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تتمات  /ت�سلية
الفروف يطالب ( ...تتمة �ص)9

وفي سياق آخر ،شددت الخارجية الفرنسية على
ضرورة االلتزام الشامل بنظام وقف األعمال القتالية
في سورية باإلضافة إلى ضمان إيصال المساعدات
اإلنسانية إلى المناطق السورية المنكوبة.
في غضون ذلك ،أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي
الف��روف في اتصال هاتفي مع نظيره األميركي جون
كيري ض��رورة تنفيذ واشنطن وعودها بالفصل بين
«جبهة النصرة» وق��وى المعارضة التي تراهن على
الواليات المتحدة.
وأشار بيان صدر عن الخارجية الروسية أمس ،إلى
أنّ «محور المباحثات ُتركز حول الوضع في سورية،
بما في ذلك االقتراحات الروسية بشأن تنفيذ عمليات
مشتركة ضد المجموعات اإلرهابية والفصائل المسلحة
غير الشرعية األخرى الناشطة في هذه البالد ،والتي لم
تنضم إلى نظام وقف إطالق النار ،فضالً عن االقتراحات
الخاصة بمنع تنقالت المسلحين واألسلحة عبر الحدود
التركية».
وأضاف البيان أنّ الفروف شدد من جديد على ضرورة
أنّ تنفذ واشنطن ،بأسرع ما يمكن ،وعودها حول فصل
مجموعات المعارضة ال��س��وري��ة ،التي ت��راه��ن على
الواليات المتحدة ،من إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة»،
الذين ال يشملهم نظام الهدنة.
وف��ي ش��أن متصل ،أك��دّت الخارجية السورية أنّ
تفجيرات طرطوس و جبلة ُتشكل تصعيدا ً خطرا ً من
قبل الرياض وانقرة والدوحة بغرض تقويض الجهود
الرامية إلى حقن دماء الشعب السوري وإفشال ترتيبات
التهدئة واتفاق وقف األعمال القتالية.
وقالت الوزارة في رسالتين موجهتين إلى األمين العام
لألمم المتحدة ورئيس مجلس األمن بشأن التفجيرات
اإلرهابية ،أنّ استمرار بعض ال��دول بفرض سياسة
الصمت على مجلس األمن إزاء هذه األعمال اإلرهابية

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

التي ترتكبها التنظيمات اإلرهابية في مختلف مناطق
سورية ورفض هؤالء قيام مجلس األمن باتخاذ إجراءات
رادعة وفورية وعقابية بحق الدول واألنظمة الداعمة
والممولة لإلرهاب يوحي لهذه األنظمة باالستمرار في
توجيه أدواتها اإلرهابية في سورية للتمادي في إرهابها
وارتكابها المجازر بحق الشعب السوري ،كما يؤدي
إلى استمرار هذه األنظمة في زعزعة السلم واألمن في
المنطقة والعالم عبر استخدامها اإلرهاب والتنظيمات
اإلرهابية المختلفة كوسيلة للضغط واالبتزاز السياسي
بغرض تحقيق مصالح دنيئة والحصول على اعتراف
لها بدور سياسي إقليمي.
وأضافت ،إنه في السياق نفسه فأن رفض ممثلي
الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأوكرانيا في
مجلس األمن الموافقة على طلب إدراج تنظيمي «جيش
االس�ل�ام» و«أح���رار ال��ش��ام» على قوائم مجلس األمن
للجماعات والهيئات والكيانات اإلرهابية واإلصرار على
االستمرار بتسميتها «المعارضة المعتدلة» إنما يؤكد
استمرار هذه الدول وغيرها بسياسة غض الطرف عن
جرائم هذه التنظيمات اإلرهابية ويؤكد عدم جدية هذه
الدول في مكافحة اإلرهاب.
وفي شأن متصل ،نقلت وكالة األنباء األلمانية عن
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ،قوله أمس إنّ
كل ما يفعله المجتمع الدولي في سورية «هو توفير
الراحة لهؤالء الذين يتعرضون للقتل هناك».
الجبير أضاف في حديثه «إذا تم التعامل فقط مع
تداعيات األزمة السورية ،فإن العملية لن تنتهي أبداً»،
مؤكدا ً أنّ المساعدات وحدها ال يمكن أنّ تكون حال،
مشيرا ً أنّ الحكومة السورية ستواجه «عواقب» بسبب
ما وصفه بمنعها وصول المساعدات إلى مناطق تسيطر
عليها المعارضة المسلحة ،و قال «إننا بحاجة لتغيير
ميزان القوة على األرض».

