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وأشارتْ منظمة العفو في تقريرها،
إلى أنّ الجماعات المسلحة في حلب
وإدل��ب تتص ّرف بح ّرية مطلقة في
ارتكاب جرائم ح��رب ،وغير ذلك من
خروقات القانون اإلنساني الدولي مع
إفالتها من العقاب .وبحسب التقرير،
يُعتقد أنّ بعض تلك الفصائل المقاتلة
يحظى بدعم دول مثل قطر والسعودية
ْ
وتركيا والواليات المتحدة.
م��ي��دان��ي �اً ،ت���دور م��ع��ارك عنيفة
ف��ي األح���ي���اء ب��ي��ن «ق����وات س��وري��ة
الديمقراطية» (ق��س��د) والمجلس
العسكري في منبج مدعومة بطائرات
التحالف الغربي ض ّد تنظيم «داعش»
المتحصن في داخل المدينة وأقصى
ّ
ريفها ،وتقدّم بطيء لصالح «قسد»
داخ��ل المدينة ف��ي ظ � ّل شبه غياب
لغارات التحالف تتزامن مع محاوالت
التنظيم أليّ خ��رق م��ن ال��ري��ف إلى
المدينة.
آخ���ر ه��ج��م��ات التنظيم االثنين
وكانت من ثالثة محاور ،من مدينة
الباب والخفسة وجرابلس با ّتجاه
نقاط «قسد» في محيط منبج من دون
إحراز أيّ تقدّم ملحوظ.
كما ص��دّت ه��ذه ال��ق��وات هجوما ً
م��ن الجهة الشماليّة للمدينة من
ّ
مفخخة
قرية دادات بثالث عربات
حي
وسط استمرار االشتباكات في ّ
الحزاونة جنوب منبج ،ودوار السبع
��ي األك���راد
ب��ح��رات ف��ي ال��غ��رب ،وح� ّ
شرقا ً في محاولة للقوات التقدّم على
حساب التنظيم.
وكان المرصد السوريّ المعارض
قال إنّ «قوات سورية الديمقراطية»
تصدّتْ لهجوم ثانٍ ش ّنه التنظيم على
مواقعها في محيط المدينة.
يُذكر أنّ «قسد» تقدّمت وسيطرت
كحي األسدية
على العديد من األحياء
ّ
شرقاً ،وحي البوبنة جنوب المدينة،
وحي الشرعية غرب منبج ،من دون
ّ
أن ُتحرز أيّ تقدّم للقوات في األحياء
الشمالية أقلّه في الوقت الراهن.
م��ص��در ك����ردي ذك���ر ب����أنّ سبب
التقدّم البطيء في معركة منبج هو
ك��ث��رة األل��غ��ام ف��ي ش���وارع المدينة

ّ
والمفخخات ،إضافة إلى استخدام
وشحة
التنظيم األنفاق بين األحياء
ّ
غ���ارات ط��ائ��رات التحالف وا ّت��خ��اذ
التنظيم المدنيّين دروعا ً بشريّة.
وفي السياق الميداني ،استهدفت
الطائرات الحربيّة السوريّة ،أمس،
مواقعا ً إلرهابيّي تنظيم «داع��ش»
اإلره��اب��ي ف��ي ش��رق وش��م��ال شرقي
م��ح��اف��ظ��ة ح��م��ص ،ح��س��ب��م��ا نقلت
وكالة «سانا» لألنباء نقالً عن مصدر
عسكري.
وبحسب ال��وك��ال��ة ،ف���إنّ غ��ارات
الطائرات السوريّة أسفرت عن تدمير
م��واق��ع لإلرهابيّين ج��ن��وب شرقي
تدمر ،ما أدّى إل��ى تكبّد المسلّحين
خسائر في األرواح والمعدّات.
كما قصف الطيران السوري مواقع
التنظيم غ��رب ق��ري��ة ت��ل ع��م��ري في
شمال شرقي محافظة حمص ،ما أدّى
إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف
اإلرهابيّين ،إضافة إلى تدمير عدد من
آليّاتهم ومواقعهم.
يُذكر أنّ الجيش السوري بدأ األحد
 3تموز بعمليّة عسكريّة ض ّد مسلّحي
تنظيم «داع��ش» في ش��رق محافظة
حمص ،واستطاع فيها تحرير  3قرى
والسيطرة على عدد من المواقع وقتل
أعداد من المسلحين.
وف��ي ال��س��ي��اق ،يستعد الرئيس

