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تتمات  /ت�سلية
وفود «المعار�ضات» ( ...تتمة �ص)9

طائرات «الحكومتين»
( ...تتمة �ص)9

كما بحث الطرفان مهمة تشكيل قاعدة مشتركة توحد المعارضة
السورية ما يمكن من إجراء مفاوضات مع الحكومة السورية.
الى ذلك ،أكدت طهران رفضها إلقامة «منطقة آمنة» داخل سورية
معتبرة األمر بمثابة نقض لوحدة وسيادة سورية.
وأكد مساعد وزير الخارجية اإليراني للشؤون العربية واألفريقية
حسين أمير عبد اللهيان أن محاوالت بعض الدول إيجاد ما تسميه
منطقة عازلة داخل األراضي السورية هو انتهاك لسيادة سورية
ووحدة أراضيها.
وقال« :إن حفظ األمن في تركيا هو محط اهتمام جاد من إيران
ولكن يجب إيجاد آليات ال تنتهك الحقوق الدولية وليست ثمة حاجة
التخاذ هكذا إجراءات غير ضرورية تجعل من ظروف المنطقة أكثر
تأزماً».
وش��دد المسؤول االيراني على أن أمن سورية ودول جوارها
سيكون مضمونا ً عندما يكف الالعبون الخارجيون عن استخدام
اإلرهاب كأداة وأن تكون هناك إرادة جادة لمكافحة التطرف ،مجددا ً
التأكيد على أن الحل في سورية سياسي فقط.
جاء ذلك في وقت أكد وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو
إن ب�لاده ال تعتزم نشر ق��وات برية في سورية لمحاربة تنظيم
«داعش» رغم أن هذا الخيار يجب أن يبقى مطروحاً .وقال« :في

الوقت الحالي ال توجد خطة لعمليات برية لكن في المستقبل يجب
القيام بأي شيء مطلوب للتصدي لـ«داعش» يشمل العمليات
البرية».
وكانت تركيا أعلنت عن شروعها في إقامة منطقة آمنة في شمال
سورية ،وذلك بالتعاون مع الواليات المتحدة ،إال أن واشنطن نفت
عقد أي اتفاق مع أنقرة في هذا الشأن ،مؤكدة أن الطرفين اتفقا على
التعاون في محاربة اإلرهاب.
هذا ونفى الوزير التركي وجود أي خطط لتركيا لشن عملية
عسكرية على األكراد في سورية قائالً« :في الوقت الراهن ال ندرس
إمكانية إجراء عملية برية ضد األكراد السوريين من حزب االتحاد
الديمقراطي الكردي في سورية».
وف��ي السياق ،أك��د «البنتاغون» ،أم��س أن اإلدارة األميركية
ستواصل تدريب مسلحي «المعارضة السورية» لقتال تنظيم
«داعش» ،رغم البداية المتعثرة للبرنامج.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المتحدثة باسم «البنتاغون»،
إليسا سميث ،قولها« :واشنطن ال تنوي التخلي عن تدريب مقاتلي
ما تصفها بـ «المعارضة المعتدلة» في سورية ،والتدريب سيستمر،
رغم الصعوبات في بدايته ،والبنتاغون ملتزم ببناء وتطوير قدرات
المعارضة السورية المعتدلة».

ال�سي�سي يقرر �إن�شاء منطقة
اقت�صادية في قناة ال�سوي�س

فل�سطين تطالب بتجفيف م�صادر تمويل اال�ستيطان

«داع�ش» يتبنى ( ...تتمة �ص)9

ميدانياً ،قتل م��ا ال يقل ع��ن  8أش��خ��اص ف��ي قصف
لمسلحي تنظيم «الدولة اإلسالمية» استهدف أمس الحي
الرقم  3في مدينة سرت.
وذكرت مواقع مقربة من تنظيم «داعش» أن عناصر
التنظيم تمكنوا م��ن اس��ت��ع��ادة السيطرة على ميناء
المدينة.
وذكرت مصادر من داخل مدينة سرت في وقت الحق
أن مسلحي التنظيم تقدموا إلى أطراف الحي الرقم  3بعد
تطويقه من الشرق والجنوب وقصفوه باألسلحة الثقيلة،
ما تسبب في نزوح األهالي إلى غرب المدينة.
وأكدت المصادر مقتل نحو  30مسلحا ً من «داعش»
خ�لال اشتباكات اليومين الماضيين ،مشيرة إل��ى أن
مسلحي «داعش» يسيطرون حاليا ً على القسم الشرقي
للمدينة ،بما في ذلك طريق س��واوة وجامعة المدينة
ومستشفاها ومجمع قاعات واغادوغو ومجمع القصور،
مضيفة أن معارك كر وفر تدور حاليا ً بين الطرفين حول
الميناء.

