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الفروف :لم نقدم لكيري ( ...تتمة �ص)9

وأف���ادت الخارجية ال��روس��ي��ة ،أم��س ،بأن
الفروف أكد خالل لقاء األمين العام على ضرورة
بذل مزيد من الجهود من أجل تسوية األزمتين
في سورية وليبيا ،إضافة إلى إصالح أجهزة
مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم المتحدة.
إلى ذلك ،قال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير
الخارجية الروسي «إننا نريد أن نستفسر من
دي ميستورا عن مواعيد استئناف المحادثات
السورية .ونحن ندعو إلى إجرائها في أقرب
وقت ممكن» ،مؤكدا ً أنّ موسكو» تدعم إجراء
عملية التفاوض بدينامية أكبر ،ألننا بدون ذلك
سنكون عاجزين عن االلتزام بالجدول الزمني
ال��ذي توصلنا إل��ى التوافق بشأنه ف��ي إط��ار
محادثات فيينا».
وأشار بوغدانوف إلى أنّ البعض يتحدث عن
بدء المرحلة االنتقالية بسورية في  1آب ،وعن
إجرائها لمدة  18شهرا ،محذرا ً من استحالة
تحقيق هذه األه��داف بال حوار بين السوريين
أنفسهم.
وأض����اف أن ممثلين ع��ن دي ميستورا
سيتوجهون إل��ى دمشق وموسكو والرياض
والقاهرة ،حيث سيجتمعون خالل األيام القليلة
المقبلة مع مختلف فصائل المعارضة السورية،
«الداخلية» و«الخارجية» ،إلجراء «محادثات
تقنية».
وأك��د أنّ موسكو تؤيد هدنة طويلة األم��د
في حلب السورية ،وأض��اف «إننا اتفقنا مع
األميركيين بشأن ذل��ك على مستوى رفيع.

وأص��درن��ا بيانات مشتركة ،اعتمد المجتمع
الدولي عليها لتبني قرارات».
في غضون ذلك ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية
تهدئة لمدة  48ساعة في مدينة حلب السورية
بدءا ً من يوم أمس الخميس ،مشير ًة أن الهدف
هو خفض مستوى العنف المسلح ،وتهدئة
الوضع.
وأك���د ال��دف��اع ال��روس��ي أن تنظيم «جبهة
النصرة» يقصف أحياء عدة في حلب براجمات
الصواريخ ،فضالً عن شنّ هجوم بالدبابات في
جنوب غرب المدينة.
ميدانياً ،وسع الجيش السوري عملياته

في ريف الالذقية الشمالي ،وتمكنت وحداته
من السيطرة على جبل الحجار وبرج الحياة
وجبل الرويسة الواقع جنوب قرية الشحرورة
ف��ي منطقة جبل التركمان ،وس��ط استمرار
العملية العسكرية في المنطقة باتجاه جبل
الحوارة والمرتفع .665
سيطرة الجيش ال��س��وري ه��ذه مكنه من
اإلش��راف على مساحات واسعة من الشريط
الحدودي مع تركيا ،و ساعده في قطع خطوط
إم��داد المسلحين القادمة من الجانب التركي
بالنار ،كما مكنته من السيطرة بالنيران على
والحجار شرق بلدة ربيعة.
قرى كلز ،الص ّراف
ّ

