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سياق ُمتصلّ ،
كشف وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي
وفي
ٍ
أنّ وجهة القوات العراقية ستكون استعادة الفلوجة .يأتي ذلك
في وقت استبعد فيه ال ُمتحدث باسم قوات التحالف الدولي ستيف
وارن استعادة الفلوجة مرجحا ً تحرير الموصل قبلها فيما تواصل
القوات العراقية تدريباتها لبدء معركة جديدة.
وكانت خلية اإلعالم الحربي العراقي أعل ّنت أمس ،أنّ المدنيين
بدأوا بمغادرة مدينة الفلوجة باتجاه القوات األمنية ،التي تستعد
لشن عملية واسعة الستعادة أحد أبرز معاقل تنظيم «داعش».
وذكر بيان لخلية اإلعالم الحربي أنّ أع��دادا ً من عوائل مدينة
الفلوجة نزحت باتجاه القطعات األمنية .وطلبت خلية اإلعالم
الحربي من األسر التي ال يمكنها الرحيل أنّ ترفع أعالما ً بيضاء
لتحديد مواقعها ،علما ً ب��أنّ القوات العراقية والحشد الشعبي
يحاصرون المدينة تأهبا ً الستعادتها.
جدير بالذكر أنّ الفلوجة ،التي تقع على نهر الفرات وعلى بعد
 50كم غرب العاصمة بغداد ،كانت أول مدينة عراقية تقع في أيدي

 20ألف من جنودها إلى مشارف الفلوجة «استعدادا ً القتحامها»،
وتحريرها.
وقال قائد الشرطة العراقية االتحادية الفريق رائد شاكر جودت
في بيان مقتضبُ ،نشر على الموقع الرسمي لقيادة الشرطة على
مواقع التواصل االجتماعي فيسبوك ،إنّ « 20ألف جندي من
القوات االتحادية تساندهم آليات مدرعة وكتائب مدفعية وصلوا
إلى مشارف الفلوجة استعدادا ً القتحامها».
وح ّثت خلية اإلعالم الحربي كافة المواطنين في الفلوجة على
«تقديم المعلومات وطلب المساعدة من خالل بعث برسائل على
الخط المجاني» ،مطالبة «كافة العوائل التي ال تستطيع الخروج
من المدينة رفع راية بيضاء».
وأشارت خلية اإلعالم الحربي إلى أنّ «عملية تحرير الفلوجة
هي عملية عسكرية عراقية تشارك فيها كل الوحدات من الجيش
العراقي ،وجهاز مكافحة اإلره��اب ،والشرطة ،إضافة إلى سالح
الجو ،وطيران الجيش ،والحشد الشعبي والعشائري».

التنظيم في كانون الثاني  ،2014أي قبل ستة شهور من اجتياح
«داعش» مساحات من العراق وسورية.
وأف��ادت مصادر عسكرية بأنّ القوات الجوية العراقية نفذت
غارات بطائرات  F16في قضاء الفلوجة أسفرت عن مقتل العشرات
من عناصر «داعش» وتدمير مواقع تابعة للتنظيم.
وق��ال بيان أص��دره اإلع�لام الحربي« :وفقا ً لمعلومات وكالة
االستخبارات والتحقيقات االتحادية ،نفذت القوة الجوية العراقية
بطائرات  F16ضربات جوية في قضاء الفلوجة أسفرت عن تدمير
معمل تفخيخ وتصنيع العبوات الناسفة لعصابات «داعش» وقتل
العشرات من اإلرهابيين وح��رق عجلتين» .وأض��اف البيان أنّ
القصف أدى إلى تدمير جزء من معمل لتدريع العجالت وتدمير مقر
ما يسمى «االقتصادية» وقتل من كان بداخلها.
وأشا ّر البيان إلى أنّ الضربات الجوية دمرت ما يسمى بالمحكمة
الشرعية للتنظيم.
هذا وأعلنت قيادة الشرطة االتحادية العراقية ،أمس ،عن وصول
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إضافة إلى إدخال سيارتين بداخلهما مواد طبية إلى بلدة
الهامة».
وبين شمس الدين أن «اللجنة الفرعية في محافظة ريف
دمشق ،مستمرة بإدخال المساعدات اإلنسانية واإلغاثية
ضمن خطة الحكومة ،واللجنة العليا لإلغاثة وإيصالها
إلى مستحقيها في جميع القرى والبلدات في المحافظة».
ولفت رئيس مجلس مدينة قدسيا محمد البوشي إلى أن
«المساعدات اإلنسانية سيتم توزيعها بناء على تسلسلية
القوائم األسمية المسجلة ،لدى الهالل األحمر العربي
السوري» مبينا أن «كمية المساعدات التي أدخلت اليوم
تكفي جميع الفقراء والمحتاجين في المدينة».
ونوه عضو لجنة المصالحة في قدسيا الشيخ عادل
مستو «بجهود كل من أسهم وساعد في إدخال المساعدات
اإلنسانية ،التي من شأنها أن ترفع بعض األعباء عن األسر
الفقيرة في المدينة وال سيما أننا مقبلون على شهر رمضان
الكريم».