االحتالل ي�ستوطن محيط حائط البراق

في خطوة من شأنها أن تزيد أرباح مصر ،أصدر الرئيس المصري
عبدالفتاح السيسي مرسوما ً بإنشاء منطقة اقتصادية لقناة السويس
في وقت تتواصل حركة السفن في القناة الجديدة في شكل قياسي ،إذ
عبرت  130سفينة خالل خمسة أيام فقط في القناة الجديدة.
وينشئ ال��ق��رار الرئاسي منطقة اقتصادية على مساحة 460
كيلومترا ً مربعا ً حول القناة ،تقول الحكومة إنها ستستخدم إلقامة
مركز عالمي للصناعات وخدمات اإلمداد والتموين لجذب االستثمارات
األجنبية .وكان وزير االستثمار قال في آذار الماضي إن مصر تتوقع
أن تساهم المنطقة االقتصادية في نهاية المطاف بنحو ثلث حجم
االقتصاد المصري.
على صعيد متصل ،أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية،
الفريق مهاب مميش ،أن قناة السويس الجديدة تواصل تحقيق
األرقام القياسية في عبور السفن منذ افتتاحها الخميس الماضي،
مشيرا ً إلى أن قناة السويس الجديدة سجلت حتى أول من أمس عبور
 130سفينة ،أي خالل خمسة أيام فقط .وأكد مميش في تصريحات
صحافية أن القناة الجديدة شهدت عبور  22سفينة في أول يوم بعد
االفتتاح مباشرة ،يوم الجمعة ،أما يوم السبت فقد عبرت  26سفينة،
ويوم األحد  28سفينة ،ويوم االثنين  26سفينة ،والثالثاء  28سفينة،
بإجمالي  130سفينة.
وأضاف مميش أنه تم تعديل نظام القوافل في المجرى المالحي
للقناة بقافلتين فقط بدال ً من ثالث قوافل ،قافلة الجنوب تعبر الساعة
الثالثة والنصف فجرا ً وقافلة الشمال تعبر الساعة الرابعة فجراً.
يذكر أنه تم افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس المصرية
األسبوع الماضي وس��ط حضور كثيف من رؤس��اء ورج��ال أعمال
ومستثمرين من مختلف أنحاء دول العالم.

ب��اش��رت سلطات ال��ع��دو بناء كنيس ي��ه��ودي يحمل اسم
«الجوهرة» على مرمى حجر من المسجد األقصى المبارك،
في خطوة استيطانية جديدة بقلب البلدة القديمة في القدس
المحتلة ،فيما طالبت فلسطين ال��دول كافة واألم��م المتحدة
ومنظماتها المتخصصة بالعمل على تجفيف مصادر تمويل
االستيطان.
ويقام الكنيس على أنقاض وقف إسالمي ،وبذلك يصبح
المسجد األقصى مطوقا ً بسلسلة من الكنس والحدائق التوراتية،
والتي كان منها كنيس الخراب ،وذلك سعيا ً الى تهويد المسجد،
ومحيطه والقدس برمتها ،في مقابل طمس كل أثر إسالمي
وعربي في المدينة والمناطق الفلسطينية المحيطة بها.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن كنيس الجوهرة
سيؤدي إلى طمس البيوت في البلدة القديمة.
ونوهت الصحيفة بأن جمعية صندوق تراث الهيكل الغربي
القائمة على بنائه تعد هيئة قوية قوية تمكنت على مدار األعوام
األخيرة من السيطرة على مبانٍ عديدة في البلدة القديمة ،وأن
المبنى هو جزء من مشاريع عدة قيد اإلنشاء في البلدة القديمة.
ويحظى المخطط بدعم بلدية االحتالل في القدس ورئيس
البلدية نير ب��رك��ات ،ال��ذي ش��ارك في إح��دى جلسات لجنة
التخطيط اللوائية بهدف دعم المخطط ال��ذي يستولي على
نصف دونم من ساحة البراق ويشكل خطرا ً هندسيا ً بحسب
الخبراء ،خصوصا ً أن الساحة ضيقة ويزورها يوميا ً اآلالف من
السياح.
ولفتت «يديعوت» إلى أنه خالل العقد األخيرة طرحت قضية

