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تتمات  /ت�سلية
يجمد «ت�سهيالت المرور» ( ...تتمة �ص)9
العدو
ّ

يقطنها أكثر من  120ألف نسمة ،وأضاف «لقد
داهمت ق��وات االحتالل مناطق الكرمل ،وخلة
ّ
ونشرت
صالح ،والبركة ،وماعين شرق يطا
ق��وات��ه��ا على ال��م��داخ��ل وعطلت ح��رك��ة تنقل
المواطنين».
بدوره اعتبّر ،منير الجاغوب ،رئيس اللجنة
اإلعالمية في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة
«فتح» ،العملية «رد فعل فردي وتلقائي طبيعي
لواقع خيّار القوة الذي تتباه إسرائيل ،وارتفاع
وتيرة االنتهاكات االحتاللية بحق شعبنا في كل
مكان».
وأضاف «على إسرائيل أن تدرك جيدا ً تبعات
ما تقوم به من استمرار دفعها باتجاه خيار
العنف وسياسة هدم البيوت ،والتهجير القسري
للمقدسيين ،واالقتحامات المتوالية من قبل
قطعان المستوطنين لباحات المسجد األقصى
ال ُمعززة بقواتها ليل نهار وقتل الفلسطينيتين
بدم بارد على حواجزها».
من جانبها ،باركت حركة الجهاد اإلسالمي في
فلسطين ،العملية ،معتبرة أ ّنها «رسالة تأكيد
على استمرار ومواصلة االنتفاضة الفلسطينية،
ودليل على حيوية المقاومة» ،وذلك في بيانٍ
ً
منتفضا،
لها أمس ،لفتت فيه أنّ «شعبنا سيبقى
يدافع عن حقه حتى دحر االحتالل ،واستعادة
كامل تراب فلسطين».
من جهتها ،قالت الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين ،إنّ العملية تأتي كرد فعل طبيعي
على الجرائم «اإلسرائيلية» ،مشيرة أ ّنها تمثل
نقلة نوعية ،وأك��دت أنّ «خيار المقاومة هو
األسلوب األنجح في انتزاع الحقوق ،ورسالة

رفض لكل المبادرات السياسية التي وصفتها
بـ«المشبوهة».
إل��ى ذل��ك ،ق��ررت حكومة العدو تجميد 83
أل��ف تصريح لفلسطينيين من سكان الضفة
الغربية منحت لدخول المناطق المحتلة لزيارة
أفراد عائالتهم خالل شهر رمضان ،كما جمدت
تسهيالت لسكان قطاع غ��زة ،خاصمة فيما
يخص الصالة في المسجد األقصى.
كما قر ّرت تجميد  204تصاريح كانت منحت
ألفراد عائالت فلسطينيين نفذوا هجمات ضد
«إسرائيليين» ،فيما أ ّكد مصدر أنّ هذه اإلجراءات
جاءت بعد تقييم للوضع األمني أجراه رئيس
الوزراء ووزير الدفاع ورئيس هيئة األركان.

وف��ي ش��أن متصل ،وص��ف عضو اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل
أب��و ي��وس��ف ،تجميد الجانب «اإلسرائيلي»
التسهيالت التي كان أقرها للفلسطينيين خالل
شهر رمضان ،بالعقوبات الجماعية ومحاولة
تكريس أمر واقع.
وق���ال أب���و ي��وس��ف أنّ «تجميد االح��ت�لال
لتسهيالت وصول الفلسطينيين إلى المسجد
األقصى خالل شهر رمضان ،والتسهيالت على
الحواجز العسكرية ،يندرج في إطار ما يمارسه
من عقوبات جماعية ضد الشعب الفلسطيني،
ومحاولة لتكريس االحتالل وفرض وقائع على
األرض».

الح�شد ال�شعبي يدعو المنظمات ( ...تتمة �ص)9
المتحدة :إنّ  90ألف مدني عراقي ما زالوا عالقين في
ُ
حيث تسعى القوات العراقية إلى تحرير
الفلوجة،
المدينة من «داعش».
وح ّذرت منسقة األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية
في العراق ليز غراند ،من أنّ المدنيين في الفلوجة
يواجهون وض��ع�ا ً م��روع �اً ،ون��اش��دت ال���دول تمويل
عمليات اإلغ��اث��ة .وقالت «م��ن استطاع الخروج من
المدينة قدم لنا تصورا ً قويا ً بأن نحو  80أو  90ألف
مدني موجودون في الداخل».
وأضافت غراند أنّ أكثر من  20ألف شخص فروا من

