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تتمات  /ت�سلية
«الديمقراطية» تكمل ( ...تتمة �ص)9

وأ َّكد البرلماني الروسي أنَّ موسكو بدورها تستطيع أن
للجانب التركي صورا ً من أقما ٍر صناعية تظهر فيها
تقدم
ِ
معابر لتهريب األسلحة والمسلحين إلى سورية ،مشيرا ً
أنَّ أنقرة قد تقبل المقترح الروسي ،و هي بالفعل قد بدأت
بدراسته.
في غضونِ ذلك ،أعلن السفير الروسي في إيران ليفان
جغاريان أنَّ موسكو وطهران تتعاونان بشك ٍل وثيق على
مستوى وزارتي الدفاع للبلدين في إطار تسويَّة األزمة في
سورية.
وق��ال جغاريان «روس��ي��ا وإي���ران تتعاونان بنشاط
بشأن القضية السورية .ويشارك بلدانا في مجموعة دعم
سورية التي أقيمت في إطارها عالقات ثقة مع شركائنا
اإليرانيين .عالو ًة على ذلك ،تجري بشك ٍل مستمر مشاورات
ثنائية بشأن الشرق األوسط على مستوى نواب وزيري
الخارجية للبلدين ،ويتصدر الوضع في سورية جدول
أعمال هذه المشاورات .ويدل كل هذا العمل على أنَّ مواقف
موسكو وطهران حول سورية متقاربة إلى حد كبير»،
معربا ً عن أمل ِه في أن تسمح الجهود المشتركة للبلدين
بتحقيق االستقرار في سورية.
ميدانياً ،ن َّفى االعالم الحربي المركزي التابع لحزب الله
في سورية ،األنباء عن تمكن المسلحين من قطع طريق
خناصر ،المؤدي إلى حلب ،مؤكدا ً استمرار حركة السير
عليه دخوال ً وخروجا ً من المدينة.

قوات البي�شمركة ( ...تتمة �ص)9

وف��ي السياق ،استعاد الجيش ال��س��وري السيطرة
على محميَّة الغزالن القريبة من خناصر ،بعد دخول
المسلحين إليها ليالً ،بعد أن كان قد أخلى نقاطه داخل
المحميَّة الواقعة على طريق خناصر في ري��ف حلب
الجنوبي تحت ضغطِ هجو ٍم عنيف ش َّنه مسلحون يهدف
إلى قطع طريق خناصر الواصل بين مدينة حلب ووسط
وغربي سورية.
وفي السياق ،سيطرة «قوات سورية الديمقراطية» على
مدينة منبج شمال سورياة بالكامل ،وأخرجت 6000
مدني إثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم «داعش».
وف���ي وق���تٍ س��اب��ق ،أع��ل��ن ال��ن��اط��ق ال��رس��م��ي باسم
«الديمقراطية» شرفان درويش ،عن بد ِء هجوم من المقرر
أن يكون األخير ضد عناصر التنظيم في المدينة ،و قال
«هذه هي العملية األخيرة والهجوم األخير».
مسلحوا «داع��ش» اختطفوا قبل انسحابهم من حي
السرب في منبج باتجاه جرابلس حوالي  2000مدني،
وفق ما أ ّك��د دروي��ش ،وق��ال أنهم «استخدموا المدنيين
كدروع بشرية خالل انسحابهم إلى مدينة جرابلس ،ما
ٍ
منعنا من استهدافهم».
وأوض��ح دروي��ش أنَّ المدنيين المخطتفين هم «من
سكان حي السرب وأخرين اختطفوا من المربع األمني
وأحياء أخرى» ،مشيرا ً إلى أنَّ الديموقراطية «تمكنت من
إنقاذ نحو  2500أخرين كانوا محتجزين لدى التنظيم».