تشييد الكنيس لكن مشروع البناء تعطل بسبب عدم استصدار
التراخيص وخالل الشهور الستة األخيرة تقرر تقليص حجم
المبنى المخطط كي تصادق عليه لجنة التخطيط والبناء في
القدس التي طالبت بعرض مقترحين لتقليص حجم المبنى قبل
المصادقة عليه.
وعلى الصعيد ذات��ه ،كشفت التقارير الفلسطينية عن أن
سلطات االحتالل نشرت مناقصة بناء الكنيس بارتفاع نحو
 23مترا ً على ستة طوابق ،اثنان تحت األرض وأربعة فوقها
بمساحة بناء إجمالية قدرت بنحو ألف و 400متر مربع بتكلفة
نحو  50مليون شيكل أي ما يعادل  13مليون دوالر ،وذلك
بهدف زرع مواقع يهودية في قلب القدس القديمة بجانب زرع
مبانٍ مقببة توحي ألقدمية الوجود اليهودي في القدس وتشويه
الفضاء العام في القدس.
وفي مقابل هذه الخطوة االستيطانية الجديدة ،طالبت وزارة
الخارجية الفلسطينية الدول كافة واألمم المتحدة ومنظماتها
المتخصصة بالعمل على تجفيف مصادر تمويل الجمعيات
االستيطانية المتطرفة.
كما دعت الوزارة في بيان نقلته وكالة األنباء والمعلومات
الفلسطينية الرسمية «وف��ا» المجتمع الدولي إل��ى التدخل
لوقف مخطط التهجير الجماعي الذي تتعرض له العائالت
الفلسطينية المقدسية.
ودانت الوزارة بشدة «عمليات القضم االستيطانية المتواصلة
التي تقوم بها الجمعيات االستيطانية المتطرفة في القدس
ومحيطها بدعم مباشر وعلني من الحكومة «اإلسرائيلية».

وا�شنطن تدعو المنامة ل�ضبط النف�س في تعاطيها مع تظاهرات � 14آب
قلق لدى اإلدارة األميركية من تظاهرات
أكدت مصادر ديبلوماسية عن وجود ٍ
 14آب الجاري في المنامة ،والتي دعت لها القوى الثورية المعارضة ،في وقتٍ
جاءت فيه دعوة ائتالف شباب  14شباط للتظاهر في دوار اللؤلؤة في قلب
العاصمة المنامة ،اليوم الجمعة.
وأشارت المصادر إلى أن قلق واشنطن يكمن في جوانب عدة ،أبرزها القلق
على سالمة رعاياها المقيمين في المنامة ،باعتبارها مقرا ً لألسطول البحري
األميركي الخامس في الخليج ،الفتا ً إلى أن النظام يحظر التظاهر في العاصمة
المنامة ،سيّما في محيط المنطقة الديبلوماسية واالقتصادية.
وأضاف ،لقد بدأنا بتحذير رعايانا من طريق سفارتنا في المنامة من خطر
االقتراب من مناطق االحتجاجات حفاظا ً على سالمتهم لتوقعاتنا باندالع
أعما ٍل عنف في الشارع ،على رغم تحذيرات البيت األبيض من عدم التعاطي
بالقوة المفرطة مع احتجاجات أغسطس ،ودعواتٍ متكرر ٍة لحوا ٍر جا ٍد تمهيدا ً
لمصالح ٍة وطنية مع المعارضة ،والنظر في المطالب السياسية.
ولفت المصدر إلى أن البحرين تشهد احتجاجاتٍ شعبية منذ أكثر من أربعة
سنوات ،بدأت في دوار اللؤلؤة في  14شباط ،مطالبة النظام البحريني بإجراء
تغييراتٍ سياسية ،موضحا ً أن الرئيس األميركي باراك أوباما قد وجه تحذيراتٍ
متكررة لحلفائه الخليجيين من أخطا ٍر داخلي ٍة ج ّراء السياسة المتبعة في
الوقت الحالي.
أعلنت الداخلية البحرينية أمس اعتقال  5أشخاص على خلفية تفجير
انتحاري وقع في منطقة سترة نهاية شهر تموز وأسفر عن مقتل اثنين من رجال
األمن ،وإصابة ستة آخرين بجروح.
وقال اللواء طارق الحسن رئيس األمن العام بالبحرين ،إن تحقيقات الشرطة
كشفت عن ارتباط المعتقلين بالحرس الثوري اإليراني بحسب تعبيره.

