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تتمات  /ت�سلية
مو�سكو ت�ؤكد ( ...تتمة �ص)9

واس��ت��ط��ردت زاخ���اروف���ا «إ ّن��ه��م يحاولون
تحميلنا مسؤولة قتل المدنيين ،لكن هدفهم
األساسي يكمن في الدفاع عن «جبهة النصرة»
والحيلولة دون هزيمتها» .وذك���رت أنّ هذا
التنظيم يتحكم بعمليات فصائل معارضة
أخ��رى ويستخدمها ك���دروع بشرية ،مشيرة
في هذا الخصوص إلى الوضع في ريف حلب
ُّ
حيث ينشط تنظيم «جبهة النصرة»
الغربي،
وراء ظهور أفراد تنظيم «جيش المجاهدين»،
ويواصل عمليات القصف على مواقع الجيش
السوري وأحياء سكنية.
وفي الوقت نفسه ذكرت زاخاروفا أنّ األحداث
األخيرة تؤكد أنّ أف��راد ما تسمى «المعارضة
المعتدلة» ال يختلفون كثيرا ع��ن عناصر
التنظيمات اإلرهابية ،وأش��ارت إلى األح��داث
الدموية في بلدة م��ارع بريف حلب الشمالي
التي هاجمها تنظيم «داعش» قبل أيام .وذكرت
بأنّ وسائل إعالم تناقلت صورا ً مثيرة للصدمة
تظهر مقاتلين من تنظيم «أح��رار الشام» وهم
يمثلون برؤوس «دواعش» مقطوعة.
هذا ووصفت زاخاروفا استقالة القيادي في
تنظيم «جيش اإلس�لام» االرهابي من منصب
كبير المفاوضين لهيئة معارضة الرياض،
بأ ّنها مسرحية ،مشيرة أ ّنه سبق لعلوش أن
بذل الجهود القصوى من أجل تخريب الحوار
السوري  -السوري الهش حول التهدئة برعاية
األمم المتحدة.
وأعادت إلى األذهان أنّ علوش يمثل تنظيم
يتحمل م��س��ؤول��ي��ة معظم عمليات القصف

العشوائي على دمشق ،وارتكب مجازر بحق
المسيحيين والعلويين ،لكنه ل��دى تقديم
استقالته من منصب المفاوض ،أعلن أن خطوته
ه��ذه ج��اءت احتجاجا ً على رف��ض المجتمع
الدولي إدراك أهمية وقف حمام الدم بسورية،
وقالت «بذلك صور هذا المتطرف نفسه كأنه
يمثل األفكار اإلنسانية».

القوات الأمنية( ...تتمة �ص)9
وفي السياق ،أكدت زاخاروفا أنّ التنظيمات
المتطرفة تتحمل المسؤولية الرئيسة عن
خروقات الهدنة في سوريا ،وتابعت أ ّن��ه من
المعروف أنّ السلطات التركية تقف وراء هذه
التنظيمات .وأردفت «لوال تدخل تركيا اإلجرامي
في ش��ؤون ال��دول��ة ال��م��ج��اورة ،لتحركنا نحو
التسوية السلمية بوتائر أسرع بكثير».