«داع�ش» يختبر ( ...تتمة �ص)9
وطبقا ً لتقارير الصحفيين المحليين ،ف��إنّ «داع��ش»
سيطر على كميات كبيرة من الكلور الصناعي ويسعى
إلنتاج غاز الخردل ،كما نجح في االستحواذ على أسلحة
كيماوية من مقرات القوات السورية الحكومية.
جدير بالذكر أنّ التقارير التي حذرت مرارا ً من امتالك
«داعش» ألسلحة كيماوية اقترنت بإقدام التنظيم اإلرهابي
على شن هجمات ع��دة ،والسيما على ق��وات البيشمركة
التابعة لمنطقة كردستان العراقي.

ولم تتوقف اختبارات «داعش» على الحيوانات فقط،
بل طالت وفق تقارير لصحفيين محليين الذين شاركوا
تقاريرهم مع التيلغراف ،سجناء يحتجزهم التنظيم
اإلرهابي في معتقل سري بمنطقة األندلس.
وذكر سكان يقطنون في محيط السجن الواقع داخل
مقر محافظة نينوى في الموصل ،أنّ اختبارات داعش
الكيماوية تسببت في إصابة أطفال في المنطقة بضيق
بالتنفس وتشوهات خلقية.

منتدى البحرين :مجموع الأحكام
بحق  38مواطن ًا ،بينهم �أطفال � 231سنة
أص��دّر منتدى البحرين لحقوق
اإلنسان تقريره للفترة ما بين – 13
 20أيار  2016ليكشف عن حصيلة
االنتهاكات.
وبحسب «المنار» ،أورد التقرير
االحصائيات التالية 38 :مواطنا ً
بينهم  3أط��ف��ال ت��ع��رض ألح��ك��ام
تعسفية مجموعها  231عام و 6أشهر،
وتجديد التوقيف من قبل النيابة
العامة أو المحكمة لـ  83محتجزا ً
تعسفيا ً مجموع أي��ام التوقيف لهم
 1950يوماً ،فيما تم تسجيل 14
مداهمة ،وقمع  11احتجاجا ً سلمياً،
واالعتقال التعسفي لـ  8حاالت ،فيما
االختفاء القسري  3حاالت ،والتعذيب
وسوء المعاملة حالتين.
ولفت المنتدى في تقريره إلى أنّ
الموقوفين هم من  14منطقة بينهم
طفلين والمناطق هي :الدراز ،باربار،
جبلة حبشي ،السنابس ،بني جمرة،
النعيم ،سترة ـ سفالة ،سار ،الدير،
شهركان ،المنامة ،كرانة ،كرزكان،
البالد القديم ،موضحا ً أنّ من بين
االع��ت��ق��االت التعسفية ت��م تسجيل
حالتي اعتقال من هيئة حكومية،
و 4حاالت أثناء المداهمات المخالفة
للقانون.
وأشار المنتدى إلى تعرض األطفال

ّ
وأوض��ح العبادي أنّ عملية تحرير مدينة الفلوجة انطلقت
بمشاركة الجيش العراقي وق��وات مكافحة اإلره��اب والشرطة
االتحادية والحشد الشعبي ومقاتلي العشائر.
وفي تصريحات له خالل لقاء مع قادة عملية تحرير الفلوجة،
توقع رئيس الوزراء تحرير المدينة في غضون أيام ،مضيفا ً أنّ
الخطة للعملية وضعت قبل شهرين ،لكن الخالفات السياسية
والمشاكل األمنية في بغداد أدت إلى تأجيل تنفيذها لتحرير
الفلوجة التي سقطت في أيدي «داعش» قبل سنتين وقبل سقوط
الموصل.
وأع�لّ��ن قائد عمليات تحرير الفلوجة الفريق عبد الوهاب
الساعدي ،أنّ القوات العراقية دخلت حي النعيمية في جنوب
الفلوجة ووصلت لجسر التفاحة في جنوب شرق المدينة وإلى
جسر السجر بشمالها ،والمدخل الشرقي للمدينة ،مشيرا ً إلى
أنّ ذلك جاء بعد تحرير بناية المستشفى األردن��ي ورفع العلم
العراقي فوقها.
وجاء وصول الجيش إلى أطراف المدينة الخاضعة لسيطرة
«داع��ش» بعد تحرير مناطق شاسعة في قضاء الكرمة الواقع
في شمال شرق مدينة الفلوجة ،بما في ذلك منطقتي الدواية
والشهابي.
وأعلنت قائم مقامية قضاء الكرمة بمحافظة األنبار ،عن تحرير