ال��روس��ي ،فالديمير بوتين ،إلرس��ال
أدم��ي��رال كوزنيتسوف وه��ي أكبر
سفينة حربيّة إلى سورية من أجل
القضاء على «داعش».
وق��ال��ت صحيفة «داي��ل��ي ميل»
ال��ب��ري��ط��ان� ّي��ة ،إنّ روس��ي��ا سترسل
«أدميرال كوزنيتسوف في الخريف،
وهي سفينة مجهّزة بطائرات مقاتلة
وطائرات هليكوبتر حربيّة مستعدة
لمحاربة «داعش» في معقلها».
وأش������ارت ال��ص��ح��ي��ف��ة إل����ى أنّ
«السفينة التي تمت ّد على طول 305
متر ،يمكنها حمل  41ط��ائ��رة و18
طائرة هليكوبتر».
وستستق ّر حاملة الطائرات بالقرب
من السواحل السوريّة ،حيث ستشنّ
الهجمات على معاقل تنظيم «داعش»
ث��� ّم س��ت��ع��ود إل���ى روس��ي��ا ،بحسب
الصحيفة.
وقال مصدر عسكري  -دبلوماسي:
«أع������دّت ه��ي��ئ��ة األرك������ان ال��ع��ام��ة
ّ
خطة إلش���راك الطيّارين التابعين
للمجموعة العسكريّة المختلطة في
ضربات على جماعات إرهابيّة في
سورية ،والغرض منها إعطاء طواقم
الطائرات فرصة اكتساب الخبرة في
تنفيذ المهام القتاليّة من على سطح
حاملة طائرات لقصف األهداف على
األرض».

�إدانة رو�س ّية ...
(تتمة �ص)9

تقرير �إخباري

وفي هذا السياق ،أ ّك��دت موسكو
يخص
م��وق��ف��ه��ا ال��م��ب��دئ��ي ف��ي م��ا
ّ
ض�����رورة م��ح��ارب��ة ش��� ّر اإلره����اب
الدولي بال هوادة ومن دون معايير
مزدوجة ،وتعزيز التعاون الدولي
واسع النطاق في هذا السياق.
وأ ّك�����دت ال������وزارة أنّ ال��ج��ان��ب
الروسي مستعد لمواصلة المساهمة
ّ
في هذه الجهود ،وتعزيز التنسيق
م��ع ال��س��ع��ودي��ة وال����دول األخ���رى
في المنطقة وخارجها لدى ا ّتخاذ
اإلج�������راءات ال��ح��ازم��ة لمكافحة
اإلرهاب.
وك��ان��ت ال��داخ��ل � ّي��ة ال��س��ع��ود ّي��ة
أ ّكدت مقتل  4رجال أمن وإصابة 5
آخرين في تفجير انتحاريّ ه ّز موقف
سيارات لقوات الطوارئ قرب الحرم
النبوي والمق ّر الرئيس للمحكمة
الشرعيّة في المدينة المنورة.
وتابعت« :كما وقع تفجير بالقرب
من أحد المساجد المجاورة لسوق
مياس في محافظة القطيف ،وت ّم
العثور على أش�لاء بشريّة لثالثة
أشخاص يجري التح ّقق منها».
وكانت وزارة الداخلية السعودية
أعلنت ،في وقت سابق ،أنّ انتحاريا ً
فجر نفسه قرب القنصل ّية األميرك ّية
ّ
في محافظة جدة ،في ساعة مبكرة
من صباح االثنين ،وأدّى الهجوم إلى
ومدني واحد.
رجلي أمن
إصابة
ّ
ّ