وحول االستراتيجية األميركية
لقتال «داع��ش» في ال��ع��راق ،قال
أوديرنو ،إنه إذا لم يحرز الجيش
األميركي التقدم الذي يحتاجه في
األشهر القليلة المقبلة «فإن علينا
على األرجح النظر تماما ً في نشر
بعض الجنود مع القوات العراقية
ومن ثم نرى إذا كان قد حدث تغير
أم ال».
وج���اءت تصريحات الجنرال
األميركي بعد يوم من إقرار البرلمان
ال��ع��راق��ي ب��اإلج��م��اع اإلص�لاح��ات
التي كان رئيسا مجلس ال��وزراء
العبادي ورئيس مجلس النواب
سليم ال��ج��ب��وري ،ق��د أعلنا عنها
عقب تصاعد موجة االحتجاجات
الشعبية ضد الفساد المستشري
في القطاع الحكومي ،وذل��ك بعد
دمجهما في حزمة واحدة.
من جهة أخرى ،أعلنت الشرطة
العراقية وم��ص��ادر طبية أن 77
ش��خ��ص�ا ً ع��ل��ى األق���ل استشهدوا
وأص��ي��ب أكثر م��ن  200بانفجار
شاحنة مفخخة أم��س ف��ي سوق
مزدحمة بحي مدينة الصدر في
العاصمة العراقية بغداد.
وق����ال ض��اب��ط ب��رت��ب��ة عقيد:
«انفجرت شاحنة مفخخة قرابة
ال��س��اع��ة ال��س��ادس��ة (ب��ت��وق��ي��ت
ب��غ��داد) ص��ب��اح ال��ي��وم ف��ي سوق
شعبية للبيع بالجملة في مدينة
الصدر».
وأع����ل����ن ت��ن��ظ��ي��م «داع������ش»
مسؤوليتها عن االنفجار ،وقال في
بيان على اإلنترنت إنه استهدف
عناصر من الجيش وقوات الحشد
الشعبي.
وق���ال ض��اب��ط برتبة عقيد إن
«شاحنة مفخخة انفجرت قرابة
الساعة السادسة صباح اليوم
في سوق شعبية للبيع بالجملة
ف��ي مدينة ال��ص��در ،م��ا ادى الى
سقوط  33شهيدا ً على األقل و74
جريحاً».
وأك������دت م���ص���ادر ط��ب��ي��ة في
مستشفيات بغداد حصيلة ضحايا
التفجير الذي يعد من األكثر دموية
في بغداد هذه السنة.
ووقع التفجير في ساعة ذروة
في السوق ،مع تجمع العديد من
تجار الخضار والفاكهة.
وأدى التفجير ال��ى دم��ار كبير
في السوق ال سيما في الشاحنات
المبردة الناقلة للخضار.
ويأتي التفجير في بغداد بعد
يومين من تبني التنظيم تفجيرين
انتحاريين ف��ي محافظة ديالى
شمال شرقي العاصمة ،اديا الى
استشهاد  30شخصا ً على االقل.
واستهدف التنظيم اإلره��اب��ي

الشهر الماضي منطقة خان بني
سعد في ديالى ،بتفجير انتحاري
ضخم في سوق شعبية ،ما ادى
الى مقتل  120شخصا ً على األقل،
ف��ي واح���د م��ن اك��ث��ر التفجيرات
دم��وي��ة منذ االج��ت��ي��اح االميركي
للبالد في العام .2003
ويؤكد معتز أبو زيد ،الصحافي
المختص ف��ي ال��ش��أن االم��ن��ي ،أن
ضحايا التفجير ه��م م��ن جميع
الملل العراقية وال ينتمون إلى
طائفة بعينها ،وما حصل «يشبه
إبادة كاملة للشعب العراقي».
وانعكس التفجير الذي هز شرق
بغداد سياسيا ً بمطالبة نواب عن
مدينة الصدر بتشكيل لجنة أمنية
لمحاسبة المقصرين.
وع��ق��ب التفجير أع��ل��ن مجلس
ال��وزراء عن تأجيل جلسته التي
كانت م��ق��ررة أم��س حتى إشعار
آخر.
وتعليقا ً على الهجوم اإلرهابي
قالت رئيسة كتلة التحالف الوطني
الكردستاني في البرلمان العراقي
آالء الطالباني رأت أن «التفجيرات
في العراق ناجمة عن ضعف في
الجهاز االستخباراتي» مضيفة أن
«المشاكل السياسية بين األطراف
الداخلية تتسبب بحدوث خروق
أمنية في العراق».
ودان��ت سورية بشدة االعتداء
اإلرهابي الجبان الذي نفذه تنظيم
داع��ش في سوق شعبي ببغداد.
وق���ال م��ص��در رس��م��ي ف��ي وزارة
الخارجية والمغتربين في بيان،
إن الجمهورية العربية السورية
ت��دي��ن ب��أش��د ال��ع��ب��ارات االع��ت��داء
الجبان ال��ذي نفذه تنظيم داعش
اإلره��اب��ي في س��وق للخضار في
مدينة الصدر وأسفر عن استشهاد
ع��دد كبير م��ن األب��ري��اء وإصابة
العديد من الجرحى.

