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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش اليمني واللجان ( ...تتمة �ص)9

وأطلق الجيش اليمني واللجان الشعبية أكثر
من  46صاروخا ً على مواقع العين الحارة والخوبة
وال��س��ودة ومحطة غ��از ف��ي سلعة ،كما قصفت
مدفعيتهما موقع نهوقة بنجران ما أدى الى إحراقه
بالكامل.
وتابع الجيش واللجان الشعبية تقدمهما بمناطق
عصيفرة ،وجبل العريش ،ووادي حديد ،كما حاصرا
عناصر لـ «تنظيم القاعدة» بمنطقة الروضة في
محافظة تعز وكبدوهما العشرات من القتلى.
في المقابل ال يزال العدوان السعودي يشن غاراته
على الشعب اليمني حاصدا ً المزيد من الضحايا،
فعلى صعيد محافظة صنعاء ارت��ك��ب ال��ع��دوان
السعودي مجرزة جديدة بحق مدنيين معظمهم
من النساء واألطفال بعدما قصفت طائراته منازل
لمواطنين في منطقة بيت معياد بالعاصمة صنعاء،
ما أدى الى استشهاد أكثر من  60مواطنا ً معظمهم من
األطفال والنساء.
ونفذ طيران العدوان السعودي  9غ��ارات على
مديرية رازح ومديرية الصفراء ومنطقة مران في
مديرية حيدان ،سقط على اثرها العديد من الشهداء
والجرحى ،كما استهدف منزل السيد ب��در الدين
الحوثي في محافظة صعدة.
وأغار طيران العدوان السعودي على منطقة بيت
نعم بمديرية همدان ،وعلى جبل النهدين في محافظة
صنعاء ،واستهدف مركزا ً صحيا ً في منطقة العند في
محافظة لحج.

أما في محافظة حجة ،فقد نفذ طيران العدو 4
غ��ارات على اللواء  25م��درع في مدينة عبس و4
أخ��رى على معسكر الشرطة العسكرية في مدينة
عتق بمحافظة شبوة ،وشنّ  6غارات على المجمع
الحكومي واللواء  310في محافظة عمران.
سياسياً ،حذرت مصادر يمنية مواكبة للمشاورات
في شأن مؤتمر جنيف من ان السعودية تسعى الى
افشال انعقاد مؤتمر جنيف الذي يفترض ان يبدأ
أعماله يوم االثنين المقبل كما فعل في المرة السابقة.
ووفق وكالة «رويترز» ،ذ ّكرت المصادر اليمنية
نقالً عن ديبلوماسيين أجانب ان السعودية ال تريد
عقد المؤتمر ألنها في وضع ضعيف على األرض في
اليمن.
كما أدرج��ت المصادر اليمنية ما كتبته صحيفة
«الشرق األوس��ط» في صفحتها األول��ى عن مزاعم
بتدافع المشاركين من صنعاء ال��ى طائرة األمم
المتحدة كدليل على نوايا العرقلة واح��د مظاهر
التشويش على المؤتمر.
وأك���دت ال��م��ص��ادر اليمنية ان ال��م��ش��اورات مع
المبعوث االممي «اسماعيل ولد شيخ احمد» مستمرة،
ولم تحسم حتى الساعة قرارات المشاركة بعد حتى
يتم التدافع على طائرة صغيرة او كبيرة كما يزعم
االعالم السعودي.
وجزمت بأن هناك محاولة من السعودية لتحميل
«ان��ص��ار الله» مسؤولية العرقلة فيما المعرقل
الحقيقي هو من يضع الشروط ويحاول تحقيق

إن��ج��ازات سياسية بعد فشله ميدانياً .وختمت
المصادر اليمنية التأكيد بأن مصير انعقاد مؤتمر
جنيف يوم االثنين بيد األمم المتحدة التي يفترض
ان تمارس دور الوسيط الذي يجمع وليس الذي
يفرض شروطاً.
في المقابل ،قال الناطق الرسمي باسم «أنصار
الله» إنه «تأكيدا ً لموقفنا السابق من المشاركة في
مؤتمر جينف والذي ينص على الترحيب بأي دعوة
لألمين العام لألمم المتحدة للمكونات السياسية
المشاركة في حوار جنيف من دون وضع أي شروط
مسبقة ،فإننا حتى اآلن لم نستلم بعد أي توضيح
رسمي من قبل مبعوث األمم المتحدة عن المكونات
السياسية ال��ت��ي يفترض حضورها إل��ى مؤتمر
جنيف».
يأتي ه��ذا في وق��ت ،دع��ا ح��زب البعث العربي
االشتراكي (اليمني) الهيئات والمنظمات الدولية
للتحقيق في جرائم العدوان السعودي على اليمن
وتقديمه إلى المحكمة الدولية .وطالب الحزب في
بيان صادر عنه كل الشعوب العربية ومنظماتها
السياسية والنقابية للوقوف مع الشعب اليمني في
تصديه للعدوان السعودي.
وب��دوره��ا ،دان��ت وزارة الثقافة اليمنية تواصل
استهداف ال��ع��دوان السعودي للمدن والمواقع
والمعالم التاريخية اليمنية وآخرها استهدافه مدينة
صنعاء القديمة وسد مأرب ومدينة براقش ومعبد
صرواح وغيرها من المعالم.