موقع «الوطن �أونالين» خارج الخدمة بعد ت�صريحاته

ومنذ بدء الهجوم على الفلوجة لم يحاول المتظاهرون اقتحام المنطقة
الخضراء التي تضم البرلمان ومقار الحكومة وسفارات.
وكان محتجون بينهم أتباع رجل الدين مقتدى الصدر الذي يتمتع بنفوذ
قوي ،قد اقتحموا المنطقة مرتين في  30نيسان و 20أيار للضغط من أجل
اإلصالحات.
وتعهد العبادي في كانون األول أن يكون  2016عام النصر النهائي على
المتشددين وتوقع انتزاع السيطرة على الموصل معقلهم الرئيسي بشمال
العراق.
ميدانياً ،بعد اإلنجاز الملموس للجيش العراقي والحشد الشعبي ،في
السيطرة على الطريق الدولي السريع من جهة الشمال الغربي لمدينة الفلوجة
في محافظة األنبار ،أشار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في اجتماع مع
القادة العسكريين في غرفة عمليات الفلوجة أ ّنه كان من الممكن حسم المعركة
بسرعة أكبر لوال الحرص على أرواح المدنيين ،وذلك بعد وصول الجيش وقوات
الحشد الشعبي إلى مشارف المدينة.
وخالل ظهوره باللباس العسكري ،في المحاور األمامية لمدينة الفلوجة
لبحث العمليات الجارية فيها وشد أزر المقاتلين ضد تنظيم «داع��ش» ،أك ّد
العبادي أنّ «من حق العراقيين أنّ يفتخروا ببطوالت أبنائهم في جبهات
القتال» ،مضيفا ً في تصريحاته من خطوط المواجهة األمامية في قاطع
النعيمية إنّ «الشعب العراقي يترقب ما يحققه الجنود في أرض المعركة من
هزائم بعصابات «داعش».
في السياق ،أوردت صحيفة «الصباح» العراقية الرسمية ،تأكيد قائد
«عمليات تحرير الفلوجة الفريق عبد الوهاب الساعدي ،أنّ القطعات العسكرية
تقدمت باتجاه تحرير حي الشهداء ،القريب من مركز المدينة بالكامل بعد
تحرير جزء منه من قبل القوات األمنية» ،مشددا ً على أنّ العمليات ضد تنظيم
داعش «متواصلة».
من جهته ،قال رئيس مجلس العشائر المتصدية لإلرهاب في العراق رافع
الفهداوي في اتصال مع الميادين «انتهينا من  50بالمئة من معركة الفلوجة».
ولفتّ إلى أنّ كل أبناء الشعب العراقي يشاركون في المعركة ضد داعش
في الفلوجة ،مؤكدا ً أنّ هنالك تعاون بين الحشد الشعبي والعشائر المتصدية

لإلرهاب في معركة الفلوجة ،وأ ّنه ت ّم إجالء أكبر عدد من المدنيين من المدينة.
على صعيد العمليات ،قطعت القوات العراقية المشتركة الطريق الواصل
بين بلدة الصقالوية ومدينة الفلوجة وبدأت تتوغل في البلدة لتحريرها.
وفي السياق ،أك ّد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى
رسول الزبيدي أمس ،إنّ القوات األمنية تتقدم نحو مدينة الفلوجة لتحريرها
من سيطرة تنظيم «داعش».
وقال الزبيدي في تصريحات صحفية ،إنّ هناك تراجعا ً ملحوظا ً في قدرة
«داعش» القتالية في الفلوجة.
وأشار المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة ،إلى أنّ قوات جهاز مكافحة
اإلرهاب باتت على مشارف حي الشهداء داخل المدينة.
وأك ّد يحيى رسول الزبيدي بأنّ قيادة العمليات المشتركة تمتلك معلومات
استخباراتية تخ ّول لها التمييز بين المواطنين وعناصر «داعش».
وكانت قوات جهاز مكافحة اإلرهاب سيطرت على جسر التفاحة في المح ّور
الجنوبي للفلوجة ،والمناطق المحيطة به.
وقال مصدر إنّ القوات العراقية رفعت العلم العراقي فوق الجسر ،علما ً بأنّ
جسر التفاحة هو نهاية منطقة النعيمية وعلى مشارف حي الشهداء.
وفي السياق ،أعل ّنت خلية اإلعالم الحربي ،عن فرض جهاز مكافحة اإلرهاب
سيطرته على جسر جنوب مدينة الفلوجة بعد طرد عناصر تنظيم «داعش»
منه.
وقالت الخلية في بيان ،إن عناصر جهاز مكافحة اإلرهاب سيطروا على جسر
التفاحة ،في المحور الجنوبي جنوب مدينة الفلوجة والمناطق المحيطة به،
مضيفة أنّ عناصر الجهاز رفعوا العلم العراقي فوق الجسر.
وكانت الخلية قد ن ّفت في وقت سابق ما تناقلته بعض وسائل إعالم عن
توقف عمليات تحرير مدينة الفلوجة.
وأكدّت الخلية استمرار عملية تحرير الفلوجة وبتصاعد مستمر ،الفتة إلى أنّ
العملية لن تتوقف قبل تحرير مدينة الفلوجة والمناطق المحيطة بها بالكامل.
والفلوجة هي ثاني أكبر مدينة عراقية بعد الموصل ال تزال تحت سيطرة
تنظيم الدولة اإلسالمية .وكانت أول مدينة عراقية يسيطر عليها التنظيم وذلك
في كانون الثاني .2014