المدينة في أوضاع بالغة الصعوبة ،واضطروا للسير
على أقدامهم أياما وواجهوا نيران التنظيم للوصول
إلى مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية.
وقالت ناقلة عن عائالت فقدت أبناءها في رحلة
الفرار « لم ينجح البعض لألسف في الفرار .نعرف أنّ
أكثر من عشرة أشخاص غرقوا لدى محاولتهم عبّور
النهر» ،في إشارة إلى الفرات.
وطالبت غراند بتمويل عاجل لعمليات اإلغاثة في
العراق ،مؤكد ًة أن ما تم توفيره ال يتجاوز  %30من
 860مليون دوالر طلبتها األمم المتحدة.

ت�أكيد وجود ع�سكريين ( ...تتمة �ص)9
عيسى ،إنّ عدد الجرحى من قوات
«البنيان ال��م��رص��وص» بلغ 95
شخصاً ،وذكر أنّ إصاباتهم بين
الطفيفة والمتوسطة.
وك��ان رئيس المركز اإلعالمي
للعملية أحمد هدية أ ّك��د أول من
أم���س ،س��ي��ط��رة ق���وات «البنيان
ال���م���رص���وص» ع��ل��ى معسكري
تاقرفت والجالط وجسر الغريبات
وجزيرة بوهادي في مدينة سرت.
وع��ل��ى ن��ف��س ال��ص��ع��ي��د أع �لّ��ن
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
الوطني ،أنّ نقيب المحامين في
ليبيا ووزي��ر الشهداء والجرحى
السابق عبد الرحمن الكيسة قتل
أثناء االشتباكات في سرت.

وقال المجلس في بيان نشره،
إنّ الكيسة قتل مساء األربعاء «في
معركة الوطن ضد تنظيم داعش
اإلرهابي في مدينة س��رت» ،دون
اإلشارة إلى تفاصيل مقتله.
من جهة أخرى أكد مصدر محلى
في سرت مقتل ما يسمى بـ «أمير
ديوان الزكاة» في تنظيم «داعش»
ويدعى حامد ملوقة الزليتنى ،في
االشتباكات التي دارت أول أمس
األربعاء قرب وسط مدينة سرت.
وقال «اعتقل  5عناصر من التنظيم
ك��ان��وا مختبئين داخ��ل منزل في
حي الزعفران في س��رت .كما فر
قياديان في التنظيم».
وب��دأت القوات الموالية لحكومة

الوفاق الوطني هجوما ً على معقل
التنظيم في سرت منذ الشهر الماضي
في محاولة لتحرير المدينة من قبضة
التنظيم الذي يسيطر عليها منذ نحو
عام.
ف��ي غضون ذل��ك ،أك��دت مصادر
عسكرية ليبية ،وج��ود مستشارين
وف��ن��ي��ي��ن ع��س��ك��ري��ي��ن أم��ي��رك��ي��ي��ن
وبريطانيين ف��ي مدينة مصراتة،
غربي البالد ،لمساندة الميليشيات
ال��ت��ي تقاتل تنظيم «داع����ش» في
سرت.
وأش�������ارت ال���م���ص���ادر إل����ى أنّ
المستشارين والفنيين األج��ان��ب،
وعددهم  ،10هم ذاتهم الذين كانوا
ي��س��ان��دون ال��ق��وات ف��ي حربها ضد
الرئيس الليبي السابق معمرالقذافي
عام .2011
هذا و تعتبر مصراتة معقل لعدد من
الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق
الوطني برئاسة فايز السراج ،التي
تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا ً لها.
و يُشار إلى أنّ التدخل العسكري
الغربي عام  ،2011في ليبيا ،فشل في
تحقيق االستقرار في البلد ،بل أغرق
بها أكثر في الفوضى باعتراف غربي.
وتتجنب ع��دة دول نفي أو تأكيد
إرسالها قوات عسكرية إلى ليبيا ،في
حين ل ّمحت دول أوروبية إلى أنّ حلف
شمال األطلسي قد يحتاج إلى دعوة
من االتحاد األوروبي لمد يد المساعدة
في ليبيا.