بين جنيف ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

ثالثي �أ�ضواء ( ...تتمة �ص)9

فيما أعلنت األمم المتحدة ،تأجيل محادثات السالم بين األطراف المتحاربة
في اليمن التي كانت مقررة األحد إلى اليوم االثنين .وعزا بيان لألمم المتحدة
تأجيل المحادثات إلى تأخر وصول أحد الوفود إلى جنيف.
لكن حزب المؤتمر الشعبي العام يؤكد عدم تلقيه دعوة رسمية لحضور
اللقاء ،واصفا ً ذلك بأنه تالعب من مجلس األمن لحرف مسار الحوار تحت
ضغوطات سعودية.
السعودية تلعب الدور التخريبي نفسه في أي حوار يمكن أن يجمع بين
األطراف المتنازعة ،وهذا ما بدا واضحا ً في الطلبات التعجيزية والمستحيلة
التحقيق في البيان الختامي لمؤتمر المعارضة السورية الذي عقد في القاهرة،
بينما كان البيان الختامي لمشاورات المعارضة السورية في كازاخستان،
أكثر واقعية ونطقية (حسب وصفها) ،حيث قدمت ما سمته خريطة الطريق،
أكدت فيها ضرورة التسوية السلمية والحفاظ على مركزية الدولة السورية
وإنسحاب جميع المسلحين األجانب من البالد ،وضرورة تشكيل جبهة موحدة
ضد اإلرهاب.
اعتمادا ً على األسس التي تم التوافق عليها في لقاء موسكو ( ،)2وتكريس
عمل الجيش السوري على أساس الوالء الوطني والكفاءة العسكرية والقدرة
القتالية ،كمقدمة ال بد منها الستعادة األرض ووحدة الشعب والبدء بمسار
المصالحة الوطنية الكبرى.
ما بين سورية واليمن ،يبدو أن المساعي لعقد مؤتمر جنيف ،ال تزال ترتطم
بحواجز ومعوقات كبيرة ،تجعل اآلمال لنجاحه ضعيفاً ،في ظل أطراف ترفع
سقف مطالبها عالياّ .وليس لها تمثيل على األرض سوى جماعات إرهابية.
ويبدو أن انعقاد أي جوالت جدية لمحادثات في جنيف بعيدة من األفق
القريب ،بانتظار تمرير موعد الثالثين من حزيران ،الموعد النهائي للتوقيع على
التفاهم النووي االيراني.

وعلى رأسها «رويترز» التي أفادت بـ «أن الجماعات المقاتلة هناك تضم جبهة
النصرة وجماعات أخرى معارضة ال تتفق مع العقيدة الجهادية للنصرة مشيرة
أنها ملتزمة بالتنوع في سورية» ،ما يعني التزاما ً بالتنوع بعد كالم الجوالني
ومجزرة قلب لوزة ،حيث جاءت المذبحة في ريف ادلب كأكثر حدث يستحق من
العقالء أن يتكلموا عنها في ضوء استعداد «جبهة النصرة» لمعركة ريف حماة
بغية استنساخ تجربتها في ادلب على أمل الوصول الى محردة التي تصفها
قادة المجموعات بمعقل شبيحة النظام ...وهذا ما أكده أبو علي جبهة ،القيادي
في جيش الفتح بأن «الوجهة المقبلة لجيش الفتح سيكون سهل الغاب في ريف
حماة الشمالي الغربي ،بالتعاون مع غرفة عمليات سهل الغاب المكونة مسبقاً،
يليها الساحل السوري ،وريف حماة الشمالي ،فهل تخطط «النصرة» لمجزرة
جديدة بحق المسيحيين في محردة بعد الدروز في قلب لوزة؟ وهل تصل زومبا
«النصرة» الى هناك؟ تبقى الصفحة مفتوحة في رسالة تصرخ بوجوه الذئاب
الحمالن.
كفاكم ارتداء ثياب ُ