ارتفاع مبيعات الأ�سلحة البريطانية للبحرين وال�سعودية

محمد بن نايف :ف�شلت �سيا�ستنا في �سورية واليمن ا�ستياء �ألماني من الحكم �ضد ال�شيخ �سلمان
وولي العهد محمد بن
اعترف وزير الداخلية السعودي
ّ
نايف بن عبدالعزيز ،بفشل سياسات المملكة في سورية
واليمن ،مق ًّرا بأن «وعود أميركا وتركيا بإزاحة الرئيس
السوري بشار األسد لم تتحقق».
وفي كلمة له على هامش اللقاء التشاوري لقادة دول
مجلس التعاون الخليجي الذي أقيّم بمدينة جدة ،قال بن
نايف إنّ عملية «عاصفة الحزم» خرجت عن توقعاتنا،
نتيجة لعدم قيام دول التحالف بالمهام الموكلة إليهم».
وف��ي ال��ش��أن ال��س��وري ،ص�� ّرح ب��ن نايف ب��أ ّن��ه «ك��ان
المتوقع إزاح��ة نظام (الرئيس بشاراألسد) بمساعدة
تركيا والواليات المتحدة األميركية وع ّولنا كثي ًرا على هذه
التطمينات» ،وتابع «هذه الوعود لم تتحقق على أرض
الواقع ويؤسفنا أنّ العالم العربي شهد خالل السنتين
الماضيتين بالتحديد أزم��ات وصراعات كثيرة» ،ورأى
أنّ «ك��ل ه��ذه األم��ور تح ّتم علينا أن نراجع سياساتنا
وحساباتنا وإن ّ
تطلب األمر فعلينا ً تقديم تنازالت حقيقية
ومؤلمة في نفس الوقت في كل من الملفات اآلنف ذكرها
إذا ما أردنا ج ّر العالم العربي إلى بر األمان وتخليصه من
االقتتال والتناحر».

وبعد نشر الخبر ،عمدت «الوطن» الى حذفه ،غير أنّ
موقعها بدا أ ّنه تع ّرض للتعطيل بشكل كامل ،إذ لم يعد
باإلمكان تص ّفحه.

أبدت حكومة ألمانيا االتحادية
اس��ت��ي��اءه��ا ال��ش��دي��د م��ن «الحكم
القاسي» ض��د زعيم المعارضة
البحرينية الشيخ علي سلمان.
حسب ما نقلت «مرآة البحرين» .
وقال متحدث باسم الخارجية
األل��م��ان��ي��ة ف��ي ب��ي��ان ،إن هناك
«شكوكا ً جدية حول ما إذا كانت
اإلج������راءات ال��ق��ض��ائ��ي��ة ،تمتثل
ل��م��ب��ادئ ال��م��ح��اك��م��ة ال��ع��ادل��ة»،
معبرا ً عن خشية ألمانيا أن يؤدي
هذا الحكم إلى «تعقيد استئناف
الحوار الوطني».
وأض����اف« :ي��ج��ب أن تستمر
عملية المصالحة بين الشيعة
والسنة في البحرين .إن االستقرار
واالزده������ار ف��ي ال��ب��ح��ري��ن على
المدى الطويل ال يمكن أن يتحقق
إال على أسـاس سيـادة القانـون

وال��ت��ع��ـ��ددي��ة واح���ت���رام ح��ق��وق
اإلن��س��ان ،وه��ذا يشمل الحق في
حرية التعبير».
إل����ى ذل����ك ،ك��ش��ف��ت صحيفة
اإلندبندنت البريطانية إن «نسبة
مبيعات بريطانيا لألسلحة إلى
صنفة وف ًقا لوزارة
الحكومات ال ُم َ
الخارجية البريطانية على أنها
ذات س��ج�لات م��ري��ب��ة ف��ي مجال
حقوق اإلنسان ،من بينها البحرين
وال��س��ع��ودي��ة ،ارت��ف��ع��ت إل���ى 3
مليارات جنيه استرليني».
وب��ح��س��ب «م����رآة ال��ب��ح��ري��ن»،
أضافت الصحيفة أ ّنه «تم ترخيص
ما تفوق قيمته  3مليارات جنيه
استرليني ليُصار إلى تصديرها
في العام  2015إلى  21دولة من
ال��دّول ال ّثالثين ،الموجودة على
الئحة وزارة الخارجية لـ «البلدان