منطقة الدواية شمال القضاء من أيدي تنظيم «داعش».
وأوض��ح قائم مقام الكرمة أحمد الدليمي في تصريحات
صحفية ،أنّ «غالبية عناصر «داعش» هربوا قبل وصول القوات
األمنية إلى المنطقة ،فيما قتل اآلخ��رون خالل المواجهات مع
القوات األمنية».
كما أكدت قائم مقامية قضاء الكرمة تحرير منطقة الشهابي
وسط القضاء ،وذكرت أ ّنه تم رفع العلم العراقي فوق مجلس
الكرمة.
وكشفت مصادر أمنية أنّ طائرات «إف  »16دم��رت معمالً
لصناعة المتفجرات تابعا ً لإلرهابيين على أطراف الفلوجة.
هذا ويرى وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في تصريحات
صحفية أنّ تنظيم «داعش» منهار في مدينة الفلوجة ،مؤكدا ً عدم
وجود حاجة للقيام بعمليات إنزال جوي في المدينة.
وقال العبيدي في حديث لـ «السومرية نيوز»  ،إنّ «العدو
منهار ،وبالمعنويات العالية لقواتنا سيتحقق النصر».
وأض��اف ال��وزي��ر ق��ائ�لاً« :ح��ددن��ا ممرات آمنة لخروج أبناء
الفلوجة ،وستكون عمليات نوعية داخل المدينة لكي ال يحصل
ضرر بالمدينة أو البنى التحتية للمدينة» ،مشيرا ً إلى «توجيهات
القائد العام بأنّ نكون حريصين على المدنيين داخل الفلوجة».
من جانب آخر ،نقلت قناة «السومرية نيوز» عن عضو اللجنة

األمنية في مجلس محافظة األنبار راجع بركات العفيان قوله،
إن العشرات من عناصر «داعش» ُقتلوا في اليوم األول لمعركة
تحرير الفلوجة.
هذا وأفاد مصدر أمني في محافظة األنبار بأنّ إداريا ً من تنظيم
«داعش» هرب ومعه أموال كبيرة تابعة للتنظيم من قضاء الكرمة،
وذكر أيضا ً أنّ عناصر «داعش» داخل مدينة الفلوجة حلقوا لكي ال
يتعرف عليه الجيش العراقي عند دخوله المدينة.
القوات األمنية العراقية كانت قد بدأت عملية دخول الفلوجة
حي الضباط
من خمسة محاوراستهدفت خطوط الص ّد األولى في ّ
وحي الشهداء في المدينة وتم ّكنت قوات الحشد
الصناعي
وحي
ّ
ّ
ّ
الشعبي من قتل عدد من عناصر داعش الذين حاولوا التسلل إلى
ّ
جبال مكحول بعد استهداف تج ّمعاتهم.
وكانت الطائرات العراقية القت آالف المناشير أول أمس تدعو
المواطنين إلى االبتعاد عن مقا ّر داع��ش ألنها ستكون اهدافا ً
عسكرية.
العراقي عبد
السني
بالتوازي ،ب��ارك رئيس دي��وان الوقف
ّ
ّ
اللطيف اله ّميم انطالق عمليات تحرير الفلّوجة مطالبا ً الشعب
العراقي بالوقوف مع من وصفهم بـ»أبطال القوات المسلحة
والحشد العشائريّ الذين يخوضون حربا ً ضروسا ً في الفلوجة»،
الفتا ً إلى «أنّ الله لن يخذل أمة ظلمها اإلرهاب».