دفعة مالية لم�صر ( ...تتمة �ص)9
وتابع أنه باإلضافة إلى  4مليارات دوالر ،التي
سيصرفها الصندوق لمصر خ�لال العام األول من
البرنامج ،فإنَّ البنك الدولي سيدفع مليار دوالر بمجرد
إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.
ومن بين اإلصالحات التي ت َّم االتفاق عليها بين
مصر وال��ص��ن��دوق تخفيضات ف��ي ال��دع��م الحكومي

لبعض السلع ،واستحداث ضريبــة القيمة المضافة،
وتقليص االج��راءات البيروقراطية أمام المستثمرين
األجانب .ويريد الصندوق أيضا ً من مصر أن تركز
سياستها النقدية على تخفيف الشح المزمن في
العملة األجنبية وخفض معدل التضخم إلى رقم في
خانة اآلحاد.

الأمم المتحدة ( ...تتمة �ص)9
وأض��اف كوبلر أنَّ القوة الجويَّة األميركية بمفردها
ال يمكنها كسب المعركة ضد تنظيم «داع��ش» في ليبيا،
ودعَّ ا الفصائل المتناحرة إلى دع ِم حكومة الوفاق .وقال
«ضربات األميركيين ال يمكنها بمفردها هزيمة الدول ِة
اإلسالمية .يجب أن تكون المعركة ليبية .س ُتحسم بقواتٍ
بريَّة».
ه��ذا و ُتكافح حكومة الوفاق الوطني الليبية من أج ِل
بسط سلطتها على البالد التي تمزقها الصراعات السياسية
والمسلحة ،مما يفرض تحدياتٍ إضافية عليها ،في وقتِ
نفسه تحاول فيه إلحاق الهزيمة بتنظيم «داعش» اإلرهابي.
وتشتبك قوات موالية للحكومة ومدعومة بضرباتٍ
جو ّي ٍة أميركية مع مسلحي «داعش» ،في مدين ِة سرت منذ
بداية الشهر الحالي ،وقالت هذا األسبوع إنها سيطرت على
أهم المواقع التي كانت بحوز ِة مسلحي تنظيم «داعش».
ميدانياً ،تمكنت القوات الخاصة الليبية «الصاعقة»

بالتعاون مع مديرية أمن منطقة البريقة ،مساء أول أمس،
من تحرير  23عامالً مصريا ً من قبضة مسلحين كانوا
اختطفوهم بداية األسبوع الجاري.
ونقل موقع «المصري اليوم» عن مصد ٍر عسكري قوله،
إنَّ كافة العاملين الـ 23المصريين بخير وبصح ٍة جيدة،
وهم لدى القوات الخاصة الليبية لحين اإلعداد والتجهيز
لعودتهم إلى مصر.
فيما علمت «بوابة إفريقيا اإلخبارية» من مصاد ٍر أمنية،
أنَّ عملية تحرير الرهائن المصريين ت َّمت قرب منطقة
«البريقة» شمال اجدابيا ،ولم تفصح المصادر عن مصير
الخاطفين وال الجهة التي قامت بالعملية.
وت َّم توقيف  23عامالً مصريا ً من قبل جماعة مسلحة
بمدينة البريقة الواقعة على سواحل البحر األبيض
المتوسط ،عندما كانوا في طريق عودتهم إلى مصر بداية
األسبوع.