بشرى الفروي

الفرقة الذهبية تعلن(...تتمة �ص)9

الإرهاب ي�ضرب حم�ص(...تتمة �ص)9
ميدانياً ،أكد مصدر عسكري سوري إن «سالح الجو في الجيش العربي السوري
نفذ سلسلة ضربات على أوكار وتحركات التنظيمات اإلرهابية التكفيرية في
بلدة أبو الظهور وقريتي المجاص وأم جرين وشمال قرية خشير».
وأكد المصدر أن وحدات الجيش «كبدت إرهابيي التنظيمات التكفيرية خسائر
كبيرة بالعتاد واآلليات وأوقعت بينهم  150قتيالً على األقل في محيط تل
خطاب وتل األعور وسد زيزون وعلى محور معمل السكر -قرية الكفير في ريف
جسر الشغور».
وفي السويداء ،تمكنت وحدة من الجيش السوري والقوات الرديفة من قتل أكثر
من  25مسلحا ً في كمين في محيط مطار الثعلة العسكري ودمرت لهم آليات
مزودة رشاشات متنوعة.
وفي سياق متصل ،أصيب  25شخصا ً بجروح أمس ج��راء تفجير إرهابي
لميكروباص مفخخ في حي كرم اللوز بمدينة حمص.
وذكر مصدر في قيادة شرطة المحافظة أن إرهابيين فجروا سيارة ميكروباص
قرب مدرسة البحتري في حي كرم اللوز بمدينة حمص ،مضيفا ً أن كمية
المتفجرات التي كانت بالسيارة تقدر بنحو  500كلغ ما أدى إلى وقوع أضرار
كبيرة في السيارات والمنازل والمحال التجارية.

تون�س :حزب �سلفي
يدعو �إلى دولة الخالفة
دعا حزب التحرير التونسي بمناسبة عقد مؤتمره الرابع في العاصمة إلى
إقامة دولة خالفة في البالد.
وحشد الحزب اآلالف من أنصاره بهذه المناسبة التي أقيمت تحت شعار «شمال
أفريقيا مرتكز لدولة كبرى» ،رافعين رايات القاعدة هاتفين بشعارات متطرفة.
ودعا المتحدث باسم حزب التحرير رضا بلحاج في تصريح لوكالة األناضول،
جميع القوى المدنية والسياسية والعسكرية واألمنية إلى العمل على إقامة دولة
الخالفة.
يذكر أن حزب التحرير ،كان قد حصل على ترخيص بالعمل السياسي بتونس
في تموز من عام  2012وتركز أيديولوجيته المتطرفة على إقامة دولة الخالفة في
العالم اإلسالمي.
وكانت الحكومة التونسية وجهت في تموز من العام الماضي إن��ذارا ً شديد
اللهجة إلى هذا الحزب الذي يحمل أفكارا ً تتبنى دولة الخالفة وتكفر الديمقراطية،
وأمهلته  30يوما ً لوقف مخالفاته لقانون األح��زاب ،إال أن الحزب قابل ذلك
بالرفض.

على صعيد آخ��ر ،أعلن معاون قائد الفرقة
الذهبية الثالثة في محافظة االن��ب��ار العميد
عبد االمير الخزرجي ،أم��س ،عن انهاء جميع
استعدادات الفرقة لتحرير مدينة الرمادي،
فيما أشار الى وصول اسلحة ومعدات حديثة
لمنطقة حصيبة الشرقية.
وقال الخزرجي نقالً عن «السومرية نيوز»،
ان «ق���وات الفرقة الذهبية (ج��ه��از مكافحة
االره��اب) انهت جميع استعداداتها للمشاركة

الى جانب القوات االمنية والحشد الشعبي في
معركة تحرير مدينة الرمادي من دنس تنظيم
داعش االرهابي واالجرامي».
وأضاف الخزرجي ان «تعزيزات من االسلحة
والمعدات الحديثة وصلت الى تلك القوات في
منطقة حصيبة لتعزيز القوات االمنية ودعم
زخم المعركة ضد التنظيم».
ووصف عضو مجلس االنبار فرحان محمد،
في  4حزيران  ،2015عمليات تحرير مدينة

ال��رم��ادي بـ«البطيئة ج��داً» ،مشيرا ً ال��ى عدم
وجود تقدم للقوات االمنية نحو مركز المدينة.
وأعلنت وزارة الدفاع ،في  30أيار أن القوات
االمنية والحشد الشعبي أغلقوا منافذ هروب
عناصر تنظيم «داعش» في مدينة الرمادي.
فيما أعلن قائد شرطة األنبار اللواء هادي
رزيج ،عن البدء بخطة لتضييق الخناق على
مدينة الرمادي من الجهة الغربية ،مبينا ً ان
هذه الجهة هي احد األسوار المهمة للمدينة.