مباحثات م�صرية فرن�سية حول ا�ستئناف
المفاو�ضات ال�صهيونية الفل�سطينية
ّ
كشفت وزارة الخارجية المصرية،
أم��س ،إنّ «بيير فيمون» المبعوث
الفرنسي لعملية ال��س�لام ،استمع
لـ«رؤية مصر» حول تشجيع الكيان
الصهيوني وفلسطين على استئناف
عملية التسوية ،المتوقفة منذ العام
2014
وبحسب بيان للوزارة« ،استقبل
سامح شكرى وزير الخارجية ،بيير
فيمون المبعوث الفرنسي لعملية
السالم ،ال��ذى ي��زور مصر حالياً ،فى
إطار متابعة نتائج االجتماع الوزارى
ال��خ��اص ب��دع��م عملية ال��س�لام بين
الجانبين الفلسطينى والصهيوني،
ال��ذى عقد بالعاصمة باريس في 3
حزيران الجاري».
وق����ال ال��ب��ي��ان ،إنّ «ال��م��ب��ع��وث
الفرنسي أبدى حرصه على االستماع
إلى الرؤية المصرية لكيفية تشجيع
الجانبين الفلسطيني والصهيوني
ع��ل��ى اس��ت��ئ��ن��اف ع��م��ل��ي��ة ال��س�لام

والدخول فى المفاوضات» .وأشار ،أنّ
المحادثات بين «شكري» والمبعوث
الفرنسي تناولت تقييم نتائج اجتماع
ب��اري��س ،وال��خ��ط��وات ال��ق��ادم��ة فى
إطار اإلعداد للمؤتمر الدولى للسالم
ال��م��ق��ت��رح ع��ق��ده ق��ب��ل ن��ه��اي��ة ال��ع��ام
الجارى.
ولم يذكر بيان «الخارجية» تفاصيل
رؤية البالد الستئناف عملية السالم،
إال أنّ رئيس لجنة الشؤون العربية
في مجلس النواب المصري ،قال في
تصريحات صحفية ل��ه ،أول أمس،
عقب اجتماعه مع المبعوث الفرنسي،
في مقر البرلمان وسط القاهرة ،إنه «تم
التوافق مع الوفد الفرنسي على المدة
الزمنيةالتيحددتهاالمبادرةالفرنسية
والمقدرة بعامين ،من أجل الوصول
لحل نهائي للدولة الفلسطينية».
واستدرك قائالً« :إال أننا طرحنا المرور
بأربع مراحل يحدد في كل مرحلة ما
يتم إنجازه وبشكل مرحلي للتغلب

وفي السياق ،أكد مصدر عسكري سوري،
أنّ عددا ً كبيرا ً من المسلحين قتلوا خالل تقدم
الجيش السوري في ريف الالذقية ،معظمهم
من جنسيات غير سورية ،حيث تمكنت القوات
المهاجمة بعد عمليات عسكرية دامت ألكثر من
يومين متواصلين من تثبيت سيطرتها على
عدة مواقع هامة بالقرب من الحدود التركية
وأن المقاومة الشرسة من مسلحي «جبهة
النصرة» المدعومين تركيا ً أخ � ّرت من إعالن
السيطرة.
وتحدث المصدر عن عمليات عسكرية أكثر
أهمية تجري في الجهة الشرقية القريبة من
أرياف حماة وإدلب في محور «كباني» ،والتي
وصفها بالشرسة باعتبارها مركز تجمع بشري
لمسلحي «جيش الفتح» المتخوف من هجوم
مرتقب على ريف إدلب.
وقال إنّ سمة العمليات في هذا المحور عبارة
عن تمهيد ن��اري عنيف من س�لاح المدفعية،
والطيران السوري الروسي المشترك ،يرافقه
تقدم وحدات االقتحام بحذر شديد من «رويسة
ال��م��ل��ك» إل��ى ال��ت�لال ال��م��ج��اورة ،بغية كسر
التحصينات التي تمنع سقوطها ،فمعظم
المناطق المحيطة بالبلدة تالل جبلية مرتفعة،
فيما يتمركز الجيش السوري في مواقع منخفضة
مما يعرض مواقعه لالستهداف الدائم ،وفي
حال تمت السيطرة على مرتفعات (السيرياتيل،
والزويقات ،والعالية) المشرفة على البلدة يتم
الدخول إليها بسهولة.

