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تتمات  /ت�سلية

�سورية والعراق ( ...تتمة �ص)9

تظاهرات مناه�ضة ( ...تتمة �ص)9

ووزير الخارجية وليد المعلم ،وجود تنسيق بين البلدين في الحرب ض ّد
اإلرهاب ،وكانت هذه أول زيارة لوزير خارجية عراقي إلى دمشق منذ بدء األزمة
السورية ،وأعلن مسؤولون أنّ هذه الزيارة عززت التنسيق بين البلدين في ما
يتعلق بمكافحة اإلرهاب.
سورية ومنذ أن أعلن التحالف ش ّنه غ��ارات على مواقع التنظيم أعلنت،
وعلى لسان وزير خارجيتها ،أنها مستعدّة لالنضمام إلى أيّ تحالف لمواجهة
اإلرهاب ،وأنّ دمشق مستعدّة للتعاون مع الدول اإلقليمية والمجتمع الدولي
في مكافحة اإلرهاب ،ودعت الدول الراغبة في مواجهة اإلرهاب في المنطقة إلى
تبادل المعلومات االستخبارية مع دمشق في هذا الشأن ،ولكن الواليات المتحدة
رفضت التنسيق مع دمشق بحجة أنه سيضعف التحالف ،وهو ما كشفه
صراحة الرئيس األميركي باراك أوباما في ختام قمة العشرين العام الماضي،
بقوله« :إنّ تحالفا ً مع الحكومة السورية سيؤدّي إلى إضعاف التحالف الدولي
الذي يحارب تنظيم داعش في العراق وسورية» ،على حد قوله.
سورية والعراق يواجهان عدوا ً واحدا ً هو اإلرهاب الذي تدعمه تركيا من خالل
تمرير آالف اإلرهابيين اآلتين من ك ّل حدب وصوب ،لالنضمام إلى هذا التنظيم
في سورية والعراق ،وها هي تركيا التي تتذوق اآلن من الكأس نفسه التي
شرب منها الشعبان السوري والعراقي ،والدليل التفجير الذي حصل األسبوع
الماضي وأوقع  30قتيالً وحوالى  100جريح في مدينة سروج التركية ذات
الغالبية الكردية بعد التهديد الذي نشرته صحيفة «توداي زمان» التركية،
نقالً عن موقع ما يُس ّمى «دار الخالفة» لتركيا بقولها إنها بقتالها «داعش»
تستع ّد لنهايتها وستدفع ثمنا ً باهظا ً ألفعالها.
الجميع يعلم الدور التركي والسعودي في دعم اإلرهاب ،فقد ذكرت إحدى
الصحف تقريرا ً لوكالة استخبارات الدفاع األميركية صدر في آب  2012أشار
فيه إلى أنّ القوى األساسية التي تقود ما أسماه «التم ّرد» في سورياة هم
«السلفيون ،اإلخوان المسلمون ،والقاعدة في العراق» ويقوم بدعم الغرب ودول
الخليج وتركيا.
العراق وسورية على يقين بأنه من الضروري التنسيق والتكامل لضرب
«داعش» بقسوة في الطريق إلى إنهاء وجود التنظيم األكثر وحشية على م ّر
التاريخ ،وسواه من التنظيمات اإلرهابية الموجودة في سورية ،ومنها «جبهة
النصرة» التي ال تق ّل خطورة عن «داعش» ،هذا التنسيق يعتبر انهيارا ً لمشروع
تقسيم المنطقة ،فتكامل الحكومتين اللتين تواجهان إرهابا ً مدعوما ً من تركيا
وبعض دول الخليج سيكون صفعة كبرى لك ّل منها والصفعة الكبرى ستكون
لمؤسس هذا التنظيم الواليات المتحدة األميركية.
ّ

يشعر بالكراهية تجاه مسؤولي هذا البلد ال سيما
فابيوس المتهم بقضية تصدير الدماء الملوثة
الى ايران قبل سنوات عدة والتي أدت الى اصابة
العديد من االطفال بهذا المرض العضال.
الى ذل��ك ،أف��ادت صحيفة «كيهان» اإليرانية
أمس بأن طهران ألغت تأشيرات الدخول إلى
أراضيها لمواطني سبع دول لتنشيط قطاع
السياحة في البالد.
وكتبت الصحيفة «من اآلن فصاعدا ً سيتمكن
السياح من تركيا ولبنان وأذربيجان وجورجيا