دي م�ستورا :دم�شق وافقت ( ...تتمة �ص)9
وق��ال عضو تنفيذية منظمة التحرير ،إنّ
«مدينة القدس محتلة منذ العام  ،1967وهي
أراض فلسطينية ومن حق الشعب الفلسطيني
ال��وص��ول إليهما دون عقبات وف��ق القانون
الدولي ،وعلى المجتمع الدولي التدخل لوقف
هذه االنتهاكات والسماح للمواطنين بحرية
التنقل والحركة».
من جهتها ،ذكرت وزارة الخارجية الروسية
أنّ موسكو تدين وبشدة «العمل اإلرهابي في تل
أبيب ،وكذلك أيّ مظهر من مظاهر اإلرهاب ،التي
تتسبب بمعاناة المدنيين األبرياء».
وجاء في بيان صدّر عن الخارجية الروسية
أمس « ال يمكن أن يكون هناك أيّ عذر لهذا النوع
من األعمال اإلرهابية ،التي تعقد بشكل جدي
الوضع الصعب أصالً في المنطقة ،مما يعوق
الجهود المبذولة لتحقيق تسويّة عادلة وثابتة
للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي».
ج��اء ذل��ك ف��ي وق���ت ،أ ّك���د وزي���ر الخارجية
الفلسطيني ري���اض المالكي أنّ العاصمة
الروسية موسكو يجب أن تستضيف مؤتمرا ً
دوليا ً حول عملية السالم في الشرق األوسط.
وقال إنّ موسكو تستحق أن يعقد فيها مؤتمر
دولي للسالم« ،فهي أول (مدينة) تحدثنا حولها
بشأن مؤتمر للسالم».
ّ
وكشف المالكي أنّ السلطة الفلسطينية
تنتظر أن يقوم الرئيس الروسي فالديمير بوتين
بزيارة لفلسطين قبل نهاية العام الحالي ،وقال
«ناقشنا هذه المسألة مع الوزير الفروف وأكد
رغبة الرئيس بوتين بزيارة فلسطين قبل نهاية
هذا العام».

مو�سكو :لم يتم االنتهاء من تنفيذ
تو�صيات �أمن الطيران في م�صر

إلى إطار مفاوضات يجب أن يبدي الجميع رغبة في
التوصل لحل وأن يبدوا قناعة بإمكانية ذلك.
وأضاف «إن الجولة التالية من المحادثات يجب أن
تحصل بأسرع وقت ممكن ولكن لتكون فعالة يجب أن
تكون هناك نية واضحة وملموسة من شأنها أن تقودنا
إل��ى نتائج حقيقية» ،معتبرا ً أنّ نجاح المحادثات
مرتبط بتحسن ال��وض��ع اإلن��س��ان��ي ووق��ف األعمال
القتالية ،و أض��اف أنّ األول من آب هو مهلة قابلة
للتحقيق ويجب أن نستهدفها لكن في األثناء سننتظر
حصول المزيد من التقدم حول مناقشاتنا.
ميدانياً ،ش ّنت الطائرات الحربية الروسية غارات
غير مسبوقة وكثيفة على مواقع مسلحي «الحزب
اإلسالمي التركستاني»االرهابي في كباني ،آخر بلدة
يسيطر عليها المسلحون في ريف الالذقية.
وفي موازاة ذلك ،ن ّفذت الطائرات الروسية غارات
على الحد الفاصل مع تركيا من جهة حلب ،عبر قصفها
وللمرة األول��ى أب��راج ات��ص��االت تابعة للمجموعات
المسلحة ،وتستعمل لالتصال باالستخبارات التركية
ما أدى إلى انقطاع االتصاالت بين فصائل عديدة في
الشمال السوري مع االستخبارات التركية.
من ناحيتها ،قالت قوات «سورية الديمقراطية» أنها
باتت على مشارف األحياء الشرقية لمنبج والمدينة
باتت شبه مطوقة ،و أ ّنها سيطرت على أكثر من 75
قرية ومزرعة في محيط المدينة الواقعة بريف حلب
الشمالي الشرقي.
إلى ذلك ،أفادت مصادر سورية أمس ،بمقتل بكور
السليم ،أحد أعضاء وفد معارضة الرياض ،بتفجير
انتحاري بمنطقة القلمون الشرقي بريف دمشق.
ونقلّت وسائل إعالم عن المصادر قولها إنّ انتحاريا ً
من تنظيم «داع���ش» استهدف مقر «الجيش الحر»
باستخدام سيارة مفخخة خالل اجتماع لمسؤولين
ف��ي��ه ،أدى إل��ى مقتل ع��دد منهم ومعهم السليم و
هو مسؤول «ق��وات أحمد العبدو ورئيس المجلس
العسكري لدمشق وريفها».
وفي السياق ،أفاد مركز المصالحة الروسي في قاعدة
حميميم الجوية في الالذقية ،بأنّ  15مدنيا ً على األقل
قتلوا وأصيب العشرات في قصف «جبهة النصرة»
لمنطقة الشيخ مقصود في حلب وبلدة حندرات.
وأشار المركز إلى استمرار محاوالت «جبهة النصرة»
لفرض سيطرتها على منطقة الشيخ مقصود ذات
األغلبية الكردية وبلدة حندرات ،وقال «المسلحون