ّ
تحذر من عودة
الأمم المتحدة
� 30ألف «مقاتل �أجنبي»
أ ّكد مدير لجنة األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب جان بول البورد ،أنّ
قرابة  30ألف «مقاتل إرهابي أجنبي» ينتشرون في العراق وسورية،
مح ّذرا ً من مخاطر ارتكاب هجمات أوسع في بلدانهم األصليّة.
وقال البورد ،نائب األمين العام لالمم المتحدة في مؤتمر صحافي
في جنيف ،إنّ «عدد المقاتلين اإلرهابيّين األجانب كبير جدا ً في العراق
وسورية ،وهم قرابة  30ألفاً ،واآلن مع تراجع المجال الحيوي لتنظيم
«داعش» في العراق ،نراهم يعودون نحونا ليس فقط إلى أوروبا،
وإ ّنما إلى بلدانهم األصلية مثل تونس والمغرب» .وأضاف« :يمكن
أن يرتكبوا هجمات إرهابيّة أقوى بكثير في دولهم األصليّة ر ّدا ً على
الضغوط التي يعانون منها».
ودع��ا ال��دول المعنيّة إل��ى اعتماد نظام يم ّكنها من التمييز بين
المقاتلين األجانب غير الخطرين ،والمقاتلين الخطرين.
وقال البورد القاضي الفرنسي السابق ،إنّ المجتمع الدولي لديه
أدوات قانونيّة لمحاربة اإلره��اب ،لكن «مرونة وق��درة المنظمات
اإلرهابيّة على التكيّف أسرع بكثير من قدرتنا».
وللتعويض عن النقص في المرونة ،دعا المجتمع الدولي إلى
العمل مع الشركات الخاصة مع غوغل وتويتر ومايكروسوفت من
أجل تحسين مراقبة «اإلرهابيّين على اإلنترنت من دون انتهاك حريّة
التعبير».
ودعا كذلك الدول إلى تقاسم المعلومات بسرعة أكبر ،قائالً« :إذا لم
نفعل ذلك سنشهد زيادة في االعتداءات اإلرهاب ّية».
وأُنشئت لجنة مكافحة اإلرهاب التي تض ّم أعضاء مجلس األمن في
نيويورك بعد اعتداءات  11أيلول  2001في الواليات المتحدة.

وشدّد الغبان على ضرورة «إجراء إصالحات
حقيقيّة وجذريّة ،ونحن طالبنا م��رارا ً بنقل
األمني إلى وزارة الداخليّة لكي نتح ّمل
الملف
ّ
مسؤولية األمن ،والجميع ا ّتفق على ذلك ،أل ّننا
األمني سيستمر القصور»،
إذا لم نتسلّم الملف
ّ
بقي التقاطع بين األجهزة
مشيرا ً إلى أ ّنه «إذا َ
األمنيّة لن نصل إلى أيّ حل ،وسيبقى الشعب
العراقي يعاني».
وشهدت بغداد في الساعات األول��ى من
صباح األح��د ،استشهاد وإصابة المئات في
ّ
مفخخة
تفجير ن ّفذه انتحاريّ يقود سيارة
في منطقة الكرادة وسط العاصمة ،فيما تعهّد
رئيس ال��وزراء حيدر العبادي بـ»القصاص»
من من ّفذي التفجير ،وأعلن الحداد العام لمدة
ثالثة أيام على أرواح الضحايا.
إل��ى ذل��ك ،أج��رى الرئيس اإلي��ران��ي حسن
روح��ان��ي ،أم��س ،ات��ص��اال ً هاتفيا ً م��ع رئيس
ال���وزراء العراقي حيدر ال��ع��ب��ادي ،أ ّك��د فيه
تعاطف إي���ران م��ع ال��ع��راق بشأن التفجير
الدموي الذي استهدف منطقة الكرادة وسط
بغداد ،وأسفر عن سقوط عشرات األشخاص
بين شهيد وجريح ،فيما ا ّتهم العبادي بعض
دول المنطقة بدعم «اإلرهاب».
وبحسب «السومرية ن��ي��وز» ،ذك��ر بيان
للمكتب اإلعالمي لرئيس ال���وزراء العراقي،
أنّ « العبادي أ ّكد لروحاني ،أنّ هذا اإلرهاب
األسود الذي تعاني منه المنطقة جميعا ً يقتل
المدنيّين العُ َّزل تعويضا ً لخسائره في جبهات
القتال في الفلوجة والموصل» ،مضيفا ً أنّ
«الدول التي دعمت «داعش» اآلن يصلها نار
هذا اإلرهاب».
م��ن ج��ه��ت��ه ،ت��ق��دّم روح��ان��ي بالتعازي
للعبادي والشعب العراقي وعوائل الضحايا