مقتل  10عنا�صر ( ...تتمة �ص)9

على المراوغات والتنصل الذي دأب
الكيان الصهيوني على استخدامهما
في كل عملية مفاوضات من أجل إقرار
السالم».
ووصل إلى مطار القاهرة الدولى،
أول أم��س ،السفير «فيمون» ،قادما ً
م���ن األردن ف���ي زي�����ارة إل���ى مصر
تستغرق ثالثة أي��ام ،في إطار جولة
بالمنطقة لبحث تفعيل مبادرة السالم
الفرنسية.
وشهدت باريس اجتماعا ً دوليا ً
بمشاركة  24دولة بينهم مصر ،عقد
في  3يونيو ال��ج��اري ،ب��دون أط��راف
الصراعالفلسطينيوالصهيوني،وذلك
تمهيدا ً لعقد مؤتمر دولي قبل نهاية
العام الحالى.وتوقفت المفاوضات
الفلسطينية – الصهيونية في نيسان
عام  2014بعد رفض كيان االحتالل
وقفاالستيطانوالقبولبحلالدولتين
على أساس حدود  1967واإلفراج عن
معتقلين من السجون الصهيونية.

للتواصل االجتماعي إنه استقبل جثث القتلى الـ 10و 7أشخاص مصابين،
موضحا ً أنّ العملية التي استهدفت ،فجر الخميس ،نقطة شرطة في بلدة
أبو قرين ،الواقعة على بعد  130كيلومترا ً غرب مدينة سرت ،يقف وراءها
تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وتأتي هذه التطورات على خلفية مواصلة القوات الموالية لحكومة
الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا ً عملية «البنيان المرصوص»
ال��ت��ي ت��ه��دف إل��ى اس��ت��ع��ادة مدينة س��رت م��ن قبضة مسلحي تنظيم
«داعش».
وكان المركز اإلعالمي لعملية «البنيان المرصوص» قال أول أمس،
إنّ القوات تواصل تعزيز تمركزها حول مدينة سرت ،وتحاصر عناصر
«داعش» في مساحة ال تتعدى  15كلم.
وذكر المصدر «لقد تصدت قواتنا لمحاوالت عناصر تنظيم (داعش)
الوصول لميناء سرت ،وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد و األرواح».
وعن االشتباكات في محور الغربيات ،أفاد المركز ،بأنّ قوات «البنيان
المرصوص» التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبية ،تصدت لهجوم
شنه عناصر التنظيم استخدموا فيه مدافع الهاون ودبابة ،بدعم من
قناصة متمركزين فوق المباني العالية ،وأفشلت محاولة تقدمهم.
وحول المحور الشرقي ن ّوه المركز إلى استمرار قصف مواقع تمركز
التنظيم بالمدفعية الثقيلة في محيط قاعة (واغادوغو) للمؤتمرات والتي
يوجد فيها مركز قيادة التنظيم ،كما واصل الطيران طلعاته الجوية ،فيما
تواصل سرية الهندسة العسكرية عملها في تأمين وتمشيط المناطق
المسيطر عليها من األلغام وبقايا المتفجرات.
وتسعى قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي
إلى استعادة سرت من تنظيم «داعش» الذي يسيطر عليها منذ حزيران
.2015

م�صر :انت�شال ال�صندوق الأ�سود من قمرة قيادة الطائرة المنكوبة
أعلنت لجنة التحقيق في ح��ادث الطائرة المصرية
المنكوبة ،أن سفينة بحث مستأجرة عثرت على مسجل
محادثات قمرة قيادة الطائرة.
وقالت اللجنة في بيان لها أمس إنّ السفينة التابعة
لشركة «دي��ب أوش��ن سيرش» انتشلت الجهاز على عدة
مراحل ،بعدما وجده فريق البحث في حالة تحطم.
وأوضح البيان ،أنّ أجهزة السفينة «تمكنت من انتشال
الجزء الذي يحتوي على وحدة الذاكرة ،والتي تعتبر أهم
جزء في جهاز المسجل».
يذكر أنّ الطائرة التابعة لشركة «مصر للطيران» ،كانت
قد اختفت عن شاشات ال��رادارات أثناء قيامها برحلة من
باريس إلى القاهرة ،فجر الخميس  19أيار ،وكان على متنها
 66شخصاً ،من بينهم  56راكباً ،وأعضاء الطاقم الـ ،7و3
عناصر أمن مصريين .وقد أعلنت السلطات المصرية رسميا ً
تحطم الطائرة فوق مياه البحر المتوسط ومصرع جميع من
كان على متنها.
وكانت لجنة التحقيق في حادث تحطم طائرة «إيرباص
 »320التابعة لشركة مصر للطيران ،أعلنت أول أمس ،عن