تقرير �إخباري
جدل مغربي
ب�ش�أن التمديد لبنكيران

ذات األول��وي��ة ف��ي م��ج��ال حقوق
اإلنسان».
�ص��ح��ي��ف��ة إل���ى أنّ
وأش����ارت ال� ّ
البالد الموجودة على الالئحة هي
«األسوأ ،أو صاحبة أكبر عدد من
انتهاكات حقوق اإلنسان فيها»
أو حيث «نعتقد أ ّنه يمكن للمملكة
ال��م��ت��ح��ـ��دة أن ت��ح��ـ��دث ت��غ��ي��ي� ًرا
كبي ًر ا».
�ص��ح��ي��ف��ة إل����ى أنّ
ول��ف��ت��ت ال� ّ
ال��ش��رك��ات ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ب��اع��ت
أسلحة وتجهيزات عسكرية إلى
السعودية والبحرين ،مضيفة
ّ
أ ّن��ه «وف ًقا لبعض الوثائق التي
شاركتها مع صحيفة األوبسرفر،
فقد ت��م ترخيص م��ا تبلغ قيمته
 170مليون جنيه استرليني فقط
لل ّتصدير في العام  2014إلى 18
من البلدان «ذات األولوية».

أع ّرب نائب في مجلس المستشارين بالمغرب عن أملِه في
التمديد لرئيس الحكومة عبد اإلله بنكيران لوالية حكومية
ثالثة ..ورابعة.
وف��ي مداخلة أم��ام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية
بالبرلمان المغربي) بحضور رئيس الحكومة عبد اإلل��ه
بنكيران ،تمنى النائب عن «ح��زب العدالة والتنمية» علي
العسري أنّ يحصل بنكيران على والية حكومية ثالثة ورابعة
مكافأة له على اإلنجازات الكبيرة ،التي قال النائب إ ّنه حققها
للمغاربة.
تصريحات النائب البرلماني المغربي جاءت بعد أيام قليلة
فقط من إعالن «حزب العدالة والتنمية» التمديد سنة إضافية
لبنكيران على رأس الحزب اإلسالمي الحاكم ،وب ّرر الحزب هذا
القرار برغبته في التركيز على التحضير الجيد لالنتخابات
التشريعية المقبلة.
وفي مؤتمر استثنائي مصغر ،ص َّوت أعضاء «حزب العدالة
والتنمية» بالغالبية المطلقة ( 95%من أعضاء المؤتمر البالغ
عددهم  )1644إلرجاء المؤتمر الوطني العادي ،الذي ينتخب
ق��ي��ادات ال��ح��زب ،إل��ى ما بعد االنتخابات التشريعية التي
س ُتجرى في السابع من شهر تشرين األول المقبل؛ وهو ما
يعني بقاء بنكيران في منصبه أمينا ً عاما ً للحزب.
وق��د أث���ارت ه��ذه ال��خ��ط��وة ج���دال ً ف��ي ال��س��اح��ة السياسية
المغربية .ففي حين رأى فيها «حزب العدالة والتنمية» نجاحا ً
تنظيميا ً للحزب ،ودليالً قاطعا ً على تماسكه خلف مصالحه؛
انتقد معارضوه القرار ،ووصفوه بأ ّنه مخالف لقانون األحزاب
السياسية في المغرب ،والذي ينص على ضرورة عقد مؤتمر
عادي لألحزاب كل أربع سنوات.
وكان المؤتمر الوطني االستثنائي لـ«حزب العدالة والتنمية»
ُ
حيث صوت أعضاء
قد انعقد في الرباط يوم السبت الماضي،
الحزب على ق��رار تأجيل المؤتمر ال��ع��ادي حتى نهاية عام
 .2017وذلك عبّر آلية االقتراع المباشر في صناديق شفافة،
ووسط نقل مباشر على وسائل التواصل االجتماعي لفعاليات
المؤتمر كافة ،في بادرة هي األولى من نوعها في تاريخ األحزاب
السياسية المغربية ،كما تقول صحيفة «لوموند» الفرنسية.
وب��دا جليا ً أنّ ال��ح��زب يعتزم ال��ش��روع ب��اك��را ً ف��ي الحملة
ُ
حيث شكل مؤتمر ال��رب��اط االستثنائي فرصة
االنتخابية؛
لتحسين صورة الحزب وإبراز قدرته على تجاوز العراقيل ،كما
حاول المؤتمرون إشراك المغاربة في ترتيب البيت الداخلي
للحزب ،ووضعه في سياق االهتمام بالشأن العام.