البحرين :الدرك الأردني يوا�صل تعذيب �سجناء ج ّو
أفادت مصادر محلية أن المعتقلين في سجن
ج ّو المركزي ما زال��وا يتعرضون ألبشع أنواع
التعذيب واإلهانات على يد الدرك األردني ،والذي
فاق ما حصل لهم أثناء اعالن (حالة الطوارئ).
ونقل موقع «منامة بوست» عن تلك المصادر
قولها :ضرب  8من الدرك األردنيين المعتقلين،
رائ���د ال��ف��ردان وج��اس��م ف�ل�اح ،ورم��وه��م��ا على
وجهيهما على الجدار من دون اكتراث إلصابتهما،

حيث تعرض احد المعتقلين إلصابة شديدة في
ي��ده ،فيما تعرض المعتقل جاسم ف�لاح إلى
إصابة بصدره ويده ،كما تم منعهما من العالج
في عيادة السجن من دون سبب.
وأضافت ،أنه عندما أراد المعتقالن تقديم
شكوى ل��دى إدارة السجن عما حصل لهما،
منعهم المرتزقة األردنيون ،وهددوهم بأنه في
حالة تقديم شكوى فإنهما سيتعرضان ألكثر

واألمين العام لحركة العمل الشعبي وطالما
كان على خالف مع السلطات بشأن تغييرات
أجرتها عام  2012في قانون االنتخابات ،اعتبر
هو وساسة معارضون آخ��رون إنها تهدف إلى
حرمانهم من الفوز بالغالبية.

النووي الإيراني ( ...تتمة �ص)9
وكانت ايران والسداسية الدولية ،أجرت الجولة الثانية عشرة من
المفاوضات النووية في جنيف ،وسبقتها مفاوضات خاصة مع اميركا
للوصول الى حل نهائي للملف النووي بعد تمديد المفاوضات سبعة
أشهر وتتركز نقاط الخالف بين الطرفين حول حجم التخصيب وآلية
إلغاء الحظر.
وفي الوقت الذي تحدث فيه اوباما عن منع ايران من امتالك السالح
النووي ،تؤكد ايران سلمية برنامجها النووي وعدم سعيها المتالك هذا
السالح ،كما انه ال توجد لغاية اآلن اي وثيقة تثبت عكس ذلك.
وحذر أوباما بدوره من انه لن تكون هناك اية ضمانة اال في حال تكللت
المفاوضات بالنجاح ،وأنه يحتفظ بكل الخيارات على الطاولة من اجل
منع وجود ايران نووية.
وكالمه عن طرح جميع الخيارات على الطاولة وتلويحه باستخدام
القوة ،في حال عدم االتفاق فقد حذرت ايران مسبقا ً من ان اي عدوان عليها
سيقابل برد مدمر ،يجعل المعتدي نادما ً على فعلته.
اخيرا ً الهوة ال تبدو كبيرة بين اإليرانيين واألميركيين ،وكان في إمكان
أيام لوزان التفاوضية الستة حسرها ،ولكن ما حال دون ذلك ،هو الخالف
حول آليات رفع العقوبات ولكن مع التغييرات الجديدة التي شهدتها
الساحة الدولية فهل ستتبدل المواقف وتتغير وجهات النظر بخصوص
النووي االيراني؟
تبقى الصفحة مفتوحة على كافة االحتماالت.

مرفان شيخموس

�أي معادلة ا�ستراتيجية ( ...تتمة �ص)9

مما أصابهما.
وأوض��ح��ت ال��م��ص��ادر أن ال���درك األردن��ي��ي��ن
مستمرون بتوجيه اإله��ان��ات للمعتقلين كما
يعمدون إلى إيقافهم ظهرا ً تحت أشعة الشمس
ال��ح��ارق��ة وف���ي ال���ح���رارة ال��م��رت��ف��ع��ة ،ب��داع��ي
التفتيش ومن دون سبب ،وقد سقط العديد من
المعتقلين من حرارة الشمس ،من دون اكتراث
من المرتزقة.

