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التحالف ُيعدّ ل�ضربة ( ...تتمة �ص)9

دم�شق تطالب ( ...تتمة �ص)9

إلى ذلك أحرز الجيش السوري تقدما ً على خط البترول
جنوب شرق بلدة عقارب بريف حماه الشرقي ،وسط
اشتباكات مع مسلحي تنظيم «داعش» ما أدى إلى سقوط
قتلى وجرحى في صفوفهم.
وفي حلب سيطر الجيش السوري على أبنية جديدة في
حي الليرمون ،ويواصل تقدمه في محيط الكلية الجويّة
في حلب.
في غضون ذلك نشبت خالفات ح��ادة بين مسلحي
«الفرقة الشمالية في الجيش الحر» ومسلحي «حركة نور
الدين الزنكي» في محور الكاستيلو شمال حلب على خلفية
انسحاب عناصر من «الفرقة الشمالية» من المحور.
من ناحية أخرى طالبت الخارجية السورية المجتمع
الد ْولي ،بإدانة المجزرة التي ارتكب ْتها الطائرات الفرنسية

بحق المدنيين في منبج شمال ال��ب�لاد ،وأش���ارت إلى
أنّ الغارات الفرنسية أدت إلى استشهاد  120مواطنا ً
سورياً.
مصدر أف��اد ب��أنّ غ��ارات فرنسية ،استهدفت مناطق
سكنية في قرية التوخار شمال المدينة ،وأدى القصف إلى
إبادة عائالت بأكملها فيما ال يزال كثيرون تحت األنقاض.
من جهة أخرى ،يجتمع خبراء روس وأميركيون في
خالل األي��ام القليلة المقبلة في جنيف ،بهدف تنشيط
التسوية السورية ،وفق ما نقلت وكالة «سبوتنيك» عن
مصدر في الخارجية الروسية.
وبحسب المصدر فإن عمالً مكثفا ً سيبدأ في األيام القليلة
المقبلة على مستوى الخبراء في المجالين العسكري
والسياسي في جنيف.

