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� 7شهداء وع�شرات الإ�صابات ( ...تتمة �ص)9

حفتر يمنح جنوده مهلة � 3أ�سابيع لـ«تحرير» بنغازي

بان كي مون يرحب
بـ «حكومة الوحدة» الليبية
رحب األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أمس
بتوافق األطراف الليبية المشاركة في الحوار على قائمة
المرشحين لحكومة الوحدة الوطنية التي سيترأسها فائز
السراج.
ودعا بان كي مون أطراف النزاع الليبي إلى عدم التفريط
في هذه الفرصة إلخراج البالد من الفوضى وتبني االتفاق
الذي تم التوصل إليه.
من جهة أخرى ،رحبت إيطاليا بتوافق األطراف الليبية
على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عضو مجلس
النواب فائز مصطفى السراج ،والذي أعلنه المبعوث األممي
إلى ليبيا برناردينو ليون خالل مؤتمر صحافي في منتجع
الصخيرات بالمغرب.
وأع��رب وزي��ر الخارجية اإليطالي باولو جينتيلوني
في بيان بالخصوص «عن ارتياحه للنتائج التي تحققت
ليل الخميس  -الجمعة بين األطراف الليبية ،ورأى أنها
«مرحلة مهمة في مسار تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
المأمولة».
وكان المبعوث األممي إلى ليبيا برناردينو ليون أعلن،
خالل مؤتمر صحافي توافق األطراف الليبية على حكومة
الوفاق الوطني الليبية إثر جوالت من الحوار في منتجع
الصخيرات بالمغرب.
وقال برناردينو ليون إن المشاركين في الحوار اقترحوا
فائز سراج رئيسا ً للحكومة الليبية االنتقالية ،إضافة إلى
اقتراح عبد الرحمن سواحلي رئيسا ً لمجلس الدولة.
وأش��ار المبعوث األممي الخاص بليبيا إلى أنه «تم
اقتراح ثالثة نواب لرئيس مجلس ال��وزراء ،وهم السيد
أحمد معيتيق وفضيل المشتلي ،وم��وس��ى الكوني».
ومعيتيق ينتمي إلى غرب البالد والمشتلي من الشرق
والكوني من الجنوب.
وأوضح ليون أن هؤالء «ليسوا حتى الساعة أعضاء
في الحكومة ،إذ يجب قبولهم من قبل أعضاء المجلس
الرئاسي الذين سيقررون ما إذا كانوا سيقبلون باالقتراح

وفي بلدة نعلين ،غرب رام الله اندلعت
مواجهات عنيفة على المدخل الرئيس شرق
ال��ب��ل��دة ،حيث دارت م��واج��ه��ات م��ع ق��وات
االحتالل التي دفعت بعشرات الجنود لتأمين
طريق المستوطنين المار من البلدة ،وأطلق
الجنود الرصاص الحي والقنابل الغازية
بعد اقتحامهم للمنطقة الشرقية ،في حين
تجمع العشرات من الشبان وأغلقوا الطريق
أمام الدوريات العسكرية كما ألقوا الحجارة
والزجاجات الحارقة على الجنود.

في جنين

مخيم قلنديا شمال القدس

لتصبح هذه الشخصيات أعضاء كاملي العضوية في
الحكومة المقبلة».
إلى ذلك ،أكدالقائد العام للجيش الليبي الفريق أول ركن
خليفة حفتر على قادة محاور القتال في بنغازي ضرورة
تحرير المدينة في مدة أقصاها ثالثة أسابيع.
وح��ث حفتر في اجتماع ضم ضباطا ً وضباط صف
وجنود بمدينة المرج على تحقيق النصر في المدينة من
خالل عملية «حتف» التي أطلقها أخيراً ،مشيرا ً إلى إمكانية
تحقيق ذلك بفضل تفوق جنوده «في العدة والعتاد على
الجماعات والمليشيات اإلرهابية».
وأقر القائد العام للجيش الليبي التابع لحكومة عبد الله
الثني بأن المعركة مع «الجماعات اإلرهابية» في بنغازي
استغرقت وقتا ً طويالً ،الفتا إلى ضرورة إنهائها.
وكشف حفتر أنه سيتم استخدام أسلحة جديدة في
الفترة المقبلة ،مشيرا ً إل��ى أن قواته تواجه «مقاتلين
ألجانب من دول عديدة ،وليس ليبيون فقط» ،مضيفا ً أن
ليبيا كان يمكن أن تصبح مثل العراق لوال «قيادات وجنود
الجيش الليبي والقوات المساندة لهم».