البحرين :احتجاز رجال الدين مع متهمين جنائيين
في �سجن الحو�ض الجاف
أفادت معلومات من داخل البحرين أنَّ السلطات األمنية
نقلت معظم رجال الدين الشيعة الذين اعتقلتهم مؤخ ًرا
إلى عنبر  8في سجن الحوض الجاف ،وهو العنبر الذي
يتواجد فيه السجناء الجنائيون ،عدا رجل دين واحد ت َّم
وضعه في عنبر رقم .1
وبحسب موقع مرآة البحرين ،لم تكن المعاملة التي
يالقيها رجال الدين الشيعة هناك مغايرة لطريقة التعامل
مع المعتقلين السياسيين اآلخرين ،ولم يتم مراعاتهم
نظ ًرا لوضعهم االجتماعي أو تقدمهم في السن.
ووفق المعلومات ،فإنه ت ّم إي��داع رجال الدين داخل
الزنازين التي ال يتم فتحها نهائيًا ،وكل مجموعة منهم
في زنزانة ،وال يسمح لهم بالخروج للباحة الخارجية
(الفنس) ،حالهم كحال بقيَّة السجناء السياسيين الذين
يعانون من هذه األوضاع منذ أشهر عديدة.
ويؤكد بعض المعتقلين أنَّ أوضاع السجون ساءت بعد
قيام الملك بتعيين العقيد يوسف العربي مدي ًرا للسجون
منتصف تموز الماضي ،وه��و من أش��ارت إليه منظمة
«هيومن رايتس ووتش» في  ،2010واتهمته بالتعذيب

واستخدام الصعق الكهربائي لنزع اعترافات المعتقلين.
ومؤخ ًرا أمر العقيد يوسف العربي بتركيب جهاز أشعة
( )XRYمشابه لما هو موجود في المطارات ،لتفتيش
المالبس والكتب التي تدخل إلى المعتقلين ،ولتفتيش
عوائل المعتقلين ً
أيضا ،إمعا ًنا في مزيد من التضييق.
أم��ا عن المشاكل األخ��رى التي ال ي��زال يعاني منها
المعتقلون ،فهي تكمن في الحاجز الزجاجي أثناء الزيارات،
عدم وجود الطعام الكافي في الكافتيريا (الكانتين) ،وكل
ما هو موجود ،متوفر بأسعار باهظة.
وكان أحد أعضاء الصليب األحمر قد زار سجن الحوض
الجاف قبل أسابيع ،واطلع على أوضاع وأحوال المعتقلين
هناك ،ووعد بزيارة السجن مع وفد من المنظمة ،وكان
خصوصا
السجناء يتوقعون بعض التغيير إلى األفضل،
ً
بعد استشهاد الشاب حسن الحايكي ،إال أنَّ شي ًئا لم
يتغير ،فيما لم يزر وفد الصليب األحمر سجن الحوض
الجاف بعد كما وعد ممثل المنظمة السجناء قبل أسابيع،
وهي الزيارة التي يترقب السجناء نتائجها وانعكاسها
على أوضاعهم.

وفي السياق ،أفاد ضابط بالجيش العراقي ،بإستعادة قرية
جنوبي ناحية القيارة التابعة إلى محافظة نينوى من خالل
هجوم ش َّنه الجيش العراقي على مواقع لـ»داعش» في الناحية،
مشيرا ً إلى أنَّ الهجوم أس َّفر عن تدمير ثالث سيارت مفخخة تابعة
للجماعة اإلرهابية.
وقال الرائد أمين شيخاني في حديث لـ السومرية نيوز ،إنَّ
«الجيش العراقي شنَّ  ،صباح أمس ،هجوما ً على مواقع تابعة
لتنظيم «داعش» في ناحية القيارة ،ما أس َّفر عن استعادة قرية
إمام الواقعة جنوب مركز الناحية والتي تضم نحو ألف أسرة».
وأضاف شيخاني ،أنَّ «الهجوم أسفر أيضا ً عن تدمير ثالث سيارات
مفخخة تابعة لداعش» ،مؤكدا ً «عدم وقوع أيَّ خسائر في صفوف
الجيش العراقي».
من جهته ،أعلن القيادي في الحشد الشعبي بالعراق جبار
المعموري ،عن مقتل أحد أبرز مفخخي المنازل السكنية في قضاء
الشرقاط شمال مدينة تكريت ،والملقب بـ»األعور» جراء انفجار
منزل أثناء تفخيخه .وأفاد موقع «السومرية نيوز» أنَّ المعموري
قال« :إنَّ أحد أبرز مفخخي المنازل السكنية في قضاء الشرقاط
( 120كم شمال تكريت) والملقب باألعورُ ،قتل مع أحد مرافقيه
بانفجار منزل أثناء تفخيخه في القضاء».
وأضاف« :أنَّ األعور هو من قيادات الخط الثاني في ما يسمى
بوالية صالح الدين ،وهو عراقي الجنسية وفي العقد الرابع من
عمره ،ويترأس مفرزة تورطت بتفخيخ وتفجير عشرات المنازل
في الشرقاط والمناطق المحيطة به».
يُذكر ،أنَّ قضاء الشرقاط سقط في قبضة جماعة «داعش»
في شهر حزيران عام  ،2014ويُعد القضاء أهم معاقل الجماعة