توفيق المحمود

تون�س تعلق ن�شاط  80جمعية
ب�شبهة عالقتها بالإرهاب
قال مسؤول حكومي تونسي إن بالده علقت نشاط  80جمعية تحوم
حولها شبهة اإلره��اب ،وعالقات مع جماعات تكفيرية ،في إطار حملة
التضييق على المتشددين في تونس.
وذكر الوزير المكلف بالعالقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع
المدني ،كمال الجندوبي ،أن��ه تم إحصاء  157جمعية تحوم حولها
شبهة اإلرهاب والعالقات مع الجماعات التكفيرية ،وتم تعليق نشاط 80
جمعية ،وتنبيه  83جمعية أخرى بتسوية وضعيتها القانونية ،إضافة
إلى حل عدد آخر من الجمعيات بقرار قضائي.
ونقلت وكالة أفريقيا لألنباء عن كمال الجندوبي قوله ،إن الحكومة
ستتعامل مع الجمعيات التي تحوم حولها شبهة اإلرهاب ،أو ثبت تورطها
في أعمال إرهابية ،أو تربطها عالقات مع جماعات تكفيرية تهدد أمن البالد
وفق القانون ،إذ سيتم في مرحلة أولى توجيه تنبيه للجمعية بتسوية
وضعها ،تليها مرحلة تعليق النشاط في غضون شهر من التنبيه األول،
وبعد ذلك تحل نهائيا ً بمقتضى قرار قضائي.
ون��وه الجندوبي بسياسة الحكومة الحالية في مكافحة اإلره��اب
في الفترة الماضية مؤكدا ً أنها سجلت نجاحات في مستوى العمليات
االستباقية وتتبع الخاليا النائمة.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعلن في  4تموز عن
فرض حالة الطوارئ بالبالد وسيمتد على كامل التراب التونسي لمدة
 30يوماً ،بعد الهجوم اإلرهابي على مدينة سوسة التونسية الساحلية
في  26حزيران راح ضحيته  38سائحا ً أغلبهم من حاملي الجنسية
البريطانية.

الجي�ش ي�سيطر ( ...تتمة �ص)9
الى ذلك ،قصف الجيش واللجان الشعبية مواقع عسكرية داخل االراضي
السعودية ما ادى الى اشتعال النيران في محطة للكهرباء بمعسكر قوة
نجران.
وأوضح المصدر أن القوات المشتركة تصدت لمحاولة تسلل عناصر من
«القاعدة» يرافقهم انصار هادي بإتجاه منطقة دار سعد مشيرا ً الى ان الطيران
السعودي شن أكثر من خمسين غارة على منطقتي دار سعد والعريش لدعم
العناصر االرهابية.
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية ،طارق جازارفيتش من جهته،
إن حصيلة قتلى الصراع في اليمن بلغت نحو  4آالف شخص خالل  4أشهر،
مضيفا ً أن  3984شخصا ً قتلوا في الفترة بين  19آذار الماضي وحتى  19تموز
الجاري ،اضافة لـ 19347شخصاً ،بينهم  4182مدنيا ً أصيبوا خالل الفترة
المذكورة.

وحمل المتظاهرون الفتات ويافطات كتب
عليها «اإلي��دز ،هدية فرنسا إلي��ران» « ،بعد 30
عاما ً ايهما الجريمة؟ السيطرة على وكر التجسس
او نقل اإليدز» « ،لن نسامح ولن ننسى» « ،فرنسا
واميركا هما اس��اس الحظر»« ،فابيوس عبد
اميركا وجاسوس إسرائيل»« ،ال مرحبا ً بك ملك
اإليدز».
ي��ذك��ر ان م��واق��ف فرنسا ال��م��ت��ش��ددة خالل
المفاوضات النووية «التي كانت تأتي ضمن
مخطط تقسيم األدوار» ،جعلت الشعب االيراني

�إيران ...من القوي ( ...تتمة �ص)9

وبوليفيا ومصر وسورية التجوال في إيران من
دون تأشيرات الدخول».
كما أش��ارت الصحيفة أنه بناء على القواعد
الجديدة لنظام التأشيرات يستطيع مواطنو هذه
الدول البقاء في إيران من دون تأشيرة لفترات
متفاوتة حسب الدولة تمتد من  15يوما ً وحتى
 90يوماً.
وتدرس السلطات اإليرانية في إطار البرنامج
الحكومي لتطوير السياحة إمكانية إدخال نظام
«التأشيرة الحرة» لمواطني  60دولة أخرى.