بدوره ،تحدث المرصد السوري المعارض عن غارات
عنيفة في حلب استهدفت طريق الكاستيلو المؤدية
إلى حلب والواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة في
ضربات جوية وصفتها مواقع المسلحين باألعنف منذ
شباط الماضي.
وف��ي إط��ار خطة الحكومة لتوزيع المساعدات على
المتضررين من الحرب اإلرهابية على سورية في جميع
المناطق ،قامت محافظة ريف دمشق اليوم بإيصال 56
شاحنة تحمل مساعدات إنسانية وطبية ألهالي مدينة
قدسيا وبلدة الهامة.
وأشار عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة ريف
دمشق محمد خير شمس الدين ،إلى أنّ اللجنة الفرعية
لإلغاثة «قامت اليوم بالتعاون مع الهالل األحمر العربي
السوري ،بإيصال  54شاحنة تحمل مساعدات إنسانية
تضمنت  5أالف كيس طحين و 5آالف سلة غذائية وبعض
األدوي��ة والقرطاسية وأغذية أطفال إلى مدينة قدسيا،

عبدالسالم أع��رب أيضا عن استعداد الوفد الوطني لتقدي ِم
تنازالت من أجل التوصل إلى ح ّل شامل ،رافضا ً الحلول الترقيعية
وأنصاف الحلول ،مشددا ً على ض��رورة تشكيل حكومة توافق
ولجنة عسكرية للحفاظ على االمن واالستقرار في البالد.
وأضاف عبدالسالم :يجب أن تكون هناك حكومة توافق وطني
يشارك فيها الجميع ،وبشخصيات توافقية خاصة في رئيس
ال��وزراء ،نعتقد يجب أنّ ُتشكل حكومة و ُتشكل لجنة عسكرية،
كما اقترحت االمم المتحدة مهمتها الحفاظ على المؤسسة األمنية
والعسكرية والحفاظ على األمن واالستقرار ومواجهة التطرف
المتمثل في القاعدة وداعش.
وكانت الجلسات المشتركة قد تعطلت بسبب إعالن وفد الرياض
انسحابه عند البدء بمناقشة مصير»هادي» عبر نقل صالحياته
لحكومة توافقية ،إال أنّ وساطة قادها أمير قطر تميم بن حمد آل
ثاني نجحت في جعل وفد الرياض يتراجع عن شروط عودته
لطاولة المفاوضات ،على أن تنقعد جلسة عامة مشتركة تنتعش
معها اآلمال بامكانية خروج مفاوضات الكويت بحل سياسي في
اليمن.
إلى ذلك ،نقلت األمم المتحدة عن الرئيس اليمني المستقيل
عبد ربه منصور هادي تأكيده أنّ وفد حكومته سيعود إلى طاولة
المفاوضات مع حركة «أنصار الله» وذلك عقب اجتماع بينه وبين
األمين العام لألمم المتحدة وأمير قطر في الدوحة.
ميدانياً ،أصيب 3أطفال في قصف مدفعي لقوات هادي على
بمديرية ال ُم ُتون في الجوف ،وفق ما أفاد مصدر محلي للميادين