القب�ض على المعار�ض م�سلم البراك في الكويت
أعلن محامي المعارض الكويتي مسلم البراك
أن السلطات الكويتية ألقت القبض على موكله،
فجر أول من أمس ،لتنفيذ حكم نهائي صدر بحقه
من محكمة التمييز.
وقال المحامي محمد عبدالقادر الجاسم «نعم
الخبر صحيح ...تم إلقاء القبض عليه (البراك)
و 9من أفراد أسرته ...تم إيداع مسلم بالسجن
رقم  2المخصص للمحكومين باإلعدام في قضايا
المخدرات ...ووضع في زنزانة انفرادية».
وأض��اف الجاسم أن الهدف من سجنه بهذه
الطريقة هو «إيذاؤه نفسياً» إذ من المعتاد أن يتم
وضع المحكومين في قضايا من هذا النوع في
«عنبر أمن الدولة» بالسجن المركزي.
وأك��د محامي المعارض الكويتي أن موكله
م��ض��رب ع��ن ال��ط��ع��ام اح��ت��ج��اج�ا ً ع��ل��ى حبسه
انفرادياً.
وكانت المحكمة قد قضت بسجن البراك سنتين
مع الشغل والنفاذ التهامه باإلساءة ألمير الكويت
في خطاب ألقاه في  2012بعنوان «كفى عبثاً».
ومسلم البراك هو نائب سابق في البرلمان

لمى خيرالله

وأث��ار سجن مسلم ال��ب��راك في م��رات سابقة
العديد م��ن االحتجاجات وتسبب ف��ي أح��داث
من التوتر بين المعارضين الذين يصرون على
التظاهر تأييدا ً لموقف البراك وقوات األمن التي
تعتبر هذه التظاهرات غير قانونية.

الرقة السورية وتهديد شريان الحياة الرئيسي إلمداد تنظيم «داعش»
بالسالح والمقاتلين وفصل قواته عن بعضها بين الرقة والحدود
السورية التركية التي شهدت بحسب وكالة «فرانس برس» أول من أمس
السبت تصعيدا ً للقوات األمنية التركية فرقت من خالله بخراطيم المياه
والعيارات النارية التحذيرية آالف السوريين عن معبر «اقجة قلعة»
الحدودي بعد هروبهم من المعارك في جنوب شرقي البالد ،وهي سياسة
تركية «براغماتيكية» متعددة الطرق لدعم التنظيم االرهابي الذي أعلن
حزب الله ايضا ً الحرب عليه بعد «النصرة» المدعومة تركيا ً عبر كلمة
سيد المقاومة في  10حزيران الجاري ،على خلفية الفشل التركي بتخفيف
الضغط على القلمون بفتح جبهة أدل��ب الشمالية التي آمنت حكومة
«العدالة والتنمية» بأن تشكل ضغطا ً استراتيجيا ً على الجيش السوري
والمقاومة بمساعدة الجبهة الجنوبية السورية التي تحاول اسرائيل
و«داعش» فك اقفالها بمفاتيح الطائفة الدرزية في تبادل أدوار مفضوح
المعاني أغلقت السويداء عبر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز أمس
طرقه بالوقوف إلى جانب معادلة الدولة والوطن والهوية ،فموازين القوى
السياسية والعسكرية التي تسود المشهد االندفاعي السعودي التركي
«اإلسرئيلي» في شمال سورية وجنوبها مع دخول األكراد على المعادلة
التي تزيد من ضيق «داعش» الذي يزداد مع إنهاء حزب الله لتواجده في
القلمون وريف دمشق الغربي الذي يكشف عناصر خفية في الحرب على
سورية يستحيل من دون فهمها امتالك مفاتيح التطورات التي تفرض
سؤاال ً عن سبب تركيز الجيش السوري والمقاومة على جبهة القلمون.
والحرب العنيفة التي تجري في الشمال والجنوب السوري ،فألن البعد
األقليمي للحرب على سورية ال ترسم خريطته تركيا او السعودية او قطر،
بل «إسرائيل» و«إسرئيل» فقط التي يرزح حلفاء الحرب على سورية تحت
وطأة جعلها تكسب حتى يكسبوا جميعا ً من كسبها ،ألنها وحدها تستطيع
بربحها جعل أرصدة معادالت القوة وتوازناتها االستراتيجية تبني ربحا ً
اميركيا ً على المستوى الدولي ،وبالتالي يكمن النجاح «االسرائيلي» من
تمكين «النصرة وداعش» من لمس جدران جبل الشيخ وصوال ً إلى شريحة
جغرافية مهمة واستراتيجية تقطع اتصال سورية بلبنان عبر القلمون مما
سيضرب ميزان الردع الذي اقامته المقاومة ،فإنهاء القلمون يجعل معركة
الوجود االستراتيجي ترسم أي سورية قادمة ،وإي معالم واضحة الحدود
والجهات التي أنتهكت في شكل مفضوح كل القرارات األممية الدولية التي
اعتمدت تحت الفصل السابع مكافحة االرهاب واستبداله بدعم اإلرهاب
العلني مرة والسري ألف مرة.