بوتين :الخطر ( ...تتمة �ص)9
ويشارك في االجتماع  92وفدا ً من  64دولة
(بينها الواليات المتحدة الممثلة بوفود وكالة
االس��ت��خ��ب��ارات المركزية ومكتب التحقيقات
الفدرالي والمركز الوطني لمكافحة اإلرهابي،
وألمانيا وفرنسا والصين والهند و«اسرائيل»
والسعودية) ،إضافة إلى وفود األمم المتحدة
ومنظمة شنغهاي للتعاون وراب��ط��ة ال��دول
المستقلة واالت��ح��اد األوروب�����ي ،حيث تركز
مناقشات االجتماع على المخاطر الناجمة عن
أنشطة تنظيم «داعش» اإلرهابي.

من جهة أخرى ،أكد مدير هيئة األمن الفدرالية
الروسية ألكسندر بورتنيكوف في كلمة خالل
افتتاح االجتماع أن مسلحين من ما يربو على مئة
دولة يقاتلون حاليا ً في صفوف تنظيم «داعش»،
بحسب تقديرات االستخبارات الروسية.
وحذر بورتنيكوف من أن توسع دائرة الدول
«المصدر لإلرهابيين» مع تنامي التدفق المقاتلين
الجدد الذين ينتمون إلى مختلف المجموعات
اإلثنية والطبقات االجتماعية ،يدل على استيالء
«داعش» على زمام المبادرة وشروعه في تطبيق

استراتيجية عدوانية على الجبهة الدعائية.
واعتبر أن المجتمع الدولي في العديد من
الحاالت يتأخر في تقديم ال��رد المناسب على
أنشطة التنظيم اإلرهابي ،مضيفا ً أن المتطرفين
ال��ذي��ن ع���ززوا مواقعهم ف��ي ال��ش��رق األوس��ط
وش��م��ال أفريقيا ،انتقلوا م��ن تكتيك توجيه
الضربات المنفردة إلى حملة عمليات قتالية
واسعة النطاق باستخدام األسلحة الثقيلة،
كما أنهم باتوا يستهدفون أوروبا وآسيا بصورة
متزايدة.

ُتستثمر في اللعبة السياسية الداخلية األميركية كنصر للديمقراطيين
الذين يحاولون إبراز خيارات خصمهم السياسي الخاطئة والشريكة
للكيان «االسرائيلي» المعارض اللدود لالتفاق النووي الذي سيمتد
إلى رفع الحظر االقتصادي عن إيران لتكون واحدة من الدول التي تثير
شهية حركة االستثمار العالمي لكونها تمتلك البنى التحتية المالئمة
لالستثمار والسوق القابلة والمنفتحة والتي تحدث عنها أول من أمس
مساعد وزير الخارجية اإليراني عباس عراقجي وعن أهمية رفع الحظر
االقتصادي عن إيران كما كان تحدث رئيس مكتب رئيس الجمهورية
اإليرانية محمد نهونديان في  23الجاري بأن ّ»األزمة المصطنعة بشأن
البرنامج النووي كانت عقبة أمام الدول الغربية لالستفادة من الطاقات
ٍ
تعاف
واالمكانات االقتصادية الهائلة إليران وهو ما يجعل إيران في
اقتصادي يرفع حجم تجارتها مع الدول المجاورة لها ودخولها إلى
كمصدر للنفط الخام والتطور التكنولوجي والصناعات
السوق العالمية
ّ
الحديثة التي ستنعكس على عملتها واقتصادها في شكل عام ويزيدها
قوة ،فالتعافي االقتصادي واألرصدة المتواجدة في البنوك االميركية
واألوروبية منذ حكم الشاه هو ما سيكون له تأثيره القوي على المجتمع
اإليراني ويرمي بنتائج إيجابية مرتقبة على السوق العالمية في حالة
من المصالحة ُتعيد إي��ران إلى نوافذ االنفتاح على السوق األوروب��ي
ةواألفريقية والتغلغل فيها إلى حد كبير كما تجربتها في السودان،
مما يجعل نهاية 21شهرا ً من المفاوضات إيران وحلفاءها في موقع
االنتصار كما اشارت صحيفة «ديلي بيست» في  14تموز الجاري بأنّ
حلفاء إيران يرون في اتفاقها زيادة من الجهود اإليرانية لدعم استقرار
المنطقة وهو ما ستترتب عليه انعكاسات مرتقبة في زي��ادة النفوذ
اإلقليمي والقدرة العسكرية عقب رفع العقوبات االقتصادية كما ذكرت
مجلة «بوليتكو» في  17تموز الجاري لتكون المرتقبات أكبر على
نواح
الصعيد االقليمي والدولي الذي يساهم في استقرار المنطقة على
ٍ
متنوعة ،فإيران تنتقل من القوي إلى األقوى .