قوات �أميركية ت�شارك ( ...تتمة �ص)9

تحديد عدة مواقع رئيسية لحطام الطائرة ،حسبما أفادت
وكالة «أسوشيتد برس».
من جانبه نقل موقع «اليوم السابع» عن اللجنة قولها إنّ
السفينة « »John Lethbridgeالتي تستأجرها الحكومة
المصرية للمشاركة في عمليات البحث عن حطام الطائرة
والصندوقين األسودين ،حددت هذه المواقع ووافت اللجنة
بأول الصور الملتقطة للحطام من أحد هذه المواقع.
وأكدت اللجنة أنّ فريق البحث والمحققين المتواجدين
على السفينة سيقومون بعمل خريطة لتوزيع أج��زاء
الحطام ،بعد أن تم تحديد مواقعه بمنطقة البحث.
وت ّم على الفور عقد اجتماع بين أعضاء لجنة التحقيق
لدراسة ما ت ّم إنجازه من أعمال في الفترة السابقة ووضع
تصور للتعامل مع الحطام في الفترة القادمة.
تجدر اإلش��ارة إلى أنّ أجزاء الحطام التي تم انتشالها
من قبل ال تزال في حوزة األدلة الجنائية ،بإشراف النيابة
المصرية التخاذ اإلجراءات المتبعة في هذا الشأن ،وسيتم
نقلها إل��ى لجنة التحقيق الفني ح��ال االنتهاء من تلك
اإلجراءات.

العثور على جثث ( ...تتمة �ص)9

في محاولة عبور هذه الطريق المحفوفة بالمخاطر ،خصوصا ً عن طريق
الشبكات اإلجرامية».
وخالل السنوات األخيرة ،وصل آالف المهاجرين غير الشرعيين إلى
الجزائر ،معظمهم من مالي والنيجر ،اللتين تملكان حدودا ً مشتركة طويلة
مع الجزائر.

وذكرت الوزارة على صفحتها بـ«الفيسبوك» أنّ فرقة
المشاة  ،17تمكنت من تحرير المناطق المذكورة من
سيطرة «داعش».
بدوره ،أعلن قائد عمليات الفلوجة الفريق عبد الوهاب
الساعدي ،أنّ القوات المتقدمة من محور شارع ستين
بمدينة الفلوجة أصبحت على بعد أقل من كيلومترين من
المجمع الحكومي بوسط المدينة .وأوضح في تصريح
صحفي أنّ هناك عدة محاور تتحرك من خاللها القوات
العراقية باتجاه مركز مدينة الفلوجة.
واعتبر الفريق الساعدي أنّ السيطرة على سدة الفلوجة
من القاطع الجنوبي أمس األربعاء نقطة استراتيجية
مهمة ،في الوقت الذي تتقدم فيه القوات باتجاه جسري
السكك الجديد والقديم للسيطرة عليهما وتأمينهما،
مؤكدا ً أنّ تأمين هذين الجسرين سيقطع الطريق على
عناصر تنظيم «داعش» ويمنعهم من الهروب إلى منطقة
عامرية الفلوجة.
وف��ي وق��ت الح��ق ،أعلن الجيش العراقي استعادة
سيطرته بشكل كامل على حي الشهداء في الفلوجة.
يشار إلى أنّ خلية اإلعالم الحربي ،أعلنت أول أمس
عن تحرير ق��رى الطالعة وبستان التكريتي وريكان
جنوب شرقي مدينة الفلوجة.
وقالت الخلية في بيانٍ لها إنّ «قيادة الفرقة المشاة
الـ 17تمكنت من تحرير قرى الطالعة وبستان التكريتي
وريكان جنوب شرقي الفلوجة ،ورفعت العلم العراقي
فوقها».
أعلن مسؤول االتحاد الوطني الكردستاني بقضاء
مخمور ،رش��اد كاللي ،أنّ ق��وة برية أميركية ساندت
القوات العراقية في تأمين مناطق جنوب وجنوب غربي
القضاء من عناصر تنظيم «داعش».
وقال كاللي ،أمس ،إنّ «قوة برية ومدفعية صغيرة تابعة
للقوات األميركية التي تتمركز في قاعدة مخمور العسكرية