وعقب اإلطاحة بحكم اإلخوان المسلمين في مصر ،تخلت
النهضة عن الحكم ودخلت في حوار مع خصومها العلمانيين
انتهى بالتوافق حول دستور جديد ،وحكومة غير حزبية
ق��ادت النتخابات في  .2014وفي انتخابات  2014حلّت
النهضة ثاني ًة خلف حزب نداء تونس.
والنهضة اآلن جزء رئيسي في االئتالف الحاكم مع خصمها
العلماني نداء تونس وهي أكبر قوة في البرلمان بسيطرتها
على  69مقعدا بعد أنّ استقال نواب من كتلة نداء تونس.

النظام ي�ستخدم «درك الأردن» في تعذيب م�ساجين المعار�ضة!

البحرين :م�سيرات ت�ضامنية مع علماء الدين
تحت عنوان «مشاعل تقرير المصير» شهدت بلدتا
أبوصيبع والشاخورة البحرينيتان مسيرات حاشدة،
طالب المشاركون فيها بوقف الممارسات القمعية للنظام
واإلفراج الفوري عن سجناء الرأي في البحرين ،وخاصة
قادة المعارضة السلمية وعلى رأسهم أمين عام جمعية
الوفاق الشيخ علي سلمان.
المشاركون في المسيرات حملوا السلطات المسؤولية
عما آلت إليه األوضاع في البحرين ،وعدم التوصل إلى حل
ينهي األزمة التي تمر بالبالد.
وأك�� ّد المحتجون دع��م علماء الدين في إسقاط هذا
المشروع ،ووصفوه بالظالم والجائر ..كما دعا المحتجون
إلى إسقاط البرلمان المعين من قبل السلطة وطالبوا
باإلفراج عن المعتقلين ،وعلى رأسهم األمين العام لجمعية
الوفاق الشيخ علي سلمان.
من جانبه اعتبر منتدى البحرين لحقوق اإلنسان في
بيان :أنّ التعديالت التي أقرها مجلس النواب البحريني
والتي تقضي بمنع من يعتلي المنبر الديني من االنضمام
للجمعيات السياسية اعتبرها تعسفا ً تشريعيا ً يخالف

يأتي ذلك فيما شنت طائرات التحالف السعودي غارتين جويتين
على المديرية ذاتها شمال المحافظة.
في المقابل ،أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن تدمير مدرعة
عسكرية لقوات ه��ادي حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش
واللجان بمديريةالمصلوب شمال محافظة الجوف شرقي البالد .
كما دارت مواجهات عنيفة بين قوات هادي المسنودة بالتحالف
السعودي من جهة ،وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة
أخرى في مديرية ِنهْم شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.
وفي تعز شهدت مديرية ح ْيفان قصفا ً مدفعيا ً متبادل بين
الطرفين جنوب ش��رق المحافظة فيما تتواصل المواجهات
باألسلحة المتوسطة والخفيفة في منطقة الضباب عند المدخل
الجنوبي للمدينة.
مصدر عسكري يمني أفاد بأنّ قوات هادي قصفت مواقع الجيش
واللجان الشعبية في منطقة الشبكة بمديرية الوازعية جنوب
غرب تعز ،بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات التحالف السعودي
مناطق متفرقة من المحافظة جنوب اليمن.
أما في حضرموت فقد دارت اشتباكات عنيفة بين قوات هادي
المسنودة بالتحالف السعودي ،ومسلحين يعتقد انتمائهم
للقاعدة في منطقة ر ْوكب شرقي مدينة ال ُم َكالّ عاصمة ْ
حضرموت
جنوب شرقي اليمن ،أسف ّرت عن قتلى وجرحى من الطرفين .كما
أُصيب وكيل محافظة عدن سلطان الشعيبي بانفجارعبوة ناسفة
قرب منزله في مديرية البُر ْيقة بمدينة عدن جنوبي البالد.
وأف��اد شهود عيان ومسعفون ب��أنّ  3أشخاص على األق��ل،
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ال�سب�سي ّ
ورحب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بخطط
النهضة للفصل بين الجانب الديني والسياسي.
وقال السبسي في كلمة أمام مؤتمر النهضة «ال يفوتني أنّ
أنوه بالتطور الذي عرفته حركة النهضة بقيادة الغنوشي
الذي تجلى في ضرورة القطع بين الدعوي والسياسي وكذلك
القطع مع احتكار الدين».
واعتبّر السبسي أنّ النهضة لم تعد حزبا ً يمثل خطرا ً على
الديمقراطية.