فاديا مطر

القاهرة :مقتل �شرطي في هجوم على �سفارة النيجر
قتل شرطي مصري مكلف حماية سفارة النيجر
في القاهرة وأصيب  3آخرون ،برصاص مجهولين،
حسب بيان الداخلية المصرية.
وأفادت وزارة الداخلية المصرية في بيان نشر
أمس على صفحتها على موقع التواصل االجتماعي
«فايسبوك» ،بمقتل شرطي وجرح  2آخرين ومدني
عندما فتح مهاجمون يستقلون سيارة النار على

رج���ال ش��رط��ة مكلفين بحراسة س��ف��ارة النيجر
بالجيزة على الضفة األخرى لنيل القاهرة.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن
الهجوم ،وه��و الثاني ال��ذي يستهدف مقر بعثة
دبلوماسية أجنبية ف��ي مصر ه��ذا الشهر ،بعد
استهداف السفارة اإليطالية في القاهرة  11تموز،
الذي أدى إلى مقتل شخص وجرح  9وتبنى تنيظم

بو�صلة المقاومة ( ...تتمة �ص)9

«داعش» مسؤوليته.
يذكر أن مئات من رجال الجيش والشرطة قتلوا
في منطقة شمال سيناء المضطربة في هجمات
إلرهابيين يسعون لإلطاحة بالحكومة منذ إعالن
الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي
لجماعة اإلخ��وان المسلمين في تموز  2013إثر
احتجاجات حاشدة على حكمه.

اعتقاالت في البحرين على خلفية تفجير �سترة
و�أميركا تبدي ا�ستعدادها لتقديم الدعم الأمني
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أمس عن تحديد
هوية عدد من المشتبه بتورطهم في تفجير سترة،
الذي أسفر عن مقتل شرطيين وأصابة آخرين.
وج��اء في بيان الداخلية البحرينية ،أن��ه بعد
عملية البحث والتحقيق ،تمكنت وح��دات األمن
البحرينية من تحديد هوية المشتبه بهم واعتقال
عدد منهم ،ولم تدل الوزارة بأي تفاصيل أخرى.
وك��ان تفجير وقع أول من أمس بمنطقة سترة
استهدف رجال الشرطة أثناء قيامهم بواجبهم ما
أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة  5آخرين جروح
 3منهم بليغة.
ووق��ع التفجير أم��ام مدرسة للفتيات في قرية
سترة وهو األعنف منذ آذار  2014حين أسفر تفجير
عن مقتل ثالثة من الشرطة.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن مصادر لم تس ّمها
أن معلومات أمنية تشير إلى تورط إيران بتفجير
سترة ،قائلة إن «المتفجرات المستخدمة هي من
نفس نوع المتفجرات التي تم الكشف عنها خالل
عملية إحباط تهريب م��واد متفجرة وأسلحة لها
عالقة بإيران».
يذكر أن وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت في
 25تموز  ،2015عن إحباط عملية تهريب من طريق
البحر لكمية من المواد المتفجرة شديدة الخطورة،
بجانب عدد من األسلحة األوتوماتيكية والذخائر.
ون��ددت المتحدثة باسم الخارجية االيرانية
مرضية افخم بالعمل االرهابي الذي وقع في جزيرة
سترة بالبحرين.
وأكدت في تصريح لها ،ان اإلرهاب والتطرف هما
التحدي الرئيس للمنطقة ،ومن الضروري ان تضع
جميع دول المنطقة ،مكافحة مصادر هذا التهديد في
صدر اولوية سياساتها االمنية.

ورفضت المتحدثة باسم الخارجية كل اشكال
االسقاط االعالمي ،معربة عن أملها بأن يتم إيالء
مكافحة اإلره���اب والتطرف التكفيري االهتمام
الجاد.
الى ذل��ك ،أب��دى السفير األميركي في البحرين
وليام روب��وك استعداد بالده لتقديم كافة أشكال
الدعم األمني للحكومة البحرينية ،منددا ً بحادث
تفجير سترة الذي أعلنت عنه الداخلية وقالت إن
اثنين من عناصرها قتال فيه.
ونقلت وكالة األنباء الرسمية البحرينية عن
السفير االميركي «أنه يثمن دور رجال األمن ،منوها ً
بما يتحلون به من يقظة ستساهم في إحباط أية
محاوالت مشابهة ،الفتا ً في هذا الصدد إلى التعاون