التحالف ال�سعودي ( ...تتمة �ص)9
كما استنكر عبدالسالم الجرائم المروعة بحق أبناء الشعب
خاصة ما حدث من تفجيرات اجرامية في عدن من قبل عناصر
القاعدة وداعش الوجه االخر لالحتالل .وهدد عبدالعزيز جباري
بالعودة إلى الحرب ،مطالبا ً بعودة سلطتهم مقلال من أهمية
المفاوضات المنعقدة حاليا في الكويت.
ميدانيا ً ُقتل  41شخصا ً وأصيب آخ��رون بجروح ،أم��س ،في
تفجيرين متتالين استهدفا ً مقرين لتجنيد المتطوعين ،في جيش
الرئيس المستقيل عبد ربه منصور ه��ادي بمنطقة خور مكسر
بمدينة عدن جنوب اليمن ،تبناهما تنظيم داعش.
وأفادت مصادر عسكرية بأنّ «انتحاريا ً يرتدي حزاما ً ناسفا ً
نجح في التسلل إلى وسط تجمع لعشرات المجندين الذين كانوا
يعملون على استكمال اجراءات التجنيد وفجر نفسه وسطهم ،ما
أسفر عن مقتل  34شخصا ً وجرح  22آخرين ،فيما كانت مصادر
محلية تحدثت في وقت سابق ،عن انفجارعبوة ناسفة انفجرت
وسط تجمع لقوات الجيش ،بمحيط معسكر «اللواء  »39مدرع
بمنطقة خور مكسر ،أثناء حضور لجنة من وزارة الدفاع لتثبيت
أسماء في قوات الجيش الوطني.
إل��ى ذل��ك أك���دّت م��ص��ادر عسكرية ن��ج��اة العميد «عبدالله
الصبيحي» ،من محاولة اغتيال في انفجار عنيف استهدف معسكر
اللواء «  »39مدرع ،الذي يقوده العميد بمنطقة خور مكسر في
محافظة عدن.
وأشار المصدر إلى أنّ  4من مرافقي اللواء الصبيحي ،قتلوا في
االنفجار الذي استهدف تجمعا ً لقوات اللواء.
بالتزامن مع ذلك ،استهدف الهجوم الثاني« ،معسكر بدر»،
نتيجة انفجار «عبوة ناسفة استهدفت عددا ً من الجنود» مما أوقع
 7قتلى وعشرات الجرحى».
ب��دوره ،تبنى تنظيم «داع��ش» التفجيرين اللذين استهدفا
معسكرات للقوات الموالية لهادي في عدن ،فضالً عن أنّ المدينة

العربي بقيادة السعودية يستخدم قنابل عنقودية من نوع «BL-
 ،»755وت ّم اكتشاف قنبلة من هذا النوع غير منفجرة في أثناء
جولة تفتيش لمحققيها في قرية يمنية شمال اليمن ،وعثر عليها
أحد المدنيين معلقة بأحد األشجار.
وأوضحت العفو الدولية أنّ القنبلة « »BL-755البريطانية،
كانت مصممة للتفجير في وقت الحق.
وأشارت «االندبندنت» ،إلى أنّ القنبلة العنقودية «»BL-755
المطورة لالستخدام من قبل طائرات «ت��ورن��ادو» البريطانية،
استخدمت من قبل التحالف في اليمن.
وعلى إثر اكتشاف األم��ر ،دعت العفو الدولية حكومة ديفيد
كاميرون إلى بذل جهود كبرى لتتبع مكان وجود القنابل التي
باعتها بالده في الماضي ،وتدمير المخزون الحالي.
ه��ذا وح��ذرت المنظمة أيضا من مخاطر القنابل العنقودية
التي تلقيها قوات التحالف بقيادة السعودية ،مؤكدة أنّ األطفال
والمدنيين «يقتلون ويشوهون» ج��راء القنابل العنقودية غير
المنفجرة ،مضيفة أنّ العائالت العائدة إلى منازلها في شمال اليمن
تتعرض لخطر التعرض إلصابات أو الموت جراء هذه القنابل
القاتلة.
و ُتشير االندبندنت إلى أنّ القنابل التي عُ ثر عليها في اليمن ،هي
من نوع « »BL-755وصنعتها مؤسسة «بيدفرشاير» البريطانية،
وتذهب أغلب تخمينات الخبراء إلى أنّ بريطانيا باعت أعدادا ً كبيرة
من هذه األسلحة والذخائر إلى السعودية واإلمارات ما بين عامي
 1980و.1990
جدير بالذكر أنّ «هيومن رايتس ووت��ش» ترى أنّ التحالف
يتحمل مسؤولية جميع هجمات الذخائر العنقودية هذه أو أغلبها،
ألنه الطرف الوحيد الذي لديه طائرات ومنصات صواريخ قادرة
على إط�لاق  5من  6أن��واع ذخائر عنقودية استخدمت في هذا
النزاع.