كما نددت المتحدثة باسم وزارة
الخارجية اإليرانية مرضية أفخم
بشدة بالتفجير اإلره��اب��ي ال��ذي
استهدف مدينة الصدر في بغداد.
وأعربت أفخم في تصريح لها
عن القلق الشديد من «تصاعد مثل
هذه الكوارث والجرائم اإلرهابية
في العراق» مشددة على ضرورة
مكافحة اإلره���اب في شكل مؤثر
وعاجل على الصعيد الدولي.
وأع��ل��ن��ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
الروسية من جهتها ،أن موسكو
تشجب التفجير اإلره���اب���ي في
العاصمة العراقية وتجدد دعوتها
إل���ى تنسيق ال��ج��ه��ود ال��دول��ي��ة
واإلقليمية لمكافحة اإلرهاب.
وجاء في بيان للوزارة تعليقا ً
على التفجير الذي وقع أن «موسكو
تدين بشدة هذا العمل الالإنساني
للمتطرفين» .وأش��ار البيان إلى
اقتناع موسكو بضرورة التصدي
الفعال ل�لإره��اب باعتباره ش��را ً
شامالً يحتاج إلى تنسيق أوسع
نطاقا ً لجميع الالعبين اإلقليميين
والدوليين.
على صعيد آخر ،يستمر ضغط
الشارع العراقي ،على خلفية تذمر
شعبي من سوء الخدمات وانتشار
ال��ف��س��اد ،فقد خ��رج��ت تظاهرات
جديدة في مدينة القرنة بمحافظة
البصرة جنوب العراق احتجاجا ً
على ال��ف��س��اد وت���ردي الخدمات
مطالبين بإقالة أعضاء المجلس
المحلي في المدينة.
وأحرق المتظاهرون إطارات في
الشارع المقابل لمبنى قائممقامية
القرنة ،وتشهد محافظة البصرة
منذ أسبوعين تظاهرات واعتصاما ً
أم��ام مبنى المحافظة احتجاجا ً
على ت���ردي ال��خ��دم��ات وانقطاع
الكهرباء ،وللمطالبة بمحاسبة
المفسدين.

ما �سبب ف�شل ( ...تتمة �ص)9
ميدانياً ،واصلت قوات الجيش واللجان الثورية
اليمنية تقدمها في مواجهة مرتزقة السعودية على
جبهات ع��دة في ع��دد من المحافظات ،فيما ال تزال
ال��ق��وات السعودية ع��اج��زة ع��ن استعادة مواقعها
الحدودية التي خسرتها أمام تقدم هذه القوات.
وبلغت االشتباكات ذروتها في مدينة تعز بعد
وص��ول تعزيزات عسكرية كبيرة للجيش اليمني
واللجان الثورية بالتزامن م��ع إع�لان المسلحين
الموالين للرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور
هادي نفاد ذخيرتهم.
وفي مشهد مماثل بمدينة إب وسط البالد ،تدور
اشتباكات عنيفة خاصة ف��ي بلدة الرضمة حيث
استقدم الجيش واللجان الثورية تعزيزات عسكرية
كبيرة الستعادتها من المسلحين.
الى ذلك تصدى الجيش واللجان لهجمات مرتزقة
السعودية على جبهات القتال في أبيَن والضالع
ولحج وإب والبيضاء وم��أرب وشبوه مــا ادى الى