قصفوا سوقا ً داخل حي الميدان في حلب بأسطوانات
غاز مملوءة بالمتفجرات ،مما أدى إلى تضرر نحو 20
منزال ً في المنطقة».
وأوض��ح المركز أنّ «مسلحين من تنظيم «جبهة
ال��ن��ص��رة» اإلره��اب��ي ال��دول��ي قصفوا على م��دى 24
ساعة ماضية بلدات الفوعة في محافظة إدلب وأرض
الوطى ورشا في محافظة الالذقية» وحواجز للقوات
الحكومية في محافظة حماة و«بلدة مرج السلطان
في ريف دمشق وحي المنشية في مدينة درعا وحاجز
على مداخل هذه المدينة».
كما أش��ار المركز إل��ى أنّ تنظيم «جبهة النصرة»
استغل ن��ظ��ام التهدئة المعلّن ف��ي حلب وال��ق��رب
الجغرافي بين مواقعه ومواقع «المعارضة المعتدلة»،
من أجل إع��ادة نشر قواته والحصول على مزيد من
األسلحة والذخائر ،وبدأ ّ
بشن هجمات مكثفة.
إلى ذلك ،أعلّن مصدر قريب من وزير الدفاع الفرنسي
أنّ جنودا ً فرنسيين يقدمون المشورة لقوات سورية
الديموقراطية التي تقاتل تنظيم «داع���ش» .وق��ال
«هجوم منبج كان مدعوما ً بشكل واض��ح من بعض
الدول بينها فرنسا .الدعم هو نفسه بتقديم المشورة»،
دون تفاصيل عن عدد الجنود.
وقال المصدر «يقوم الدعم على تقديم أسلحة ووجود
ج ّوي والمشورة» ،و أضاف أنّ العسكريين وخصوصا ً
الفرنسيين الموجودين في منبج ال يتدخلون شخصيا ً
وال يقاتلون مسلحي «داعش» بشكل مباشر.
وكان وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان ألمح
من قبل إلى وجود جنود فرنسيين مع جنود أميركيين
إلى جانب قوات سورية الديموقراطية بالهجوم على
منبج في محافظة حلب.
وفي ش��أنٍ متصل ،شرح «البنتاغون» لماذا ينقل
حاملة الطائرات «هاري ترومان» من الخليج إلى البحر
ُ
حيث قال األميرال بريت باتشلدر ،إنّ هذا
المتوسط،
استعراض للقدرات القتالية لتطمين حلفاء الواليات
المتحدة من األعضاء في حلف شمال األطلسي ،وتأكيد
حرص الواليات المتحدة على المحافظة على توازن
القوى في البحر المتوسط.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» ،نقالً عن
مصدر عسكري أميركي ،أنّ إدخ��ال حاملة الطائرات
إلى المتوسط يُعتبر بمثابة رسالة إلى روسيا يجب
أن تحمل الروس على التحسب كثيرا ً قبل اإلقدام على
خطوة ما.

تفا�ؤل كويتي ( ...تتمة �ص)9
أكد وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف أمس ،أنّ الجانب الروسي لم يتلق
معلومات من السلطات المصرية عن االنتهاء من تنفيذ التوصيات بشأن أمن
الطيران ،وقال «إنّ الجانب الروسي لم يتلق من الجانب المصري أيّ معلومات
عن انتهاء العمل بتنفيذ توصيات ،تتعلق بأمن الطيران».
والجدير بالذكر ،أنّ وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف ،أعلن سابقا ً عن
قيام وزارة النقل الروسية بإجراء مراجعة أمنية لجميع المطارات المصرية ،بما
في ذلك لمطار القاهرة الدولي ،فيما يتعلق بموضوع أمن الطيران.
بدوره ،أ ّكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ،أنّ السلطات المختصة
في روسيا ومصر ستعمالن معا ً لزيادة مستوى األمن في المطارات المصرية،
وبعد االنتهاء من هذا العمل سيكون استئناف الرحالت الجوية ممكنا ً بين
البلدين .وأشار الفروف حينها إلى الموقف المسؤول للسلطات المصرية ،التي
أعربت عن استعدادها للتعاون التام مع روسيا في هذا االتجاه.
هذا وقامت روسيا منذ  31تشرين أول  ،2015بتعليق حركة المالحة الجوية
مع مصر ،وفرضت حظرا ً مؤقتا ً على شركات الطيران الروسية بعد ما تحطمت
طائرة «إيرباص »321 -التابعة لشركة «كوغاليم آفيا» الروسية للطيران،
فوق شبه جزيرة سيناء ،ولقي جميع ركاب الطائرة ،البالغ عددهم  217راكبا ً
وسبعة من أفراد الطاقم حتفهم.