لقوا مصرعهم أمس جراء انفجار عنيف نجم عن سيارة مفخخة
استهدف دورية للجيش بمنطقة روكب شرق مدينة المكال اليمنية.
وأشارت مصادر أنّ االنفجار وقع بالقرب من محطة وقود في
مدينة المكال عاصمة حضرموت جنوبي اليمن وأدى أيضا ً إلى
سقوط جرحى وتدمير عدد من السيارات.
وش��وه��دت س��ي��ارات إس��ع��اف وه��ي تصل إل��ى المكان لنقل
الجرحى.
من جانبها أف��ادت وكالة «روي��ت��رز» استنادا ً إلى مصادر من
السكان المحليين وقوات األمن بأنّ القتلى الثالثة هم متشددون،
موضحة أنهم كانوا يستعدون لتفجير السيارة في فناء منزل
بمنطقة روكب التي نفذت فيها المداهمة بعد ذلك بساعات.
وجاء هذا االنفجار بعد أن أعلنت قوات هادي في وقت سابق
أنها قضت على  13متشددا في مداهمة لمنزل خارج مدينة المكال
بجنوب البالد ،وإنّ جنديين ُقتال أيضا ً في إطار جهود إلعادة األمن
إلى المنطقة التي ظلّت حتى الشهر الماضي تحت سيطرة تنظيم
«القاعدة» اإلرهابي.
و ُتعتبر واشنطن القاعدة في اليمن أخطر فروع التنظيم في
العالم ،وهي تستهدف قياداته وعناصره منذ أع��وام بضربات
لطائرات من دون طيار .كما أكدت وزارة الدفاع األميركية مشاركة
عدد من جنودها في استعادة المكال.
وعلى رغم طرد التنظيم من المكال ومناطق في ساحل حضرموت،
إال أنه ال يزال يحظى بتواجد في أرج��اء عدة من هذه المحافظة
وغيرها.

الدستور البحريني والعهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية.
وأك ّد البيان أنّ هذه التعديالت الدستورية ُتعد انتهاكا ً
واضحا ً لحق المواطنة المتساوية في مصادرتها للحقوق
السياسية لمن يمارس ال��دور الديني ،واتهم السلطة
بتكريس االضطهاد السياسي في البالد.
إلى ذل��كّ ،
اإلسالمي البحريني إنّ
كشف تيّار الوفاء
ّ
�ي قاموا بتعذيب عدد من
أف��راد من عناصر ال��درك األردن� ّ
الجنسي
األسرى وبحلق رؤوس البعض اآلخر ،والتح ّرش
ّ
السجناء
بآخرين ،كما يعملون في هذه اآلونة على إذالل ّ
السياسييّن في سجن ج ّو المركزيّ .
وأفاد موقع منامة بوست إن التيّار أوضح أنّ مصادر
كشفت عن عودة اإلدارة الفعليّة للدرك األردن ّ��ي بسجن
ج ّو المركزيّ  ،وبصالحيّات واسعة لقمع وإرهاب سجناء
الرأي ،بعدما قادوا حملة شرسة وعنيفة ضدّهم في آذار
من العام الماضي ،وقع خاللها الكثير من الجرحى وت ّمت
بحجة إث��ارة الفوضى
محاكمة العديد من المعتقلين
ّ
السجن.
وال ّتحريض عليها داخل ّ