بالتفجيرات االرهابية في الكرادة» ،منتهزا ً
هذه الفرصة لتقديم التهاني باالنتصارات
التي يح ّققها العراقيّون في الفلوجة وتم ّنى
أن تكون هناك انتصارات أخرى ،الفتا ً إلى أنّ
«إي��ران تعلّق آم��اال ً كبيرة على انتصاراتكم،
وستكون بجانب الشعب والحكومة العراقية
كما كانت سابقاً ،ونتم ّنى تطوير العالقات بين
البلدين في كافة المجاالت».
وتابع روحاني يقول ،إ ّنه «بنهجكم سنشهد
نهجا ً جديدا ً من التط ّور خاصة في الجانب
االقتصادي ،وإنّ هناك بعض المشاكل بفضل
جهودكم س� ُت��ذ ّل��ل وت���ذوب ،وي��ج��ب أن يت ّم
اإلسراع للتنمية والتعاون في كافة النشاطات
خاصة ض ّد اإلرهاب».
على صعي ٍد آخر ،كشف جهاز االستخبارات
العراقي في بيان له ،أ ّنه ف ّكك  15خليّة إرهابيّة
في بغداد ضمن عملية الصقر الخاطف.
البيان تحدّث عن ضبط  14سيارة مختلفة
النوع عائدة لتنظيم «داعش» ،إضاف ًة إلى عدد
من األحزمة الناسفة التي ت ّم ضبطها بحوزة
اإلرهابيّين ،وأش��ار إل��ى أ ّن��ه استهدف أربع
مضافات في أماكن مختلفة.
ميدان ّياً ،أعلنت القوات العراقيّة التي ح ّررت
الفلوجة والعديد من المناطق األخ��رى مثل
الرمادي والرطبة ،أنّ نسبة األراضي المح ّررة
بلغت  70ف��ي المئة م��ن المناطق التي ت ّم
تحريرها من سيطرة «داعش».
وأ ّكدت أ ّنها تعمل على تطهير المتفجرات،
مثل األلغام األرضية التي ترك ْتها المجموعات
المسلحة في تلك المناطق
كما تواصل هذه القوات التقدّم في مواجهة
مسلّحي «داع��ش» في محافظة صالح الدين
شمال العراق ،وفي المناطق الجنوبيّة من

محافظة نينوى.
وفي السياق ،كشفت صحيفة «الغارديان»
البريطانيّة إلى أنّ ضابطا ً سابقا ً في الجيش
ال��ب��ري��ط��ان��ي ق���دّم أد ّل����ة ع��ل��ى ق��ي��ام ال��ق��وات
البريطانية التي شاركت في غزو العراق عام
 2003بإجبار المدنيّين على اجتياز أنهار في
العراق ،ما أدّى إلى مقتل أعداد منهم غرقاً.
ولفت الضابط السابق في الفرقة األيرلنديّة
في الجيش البريطاني ،إلى أنّ ضباطا ً كبار في
الجيش كانوا على علم بأنّ الجنود يقومون
ّ
منظم بذريعة محاولة
بهذا اإلج��راء بشكل
احتواء عمليّات السلب في العراق ،بعد انهيار
نظام صدام حسين.