األمني البحريني  -األميركي واستعداد بالده على
الدوام لتقديم كافة أشكال الدعم بهذا الخصوص».
وف��ي السياق ،دان ائ��ت�لاف «ش��ب��اب ث��ورة 14
فبراير» في البحرين الحصار الذي يفرضه النظام
على جزيرة سترة.
وقال االئتالف في بيان له إنّ هذا الحصار يأتي
انتقاما ً من صمود األهالي في هذه الجزيرة التي
تل ّقب بعاصمة الثورة وجزيرة الشهداء.
ووصف االئتالف هذا الحصار بـ «الغير إنساني»،
مؤكدا ً أنّ السياسة اإلجراميّة التي يتبعها النظام
والقوات السعودية ،لن تزيد شعب البحرين إال
إص��رارا ً على مواصلة ثورته حتى تح ّقق أهدافها
نص عليها ميثاق اللؤلؤ.
السامية والتي ّ

بإيقاف العالقة مع «إسرائيل» وليس مع إيران كما يدّعون ،المحاولة منذ
سنوات هي خلق العدو البديل لكي ال نفكر بالعدو األصلي او الحقيقي».
المراقبون للمسرح السياسي يرون أنّ الرئيس األسد والسيد نصر
الله على حق ،فلو عدنا بالزمن لوجدنا تحالفا ً عربيا ً كبيرا ً شكل من
أجل القضاء على كلمة الحق في اليمن عندما اتفقت دول عربية وعلى
رأسها السعودية التي أعلنت سابقا ً أيضا ً بأنّ العدو هو إيران وليس
«إسرائيل».
أيضا ً تنظيم «داعش» مدّعي اإلسالم عندما أعلن وجوده في فلسطين
بدال ً من توجيه العمل العسكري في مواجهة كيان االحتالل ،عمل على خلق
التفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد من خالل تفجير سيارات
لمسؤولين في حركتي حماس والجهاد اإلسالمي في قطاع غزة ،علّها
أضاعت البوصلة وعلّها تلك هي البوصلة الصحيحة لديها« ،إسرائيل
الصديق والعرب والقدس هما العدو».
ليس ك ّل من ادّع��ى المقاومة هو من المقاومين ،وليس ك ّل من حمل
السالح هو صاحب قضية ...فقضية التواجد الصهيوني على أرض
عربية مقدّسة تبقى هي القضية األولى واألخيرة لمحور المقاومة المتمثل
بسورية وإيران وحزب الله وأحزاب وقوى المقاومة في بالدنا.
مقاومة أكدت سابقا ً بأنّ العدو األول واألخير هو «إسرائيل» وليس أيّ
أحد غيرها ،وفلسطين هي القضية األولى واألخيرة.
«إسرائيل الغدة السرطانية إلى زوال ،والقدس ستعود إلى أهلها
والمسألة مسألة وق��ت» ،هذا ما رآه سيد المقاومة وهذا ما يراه محور
المقاومة.

هيا عيسى عبدالله

دي مي�ستورا يطرح ( ...تتمة �ص)9
وفي السياق ،بحث الممثل الرسمي للرئيس الروسي لشؤون الشرق
األوسط وال��دول األفريقية نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف
مع السفير األميركي في موسكو جون تيفت المسائل الملحة في جدول
األعمال الخاص بمنطقة الشرق األوسط.
وذك��رت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أمس أنه ت ّم خالل
اللقاء ال��ذي جرى بناء على طلب من السفير االميركي مناقشة عدد
من القضايا الدولية مع إيالء اهتمام خاص بقضايا تسوية األوضاع
في سورية والعراق واليمن وليبيا وكذلك توحيد الجهود في مكافحة
اإلرهاب المتمثل بتنظيم «داعش» االرهابي.
الى ذلك ،أكدت الخارجية السورية أنّ دمشق ترفض محاولة النظام
التركي تصوير نفسه على أنه الضحية وأنه يدافع عن نفسه ،مشيرة
إلى أنّ الحكومة التركية مسؤولة بشكل مباشر عن سفك الدم السوري
داخل سورية وخارجها بفعل دعمها لإلرهاب.
وأضافت الخارجية في رسالتين متطابقتين الى األمين العام لألمم
المتحدة ورئيس مجلس األمن الدولي ،أنّ استخدام المادة  51من ميثاق
األمم المتحدة يعطي الحق للجمهورية العربية السورية أن تدافع عن
شعبها وارضها ضد االرهاب القادم عبر الحدود والمدعوم من النظام
التركي وغيره من دول اقليمية اخرى وبالتالي ال يحق للنظام التركي
استخدام المادة  51ألنه في الحقيقة هو الذي يقوم بتصدير اإلرهاب
الذي يتحدث عنه.
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1لقب االسكندر الكبير ،للتفسير
2 .2اله الشر في ديانة زاردشت ،أستفسر منه
3 .3تص ّور ،عملة آسيوية ،كثير الشفقة
4 .4متشابهان ،بحيرة في شمال فنلندا ،ضجر
5 .5لنهزم ،مدينة تركية في االناضول
6 .6دولة أفريقية
7 .7دعينا بالويل ،دولة عربية
8 .8مدينة نيجيرية ،يخيفهم
9 .9من القديسات ،مخبز ،أوطان
1010يفنينا ويهلكنا ،أرشدنا
1111أطلب فعل االمر ،ذكر االفعى ،أداة جزم
1212سيد القوم ،أول الصباح ،صوت االلم