يُذكر أنَّ القوات األمنية من الجيش والبيشمركة والحشد الوطني
تخوض عملياتٍ عسكرية في قضاء مخمور وقرب مدينة الموصل،
لتحريرها من سيطرة «داع��ش» ،حيث تحرز تلك القوات تقدما ً
ملحوظا ً وتكبد الجماعة اإلرهابية خسائر في األرواح والمعدات.

اإلرهابية في محافظة صالح الدين.
وعلى صعي ٍد متصل ،قال مصدر أمني في محافظة األنبار إنَّ
القوات المشتركة تمكنت من صد  3هجمات انتحارية بأحزم ٍة
ناسفة باتجاه البوعيسى شمالي الرمادي.

تقرير �أممي :مقتل � 3.7ألف مدني في اليمن منذ مار�س 2015

النواب الأميركي �سيمنع �صفقة �أ�سلحة لل�سعودية قيمتها  1.15مليار دوالر
أعلن رئيس مجلس النواب في
الكونغرس األميركي ،بول راي��ان،
نيته تجميد صفقة بيع أسلحة
للمملكة العربية السعودية قيمتها
 1.15مليار دوالر.
وق����ال راي����ان لمجلة «ف��وري��ن
بوليسي» إن��ه سيعمل مع ائتالف
ي��ض��م م��م��ث��ل��ي��ن ع���ن ال��ح��زب��ي��ن
الديموقراطي والجمهوري لدراسة
إمكانية منع هذه الصفقة ،موضحا ً
أنَّ «ال��س��ع��ودي��ة ش��ري��ك ال يمكن
االعتماد عليه وس��يء السمعة في
مجال احترام حقوق اإلنسان ،وعلينا
ع��دم اإلس���راع في بيع تكنولوجيا
متطورة لهم والمساهمة في سباق
التسلح في الشرق األوسط».
ومع ذلكُ ،تشير المجلة إلى أ ّنه
سيكون من الصعب لرايان عرقلة
االتفاقات التي ت � َّم التوصل إليها
بين واشنطن والرياض ،والتي تعد
شركة ،General Dynamics
إح���دى أك��ب��ر ش��رك��ات ال��ع��ال��م في
ت��ص��ن��ي��ع اآلل����ي����ات ال��ع��س��ك��ري��ة
والفضائية ،أحد أطرافها ،آخذا ً بعين
االعتبار النفوذ الذي تحظى به هذه
الشركة في الكونغرس األميركي.
ويتوقع أن تحصل السعودية،
في إطار الصفقة التي وافقت عليها
الخارجية األميركية مطلع األسبوع
الجاري ،على  130دبابة من طراز
«أبرامس» ،و 20مدرعة وغيرها من
اآلليات العسكرية .وأمام المشرعين
األميركيين أقل من  30يوما ً لمنع
تنفيذ ه��ذه االتفاقية ،وه��و ق��رار ال
حق
يتخذه الكونغرس األميركي في ِ
الصفقات العسكرية إال نادرا ً جداً.
وك���ان مستشار وزي���ر ال��دف��اع
السعودي أحمد عسيري أعلن سابقا ً
عن تفعيل العمليات التي يخوضها
التحالف العربي بزعام ِة الرياض
ضد حركة «أنصار الله» في اليمن،
حيث ال ت��زال المواجهة مستمرة
بينها وبين القوات الحكومية منذ
عامين ،وازدادت ح��دة بعد تدخل
التحالف العربي ،في آذار الماضي،
دع��م �ا ً للرئيس اليمني عبد ربه
منصور هادي.