وأوضحت الصحيفة ،أنّ شهادة مكتوبة من
الضابط قد ت ّم تسليمها للجنة التحقيق في
ضحايا الحرب في العراق ،وهو تقرير منفصل
عن تقرير لجنة تشيلكوت ح��ول المشاركة
البريطانيّة في الحرب على العراق ،وهي لجنة
برلمانيّة يُنتظر أن ُتصدر تقريرها النهائي
قريباً.
ونقلت الصحيفة عن الضابط تأكيده أنّ
العملية كانت معروفة و ُتستخدم بشكل
موسع ض ّد المشتبه في قيامهم بسلب أمالك
ّ
الغير ،حيث كان يت ّم ال��زجّ بهم في األنهر أو
القنوات ،وأحيانا ً إجبارهم على نزع أحذيتهم
والبقاء في الشمس لفترات طويلة.

الجزائر تح�سم ( ...تتمة �ص)9
وفي السياق ذاته ،أشار بوتفليقة إلى أنّ أولويّة
تجسدت من خالل
السيادة الوطنيّة «س��رع��ان ما
ّ
ق��رارات تاريخيّة متعاقبة شملت األراض��ي الفالحيّة
والموارد المنجميّة والمنظومة الماليّة المحليّة ،إلى
جانب تخليص البالد تدريج ّيا ً من الوجود العسكري
األجنبي» ،في إش��ارة إل��ى ق��رارات الثورة الزراعيّة
وتأميم المناجم وإنهاء التواجد الفرنسي في القاعدة
البحريّة لمرسى الكبير في وهران.
من جه ٍة ثانية ،دعا بوتفليقة القائمين على المنظومة
التعليميّة والباحثين والمث ّقفين إلى مضاعفة الجهود
من أجل تلقين التاريخ الوطني والتعريف به أكثر،
وال سيّما ما تعلّق منه بتاريخ استرجاع السيادة
الوطنيّة ،حيث شدّد على أ ّنه يتعيّن على الشباب أن
ال ينسى ما تكبّده الشعب من ويالت طوال  132سنة

من االستعمار.
كما أ ّكد أيضا ً على أ ّنه من الواجب إطالع األجيال
الصاعدة على التجنيد القسري ،الذي طال الجزائريّين
آنذاك في صفوف قوات المحتل في كل الحروب التي
خاضها ،وكذا المجازر التي ار ُتكبت في حق ذويهم
بالجزائر في  8مايو  ،1945عندما كان العالم بأسره
يحتفل في هذا اليوم باالنتصار على النازية.
«األقدام السوداء» هي الترجمة الحرفية لـ«Pieds-
 ، »Noirsوه��ي تسمية ُتطلق على المستوطنين
األوروبيّين الذين سكنوا أو ول��دوا في الجزائر إبّان
االحتالل الفرنسي للجزائر الذي دام أكثر من  13عقداً،
من عام  1830إلى .1962
وتنحدر أغلبيتهم من أصول فرنسيّة أو إيطاليّة أو
إسبانيّة أو مالطيّة ،وحتى من أوروبا الشرقيّة.