تشهد بشكل متواتر عمليات مماثلة ،يتبناها ع��ادة إما تنظيم
«داعش» أو تنظيم «القاعدة».
هذا وأف��اد مصدر أمني بتجدد المواجهات العنيفة بين قوات
الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي من جهة ،وقوات
الجيش واللجان الشعبية من جهة أخ��رى في منطقة الضباب
ومحيط السجن المركزي عند المدخل الجنوبي لمدينة تعز.
كما دارت مواجهات متقطعة شهدتها منطقتي الجحملية وثعبات
شرقاً .يأتي ذلك فيما قصفت ق��وات الرئيس ه��ادي بالمدفعية
الثقيلة مدينة ُذباب ومنطقة العمري بمديرية ُذباب الساحلية غرب
المحافظة ،وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات التحالف
السعودي فوق مديرية الوازعية جنوب غرب تعز.
وفي صنعاء تتواصل المواجهات العنيفة بين الطرفين في
منطقة ملح والفرضة بمديرية ِنهْم شمال شرق العاصمة اليمنية
صنعاء.
وفي محافظة م��أرب قصفت ق��وات الرئيس ه��ادي بالمدفعية
ْ
مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقتي
المخدرة وهيالن
بمديرية ِ
ص ْرواح غرب مدينة مأرب شمال شرق اليمن.
وكذلك في محافظة الجوف المجاورة التي شهدت بدورها قصفا ً
مدفعيا ً متبادالً ،في مديريتي الغيل والمتون شمال المحافظة
الصحراوية الممتدة إلى السعودية شرقي البالد.
في غضون ذلك واصلت طائرات التحالف السعودي تحليقها
المكثف ،على امتداد الشريط الحدودي لمديريتي حرض وميدي
بمحافظة حجة غرب اليمن.
إلى ذلك ،أفادت صحيفة «االندبندنت» أنّ التحالف العربي،
الذي تقوده السعودية في اليمن ،يلقي قنابل عنقودية بريطانية
على مدنيين يمنيين في قصفه للمناطق التي يسيطر عليها
الحوثيون.
ونقلت الصحيفة عن منظمة العفو الدولية القول إنّ التحالف

«داع�ش» يهدد الهند ّ
ب�شن هجمات

التالية إلى األحكام التعسفية :علي
محمد حسن المطوع ،حكم عليه 3
سنوات ،وحيدر إبراهيم المال حكم
عليه بسبع سنوات ،فيما حكم على
محمد عبد الشهيد سبع سنوات
أيضا.
وذكر المنتدى في تقريره بإبعاد
الجهات األمنية حسن أب��و القاسم
( 21سنة) بشكل قسري بعد أنّ تم
اعتقاله ف��ي نيسان  2013بتهمة
التحريض على المشاركة في تجمهر،
وق��د ب��رأت��ه محكمة االستئناف من
التهمة الموجهة إليه ،فيما نقلت عائلة

المعتقل الدكتور سعيد السماهيجي
بأنّ إدارة سجن جو المركزي تحرمه
م��ن حقه ف��ي ال��ع�لاج ،وه��و مصاب
بمرض القلب.
كما نبه المنتدى في تقريره إلى ما
أقره مجلس النواب حول من يعتلي
المنبر الديني من دخول الجمعيات
ال��س��ي��اس��ي��ة أو االن��ض��م��ام إليها
بعضوية ،مشيرا ً إلى أنّ هذا القرار
يُشكل انتهاكا ً صريحا ً في استخدام
سياسة منع المواطنين من ممارسة
حقهم الطبيعي في الدخول للمجاالت
السياسية.