وأض��اف ول��د الشيخ «تواصلت
النقاشات ال��ي��وم وبحثت مسائل
اس��ت��ع��ادة ال���دول���ة واالن��س��ح��اب
وت��س��ل��ي��م ال��س�لاح وآل��ي��ة تقريب
وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر ب��ي��ن ال��وف��دي��ن،
م���ش���ددا ً ع��ل��ى أه��م��ي��ة االل��ت��ف��ات
للوضع االق��ت��ص��ادي الصعب في
اليمن وآث��اره على الحياة اليومية
للمدنيين ،و ح ّذر من أنّ الفشل في
تدارك الوضع االقتصادي سيؤدي
إلى نتائج وخيمة».
وتعقيبا ً على االج��ت��م��اع ،قال
ال��م��ب��ع��وث ال��خ��اص «أؤم����ن ب��أنّ
المشاركين ف��ي ال��م��ش��اورات هم
وحدهم القادرون على تغير الوضع
ف��ي اليمن وأن تقدم ال��م��ش��اورات

م��ره��ون ب��ال��ت��ن��ازالت المقدمة من
األطراف».
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،د ّك���ت ق��وات
الجيش اليمني واللجان الشعبية
معسكر المنطقة الثالثة التابع
لتحالف ال��ع��دوان السعودي في
م����أرب ،ب��ص��ل��ي��ات م��ن ص��واري��خ
الكاتيوشا.
وفي حريب نهم بصنعاء دمرت
القوات اليمنية المشتركة مدرعتین
للتحالف السعودي وقتلت ع��ددا ً
منهم ،ردا ً على مواصلة السعودية
خ���رق وق���ف إط��ل�اق ال���ن���ار وش��ن
غاراتها ،حيث ش ّنت غ��ارات على
م��دي��ري��ة المصلوب ف��ي ال��ج��وف،
وم��ن��ط��ق��ة ح��ري��ب ن��ه��م بصنعاء

ومديرية صرواح في مأرب.
كما وواص��ل الطيران السعودي
ال��ت��ح��ل��ي��ق ف��ي س��م��اء محافظات
ت��ع��ز وال��ج��وف وم���أرب وم��دي��ري��ة
نهم بمحافظة ص��ن��ع��اء ،وقصف
مناطق متفرقة ف��ي م��دي��ري��ة نهم
ومأرب ومنازل ومزارع المواطنين
ب��م��دي��ري��ت��ی ال��م��ت��ون وال��غ��ي��ل في
الجوف .كما استهدفوا مدينة ذباب
في تعز بالمدفعية.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أك���دت م��ص��ادر
صحافية أمس ،قيام قوات إماراتية
باقتحام المكتب التنفيذي لحزب
اإلص��ل�اح ب��م��ح��اف��ظ��ة ح��ض��رم��وت
وقامت باعتقال عدد من قياداته،
واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ال�سلطات التون�سية تنقذ  14مهاجر ًا
جزائري ًا من الغرق
أعلنت وزارة الدفاع التونسية ،أنّ القوات البحرية أنقذت  14مهاجرا ً جزائريا ً
غير شرعي عندما غرق قارب كانوا يستقلونه ،على بعد  100كيلومتر من
السواحل التونسية.
وأوضحت ال��وزارة فى بيان ،أ ّنها سلّمت المهاجرين للحرس الوطني في
القاعدة البحرية الرئيسية فى والية بنزرت ،و أضافت أنّ المهاجرين أقروا
بأ ّنهم أبحروا بشكل غير قانوني من سواحل عنابة بالجزائر صباح يوم السبت
الماضي.
وبحسب الوزارة ،فإنّ المهاجرين كانوا على وشك الغرق إثر تعرض زورقهم
المطاطي إلى تسرب مياه بداخله.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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11
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1 .1فيلسوف وعالم إجتماعي إنكليزي راحل صاحب مذهب
النشوء واإلرتقاء
2 .2جمهورية على البلطيق ،آلة طرب
3 .3خطيب ص��وري إشتهر بخطابه اإلفتتاحي في أثينا،
ضجر
4 .4طري الملمس والحركة ،أكاتبهم
5 .5قبلونا ،للنداء ،صاح التيس
6 .6نشعر بالضجر ،ضمير متصل ،شاهدت
7 .7يقصد المكان ،أقرضها المال
8 .8عملة أوروبية ،المخادع
9 .9دولة أوروبية ،نوافقه الرأي
1010مادة قاتلة ،فقدنا عقلنا ،عبأ
1111خاصم بشدة ،ضمير متصل ،صوت األلم
1212قرعت الجرس ،مدينة بلجيكية ،خاصته