مقتل � 4أمنيين ( ...تتمة �ص)9
وأ ّكد المصدر وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف
جنود المعسكر ،وأنّ مروحيات عسكرية قامت بنقل القتلى
والمصابين.
وأش��ار إلى أ ّن��ه ت ّم تدميرعدة مباني للسكن ،وعنابر
التموين المواجهة لساحة العلم في معسكر نجران جراء
ضربة الصاروخ.
ول ّفت المصدر إلى أنّ إطالق الصاروخ على المعسكر
ال��س��ع��ودي ،يأتي ردا ً على اس��ت��م��رار ط��ي��ران ال��ع��دوان
السعودي األميركي في شن غاراته العدوانية على اليمن.
وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية
أطلقت ف��ي وق��ت سابق ال��ث�لاث��اء ،ثالثة ص��واري��خ من
نوع أوراغ��ان ،على أحد المعسكرات السعودية التي تم
استحداثه مؤخرا ً في منطقة جيزان المحتلة.
كما اطلقت القوة الصاروخية السبت الماضي صاروخا ً
باليستيا ً من طراز زلزال -3محلي الصنع ،على قاعدة بن
يالين العسكرية في نجران.
جدير بالذكر أنّ رئيس الوفد الوطني في مشاورات
الكويت والناطق الرسمي ألنصار الله محمد عبد السالم،
أك��د في وق��ت سابق أن��ه «على السعودية أن ت��درك أنه
باستمرار الغارات الجوية على اليمن ،ال يمكن أن يكون
هناك هدوء على الحدود معها».
وأك��د مصدر عسكري لقناة «المسيرة ن��ت» التابعة
ل��ـ»أن��ص��ار ال��ل��ه» ،مقتل وج���رح ال��ع��ش��رات م��ن ال��ق��وات
السعودية في إطالق صاروخ «زلزال »-3الباليستي على
معسكر اللواء  115في مديرية حزم الجوف بنجران.
بينما نقلت وكالة «األناضول» عن مصادر قبلية ،أنّ
قصفا ً مدفعيا ً اندلع بين انصار الله والقوات السعودية
على الشريط ال��ح��دودي الرابط بين محافظة صعدة،
شمالي اليمن ،والقرى الحدودية السعودية.
وذك����رت ال��م��ص��ادر أنّ م��ق��ات�لات ال��ت��ح��ال��ف بقيادة
السعودية ،ش ّنت سلسلة غارات استهدفت مواقع انصار
الله في مديريتي البقع وشدا ،على الشريط الحدودي في
أعقاب تعرض المناطق السعودية لقصف صاروخي.
م��ن جهتها ،ل��م تتحدث وس��ائ��ل إع�لام سعودية عن
تعرض مناطق المملكة لقصف يمني ،إال أنّ حسابات
غير رسمية في مواقع التواصل االجتماعي أعلنت إصابة
شخصين ،في منطقة صامطة بجازان ،بمقذوفات مصدرها
األراضي اليمنية.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني أشار القائم بأعمال
رئيس الحكومة في اليمن ،إلى أنّ السيطرة على األرض
لصالح الجيش واللجان الشعبية ،وأنهم يمسكون بزمام
المبادرة ولم تتأثر القدرات العسكرية بفعل العدوان
المستمر على البالد منذ عام و 4أشهر.
قتل  4من عناصر الشرطة وأصيب  6آخرون بجروح
جراء انفجار عبوة ناسفة ،األربعاء ،في حي المنصورة
وس��ط مدينة ع��دن جنوبي اليمن ،بحسب مصدر أمني
محلي.
ونقالً عن «روسيا اليوم» ،قال المصدر لوكالة فرانس
برس ،إنّ عبوة ناسفة مزروعة قرب نقطة تفتيش عند دوار
حي المنصورة انفجرت ،ما أدى إلى مقتل أربعة من رجال
الشرطة وإصابة ستة آخرين ،مشيرا ً إلى أنّ قوات األمن
فتحت تحقيقا ً في الحادث لمعرفة كيف ت ّم زرع العبوة
على مسافة قريبة من نقطة التفتيش.
وتشهد مدينة عدن ،منذ بدء العدوان السعودي على
اليمن ف��ي آذار  ،2015اقتتاال وهجمات متقابلة بين
المجموعات المتطرفة الموالية للسعودية وفي مقدمتها
تنظيم «القاعدة» و«داع��ش» ،وجماعة الرئيس اليمني
المستقيل عبد ربه منصور هادي.
وف��رض��ت ال��ق��وات الموالية ل��ه��ادي ،بدعم م��ن ق��وات
التحالف ال��س��ع��ودي وال��غ��زاة ،سيطرتها على خمس
محافظات جنوبية ،أهمها عدن ،في صيف العام الماضي،
إال أنها واجهت صعوبة بالغة في بسط نفوذها بالكامل
في عدن التي ال تزال تشهد وضعا ً أمنيا ً هشا ً في ظل تنامي
أدوار الجماعات اإلرهابية فيها.
وشهدت المدينة سلسلة من الهجمات والتفجيرات تبنت
معظمها التنظيمات اإلرهابية ،ووقع آخر هذه التفجيرات
الجمعة الماضي ،عندما استهدف تفجير انتحاري بسيارة
مفخخة موكب المحافظ عيدروس الزبيدي الذي نجا ،في
حين أصيب ثالثة من مرافقيه.
وكانت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان
الشعبية ،أطلقت مساء الثالثاء صاروخا ً باليستيا ً محلي
الصنع ن��وع «زل��زال  »3على معسكر الحرس الوطني
السعودي في نجران.
وأف���اد مصدر عسكري ب��أنّ ال��ص��اروخ أص��اب هدفه
بدقة عالية ،ما تسبب باندالع حريقا ً هائالً في المعسكر
المستهدف ،مضيفا ً أنّ انفجارات عنيفة متواصلة سمعت.