هدد تنظيم «داعش» في تسجيل يخاطب األقلية المسلمة في الهند
بتنظيم هجمات في البالد ،انتقاما ً من مقتل مسلمين في اشتباكات بين
المسلمين والهندوس في واليات غوجارات العام  2002ومناطق أخرى.
ويظهر شريط الفيديو ،الذي رصده موقع «سايت» األميركي المعني
بمتابعة أخبار الجماعات اإلرهابية ،مقاتالً بالتنظيم من أصول هندية
عرف باسم أبو سلمان الهندي ،وهو ينشط في محافظة حمص السورية،
يسخر من مسلمي الهند بسبب عيشهم «في تناغم مع الهندوس الذين
يعبدون األبقار واألشجار والشمس»وحثهم على االنتقال إلى المناطق
التي يسيطر عليها التنظيم.
ثم قال عنصر آخر في التسجيل إنّ مقاتلي «داع��ش» سيأتون إلى
الهند لتحرير المسلمين واالنتقام من العنف الذي مورس بحقهم ،العام
 ،2002في والية غوجارات غرب البالد وفي كشمير ،وكذلك من تدمير
الهندوس لمسجد بابرى ،العام  ،1992و ُقتل أكثر من  100شخص في
غوجارات كان معظمهم من المسلمين ردا ً على إح��راق قطار كان يقل
مواطنين هندوس من قبل مسلمين.
يُشار إلى أنّ في الهند ،التي ال يتجاوز عدد المسلمين فيها  167مليون
شخص (نحو  14%من عدد السكان اإلجمالي) ،فقد انضمت قلة قليلة
منهم إلى صفوف «داعش».
وينشط في والية جامو وكشمير ،وهي المنطقة الوحيدة في البالد
التي يُشكل المسلمون أغلبية سكانها ،انفصاليون يحاربون سلطات
الهند ألجل االنضمام إلى باكستان وذلك في ظل انعدام حدود رسمية
بين الهند وباكستان ،ويحل محلها خط فاصل بين جيشي الدولتين.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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11
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1 .1مرفأ إيراني على كارون ،دولة إسالمية
2 .2نوتة موسيقية ،عاصمة أوروبية ،ضمير متصل
3 .3أصلحنا البناء ،يأسفان
4 .4دفنت في التراب ،يرافق الرعد
5 .5مدينة إيطالية ،أكملي العمل
6 .6عائلة ممثلة نمساوية راحلة إح��دى أكبر النجمات
العالميات ،يشيا
7 .7يضجرّ ،
نظمت ،وجع
8 .8تالل ،أقطع ،إسم موصول
9 .9من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،أستفسر من،
فرح
1010نخاف من ،مدينة إيرانية
1111مدينة بلجيكية ،مرفأ أندونيسي
1212رقد ،أصون ،عالم بالغيب

1 .1قصة حب مشهورة في األدبين الفارسي والتركي
2 .2عاصمة أوروبية ،ندعمها بالمال
3 .3مرفأ إيطالي ،أقصد المكان
4 .4مدينة فرنسية ،أكبر وأشهر مدن الشرق القديم
5 .5ظرف مكان ،من األنبياء ،للنداء
6 .6جواب ،أضأت ،أهب
7 .7مصيب ًة (منصوبة) ،جزيرة أندونيسية
8 .8من القوارض ،يقطع ،والدتي
9 .9يسفكان الدم ،تدعم
1010كرهتما ،قمار
1111ضمير منفصل ،مرفأ في جنوب السويد ،صاح التيس
1212مدينة فرنسية ،جبار
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،364281975 ،852379146
،416752398 ،179465832
،738694251 ،295813467
،643528719 ،927136584
581947623

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ب��رج بوعريريج  ) 2اي،
نكنسه ،مرح  ) 3رمحاال ،مين 4
) اي��دت ،يألف ،مر  ) 5غن ،ننال،
سليم  ) 6وي��ل�ات ،ب��ي��روت ) 7

حمانا ،ري  ) 8نسانده ،ااا ) 9
اوال ،القدس  ) 10اي�لات ،مسرور
 ) 11رع ،وهمنا ،انا  ) 12ودعت،
ايناري.
عموديا:
 ) 1باراغوانا ،رو  ) 2ريميني،

سواعد  ) 3حد ،ليالي  ) 4بناتنا،
ن��ال��وت  ) 5وك���ل ،نتحد ،اه ) 6
عنايا ،مهاتما  ) 7رس ،البا ،ني 8
) يهمل ،ينتقمان  ) 9يفسرا ،دس
 ) 10يمن ،لو ،اس��رار  ) 11حر،
ميترا ،وني  ) 12حارم ،يامرا.

 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 ،