1 .1معركة بحرية وقعت بين العرب والبيزنطيين على
ساحل ليقية
2 .2مرفأ في الجزائر ،ذكيات
3 .3اله الحرب عند اليونان ،جمهورية على االدرياتيك
4 .4مرفأ في قبرص ،بلدة لبنانية
5 .5مدينة إيرانية ،يشاهدني ،طاولة الزهر
6 .6صوت حزين ،مدينة في استونيا
7 .7الذي يبرز عيوب ومحاسن الكالم ،قط ،أحد الوالدين
8 .8للنداء ،مدينة باكستانية
9 .9من الزهور ،فيه ،اداة جزم
1010سعل ،يرتالن
1111موجعة ،دولة أفريقية
1212يترك دون عناية ،يأسف ،حرف جر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،435291876 ،817364925
،693847251 ،926578413
،572139684 ،184652739
،341726598
،75983162
268915347

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
) 1وليام هاريسون  ) 2يس،
اا ،صنتما  ) 3جون كينيدي ،ام 4
) يندم ،واترلو  ) 5ابريل ،اوان ) 6
ارنون ،فزنا  ) 7لب ،دمروا ،ريب

 ) 8داري ،دان��ت ،لو  ) 9جايا،
يناول  ) 10ودع ،مت ،لمي ) 11
رونالد ريغان  ) 12اليسا ،دمار.
عموديا:
 ) 1جيرالد ف��ورد  ) 2ليون،
رب��ا ،دو  ) 3يسندان ،رجعنا 4

) ك��م��ب��ودي��ا ،ال  ) 5م���اي ،رن��م،
يدلي  ) 6هانوي ،ردا ،دس ) 7
يألفوا ،مرا ) 8رصدت ،زانيتي 9
) ينيران ،تن ،غد  ) 10ست ،لوار،
االم  ) 11ومأوا ،يلومنا  ) 12نام،
نابولي.

 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 Barber
ف �ي �ل��م رع���ب ب �ط��ول��ة سكوت
غلين من اخ��راج باسيل اويس.
مدة العرض  95دقيقة،ABC( .
سينمال ،سينما سيتي).
Magic Mike XXL
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة مات
ب ��ورن ��ر م ��ن اخ� � ��راج ج��ورج��ي
جاكوبس ،ABC ( .كونكورد،
س� �ي� �ن� �م ��ا س� �ي� �ت ��ي ،س� �ي� �ن� �م ��ال،
فوكس).
SPY
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال�ع��رض  120دقيقة،ABC( .
اب���راج ،سينما سيتي ،ديونز،
اسباس ،غاالكسي).
Jurassic World
فيلم تشويق بطولة كريس
ب � � � ��رات م � ��ن اخ� � � � ��راج ك��ول��ي��ن
ت��ري �ف��ورو .م ��دة ال �ع��رض 123
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،اب ��راج ،فوكس،
سينمال).
Minions
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
س� ��ان� ��درا ب���ول���وك م���ن اخ � ��راج
ك��اي��ل ب��ال��دا وب �ي��ار ك��وف�ي��ن .مدة
ال �ع��رض  91دق �ي �ق��ة،ABC( .
الس ساليناس ،اب��راج ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
The Gallows
فيلم رع��ب ب�ط��ول��ة كاسيدي
غيفورد من اخراج ترافيس كلف
وك��ري��س لوفينغ .م��دة العرض
 150دق �ي �ق��ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينمال ،فوكس).