1 .1شاعر أموي معمر من الفرسان
2 .2سيد القوم ،قنوط ،يجمعان عن األرض
3 .3عاصمة أميركية ،غلى القدر
4 .4من أنواع الشجر ،أشار باليد ،عثر على
5 .5جزيرة سعودية ،نهر في ألمانيا
6 .6جارياه بالحديث ،عندنا
7 .7متشابهان ،أبو البشرية ،حصل على
8 .8مدينة فرنسية ،مدينة ألمانية
9 .9مرض صدري ،مرفأ في شرق قبرص ،حرف نصب
1010رتله ،إله الشر في ديانة زاردشت
1111مدينة مصرية ،برهان
1212حيوان ضخم ،قطع ،أذله
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،539846712 ،871392654
،298451376 ،624517893
،345769128 ،167238549
،713984265 ،486125937
952673481

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الياس ابو شبكة  ) 2في،
لدغته ،طب  ) 3املدان ،ابران ) 4
عادل ،جيدها  ) 5يبلها ،رمان ) 6
امن ،باالس ،لب  ) 7ليالي ،فتنها

 ) 8ف��ت ،ي��ب��ران ،رن��م  ) 9راك��م،
مناسب  ) 10ب��وذا ،قاتلت ) 11
وكلنا ،يشل ،اب  ) 12سنا ،قبل،
هدر.
عموديا:
 ) 1افاعي الفردوس  ) 2ليما،

ميتا ،كن  ) 3لدينا ،كبال  ) 4الدلب،
ليمون  ) 5س��دا ،لبيب ،ذاق ) 6
اغنجها ،رما  ) 7بت ،يالفان ،يل
 ) 8وه��اد ،اتناقش  ) 9يهرسن،
سأله  ) 10بطرام ،هربت  ) 11كبا،
االن ،الر ) 12نانب ،مرتب.

 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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Me Before You
ف��ي��ل��م درام������ا ب��ط��ول��ة س��ام
ك�ل�اف���ل���ي���ن م�����ن اخ����������راج تيا
ش��������������اروك .م��������دة ال����ع����رض
 110دق��ائ��ق ،ABC( .الس
س��ال��ي��ن��اس ،دي��ون��ز ،اسباس،
سينمال ،فوكس).
Nina
ف��ي��ل��م درام�����ا ب��ط��ول��ة زوي
س��ال��دان��ا م���ن اخ�����راج سينثيا
م��������ورت .م�����دة ال����ع����رض 90
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
امبير).
Lost in the Sun
ف����ي����ل����م ت����ش����وي����ق ب���ط���ول���ة
ج����وش دوه���ام���ل م���ن اخ����راج
ت��ي��ري نيلسون .م��دة العرض
 95دق���ي���ق���ة ،ABC( .الس
ساليناس).
تلتت
فيلم كوميدي بطولة طوني
عيسى من اخ��راج كريستيان
اب����و ع���ن���ي( .س��ي��ن��م��ا سيتي،
اسباس ،سينمال).
The Nice Guys
فيلم كوميدي بطولة روسل
ك��رو م��ن اخ���راج ش��اي��ن بالك.
م����دة ال���ع���رض  116دقيقة.
( ،ABCك����ون����ك����ورد ،الس
س���ال���ي���ن���اس ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
سينمال).
Money Monster
فيلم تشويق بطولة جورج
ك���ل���ون���ي م����ن اخ�������راج ج����ودي
ف���وس���ت���ر .م�����دة ال����ع����رض 98
دق��ي��ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
ديونز ،فوكس ،سينمال).