ميدانياً ،قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لو
فول ،إنّ فرنسا والواليات المتحدة تعدان لضربة منسقة ضد
تنظيم «داعش» في مدينة الموصل العراقية.
وأضاف المتحدث في تصريح إلذاعة «فرانس انفو» ،أمس،
إنّ «وزير الدفاع جان إيف لو دريان في واشنطن .إنه يعد مع
األمريكيين لهجوم منسق على الموصل».
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت ،قد تحدث
في مقابلة مع وكالة «رويترز» الثالثاء الماضي عن اجتماع في
واشنطن للتحالف المناهض للدولة اإلسالمية.
كما أ ّك��د أنّ القوات الخاصة الفرنسية متواجدة في ليبيا
للمساعدة ،مضيفا ً أنّ «فرنسا موجودة في كل مكان في الصراع
ضد اإلرهابيين».
وفي السياق ،تناولت صحيفة «كوميرسانت» عملية تحرير
الموصل ،مشير ًة إلى اجتماع وزراء دفاع دول التحالف الدولي
في واشنطن أمس ،لمناقشة سير العمليات الحربية في سورية
والعراق.
والهدف من هذا االجتماع هو مناقشة سير العمليات الحربية
في سورية وال��ع��راق ،حيث ستكون المسألة الرئيسة خطة
تحرير مدينة الموصل من سيطرة «داعش» .ويحذر المشاركون
في التحالف من أنه إذا لم توضع خطة إلعادة إعمار الموصل،
فإنها ستعود إلى أحضان التنظيم اإلرهابي ثانية.
وعقد االجتماع في قاعدة «إن���دروز» الجوية بالقرب من
واش��ن��ط��ن ويستمر ي��وم��ي��ن .وبحسب السكرتير اإلع�لام��ي

للبنتاغون بيتر كوك« ،يجتمع ممثلو  34دولة ومعهم قيادة
الناتو للمرة الثانية ،لمناقشة النتائج األولية لعمليات مكافحة
داعش».
ويذكر أنّ االجتماع األول عقد في فصل الشتاء الماضي،
واحتضنته باريس .وحينها اتفق الجميع على ضرورة تحسين
التنسيق بينهم خالل العمليات الحربية.
وإضافة إلى هذا ،ينوي المجتمعون االتفاق على خطة لتحرير
الموصل ،ثاني أكبر مدن العراق ،التي يسيطر عليها «داعش»
منذ يونيو/حزيران 2014؛ حيث تعتقد قيادة التحالف أنّ
تحرير هذه المدينة يشكل خطوة أساسية لفرض سيطرة كاملة
على العراق.
وكانت القواتُ العراقية المشتركة أعلنت سيطر َتها على
قرية عوسجة جنوب شرق مدينة الموصل ،في إطار عملياتها
المتواصلة لطرد مسلحي «داعش» من المدينة..
وأفادت مصاد ُر بوزارة الدفاع لـ» آرتي « بفرض هذه القوات
حصارا ً على الشرقاط شمال محافظة صالح الدين بعد سيطرتها
على قاعدة القيارة الجوية..
وب��دأت ال��ق��وات العراقية األس��ب��وع الماضي بالتقدم نحو
الضواحي الجنوبية لمدينة الموصل .وبحسب قناة «الجزيرة»،
فقد ش ّنت الطائرات األميركية في هذا األثناء غارات على مواقع
اإلرهابيين ،وقطعت عنهم طرق إم��دادات األسلحة والذخائر
والمواد الغذائية وغير ذلك.
وص ّرح مصدر في الجيش العراقي لوكالة «شينخوا» بأنّ

الجيش قطع طرق االتصاالت بين الموصل ومدينة الشرقاط
وقضاء الحويجة .وينوي الجيش تحرير القرى والبلدات
المحيطة بالموصل بهدف محاصرة المدينة تماماً ،ومهاجمتها
بعد ذلك.
وم��ع بداية تقدم ال��ق��وات العراقية باتجاه الموصل ،بدأ
التحالف الدولي في التفكير ِب َم سيحصل بعد تحريرها؟ وقد
أعلن السكرتير الصحفي للبنتاغون بأنّ المجتمعين «سيضعون
خطة إلعادة إعمار الموصل».
سياسياً ،أصدر رئيس الوزراء العراقي ،حيدر العبادي ،أول
أمس ،أوام��ر تقضي بقبول استقالة  6وزراء كانوا قد تقدموا
باستقاالتهم من مناصبهم الحكومية تباعا ً منذ بداية الشهر.
وبحسب بيان لمكتب العبادي ،فإنّ الوزراء ال ُمصادق على
استقالتهم ،هم :وزير النفط ووزير النقل ووزير الداخلية ووزير
اإلعمار واإلسكان ووزير الموارد المائية ووزير الصناعة.
وك��ان العبادي أعلن ،في آذار الماضي ،عن خطة إلصالح
الحكومة وإحالل الوزراء بخبراء تكنوقراط غير منتمين سياسيا ً
من أجل محاربة الفساد.
وق��دم العبادي قائمتين من المرشحين للبرلمان لتولي
الحقائب الوزارية ،لكن الخالفات الحادة بين الكتل السياسية
بشأن المرشحين حالت دون التصويت عليهم.
وكان مصدر مقرب من الحكومة قال ،الثالثاء ،إنّ العبادي
وافق على قبول استقاالت قدمها بعض ال��وزراء من دون ذكر
مزيد من التفاصيل.