تقرير �إخباري

و«اإلخوان المسلمين» الذين تعود إليهم في الواقع السلطة في طرابلس.
ويؤكد عبد الحكيم محمد أنّ أ ّول هدف لإلسالمويين هو تطهير الجيش من جميع
المعارضين ،وفرض سيطرتهم عليه بالكامل .وفي هذا اإلطار ،يجب النظر إلى الهدف
من تشكيل الحرس الرئاسي ،الذي يتألف في غالبيته من «اإلخوان» وهيكليات
إسالموية أخرى .وهذا الكيان الجديد سيحصل على دعم واشنطن وحلفائها ،وذلك
ليس غريبا ً ألن األميركيين منذ مدة يراهنون على «اإلخوان» واإلرهابيين واإلسالم
السياسي .وأش��ار عبد الحكيم محمد ،في حديثه إلى الصحيفة ،إلى أنّ العدو
الرئيسي لـ «اإلخوان» ،وبالتالي لواشنطن ،هو قائد الجيش الليبي خليفة حفتر،
أل ّنه أعلنّ الحرب على اإلرهاب بجميع أشكاله في ليبيا.
و ُتشير الصحيفة ،استنادا ً إلى مصدر مقرب من الدوائر الدبلوماسية الروسية،
إلى أنّ رغبة واشنطن بتعزيز الحرس الرئاسي في ليبيا ،ناجمة عن استيائها
من سيطرة حفتر على مساحات كبيرة من ليبيا باستثناء طرابلس وسرت.
والجنرال حفتر يحظى بدعم ومساندة العالم العربي .وإضافة إلى هذا يأمل
بالحصول على دعم موسكو ،وقبل كل شيء الحصول على دعم سياسي .وهذا ما
تشهد عليه االتصاالت التي جرت مؤخرا ً بين ممثليه مع مسؤولين وشخصيات
روسية؛ إذ إنّ هذه االتصاالت ستساعد في تعزيز موقفه في مجابهة الواليات
المتحدة ،التي تستند إلى الدوائر اإلسالمية الراديكالية.

هل ا�ستهدفت مقاتالت �إ�سرائيلية الطائرة الم�صرية؟
كشفت «المصري اليوم» أنّ التصريحات الرسمية
ال �ص��ادرة م��ن اليونان ع��ن الحادثة ومالبساتها لم
تتطرق إلى خطة التدريبات الجوية العسكرية التي
بدأتها «إسرائيل» جنوب جزيرة كريت اليونانية.
وتم االعالن عن هذه المناورات االسرائيلية الجوية
ه��ذا الشهر ،وال�ت��ي ب��دأت ـ بحسب الـ NOTAMـ
بـ»إشعار المالحة الجوية» قبل ليلة واحدة من سقوط
الطائرة المصرية.
وأعلن عن بدء مناورات سالح الجو الصهيوني،
 18أيار الجاري وحتى  6حزيران المقبل ،من جنوب
جزيرة كريت وحتى شمال ليبيا.
وتأتي مناورة الطائرات المقاتلة الصهيونية ضمن
خطة تدريب الطيران الحربي الصهيوني باستخدام
المجال الجوي اليوناني المتاخم للحدود المصرية
 الليبية ،وذل��ك بعدما أغلقت تركيا مجالها الجويأمام تدريبات الطيران الحربي الصهيوني بعد حادثة
أسطول الحرية قبل ستة أعوام.
وت��وض��ح خريطة لمحيط ال�م�ن��اورة أن خ��ط سير
الطائرة المصرية ك��ان ف��ي مجال ال�م�ن��اورات ،ومن
المقرر أن تكون المناورة قد بدأت  -بحسب جدول
إش �ع��ارات ال�م�لاح��ة ال�ج��وي��ة  -بالتزامن م��ع دخول
الطائرة للمجال الجوي اليوناني ،والتي ُفقِدت بعد
 27دقيقة من بدء المناورة الجوية بالطائرات الحربية