«البي�شمركة» تطالب ( ...تتمة �ص)9

وشهدت محافظة األنبار ،أول من
أمس ،مقتل  19عنصرا ً من «داعش»
وإصابة  35آخرين بقصف مدفعي
وص����اروخ����ي ف���ي م��ح��ي��ط م��دي��ن��ة
الرمادي.
وك��ان قائد ق��وات ح��رس الحدود
ال��ل��واء عبد الكريم ال��ع��ام��ري ،أعلن
تطهير نحو  200ك��م م��ن الشريط
الحدودي مع السعودية واألردن.
وق��ال العامري إن «ق��وات حرس
ال��ح��دود تمكنت ،ال��ي��وم ،م��ن تطهير
ال��ش��ري��ط ال��ح��دودي ب��ات��ج��اه منفذ
طريبيل حتى نهاية الحدود األردنية»،
مبينا ً أن «القوات طهرت  200كم من
الشريط الحدودي المقابل للسعودية
واألردن» .واض����اف ال��ع��ام��ري أن
«ال��ق��وات رفعت  104جلكانات من
المتفجرات فيما فجرت أربعة منها
تحت السيطرة» ،الفتا ً إلى أن «قوات
ح���رس ال��ح��دود ت��ف��رض سيطرتها
الكاملة اآلن على هذه المنطقة».

فوريك شرق المدينة بين عشرات الشبان
الفلسطينيين وقوات االحتالل ،حيث رشق
الشبان قوات االحتالل بالحجارة ،فيما أطلق
الجنود الرصاص المطاطي وقنابل الغاز،
وأغلقوا حاجز بيت فوريك بشكل كامل.

وأع��ل��ن رئ��ي��س مجلس محافظة
األنبار صباح كرحوت ،الثالثاء (29
ايلول  )2015نشر لواءين من قوات
حرس الحدود العراقية على الشريط
ال��ح��دودي مع األردن والسعودية،
مؤكدا ً أن الهدف منه هو منع تسلل
العناصر المسلحة التابعة لتنظيم
«داع����ش» وس���د ال��ف��راغ بالمخافر
الحدودية.
ط���ال���ب م����س����ؤول ف����ي وزارة
البيشمركة بمنطقة كردستان العراق
تزويد قواته بوسائل وأجهزة الوقاية
من األسلحة الكيماوية التي دأبت
عناصر جماعة «داع��ش» اإلرهابية
على استخدامها.
وأفاد موقع «رأي اليوم» أن مسؤول
اإلع�لام في وزارة البيشمركة العميد
هلكورد حكمت قال لوكالة «األنباء»
األلمانية« :إن ق��وات البيشمركة ال
تمتلك وسائل وأج��ه��زة الوقاية من
األسلحة الكيماوية في وقت يستخدم

التنظيم هذه األسلحة ضد قواتنا».
وأضاف حكمت« :أن داعش يستخدم
الغازات الكيماوية ،الخردل والكلورين
ف��ي ق��ن��اب��ل ال��ه��اون��ات والمدفعية
والعبوات الناسفة».
وأوض����ح أن ع��ن��اص��ر «داع���ش»
استخدموا ه��ذه األسلحة األرب��ع��اء
الماضي في جبهة كوير ،وتم التأكد
من وجود أثار للغاز في مالبس الجنود
ومعداتهم العسكرية.
وأش����ار حكمت إل���ى أن��ه��ا ال��م��رة
الخامسة التي تستخدم فيها «داعش»
األسلحة الكيماوية المحرمة دولياً،
إذ سبق أن استخدمتها في محاور
مخمور وسد الموصل.
يذكر أن جماعة «داعش» اإلرهابية
صناعة أميركية صهيونية ،وتتبنى
الفكر الوهابي التكفيري الذي تروج
له دول إقليمية تسعى لتمرير أجندة
إقليمية ودولية تهدف تجزئة المنطقة
بعد تدميرها.