مقتل  3ع�سكريين ( ...تتمة �ص)9

كيف قر�أ االتحاد ( ...تتمة �ص)9

وفي وقتٍ سابق ،أ ّكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية وجود قوات خاصة لبالده
في ليبيا ،وذلك على خلفية أنباء تحدثت عن مقتل عدد من هذه القوات األحد الماضي.
وفي تصريحات نقلها عنه رادي��و فرانس انترناسيونال ،قال المتحدث ستيفان لوفول:
«بالتأكيد يوجد هناك (في ليبيا) قوات خاصة لنا للمساعدة ..فرنسا تتواجد في كل مكان
لمكافحة اإلرهاب» ،دون أن يعلق على أنباء مقتل جنود فرنسيين.
وكانت وسائل إعالم قد نقلت في وقت سابق أنّ جنديين من القوات الفرنسية الخاصة لقيا
مصرعهما ،األحد الماضي ،إثر إسقاط مسلحين ببنغازي مروحية كانا يستقالنها.
من جانبها ،ذكرت صحيفة «لو باريزيان» الثالثاء أنّ ميليشيات متطرفة أسقطت مروحية
كان على متنها جنديان قرب مدينة بنغازي» شرقي ليبيا.
وتبنت ميليشيا تطلق على نفسها اسم «سرايا الدفاع عن بنغازي» المسؤولية عن الهجوم
على وسائل التواصل االجتماعي ،قائل ًة إنّ المروحية التي أسقطت «تابعة لقوات معادية».
وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» ،فإنّ صاروخا ً (أرض-جو) أصاب المروحية .ورفضت
حينها وزارة الدفاع الفرنسية التعليق على هذه المعلومات وصنفتها بالسرية.
وكانت ظهرت تقارير في الشهور الماضية عن دعم فرنسي لقوات حفتر في قتالها ضد
خصومها في بنغازي ،من ذلك أنباء عن إقامة غرفة عمليات مشتركة في قاعدة بنينا الجوية،
وإشراف عدد من الضباط العسكريين الفرنسيين على عمليات االستطالع الجوي بطائرات بال
طيار والمراقبة وتحديد الصور وتوجيه قوات حفتر على األرض.

وتتطلب إعادة تفعيل عضويّة المملكة في االتحاد تصويت المفوضية اإلفريقية التي جددت ،رئيستها
نكوسازانا دالميني زوما خالل قمة كيغالي ،دعمها الستقالل الصحراء الغربية عن المغرب.
وعلى الرغم من أنّ رسالة العاهل المغربي التي طالب فيها بالعودة إلى االتحاد لم تشترط األمر
بتعليق عضوية الصحراء الغربية؛ فإنّ مقترحا ً ت ّم تداوله داخل أروقة االتحاد يساند عودة المغرب
وطرد البوليساريو ،ووقعت على المقترح حتى اآلن اثنتين وعشرين دولة عضوا ً في االتحاد اإلفريقي،
أع ّربت عن استعدادها للضغط من أجل قبوله.
ولم تتم قراءة رسالة العاهل المغربي أمام اجتماع كيغالي ،كما لم تتم قراءة مقترح تعليق عضويّة
الصحراء الغربية ،نتيجة النشغال المجتمعين بانتخاب رئيس جديد للمفوضية اإلفريقية.
ويثير القرار المغربي المفاجئ بالعودة إلى االتحاد ،على الرغم من أن موقفه من قضية الصحراء لم
تتغير؛ يثير العديد من التساؤالت حول دالالت عودة المغرب في هذا التوقيت بالذات.
ومن الواضح أنّ الرباط تسعى الستغالل ثقلها االقتصادي والثقافي في القارة اإلفريقية من أجل
دعم مقترحها للحكم الذاتي في الصحراء الغربية؛ وهو أمر لن يكون متاحا ً إال إذا ت ّم وضع حد لسياسة
المقعد الفارغ التي لم تجد نفعاً ،بل أضعفت الموقف المغربي الذي أخلى ساحة الدبلوماسية اإلفريقية
لخصومه.
وت��رى الباحثة في العالقات الدولية بجامعة باريس األول��ى خديجة محسن أنّ المغرب أظهر
استعداده لتجاوز العقد وانتهاج طريقة جديدة في إدارة النزاع الصحراوي ،بعد أن أدرك أنّ سياسة
االنعزال وتجميد العضوية ال تخدم أهدافه في البحث عن حل للقضية.