الجي�ش ي�سيطر ( ...تتمة �ص)9
ثالثاً :الرئيس عبد ربه منصور هادي كان مغيّبا ً طوال فترة
المفاوضات ،ولكنّ الطرف اليمني المفاوض بتفويض منه
شكلي من دون أيّ صالحيات
كان يميل إلى بقائه ،ولكن بدور
ّ
في الفترة االنتقالية .كما كان هناك انقسام في وفد الحكومة
ّ
يفضل الحل العسكري ميدان ّياً،
«الشرعية» ،فالجناح المتشدّد
ويعتقد أ ّن��ه في ظل تو ّلي الجنرال علي محسن األحمر قيادة
الجيش يمكن أن يحسم األمور لما له من خبرة قتاليّة وعالقات
قبليّة وثيقة ،ولكن األطراف الدوليّة المم ّثلة بالسفراء في الكويت
التوجه.
ترفض هذا
ّ
رابعاً :تؤمن حركة اإلصالح السلفيّة (الجناح اليمني لألخوان
المسلمين) ،أن ال حلاّ ً سياس ّيا ً إلاّ بعد اجتثاث حركة أنصار الله،
ولهذا ّ
يفضلون الحل العسكري مهما كانت تكلفته.
وبحسب «رأي ال��ي��وم» ،المصدر نفسه ت��ط� ّرق إل��ى القرار
االماراتي المفاجئ بإعالن انتهاء الحرب من جانب واح��د ،ث ّم
التراجع عنه على شكل تغريدات الن��ور قرقاش ،وزي��ر الدولة
للشؤون الخارجية ،وقال إنّ هناك خالفات كبيرة بين الجانبين
السعودي واإلماراتي في ما يتعلّق بكيفيّة إدارة األزمة اليمنيّة،
وهذه الخالفات تنحصر في أمرين أساسيّين:
أوالً :تريد دولة اإلمارات أن ُتبعد نفسها عن السعودية و ُتظهر
استقالليّة قرارها ،وإعطاء انطباع للحراك الجنوبي بأ ّنها تعتبر
انفصال الجنوبيّين ح ّقا ً مشروعاً ،طالما أنّ األوضاع متو ّترة وغير
مستقرة في الشمال.
ثانياً :اإلمارات منزعجة من تصاعد دور حركة اإلصالح ،والتيار
األصح ،في الحرب في الشمال ،وتد ّفق األسلحة
األخواني على
ّ

على ذراعهم العسكري من السعودية ،ولعبهم دورا ً كبيرا ً في
أعمال القتال في مأرب وتعز والجوف وأطراف صنعاء.
ميدان ّياً ،أ ّكد مصدر عسكري يمني سيطرة الجيش واللجان
الشعبيّة على موقعين عسكريين لقوات الرئيس المستقيل هادي
عند الحدود اليمنيّة السعودية ،تلّة الرمضة ،وموقعا ً آخر خلف
مزراع نسيم بالقرب من منطقة الموسم السعودية في مديريّة
ميدي.
وص�� ّد الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية محاولة ت��ق�دّم للقوات
السعوديّة مدعومة بطائرات حربيّة ومروحيات من نوع أباتشي
با ّتجاه جمارك حرض بعد أن ش ّنت قصفا ً مكثفا ً على مبنى
جمارك حرض في مديريّة حرض الحدوديّة في حجة غرب اليمن.
في غضون ذلك ،ردّت قوات الجيش واللجان الشعب ّية بقصف
مدفعي عنيف على منطقتي صامطة والخوبة الشماليّة في جيزان
السعودية.
و ُقتل  3أشخاص يُعتقد أ ّنهم ينتمون لتنظيم القاعدة بغارة
جويّة ن ّفذتها طائرة من دون طيار استهدفت سيارتهم غرب مدينة
عَ َت ْق عاصمة محافظة َ
ش ْبوة شرق اليمن.
الجدير ذك��ره أنّ عناصر تنظيم القاعدة تنتشر في مناطق
مختلفة في محافظة شبوة ،أهمها منطقة عَ ّزان التابعة لمديريّة
َم ْي َفعَة والتي سيطرت عليها عناصر التنظيم ،في ظل الفراغ الذي
تشهده المنطقة في السلطات المحليّة والعسكريّة واألمنيّة.
وكشف مصدر عسكري ،أنّ مديريات َ
َصلوب وال ُم ُتون
الغ ْيل والم ْ
بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن تع ّرضت لقصف صاروخي
ومدفعي من قبل قوات الرئيس هادي على مناطق متف ّرقة منها.