أما في مخيم قلنديا شمال القدس ،فأصيب
خمسة شبان بالرصاص المعدني المغلف
بالمطاط ،فيما أصيب ش��اب بالرصاص
الحي في يده جرى نقله إلى مستشفى رام
الله.
في غضون ذل��ك ،أطلقت ق��وات االحتالل
ال��ق��ن��اب��ل ال��غ��ازي��ة ب��ك��ث��اف��ة ع��ل��ى مسيرة
خرجت في قرية بلعين غرب رام الله ،فيما
اندلعت مواجهات ف��ي المنطقة الغربية
م��ن ال��ق��ري��ة نتجت منها إص��اب��ة ع��دد من
الشبان باالختناق .واندلعت مواجهات
في قرية النبي صالح شمال غربي رام الله
بين عشرات الشبان وق��وات االحتالل في
المنطقة الشرقية ،أطلق خاللها الجنود

القنابل الغازية الصوتية على الشبان الذين
رشقوهم بالحجارة من دون الحديث عن
وقوع إصابات.

نابلس وطولكرم

وفي نابلس ،أصيب  18شابا ً على األقل
خالل مواجهات اندلعت ظهر الجمعة على

ح��اج��ز ح���وارة ج��ن��وب المدينـة الواقعـة
شمـال الضفـة الغربيـة المحتلـة ،وكان
العشـرات من الشبـان الفلسطينيين توجهوا
إل��ى حاجـز ح���وارة عقب ص�لاة الجمعة،
ورشقوا ق��وات االحتـالل الموجـودة هنـاك
بالحجـارة.
كما اندلعت مواجهات عند مدخل بلدة بيت

أما في جنين ،فأصيب  12شابا ً فلسطينيا ً
في مواجهات مستمرة على معبر الجلمة
شمال المدينة ،بينها إصابة بقنبلة حارقة
بالوجه ألحد الشبان ،واندلعت مواجهات
واسعة قرب معسكر سالم غرب المدينة.
وف��ي ط��ول��ك��رم ،اشتبك ع��ش��رات الشبان
مع ق��وات االحتالل ق��رب جامعة خضوري
ومجمع جاشوري االستيطاني ،كما اندلعت
مواجهات في بلدة قفين قضاء المدينة.
وزارة الصحة في قطاع غزة قالت إن قوات
االحتالل تتعمد القنص المباشر في الرأس
والمناطق العليا في الجسم في استهدافه
للمواطنين ال��ع� ّزل في المناطق الشرقية
لقطاع غزة.
في األثناء شيع آالف الفلسطينيين الشهيد
مهند الحلبي في البيرة ،وال��ذي استشهد
برصاص جيش االحتالل في القدس ،بعد
عملية طعن نفذها في الثالث من الشهر
الجاري.