تكتل المعار�ضة البحرانية في بريطانيا يدعو لح�ضور وقفة ت�ضامنية

المنامة تنتقد «التدخل» البريطاني والأميركي في ال�ش�ؤون الداخلية
اع���ت���ب���رت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
البحرينية ،التصريحات البريطانية
واألميركية المنتقدة لقرار حل جمعية
الوفاق الوطني المعارضة «تدخالً
ً
مرفوضا في الشؤون الداخلية».
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن
بيان أصدرته الوزارة قولها ،إن القرار
الصادر عن القضاء البحريني بحل
جمعية الوفاق الوطني اإلسالمية
المعارضة والمتهمة برعاية اإلرهاب
والعنف «تتوافر فيه كافة مقومات
ومعايير العدالة والنزاهة والشفافية
واالستقاللية».
وأوردت ال���وك���ال���ة ن���ق� ً
ل�ا عن
ال��ب��ي��ان « ُت��ع��رب وزارة خارجية
مملكة البحرين عن أسفها الشديد
للتصريح الصادر عن السيد بوريس
جونسون وزي��ر خارجية المملكة
المتحدة ،وكذلك البيان الصادر عن
وزارة خارجية ال��والي��ات المتحدة
األميركية».
وع��ب�� ّرت بريطانيا ع��ن قلقها
العميق حيّال الحكم الصادر في
البحرين األح���د ال��م��اض��ي ،وحث
وزي��ر خارجيتها الجديد بوريس
ج��ون��س��ون ف��ي ب��ي��ان��ه الحكومة
البحرينية على ضمان الحريات

السياسية لجميع مواطنيها.
ك��م��ا ق��ال��ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
األم��ي��رك��ي��ة إنّ ال��خ��ط��وات ال��ت��ي
اتخذتها الحكومة البحرينية في
اآلون��ة االخ��ي��رة «لقمع المعارضة
غير العنيفة تق ّوض االستقرار في
البحرين والمنطقة ،وتوتر الشراكة
األمريكية مع حليفتها الخليجية».
وردت الخارجية البحرينية في
بيانها معربة ع��ن أملها ،ف��ي «أن
تراعي ال��دول الحليفة والصديقة
مصالح مملكة البحرين التي تحرص
على مراعاة مصالح جميع الحلفاء
والشركاء ،حفاظا ً على العالقات
التاريخية المتميزة التي تربطها
بالمملكة ولضمان األمن واالستقرار
في المنطقة».
م��ن جهته ،أع��رب األم��ي��ن العام
لألمم المتحدة بان كي م��ون« ،عن
األس���ف» إزاء ح��ل جمعية الوفاق
البحرينية.
وقال بان كي مون في بيان أصدره
مساء اإلثنين «أشعر باألسف إزاء
حل جمعية الوفاق ،وهو أكبر حزب
سياسي معارض في البحرين .إن
تلك الخطوة هي األحدث في سلسلة
من القيود على الحق في التجمع

السلمي وحرية تكوين الجمعيات،
وحرية التعبير في البحرين» ،على
حد تعبير البيان.
إل��ى ذل��ك ،دعّ ��ا تكتل المعارضة
البحرانية في بريطانيا المسلمين
واألح���رار ف��ي ه��ذا البلد ،لتسجيل
موقف ديني وإنساني م��ع شعب

ال��ب��ح��ري��ن ب��ع��د اس��ت��ه��داف ق��وات
ال��ن��ظ��ام ال��ب��ح��ري��ن��ي وال��س��ع��ودي
لغالبية الشعب ،وذلك أمام السفارة
البحرينية غدا ً الخميس.
وت��أت��ي ه���ذه ال���دع���وة الي��ص��ال
الصوت واليقاف الحرب الوجودية
على الشعب البحريني ،والتي تنذر