يأتي ذل��ك بعد غارتين جويّتين للتحالف السعودي على
مديرية ال ُم ُتون ش��م��االً ،بالتزامن مع ص � ّد الجيش واللجان
مديريتي
الشعبية لمحاولة زحف قوات الرئيس هادي با ّتجاه
ّ
َ
َصلوب.
الغ ْيل والم ْ
وإلى مأرب المحاذية للجوف شمال شرقي اليمن ،تحدّث مصدر
عسكري يمني ّعن ص ّد الجيش واللجان الشعبيّة محاوالت تقدّم
متك ّررة من قِبل قوات الرئيس هادي با ّتجاه مديريّة ِ
صرواح غرب
المدينة ،في الوقت الذي ح ّذرت فيه لجنة التهدئة المحليّة بمأرب
من التصعيد العسكري للتحالف السعودي وقوات الرئيس هادي
في عدد من جبهات المحافظة ،وذلك عبر مواصلة رفد مقاتليهم
بالتعزيزات واألرتال العسكريّة ،وما يتر ّتب عليه من تداعيات
تق ّوض مساعي التهدئة.
وإلى جبهة نِهم شمال شرقي صنعاء ،حيث ش ّنت طائرات
التحالف السعودي غارتين ج ّويتين على منطقة بَارق بالمديريّة.
يأتي ذلك بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكريّة لقوات الرئيس
هادي إلى المديرية ذاتها.
وإلى الحدود اليمنية السعودية حيث جبهتي حَ رض ومِيدي
بمحافظة حجة غ��رب اليمن ،تحدّث مصدر محلّي عن قصف
طائرات األباتشي التابعة للتحالف السعودي وبكثافة جمارك
حرض وتبة ال َر ْم َ
ضة في مديرية حَ رض ،كما استهدفت صحراء
مِيدي الحدودية.
وقال مصدر عسكري ،إنّ الجيش واللجان الشعبية صدّوا
محاولة زحف كبيرة لقوات التحالف با ّتجاه جمارك حرض،
ترافق مع غطاء الجوي مك ّثف للطائرات الحربيّة واألباتشي.
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أفقيا:
 ) 1ال���ح���وض ال��ع��ظ��ي��م ) 2
ل��ي��ن��ارس ،ال��م��رح  ) 3ت��ن ،م م م،
اس  ) 4ياكوتيا ،ام��ي��ن  ) 5اام،
ه��دت ،نس  ) 6طلب ،اهريمن ) 7

احالمي ،اتينا  ) 8غد ،نسامر ،بان
 ) 9تالل ،حيتان  ) 10ومأنا ،البا
 ) 11نبأ ،ميمون ،هم  ) 12اسرد،
سين ،نمس.
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واسوا ،انام  ) 5ضر ،تمام سالم ) 6
اسمي ،هيا ،نيس  ) 7ماهر ،محامي
 ) 8عام ،دياري ،ون  ) 9ظل ،اتمت،
تان  ) 10يمام ،نيبال  ) 11مرسين،
نانبهم  ) 12نسوان ،امس.
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The Purge: Election
Year
فيلم تشويق بطولة اليزابيت
م �ي �ت �ش��ل م���ن اخ� � ��راج جايمس
دي �م��ون��اك��و .م��دة ال �ع��رض 105
دقائق ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س�ي�ت��ي كومبلكس،
سينماسيتي ،سينمال ،فوكس).
Independence Day:
Resurgence
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ليام
ه�ي�م�س��ورث م��ن اخ ��راج روالن��د
ام��ي��رت��ش .م� ��دة ال� �ع ��رض 120
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س�ي�ت��ي كومبلكس،
سينماسيتي ،سينمال ،فوكس).
The Nice Guys
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة راسل
كرو من اخراج شاين بالك .مدة
ال �ع��رض  116دق �ي �ق��ة( .سينما
س� �ي� �ت ��ي ،ABC ،ك ��ون� �ك ��ورد،
فوكس ،سينمال).
The Crew
فيلم تشويق بطولة فالدميير
م��اش�ك��وف م��ن اخ ��راج نيكوالي
ل �ي �ب �ي��دف .م� ��دة ال� �ع ��رض 123
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سينما سيتي ،دي��ون��ز ،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
دق� �ي� �ق ��ة ،ABC( .ك ��ون� �ك ��ورد،
سينما سيتي ،ديونز ،سينمال،
أمبير ،فوكس).