إلى ذلك ،أعلنت األمم المتحدة،
أم��س ،أنَّ أكثر من  3.7أل��ف مدني
وج���رح أكثر م��ن  6.5ألف
سقطوا ُ
أخرين جراء األزمة اليمنية منذ آذار
 ،2015محذر ًة من أنَّ عدد الضحايا
يزداد باستمرار.
وأفادت المتحدثة الرسميَّة باسم
مكتب مفوض األمم المتحدة السامي
لحقوق اإلنسان رافينا شامداساني،
أث��ن��اء م��وج��ز صحفي ع��ق��دت��ه في
جنيف ،بأنَّ عدد الضحايا المدنيين
لألزمة اليمنية خالل هذه الفترة بلغ
 10270شخصاً ،هم  3704قتلى
و 6566جريحاً.
وأضافت المسؤولة األممية أنَّ
أع��داد الضحايا ترتفع باستمرار
خالل األسابيع الماضية ،إذ سقط
في تموز ما ال يقل عن  60مدنياً،
فضالً عن جرح  123أخرين ،بينما
لقي  49مدنيا ً مصرعهم وأصيب 77
أخرون منذ الجمعة الماضية.
وأش��ارت المتحدثة إلى أنَّ األمم
المتحدة رصدت مقتل  223شخصا ً
وجرح  466أخرين بين المدنيين،
منذ إع�لان نظام وقف إط�لاق النار
باليمن في  11نيسان الماضي.
وحملت شامداساني أطراف األزمة
كافة مسؤولية ما يجري في البالد،
موضح ًة أنَّ الحوثيين هم الذين
يتحملون أكبر قدر من المسؤولية
عن استهداف المدنيين حتى أواخر
ت��م��وز ،بينما ت��ض��رر المواطنون
األب��ري��اء ،خالل األسبوع الماضي،
بالدرجة األول��ى من الغارات التي
ينفذها طيران التحالف العربي،
الذي تقوده السعودية.
يُذكر أنَّ األزم��ة اليمنية اندلعت
في آب  ،2015مع بدء التصعيد بين
الرئيس عبد ربه منصور هادي من
جهة وجماعة «أنصار الله» والقوات
الموالية للرئيس السابق علي عبد
الله صالح من جهة أخرى ،وبلغت
األزم��ة أعنف مراحلها بعد تدخل
التحالف العربي في آذار .2015
وتحتضن عاصمة الكويت منذ 21
نيسان مشاورات السالم بين ممثلي
الحكومة والحوثيين وحزب صالح،

والتي تجري برعاية المبعوث األممي
إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد
بهدف بلوغ ح ٍل سلمي لألزم ِة الدامية
التي تعاني منها البالد.
ميدانياً ،شنّ التحالف السعودي
غ��ارات مكثفة على مناطق متفرقة
في المحافظات اليمنية ،بالتزامن
مع مواجهات ميدانية في صنعاء
وتعز والحدود اليمنية السعودية،
حيث استشهد  6أشخاص بينهم
نساء وأطفال بغارة جويَّة للتحالف
استهدفت سيارتهم ف��ي مديرية
صعّ فان ،بالتزامن مع تدمير طائرات
مكحلة ال��واص��ل
التحالف جسر
ُ
بين العاصمة صنعاء ومحافظة
الحديدة الساحلية غربي اليمن.
وش ّنت مقاتالت التحالف أكثر
من  20غارة جويَّة على معسكري
�ص � َم��ع وال��ف��ري��ج��ة أم���ت���دادا ً إل��ى
ال� ّ
قاعدة الديلمي الجويَّة في الناحي ِة
الشمالية .كذلك طاولت الغارات
جبل ال��ر ْي��د ف��ي م��دي��ري��ة س ْنحان
ومنطقة النهدين جنوباً ،ومنطقة
الصباحة ف��ي م��دي��ري��ة بني مطر
ُ
ف��ي الضاحية الغربية للعاصمة
صنعاء.
وتأتي الغارات الجويَّة للتحالف
وق��ع تقدم ق��وات
ال��س��ع��ودي على
ِ

ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية في
مديرية ِن� ْه��م ،حيث أعلنت وزارة
الدفاع اليمنية عن استعادة الجيش
واللجان سيطرتهما على مناطق
المدْفون ووادي مِلح وأجزاء كبيرة
م��ن منطقة ملح ووادي ش ْيحان،
وصوال ً إلى منطقة أبو ُلحوم ،وذلك
بالتزامن مع سقوط قتلى وجرحى
بينهم ال��ق��ي��ادي الميداني صالح
مجوحان إث��ر اس��ت��ه��داف الجيش
واللجان الشعبية لتجمعهم خلف
منطقة المَجا ِوحة بمديرية ِنهْم
عند األط���راف الشمالية الشرقية
للعاصمة صنعاء.
وف��ي تعز تتواصل المواجهات
العنيفة بين ق��وات الرئيس هادي
المدعومة بالتحالف السعودي
من جهة وق��وات الجيش واللجان
الشعبية من جهة ثانية ،في منطقة
ثعبات بعد ساعات من مقتل وجرح
عدد من قوات الرئيس هادي بينهم
قيادات من تنظيم القاعدة ،بحسب
ما أفاد به مصدر عسكري للميادين
في المنطقة ذاتها شرقي المدينة.
ك��ذل��ك اح��ت��دم��ت ال��م��واج��ه��ات
العنيفة بين الطرفين في مديرية
ح ْيفان جنوبي شرق المحافظة.
أما محافظة الجوف فقد قصفت

القوة الصاروخية للجيش واللجان
تجمعات ق��وات الرئيس ه��ادي في
مناطق الخنجر والتبة الحمراء
والخليفين بمديرية الخب والشعف
شمالي المحافظة الصحراوية شرق
اليمن.
وف��ي صعدة فقد ش ّنت طائرات
التحالف السعودي سلسلة غارات
ع��ل��ى م��دي��ري��ت��ي س��ح��ار وال��ظ��اه��ر
الحدوديتين غربي المحافظة شمال
اليمن.
أم����ا ع��ل��ى ال���ح���دود اليمنية
ال��س��ع��ودي��ة ف��ق��د ش � ّن��ت ط��ائ��رات
ال��ت��ح��ال��ف ال��س��ع��ودي سسلسلة
غ��ارات على جبل ال ُكرس بمديرية
حَ �� ْي��ران ،ك��ذل��ك استهدفت غ��ارات
مماثلة مديرية حرض الحدودية في
محافظة حَ جة غرب اليمن.
ف��ي غ��ض��ون ذل��ك أعلنت وزارة
ال��دف��اع اليمنية ع��ن قصف ق��وات
ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان ق��ي��ادة ال��ف��واز
العسكرية ف��ي الشرفة وموقعي
ال��س��دي��س وال��ص��وح العسكريين
بصليات من الصواريخ ،كذلك دم ّر
الجيش واللجان آليتين عسكريتين
ومخزن أسلحة للقوات السعودية
ف���ي م���واق���ع ال��م��خ��روق ب��ن��ج��ران
السعودية.
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1رأس في أسبانيا على األطلسي
2 .2مدينة إيطالية ،جوهر ،من الزهور العطرة
3 .3يقضي ليلته ،مدينة في نيجيريا
4 .4ضمير متصل ،مذنب شهير ،وكالة أبحاث الطيران
والفضاء األميركية
5 .5من المخلوقات ،مدينة لبنانية
6 .6ضرب ،دولة إسالمية ،حرف نصب
7 .7مدينة بريطانية ،عندنا
8 .8يدعم ،أول ميكانيك ،فسق وزنى
9 .9حرف أبجدي مخفف ،نهر في رومانيا من روافد الدانوب
1010إسم عدد من ملوك اللخميين والغساسنة ،نأنس
1111برز ،نفاخره
1212مدينة أوكرانية ،من الحشرات ،أرشد