«البنتاغون» يقل�ص ( ...تتمة �ص)9
يأتي هذا التصريح في وقت أفادت صحيفة
«ن��ي��وي��ورك تايمز» األميركية أم��س نقالً عن
مسؤولين في اإلدارة األميركية أن البيت األبيض
قرر إنهاء برنامج تدريب المعارضة السورية
واستبداله ببرنامج تدريب عدد محدود من قادة
جماعات المعارضة في مركز تدريب صغير في
تركيا.
وقال كارتر بعد لقائه مع نظيره البريطاني
مايكل ف��ال��ون ف��ي ل��ن��دن أم���س ،إن واشنطن
وكذلك لندن ملتزمتان بضمان أمن أجواء تركيا
والمجال الجوي الموحد لحلف «الناتو» ،مؤكدا ً
أن رحيل الرئيس ال��س��وري بشار األس��د هو
الحل الصحيح الوحيد ،وأشار إلى أن خطوات
موسكو في سورية خاطئة تماما ً وستؤدي إلى
نتائج سلبية.
من جهة أخرى ،قال كارتر إن لديه معلومات
تشير إلى أن صواريخ روسية أطلقت من بحر
ق��زوي��ن باتجاه س��وري��ة ل��م تتمكن م��ن تنفيذ
مهمتها بشكل صحيح ،من دون أن يعطي مزيدا ً
من التفاصيل بهذا الشأن.
ميدانياً ،أعلن نائب رئيس هيئة أركان القوات
المسلحة الروسية ،الفريق إيغور ماكوشيف،
أم��س ،أن س�لاح الجو ال��روس��ي ق��ام بإصابة
 60هدفا ً تابعا ً لتنظيم «داع��ش» اإلرهابي في
سورية خالل الـ  24ساعة الماضية ،مشيرا ً إلى
أن الطائرات الروسية قامت بـ  67طلعة قتالية.

وأض���اف ماكوشيف« :أج��ري��ت  67طلعة
جوية من قاعدة «حميميم» ،خالل الـ  24الساعة
الماضية ،بواسطة طائرات سوخوي -34إم،
وسوخوي -25إس إم ،وأصابت  60موقعا ً من
مواقع اإلرهابيين» ،ولفت إلى أن سالح الجو
الروسي سيزيد كثافة الضربات ضد مواقع
التنظيم.
ك��ذل��ك أش���ار م��اك��وش��ي��ف إل���ى أن ال��ق��وات
الجوية الروسية استهدفت قاعدة للمسلحين
ومستودعات بالقرب من حلب ،ما أدى إلى
مقتل  100مسلح .وق���ال« :ف��ي منطقة حلب
وجهت ضربة على قاعدة للمسلحين ومستودع
ذخائر… ما أدى إلى مقتل  100مسلح وتدمير
مستودع الذخائر» ،مضيفاً« :ت��م تدمير مقر
لتنظيم «لواء الحق» بإصابة مباشرة بواسطة
قنبلة «كاب  500إس» ،ما أدى إلى مقتل قياديين
اثنين لـ«داعش» وقرابة  200مسلح».
ولفت االنتباه إلى أن سالح الجو الروسي
قام بتدمير  17معسكرا ً للمسلحين في سورية،
و  6مقار إدارية ونقاط اتصال و 6مستودعات
للذخائر ،وق��ال« :تم تدمير ستة مراكز قيادة
واتصاالت ،وستة مخازن للذخائر والمحروقات،
و 17معسكرا ً لتدريب اإلره��اب��ي��ي��ن ،وث�لاث
منشآت تحت األرض في ريف الالذقية ،و16
تحصينا ً وموقعا ً دفاعيا ً مع األسلحة ،و 11من
مناطق تمركز االحتياطات التابعة للعصابات

ثان يواجه الإعدام في ال�سعودية
�شابٌ ٍ
لم�شاركته في التظاهرات
أكدت مؤسسة ريبريف الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان أن داود
المرهون شاب سعودي ثان يبلغ من العمر  17سنة وكان قاصرا ً عندما اعتقل
عام  2012يواجه عقوبة اإلعدام في السعودية ،بتهمة المشاركة في تظاهرات
تطالب بالديمقراطية.
وأفاد موقع «مرآة البحرين» أول من أمس ،أن المؤسسة التي مقرها بريطانيا
قالت« :إن محكمة سعودية أ ّي��دت األسبوع الماضي إدان��ة داود المرهون
بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة قبل نحو  3سنوات وقضت
بإعدامه بحد السيف».
ويأتي الحكم بعد قضية أخرى أيدت فيها المحكمة نفسها أيضا ً حكما ً باإلعدام
بح ّد السيف والصلب صدر بحق علي النمر وهو نجل ناشط حقوقي سعودي
أدين بالمشاركة في التظاهرات قبل نحو ثالث سنوات للمطالبة بالديمقراطية
والمساواة في الحقوق في المنطقة الشرقية.
وأضافت ريبريف في بيان« :مع استنفاد السبل القانونية كافة يمكن أن
يعدم الحدثان اآلن في أي وقت من دون إشعار مسبق لعائالتهما».
وأشارت إلى أنه «من المتوقع أن يُن ّفذ حكما اإلعدام رغم القلق إزاء نزاهة
المحاكمتين .فقد صدر الحكم على داوود بعد عدد من الجلسات السرية من
دون وجود محاميه الذي منع أيضا ً من الحصول على معلومات عن جلسات
االستئناف».

