليك
ج �ي �ن �ي��ر م ��ن اخ� � ��راج ري �ت �ش��ارد
ل �ي �ن �ك�لاي��ت .م���دة ال��ع��رض 117
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،سينما
سيتي ،دي��ون��ز ،سينمال ،أمبير،
فوكس).
Visions
فيلم رع��ب بطولة اس�لا فيشر
م��ن اخ� ��راج كيفن غ��روت �ي��ر .مدة
ال� �ع ��رض  82دق �ي �ق��ة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
غاالكسي).
Welcome to me
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة ويس
بينتلي م��ن اخ ��راج ش�ي��را بيفان.
مدة العرض  87دقيقة،ABC( .
فوكس).
Me Before You
فيلم دراما بطولة سام كالفلين
م ��ن اخ� � ��راج ت �ي��ا ش � � ��اروك .م��دة
ال �ع��رض  110دق��ائ��ق،ABC( .
الس ساليناس ،ديونز ،اسباس،
سينمال ،فوكس).