الوفد الوطني اليمني يُفرج عن الأ�سرى ووفد الريا�ض
يرف�ض �ضغوط ًا خليجية على وفد �صنعاء للقبول ببقاء هادي
وك��ان أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف
الزياني ،وص��ف م��ش��اورات السالم اليمنية في الكويت بـ
«الفرصة التاريخية» ،مؤكدا ً «دعم جميع دول الخليج لها».
كالم الزباني جاء أثناء استقبال الزياني ومعه المبعوث
الخليجي صالح القنيعير ،لوفد صنعاء في قصر بيان األميري
الكويتي.
وفي السياقّ ،
حث المبعوث األممي إلى اليمن اسماعيل
ولد الشيخ أحمد األطراف اليمنيين ،على تفعيل مقترح تبادل
األسرى ،والعمل على لم شمل العائالت اليمنية مع حلول شهر
رمضان المبارك.
وأم ّل ولد الشيخ أحمد أال يتم تسييس القضية أكثر من ذلك،
قائالً إنّ «المزايدات السياسية يجب أال تكون على حساب
محتجزين» ،على ح ّد تعبيره .ورحب بعملية تبادل األسرى
التي حصلت في تعز ،آمالً أن يتم االفراج عن جميع المحتجزين
بأسرع وقت ممكن.
وك��ان ولد الشيخ أحمد اجتمع مع عبد اللطيف الزياني
األمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي يزورالكويت

انتهت جلسة اليوم المشتركة للجنة األسرى والمعتقلين
التي تم تشكيلها في المشاورات اليمنية التي ترعاها األمم
المتحدة في الكويت .وذكر مصدر مطلع أنّ الجلسة التي عُ قدت
كانت مقررة لمناقشة إفادات األطراف حول ما تم استالمه من
كشوفات.
وتحدّث مصدر دبلوماسي عن ضغوط كبيرة مارسها أمين
عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني على وفد
صنعاء.
وقال المصدر إنّ أبرز الضغوط تتمثل بفرض بقاء وعودة
الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي باعتباره الرئيس
الشرعي.
ّ
وكشف عن أكثر من لقاء عقده وفد صنعاء مع الزياني
وجميعها لقاءات سلبية لم تخرج بأيّ نتيجة ،وأنّ وفد صنعاء
في الواقع يفاوض الزياني والسفير السعودي وسفراء الدول
ال  18وليس وفد هادي.
واعتبر المصدر أنّ استمرار بقاء الزياني واستماتته في
تفجر المفاوضات في أي لحظة.
الضغوط على وفد صنعاء قد ّ

ُ
حيث ت ّم التباحث في مستجدات الملف اليمني وبعض
حالياً،
اآلليات المقترحة التي تساهم في استقرار الوضع في البالد.
من جهة أخ��رىّ ،
كشف مصدر مطلع أنّ قائمة األس��رى
والمعتقلين المقدمة من وفد هادي أغلبها من حزب اإلصالح،
وخلت القائمة المذكورة من األسرى والمعتقلين الجنوبيين
باستثناء  10جنوبيين رغم وجود المئات منهم كأسرى لدى
الجيش واللجان .وأضاف أ ّنه بعد تقديم وفد هادي قائمة بـ
 8000أسير ومعتقل تراجع وقدم قائمة ب  2000معظمهم من
تيّار واحد.
وبيّن المصدر أنّ قائمة وفد صنعاء ض ّمت إسم نجل الرئيس
السابق علي عبدالله صالح باعتباره موضوع تحت اإلقامة
الجبرية في اإلمارات.
وكان الوفد الوطني سلم اإلف��ادات األولية إلى ممثل االمم
المتحدة بينما الطرف المقابل لم يسلم شيئا ً بعد ،وخالل
الجلسة جرى االتفاق على تحديد يوم غد الخميس آخر موعد
لتسليم اإلفادات.
وقال المصدر إ ّنه وفي حين كان من المقرر أن يتم إنجاز