بتقويض األم��ن واالستقرار محليا ً
واقليمياً ،وتحتاج وقفة ج��اده من
أجل كبح جماح الجنون التكفيري
ال��ذي يريد بهذه األم��ة أن تنشغل
ف��ي ح��رب طائفية خ��دم��ة أله��داف
االستكبار والصهاينة والتكفيريين
والطغاة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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11

12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مرفأ في المغرب
2 .2أمسيات ،ماء جارية
3 .3ضمير منفصل ،قادم ،من أنواع الرخام
4 .4مدينة في أقصى جنوب سيناء على البحر األحمر،
أوتوماتيكي
5 .5من األطراف ،ضمير متصل ،خادم
6 .6جزيرة أندونيسية ،ظهر من بعيد ،سكان البادية
7 .7مدينة ألمانية ،عائلة أديب لبناني راحل
8 .8إستمر األمر ،الطرائف
9 .9قبّلت ،يحفرها
1010بشر ،من األبراج ،مقياس مساحة
1111ف ّوضتمّ ،
ألطخ بالعار
1212أحدّث ،فاني وهالك ،لسان النار

1 .1أول رائد فضاء أميركي ،خبر
2 .2خاصتي ،جاوبا ،مدينة نيجيرية
3 .3دخل فجأة ،مرفأ في قبرص
4 .4دولة أوروبية ،لإلستفهام عن العدد
5 .5سقي ،للنفي ،مرفأ في البرازيل
6 .6خبز يابس ،مدينة سويسرية ،ضرب باليد
7 .7مدينة إيطالية ،عاصمة النيجر
8 .8حرف عطف ،مدينة في فلسطين
9 .9يشي ،بارزا ً محاسن وعيوب الكالم
1010ممر في جبل لبنان الغربي ،أرشد
1111فاقد الزوجة ،قماره على
1212بلدة لبنانية ،أسقط في اإلمتحان

Ghostbusters
ف �ي �ل��م ك��وم �ي��دي زاك وودز
من اخرا بول فيغ .مدة العرض
 116دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،293657148 ،654182379
،182539467 ،718493625
،537264981 ،946718253
،425971836 ،869345712
371826594

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ماسيف سنترال  ) 2دس،
الي��ت ،اليا  ) 3يفرح ،راس��ل ،مل
 ) 4نيفادا ،ايران  ) 5ينالون ) 6
ارق ،هيراكليس  ) 7ال ،دموع ،اتم

 ) 8شمتا ،نكتب ،اب  ) 9مالمو،
مالين  ) 10سلب ،دالل ،دعم ) 11
لساني ،فرن  ) 12له ،يا ،نابولي.
عموديا:
 ) 1مدينة الشمس  ) 2اسفي،
رام ال��ل��ه  ) 3رف��ي��ق ،تلبس ) 4

ت��ل��ح��ان ،دام ،اي  ) 5ف��ا ،داه��م،
ودنا  ) 6سيراليون ،لي  ) 7نتأ،
ورعكما  ) 8سانا ،تألفا  ) 9رالي،
كابل ،رب  ) 10ال ،رحلت ،يدنو
 ) 11ليما ،يمانع  ) 12الناس،
ماي.

 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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Now you see me 2
فيلم تشويق بطولة جيسي
إي�س�ي�ن�ب�ي��رغ م��ن اخ� ��راج جون
م ت� �ش ��و .م� ��دة ال� �ع���رض 129
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي).
Finding Dory
فيلم ت�ص��وي��ري بطولة الين
دي�غ�ي�ن��ري��س م��ن اخ� ��راج ان ��درو
س�ت��ان�ت��ون وان �غ��وس ماكالين.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  103دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س �ل �ي �ن��اس ،س�ي�ت��ي كومبلكس،
س� �ي� �ن� �م ��ا س � �ي � �ت� ��ي ،ف� ��وك� ��س،
غاالكسي).
The Legend of Tarzan
فيلم تشويق بطولة اليكسندر
سكارسغارد من اخ��راج ديفيد
ي ��ات� �ي ��س .م� ��دة ال� �ع���رض 110
دقائق ،ABC( .الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).

بالحالل
فيلم دراما بطولة دارين حمزة
من اخراج اسعد فوالدكار .مدة
ال �ع��رض  94دق �ي �ق��ة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،امبير ،فوكس،
سينمال).