فاديا مطر

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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1 .1ميكانيكي فرنسي راح���ل إخ��ت��رع ن��ول الحياكة،
للتفسير
2 .2نهر أوسترالي في نيو سوث ويلز ،بلدة لبنانية
3 .3من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،صاحب مهنة
ح ّرة ،أص ّور
4 .4قروض ،كروم العنب
5 .5يسكن بالقرب مني ،مذهب
6 .6أجل ،بلدة لبنانية
7 .7أمسيات ،عندي ،ضمير متصل
8 .8بحيرة كندية ،أبو البشرية
9 .9اول تدفع ،بقرة برية ،رقد
1010من أنواع الحليب ،وعاء كبير ،نشاهد من بعيد
1111نوبخ ،وجهة نظر ،حرف نصب
1212شرب الماء ،دولة اوروبية

1 .1بلدة لبنانية
2 .2حاكم ،ساحاته
3 .3في القميص ،ضمير ،حرف أبجدي
4 .4حرثنا األرض ،من الحمضيات
5 .5عساكر ،أنشأته ،حرف أبجدي مخفف
6 .6مرفأ في المغرب ،دفن البنت وهي حية
7 .7نوتة موسيقية ،أكبر سلسلة جبال في أوروبا ،نصلح
البناء
8 .8مقياس مساحة ،ناعم الملمس ،متشابهان
9 .9عملة عربية ،متشابهان ،صوت األلم
1010نادراً ،رجاء
1111ذئب ،يدعم ،عبأ
1212يشيان ،إختبر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،765132894 ،423895716
،986514372 ،198467253
،214673985 ،357928461
،549281637 ،872356149
631749528

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1طرابلس الغرب  ) 2راس
العين ،مسا  ) 3فسرت ،الحوت
 ) 4ح��رم��ون ،ح��اس��ك  ) 5بند،
سابادل  ) 6ناوال ،دل ،امن  ) 7ابن

الرومي ،اا  ) 8ل ل ،بكت ،هالي 9
) عسرا ،بهرنا  ) 10ازمير ،بكين
 ) 11درس ،دهما ،مها  ) 12البا،
تعاتب.
عموديا:
 ) 1طرفة بن العبد  ) 2رأس،

نابلس ،را  ) 3اسرحدون ،راسل ) 4
باتر ،الباز  ) 5ل ل ،مسالك ،مدا ) 6
سعلوا ،رتبيه  ) 7اي ،نبدو ،هرمت
 ) 8لنا ،المهر ،اع  ) 9لحد ،يانب
 ) 10رمحاال ،الكمت  ) 11بسوس،
ماي ،يهب  ) 12اتكلنا ،انا.

 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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Jurassic World
فيلم تسويق بطولة كريس
بات من اخراج كولين تريفورو.
مدة العرض  12دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
ابراج ،سينمال ،فوكس).
Boychoir
فيلم درام ��ا ب�ط��ول��ة داستين
هوفمان من اخراج فران وامب.
مدة العرض  103دقيقة( .سينما
سيتي ،صوفيل ،امبير).
Insidious: Chapter 3
فيلم رع��ب ب�ط��ول��ة ديرموت
مولروني من اخراج ليغ وانيل.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك ��ون� �ك ��ورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Spy
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة روز
بيرن من اخ��راج بول فيغ .مدة
ال�ع��رض  120دقيقة،ABC( .
اب��راج ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Woman In Gold
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب��ط��ول��ة راي���ن
ري �ن��ول��دز م��ن اخ� ��راج سيمون
ك��وري �ت��س .م ��دة ال �ع��رض 100
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
ابراج).
San Andreas
فيلم تشويق بطولة الكسندرا
داداريو اخراج براد بايتون .مدة
ال�ع��رض  114دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب��راج ،سينما
س��ي��ت��ي ،اس � �ب� ��اس ،س �ي �ن �م��ال،
غاالكسي).