اإلج��رام��ي��ة ،ومنشأة لصيانة اآلل��ي��ات ،و17
سيارة ومدرعة ،ومنظومتي صواريخ».
وأكد المسؤول الروسي أن مسلحي «داعش»
بدأوا يتكبدون خسائر كبيرة ،وغارات سالح
الجو الروسي أجبرتهم على تغيير تكتيكاتهم
واختبائهم في المناطق المأهولة بالسكان.
إل��ى ذل���ك ،أج���رى ميخائيل ب��وغ��دان��وف،
مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق األوسط
وب��ل��دان أف��ري��ق��ي��ا ،ن��ائ��ب وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة،
م��ش��اورات مكثفة ف��ي فرنسا ح��ول محاربة
تنظيم «داعش».
وأعلنت الخارجية الروسية أن بوغدانوف
ال��ت��ق��ى ،ك�ل� ًا م��ن ج���اك أودي���ب���ر المستشار
الدبلوماسي للرئيس الفرنسي ،ونيكوال دي
ريفير المدير السياسي ب���وزارة الخارجية
الفرنسية ،حيث شهدت المشاورات تبادال ً
�ص�لاً ل��ل�آراء ح���ول األوض����اع العسكرية
م��ف� ّ
والسياسية في الشرق األوس��ط ،مع التركيز
في التطورات في سورية وحولها ،ورك��زت
المشاورات على مهمة تنسيق جهود مختلف
الجهات للتصدي لخطر «داعش» والتنظيمات
اإلرهابية األخرى بصورة فعالة.
وأكد الطرفان في أعقاب المشاورات ضرورة
مواصلة الحوار السياسي المنتظم بين موسكو
وب��اري��س ح��ول القضايا األساسية بالشرق
األوسط.

كما التقى ب��وغ��دان��وف ،م��ع رئيس حزب
االتحاد الديمقراطي الكردي السوري صالح
مسلم ،ف��ي ب��اري��س ،حيث بحث الجانبان
تطورات الوضع في سورية ،ومهمة تكاتف
ال��ج��ه��ود ال��ه��ادف��ة إل���ى ال��ت��ص��دي للخطر
الناجم عـن «داع��ش» وغيـره من التنظيمات
اإلرهابية.
جاء ذلك في وقت أعلن وزير الدفاع الفرنسي
ج��ان إي��ف لو دري���ان ،أن ب�لاده شنت ضربة
جوية جديدة خالل الليل الماضي في سورية
على معسكر تدريب تابع لتنظيم «داع��ش»،
مشيرا ً إلى أن ضربات أخرى ستعقبها.
وقال لو دريان« :إن فرنسا ضربت «داعش»
في سورية ،الليلة الماضية ،في الرقة .وهذه
هي ليست المرة األولى ولن تكون األخيرة»،
وتابع« :ضربنا ألننا نعلم أنه في سورية وال
سيما ح��ول ال��رق��ة ،هناك معسكرات تدريب
لمقاتلين أج��ان��ب مهمتهم ليست القتال
لـ«داعش» في الشام ،وإنما المجيء إلى فرنسا
في أوروبا لتنفيذ هجمات».
كما انتقد الوزير الفرنسي العملية العسكرية
ال��روس��ي��ة ،معتبرا ً أنها تستهدف بالدرجة
األول��ى تقديم الدعم لدمشق ،وليس القضاء
على إرهابيي «داعش» .وزعم أن  90-80في
المئة من الضربات الروسية تأتي في سياق
تقديم التغطية لعمليات الجيش السوري.