عملية تبادل أولية بعد تسليم اإلفادات مباشرة ،أبدى الوفد
الوطني استعداده إلجرائها قبل شهر رمضان ،إضافة إلى
استعداده ألن يتم التبادل الكلي خالل الشهر الفضيل ،في
وقت رفض وفد الرياض إجراء التبادل األولي ،مختلقا ً أعذارا ً
وعراقيل واهية ،كما رفض أن يجري التبادل الكلي إال بعد
إطالق أربعة أشخاص بعينهم.
وأضاف المصدر أنّ الوفد الوطني أبدى استعداده لتنفيذ كل
ما تم االتفاق عليه من مبادئ في الجلسات الماضية ،بينما وفد
الرياض عاد ليضع العراقيل التي تحول دون تنفيذ االتفاق.
ونتيجة لذلك قررت األمم المتحدة تخصيص جلسة يوم غد
الخميس الستكمال وثيقة المبادئ وإقرارها.
وبحسب المصدر ،فقد بدا واضحا أنّ وفد الرياض غير
قادر على اتخاذ القرار حول تنفيذ اتفاق تبادل األسرى على
األرض لعدم وجود اتصال قوي بينه وبين الميدان ،األمر الذي
دفعه الختالق العديد من العراقيل ،متجاهالً المعاناة لمئات
األسر التي تنتظر اإلفراج عن أبنائها قبل حلول شهر رمضان
المبارك .
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1 .1مهندس فرنسي راحل إخترع نظام التلفزيون الملون
سيكام
2 .2من األحجار الكريمة ،إله الجمال والخصب واإلنبعاث
عند الفينيقيين
3 .3أعلى قمة في األردن ،مدينة عراقية ،وبّخ
4 .4عاصمة أوروبية ،ما تصلح به األرض من زبل وغيره
5 .5جود ،يقطع ،نفنى ونهلك
6 .6أنظم ،حرف أبجدي
7 .7ينام ،مرفأ في المحيط الهندي
8 .8حرف أبجدي مخفف ،سقي ،عملة آسيوية ،قطع متجمدة
ومتلبدة
9 .9عاصمة فيتنام الجنوبية سابقاً ،للنفي
1010الذهاب من دولة إلى أخرى ،تلومه
1111مدينة كولومبية ،باشر العمل
1212رجاء ،للتفسير ،بارع

1 .1أعظم األبطال في أساطير اليونان والرومان ،ضمير
منفصل
2 .2مرفأ في بلجيكا ،كاتب
3 .3عبودية ،من النباتات ،أستفسر من
4 .4يف ّوض ،نهر في الواليات المتحدة
5 .5مدينة أميركية ،يقعا في الحب
6 .6مدينة مصرية ،غير مطبوخ
7 .7ساحر ألماني قيل أنه باع نفسه للشيطان ،أقرضتي
المال
8 .8جوابكم ،مذهب ،سنة
9 .9حرف عطف ،أحصل على ،نوتة موسيقية
1010نجالس على الشراب ،أراسله
1111اإلله القمر لدى السومريين واآلشوريين ،من األلوان
(باالجنبية) ،من أوجه القمر
1212نوم عميق ،غنجها
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،426987531 ،813465927
،345619278 ،759123846
،267834159 ،198752364
،972548613 ،581376492
634291785

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1شانزيليزيه  ) 2انديانا،
دان��ت  ) 3تايوان  ) 4الفونتين،
اب��ا  ) 5ورع���ه ،ال ،نيو  ) 6تي،
رايناك ،لي  ) 7تجالنه ،نبايع ) 8

ينم ،ابلح  ) 9ورم ،التي ،برم 10
) نالوت ،رهانه  ) 11سندهما،
ماين  ) 12بل ،يانسون ،بب.
عموديا:
 ) 1ش��ارل��وت ت���اون  ) 2ان،
اري��ج ،راس��ل  ) 3ن��داف��ع ،ليمون

 ) 4زي ،وه��ران ،لدي  ) 5يأمن،
انملتها  ) 6ل��ن ،تليه ،م��ن ) 7
يأتيان ،ات��رأس  ) 8ان ،انبيه 9
) ي��دي ،نكبل ،امن  ) 10ه��اواي،
احبنا  ) 11نابولي ،رهيب ) 12
اتنا ،يعلم ،نب.

 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 Nice Guys
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة روسل
كرو من اخ��راج شاين ب�لاك .مدة
ال �ع��رض  116دق �ي �ق��ة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال).
Money Monster
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ج��ورج
كلوني من اخراج جودي فوستر.
مدة العرض  98دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس ،سينمال).
Warcraft
فيلم تشويق بطولة ترافيس
فيميل من اخراج دونكان جونس.
مدة العرض  123دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
Search Party
فيلم كوميدي بطولة أدام بالي
من اخ��راج سكوت ارمسترونغ.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
كونكورد ،غاالكسي ،فوكس).
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 تشويق بطولة جايمس
م ��اك ��اف ��وري م ��ن اخ� � ��راج ب��راي��ن
س �ي �ن �ج��ر .م � ��دة ال � �ع� ��رض 144
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س �ل �ي �ن��اس ،س �ي �ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
غاالكسي).