ن�شر �أول ( ...تتمة �ص)9
هذا وناشد السيسي وسائل اإلعالم المحلية واألجنبية ،بعدم االستباق وطرح
فرضيات ،مطالبا ً بتحري الدقة والتثبت من األخبار قبل نشرها ،مجددا ً تأكيده
أ ُنه بمجرد ظهور نتائج التحقيقات سيتم اإلعالن عنها فوراً.
وكان الرئيس المصري وجه أجهزة الدولة المعنية ،الخميس الماضي باتخاذ
كافة التدابير لمعرفة مصير الطائرة المصرية التي فقدت وهي في طريقها من
العاصمة الفرنسية ،باريس ،إلى القاهرة .وأصدّر السيسي أوامره ببدء عمل
لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من جانب وزارة الطيران بشكل فوري ،للوقوف
على مالبسات حادث اختفاء الطائرة المصرية والتعرف على أسبابه.
إلى ذلك ،نشرت قناة «سي إن إن» األميركية أول تسجيل لمكالمتين بين قائد
طائرة «مصر للطيران» المنكوبة ومركز المراقبة الجوية في زيورخ في أثناء عبور
الطائرة باألجواء السويسرية .وقالت الشبكة أول أمس ،إنّ االتصال بين قائد
الطائرة ومركز المراقبة في زيورخ كان روتينا ً طبيعياً .وقالت سلطات المالحة
الجوية السويسرية ،إنه تم بعد ذلك الطلب من الطيارين تحويل اتصاالتهم إلى
مركز المراقبة الجوية في إيطاليا ،مع مغادرتهم األجواء السويسرية.

الصهيونية.
ووفقا ًلموقع  ONAlertالمتخصص في الشؤون
العسكرية ،ف��إنّ السلطات اليونانية ح��ددت مواعيد
المناورة العسكرية تحت رقم NOTAM A0992
 ،/ 16ويمنح ه��ذا التصريح الطائرات الصهيونية
حرية ممارسة تدريباتها الجوية المقررة في المجال
ال�ج��وي اليوناني ،ف��ي الفترة م��ن  18أي��ار وحتى 6
حزيران المقبل ،كما تم تحديد نطاق التدريب الجوي
جنوب جزيرة كريت وشمال أفريقيا ،بدءا ً من حدود
اليونان مع اإلسكندرية وحتى بنغازي في ليبيا.
ونشر الموقع المتخصص في الشؤون العسكرية
ص ��ورة لخطة ال �ط �ي��ران  A0992م��ن م��وق��ع إدارة
الطيران الفيدرالي األميركي المختص بنشر أجندة
النوتام NOTAMالجوي،وفيمايؤكدمحركالبحث
جوجل وجود البيان ذاته على الموقع األميركي ،إال أنه
بزيارة الموقع بعد حادثة الطائرة المصرية ُحذف رقم
خطة المالحة الجوية الموضحة لمناورة «إسرائيل»
 ،A0992فيما أبقى الموقع على التسلسل الزمني
للخطط األخرى  A0991و.A0993
وكان وزير الدفاع اليوناني بانوسكامينوس قال
في وقت سابق ،إنّ الطائرة اتخذت مسارها الطبيعي
في المجال الجوي اليوناني ،لكنها انحرفت بشدة ،ثم
هوت.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6

أفقياً:

عمودياً:

1 .1مدينة في الجزائر
2 .2للتفسير ،نزيل الوسخ عنه بالمكنسة ،فرح
3 .3بلدة لبنانية ،والية أميركية
4 .4وافقت الرأي ،يأنس ،طعم الحنظل
5 .5أول غني ،نحصل على ،صحيح الجسم
6 .6مصائب ،عاصمة عربية
7 .7مصيف لبنانية ،سقي
8 .8ندعمه ،أحرف متشابهة
9 .9خالف آخراً ،عاصمة عربية
1010مرفأ في األردنَ ،ف ِر ْح
1111من كبار اآللهة عند المصريين ،تخيلنا ،ضمير منفصل
1212خالف إستقبلت ،بحيرة في شمال فنلندا

1 .1شبه جزيرة في شمال فنزويال ،صف (باألجنبية)
2 .2مدينة إيطالية ،ما بين المرفق والكف (بالجمع)
3 .3حاجز ،أمسيات
4 .4فتياتنا ،مدينة ليبية
5 .5ف ّوض ،نجتمع ونصبح واحد ،للتأوه
6 .6بلدة لبنانية ،لقب الفيلسوف الهندي غاندي
7 .7حفر البئر ،جزيرة إيطالية ،غير مطبوخ
8 .8يترك دون عناية ،يأخذان بالثأر
9 .9يبررا ،وضع خلسة
1010يسر ،حرف تمني ،ال يباح بها
1111سحب ،إله النور عند الفرس ،در
1212بلدة سورية ،يطلبا فعل األمر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،856412739 ،941367528
،237954861 ،723589614
،498621375 ،615738492
،179846253 ،582173946
364295187

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اوالد م��ي��م��ون  ) 2راس
داشان ،جال  ) 3ست ،يمه ،ادلب
 ) 4طربا ،داس ،سند  ) 5اإلنس،
رب��ا ،ان  ) 6ط��وخ ،واو ،الال ) 7

االرجنتين  ) 8لينارس ،الرفق 9
) يبتر ،الم ،ليل  ) 10سا ،يستر،
ان��س��ا  ) 11راس����ل ،ن��ري��د ) 12
سحرا ،نبأ ،انا.
عموديا:
 ) 1ارسطاطاليس  ) 2واترلو،

يبارح  ) 3لس ،باخانت ،ار ) 4
اديان ،الريسا  ) 5دام ،سوار ،سل
 ) 6مشهد ،ارسلت  ) 7يا ،اروج،
ارنب  ) 8مناسب ،نام ،را  ) 9التل،
اي  ) 10نجلس ،ايرلندا  ) 11ابن
النفيس  ) 12فل ،دنا ،قالها.

 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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Our Kind of Traitor
فيلم رعب بطولة داميان لويس
م��ن اخ� ��راج س��وزان��ا واي� ��ت .مدة
ال �ع��رض  107دق �ي �ق��ة،ABC( .
س�ي�ن�م��ا س �ي �ت��ي ،ف��وك��س ،سينما
سيتي).
X-Men: Apocalypse
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة جايمس
م ��اك ��اف ��وري م ��ن اخ� � ��راج ب��راي��ن
سينجر .مدة العرض  144دقيقة.
( ،ABCكونكورد ،الس سليناس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
Neighbors 2: Sorority
Rising
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة سيث
روج� � ��ن م� ��ن اخ � � ��راج ن �ي �ك��والس
ستولر .م��دة ال�ع��رض  92دقيقة.
( ،ABCكونكورد ،سينماسيتي،
ام�ب�ي��ر ،الس س��ال�ي�ن��اس ،فوكس،
غاالكسي).
Bastille Day
ف�ي�ل��م ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة ادري ��س
البا من اخراج جايمس واتكينس.
م��دة العرض  93دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،اسباس ،سينمال).
Robinson Crusoe
ف�ي�ل��م ت �ص��وي��ري ب �ط��ول��ة رون
آل��ن من اخ��راج بين ستاسن .مدة
ال� �ع ��رض  90دق� �ي� �ق ��ة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سينمال ،سينما سيتي).
Love at First Child
فيلم ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة ازابيل
ك��ار باتريك برويل من اخ��راج ان
جيافري .مدة العرض  91دقيقة.
(سينما سيتي ،امبير.)ABC ،