الجي�ش يق�صف( ...تتمة �ص)9
أعلنت مصادر يمنية سقوط 13
شهيدا ً بينهم طفل بقصف قوات
العدوان السعودي على عدد من
المدن اليمنية.
وأش��ارت المصادر إل��ى سقوط
 6شهداء و 8جرحى بقصف على
مديرية حيدان بمحافظة صعدة،
كما استشهد  6أشخاص وجرح
 5مدنيين ف��ي غ���ارات للعدوان
السعودي على مدينة المخاء في
تعز ،فيما استشهد طفل وجرح 4
آخرون بغارات على الحديدة.
كما استهدف طيران العدوان
عددا ً من األحياء السكنية بمديرية
الحزم في محافظة الجوف شماالً.
وش��ي��ع ال��ي��م��ن��ي��ون ی���وم أم��س
جثامين أكثر من  50ضحية جراء
ال��م��ج��زرة ال��س��ع��ودي��ة على حفل
زفاف في بلدة سنبان في محافظة
ذم��ار مؤكدين أن ه��ذه الجرائم ال
تعبر إال عن مدى انحطاط مرتكبيها

وأنهم لن يفلتوا من غضب الشعب
اليمني.
هذا فيما أف��ادت األم��م المتحدة
أن حوالى  5000شخص قتلوا
و 25ألفا ً أصيبوا منذ بدء العدوان
السعودي.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ان��ت��ق��د وزي���ر
بريطاني س��اب��ق حكومة ب�لاده
على الصمت إزاء تدهور الوضع
ف��ي ال��ي��م��ن ،واص��ف �ا ً دبلوماسية
بالده بالفاشلة لتركها سياستها
الخارجية للسعودية وترخيصها
شن الحرب على اليمن.
وأفاد موقع «بي بي سي» أمس
أن وزير التنمية الدولية البريطاني
السابق ان��درو ميتشل وصف في
مقال نشرته صحيفة «غارديان»،
م��ا آل إل��ي��ه ال��وض��ع ف��ي اليمن،
«بأنه فشل ذري��ع للدبلوماسية
البريطانية ،التي تركت سياستها
ال��خ��ارج��ي��ة ل��ل��س��ع��ودي��ة ودول

التحالف األخ���رى ،ورخصت لها
بشن حرب بطريقة تخلف ضحايا
من المدنيين ،وترفع الحاجة إلى
مزيد من المساعدات».
وق����ال م��ي��ت��ش��ل ال����ذي ط��ال��ب
السعودية بالتوقف عن استهداف
المدنيين اليمنيين ورفع الحصار
عنهم« :إن  6أش��ه��ر مضت على
ب��داي��ة الحملة العسكرية ،التي
ت��ق��وده��ا ال��س��ع��ودي��ة ف��ي اليمن،
ال��ذي��ن اجتاحوا مناطق واسعة
من البالد ،مطلع هذا العام ،وقد
خلف النزاع حوالى  3آالف قتيل،
وجعل  19مليون يمني في حاجة
إلى مساعدات إنسانية ،من بينهم
نصف مليون طفل ي��ع��ان��ون من
سوء التغذية».
وأض��اف ميتشل« :أن الوثائق
تؤكد أن األط��راف المتنازعة في
اليمن ارتكبت انتهاكات لحقوق
اإلنسان ،وربما جرائم حرب».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1أديب فرنسي راحل إشتهر بروايات التحليل النفسي
له «أنصاف العذارى»
2 .2أداة إحدى الحواس ،يحفر البئر ،شك
3 .3ع ّد وأحصى ،أرشدا ،أقصد المكان
4 .4بئر غاز طبيعي في الجزائر ،قادم
5 .5عمل مبدع ،رفضت األمر ،فلوس
6 .6تكلمنا مكثرين النفي في الحديث ،حرف أبجدي
مخفف ،إرتدى
7 .7ليل ونهار ،مدينة إيطالية
8 .8نصارعه ،عملة عربية
9 .9تدفنه في التراب ،ال أبوح به ألحد
1010ناسب ،يالعبه
1111من الزهور العطرة ،يلقي ،حرف عطف
1212السالم ،وبّخيه