1 .1أديب لبناني راحل
2 .2مدينة يونانية ،مدينة في األرجنتين
3 .3ظهرا من بعيد ،بدين ،حصل على
4 .4شاهدتها ،أليف
5 .5عمل مبدع ،أضاء ،وثقا بالشخص
6 .6أف ّوض ،يتممان العمل
7 .7شهر ميالدي ،من األنبياء
8 .8إل��ه العاصفة ل��دى األكديين ،خاطركم ،من األسماء
الخمسة
9 .9جزيرة دانماركية كبيرة شمال ش��رق كندا ،ينكش
الصوف
1010بكى ،يسحقاه
1111كسب ،أبناء
1212عائلة ،الجحيم ،حيوان ضخم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،781249536 ،396175824
،879521643 ،254683179
،435796218 ،162834957
،518367492 ،923458761
647912385

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1عامر بن الطفيل  ) 2لما،
اي��ل ،اب  ) 3قاتلت ،سايرنا ) 4
م�لأ ،وات��رل��و  ) 5راس��ل ،اام��ر ) 6
انوي ،كلم ،ااا  ) 7ال ،راس االنوف

 ) 8نابلس ،اسست  ) 9حمانا،
ن��دم  ) 10لسع ،دلتا ،دن��س 11
) قمعنا ،مين  ) 12بط ،نامتسو،
بد.
عموديا:
 ) 1علقمة الفحل  ) 2ام��ال،

نا ،مسقط  ) 3ماتارو ،ناعم ) 4
ايران ،عن  ) 5باتوس ،ابادنا ) 6
ني ،الكسل ،الم  ) 7الست ،السنت
 ) 8ارامل ،دامس  ) 9طويال ،اام،
يو  ) 10رومانس ،دن  ) 11يان،
راوسون  ) 12لبنا ،افت ،سرد.

 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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Suicide Squad
فيلم دراما بطولة ويل سميث.
مدة العرض  130دقيقة،ABC( .
السساليناس،سيتيكومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس ،سينمال).
Viral
ف��ي��ل��م رع����ب ب��ط��ول��ة صوفي
ب��ل�اك دي��ل��ي��ا م���ن اخ�����راج هنري
جوست واري���ل ستشلمان .مدة
ال���ع���رض  85دق��ي��ق��ة،ABC( .
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
Ice Age: Collision
Course
فيلم تصويري بولة ستيفاني
بيتريز من اخراج مايك تورمير.
مدة العرض  94دقيقة،ABC( .
ك���ون���ك���ورد ،س��ي��ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
Mike and Dave Need
Wedding Dates
فيلمكوميديبطولةزاكافرون
من اخ��راج جايك سيزمانسكي.
مدة العرض  98دقيقة،ABC( .
س���ي���ت���ي ك���وم���ب���ل���ك���س ،دي����ون����ز،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
Nerve
ف��ي��ل��ك ت���ش���وي���ق ب���ط���ول���ة ام���ا
روب����رت����س م����ن اخ�������راج هنري
ج���وس���ت .م����دة ال���ع���رض (الس
س��ال��ي��ن��اس ،ABC ،سينمال،
امبير ،فوكس ،سينما سيتي).
Star Trek Beyond
فيلم ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة كريس
باين م��ن اخ���راج جوستين لين.
مدة العرض  120دقيقة،ABC( .
السساليناس،سيتيكومبلكس،
سينمال ،سينما سيتي).