مقتل ع��دد كبيــر من المهاجمين وأس��ر العشرات
منهم.
وفي هذا السياق ،استعاد الجيش واللجان الثورية
السيطرة على نقطة مشورة االمنية والمدخل الغربي
لمدينة إب وطردوا مسلحي مرتزقة السعودية منها،
فيما تمكنوا الجيش واللجان من استعادة نقيل بعدان
ودحر المرتزقة.
من جهة أخرى ،وبعد مرور اكثر من مئة يوم على
الرد اليمني على العدوان السعودي ،افادت مصادر
امنية فقدان الجيش السعودي ع��ددا ً من مواقعه
داخل السعودية من نجران شرقا ً إلى ظهران عسير
فجيزان غربا ً كان آخرها موقع المخروق العسكري
في نجران.
وفي هذا السياق ،قصف الجيش واللجان الثورية
بالمدفعية مواقع بمنطقتي القائم وغرف الشيخ في
جيزان ودمر آلية عسكرية سعودية قتل من على متنها
في موقع جالح العسكري.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1دولة أميركية ،عائلة
2 .2عاصمة عربية ،نقيض كفر
3 .3عاصفة بحرية ،صوت حزين ،من األشجار
4 .4أعزم على األمرّ ،
نظمنا
5 .5غفر ،باكيا ً
6 .6مدينة فرنسية ،قطعه ،أوطان
7 .7دفن البنت وهي حية ،مرفأ في الهند ،حرف جر
8 .8تدعم ،ركض
9 .9يضعه مقابل المال ،أوجاعها
1010للنداء ،عاصمة آسيوية
1111غلى القدر ،أكمل العمل ،لمسها
1212بلدة لبنانية ،خبر ،من الحيوانات

1 .1من أعظم شعراء الدولة العباسية ،صاح التيس
2 .2مدينة فرنسية ،للندبة ،من القديسات
3 .3ال يباح به ،مخدتها
4 .4مرفأ فرنسي ،عمر ،مقياس مساحة
5 .5سحر ،دخلت فجأت
6 .6يتأهالن بالشخص ،سالم
7 .7إتهمت ،تبسطان
8 .8نعم (باألجنبية) ،مدينة مصرية ،عاصمة أميركية
9 .9أصلحنا البناء ،نجلس برفقة
1010من أيام األسبوع ،ألقاها
1111كبير آلهة السومريين واآلشوريين ،مدينة فرنسية ،أحد
الوالدين
1212أمسيات ،خبز يابس
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،917426835 ،352198647
،749581362 ،468735129
،531962478 ،286374951
،874213596 ،695847213
123659784

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1دراع الميزان  ) 2اا ،نلينه،
دمي  ) 3رنماها ،اامرك  ) 4اشعب،
لعبت ،حب  ) 5لير ،سين ،را ) 6
اام ،بدادون  ) 7يابهان ،يبني ) 8

ضل ،رنغون ،سلب  ) 9ايدي ،اس،
به  ) 10ميروبا ،اد  ) 11حالنا،
ساتير  ) 12يرس ،مات ،تأسف.
عموديا:
 ) 1دار ال��ب��ي��ض��ا ،ح���ي ) 2
رانشي ،اليسار  ) 3معراب ،لس

 ) 4عناب ،اهريمن  ) 5اله ،سمان،
يأم  ) 6ليالي ،نغار  ) 7من ،عنب،
وسوست  ) 8يهاب ،دي��ن ،با ) 9
ات���راب ،باتت  ) 10ادم ،ادنسه،
يا  ) 11نمرح ،وي��ل ،ارس ) 12
يكبان ،بند.

 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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– Mission: Impossible
Rogye Nation
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ت��وم
كروز من اخراج كريستوفر ما
كوري .مدة العرض  131دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).
Inside Out
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
ام� ��ي ب��ول �ي��ر م ��ن اخ � ��راج بيتي
دوك� �ت� �ي���ر .م � ��دة ال � �ع� ��رض 93
دقيقية ،ABC( .اب��راج ،سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
سينمال ،فوكس).
Pixels
ف �ي �ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة ادم
س ��ان ��دل ��ر م� ��ن اخ � � ��راج ك��ري��س
كولومبس .م��دة ال�ع��رض 100
دق �ي �ق��ة ،BC( .اب � ��راج ،سينما
سيتي ،ديونز ،غاالكسي).
Ant-Man
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة هايلي
ات��وي��ل م��ن اخ ��راج ب�ي�ت��ون ريد.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  117دق �ي �ق��ة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
غاالكسي).
Ted 2
ف �ي �ل��م ك��وم �ي��دي م ��ن اخ� ��راج
سيث ماك فارالن .مدة العرض
 115دق �ي �ق��ة ،ABC( .الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
ابراج ،غاالكسي).
Accidental love
فيلم كوميدي بطولة جاسيكا
بيل من اخ��راج ديفيد روسيل.
مدة العرض  100دقيقة( .سينما
سيتي ،سينمال ،اسباس).