1 .1أديبة مصرية راحل إشتهرت بإسمها المستعار
2 .2مدينة تاريخية كبرى في تركيا ،أداة إستثناء
3 .3حرف أبجدي مخفف ،صفاته
4 .4شجر مع ّمر ،شبه جزيرة في شرق آسيا
5 .5إحدى جزر كناريا ،أعلى قمة في األردن
6 .6أمسيات ،إله الشر في ديانة زرادشت
7 .7إحسانّ ،
نظمت ،من أطرافي
8 .8مص ّور ،وافقها الرأي
9 .9وجع ،غير مطبوخ ،مدينة يمنية
1010هرم هرما ً ناعماً ،األكثر مالءمة
1111نعم (باألجنبية) أكبر سلسلة جبال في أوروب��ا،
أخيفي
)1212منزل ،مدينة إيرانية ،خاصته
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،189432765 ،263715489
،317248956 ،475689123
،592176348 ،846593217
،924857631 ،751364892
638921574

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ك��م��ال ات��ات��رك  ) 2اش،
بنجها ،ري��ح  ) 3ليما ،ال��ف��رزدق
 ) 4اغ��ادي��ر ،ي ي ،ق��ا  ) 5ه��ان،
ايسندا  ) 6انرتم ،ناولنا  ) 7يل،

ادل ،لهم  ) 8يرسمان ،تين ) 9
ياسفون ،راسل  ) 10اح ،اربيهم،
بي  ) 11فارنا ،وديعا  ) 12لنا،
نبني ،نتب.
عموديا:
 ) 1كاالهاري ،افل  ) 2مشيغان،

ريحان  ) 3مانريسا ،را  ) 4لباد،
تلمسان  ) 5ان ،ي��أم ،اف��ران ) 6
تجاري ،انوب  ) 7اهل ،سند ،نيون
 ) 8تافياللت ،هدي  ) 9رينو ،يرمي
 ) 10كرز ،دللنا ،عن  ) 11يدقانه،
سبات  ) 12لحقا ،امالي.

 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 Walk
فيلم تشويق بطولة جوزف
غ�������وردن ل��ي��ف��ي��ت م����ن اخ�����راج
روبرت زيميكس .مدة العرض
 123دق��ي��ق��ة ،ABC( .الس
س���ال���ي���ن���اس ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
ديونز ،فوكس ،غاالكسي).
Black Mass
ف��ي��ل��م درام����ا ب��ط��ول��ة جوني
ديب من إخ��راج سكوت كوبر.
م�����دة ال����ع����رض  122دق��ي��ق��ة.
(  ،ABCالس س��ال��ي��ن��اس،
سينما سيتي ،سينمال ،امبير،
فوكس ،غاالكسي).

Before you go
فيلم كوميدي بطولة وإخراج
كريس إيفانز  .مدة العرض 89
دقيقة( .سينما سيتي،ABC ،
فوكس ،سينمال).

Hotel Transylvania 2
فيلم ت��ص��وي��ري بطولة آدم
س��ان��دل��ر م���ن إخ�����راج جيندي
ت��ارت��اك��وس��ك��ي .م���دة العرض
 89دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،اب��راج ،سيتي
ك��وم��ب��ل��ك��س ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).

شي يوم رح فل
فيلم دراما بطولة عادل كرم
م��ن إخ���راج ل��ي��ال راج��ح��ة .مدة
العرض  100دقيقة،ABC( .
ك���ون���ك���ورد ،الس ساليناس،
س���ي���ن���م���ا س����ي����ت����ي ،اس����ب����اس،
سينمال ،امبير ،فوكس).