قدمت الدعم لقوات الجيش العراقي في تأمين مناطق
جنوب وجنوب غربي قضاء مخمور جنوبي نينوى «.
ول ّفت إلى أنّ «العملية جاءت لتأمين المنطقة من الهجمات
التي يقوم بها تنظيم «داعش» االرهابي» .وأضاف كاللي
أنّ » تنظيم «داعش» يقوم ،بين فترة وأخرى ،باستهداف
مواقع البيشمركة والجيش العراقي».
من جهته ،قال مصدر أمني في محافظة نينوى إنّ
«القوات العسكرية والمدفعية األميركية دمرت عددا ً من
مواقع تنظيم «داع��ش» في إط��ار تأمين مناطق جنوب
وجنوب غربي قضاء مخمور».
وفي السياق ،أوصى وزراء دفاع دول الناتو قيادات
بلدانهم السياسية بأن يستأنف الحلف تدريب ضباط
الجيش العراقي داخل بالدهم ،وذلك بعد تمديد بعثة
تدريب مركز الناتو في األردن.
وافق وزراء دفاع حلف شمال األطلسي األربعاء من
حيث المبدأ ،على تدريب ضباط عراقيين في بالدهم،
فيما تشدد الواليات المتحدة على قيام الحلف بالمزيد
إللحاق الهزيمة بتنظيم «داعش» في أسرع وقت ممكن.
وتطالب واشنطن منذ أشهر شركاءها في التحالف
الدولي ضد تنظيم «داعش» ،وأعضاء الحلف االطلسي
كمنظمة مستقلة ،ببذل المزيد الجهود ف��ي محاربة
الجهاديين في سورية والعراق.
ويرفض العديد من دول حلف الناتو االنضمام بشكل
مباشر الى التحالف الدولي ضد «داعش» ،حيث تقتصر
مشاركتها على تقديم الدعم المادي للتحالف ال غير.
ه��ذا ،وي���درب حلف األطلسي ضباطا ً عراقيين في
م��ج��االت ال��ط��ب العسكري ،ون���زع األل��غ��ام والعبوات
الناسفة والتخطيط العسكري ،ان��ط�لاق�ا ً م��ن إح��دى
القواعد العسكرية في األردن ،على أن يستفيد المئات
من العسكريين العراقيين من برنامج التدريب هذا حتى
نهاية العام الجاري.

�أحزاب في �صنعاء ( ...تتمة �ص)9

المحلية بالمحافظة وبعض مشرفي
اللجان الشعبية.
وفي السياق ،أعلن اثنان وثالثون
حزبا ً سياسيا ً يمنيا ً خ�لال مؤتمر
صحفي عقدوه في صنعاء ،رفضهم
ف��رض أيّ تسوية أو استصدار أيّ
قرار أممي خارج التوافق السياسي
م��ج��ددي��ن دع��م��ه��م ل��ل��وف��د الوطني
المشارك في مفاوضات الكويت ،في
حين واصل مئات األطفال اليمنيين
اح��ت��ج��اج��ات��ه��م أم����ام م��ق��ر األم���م
المتحدة بصنعاء على قرار المنظمة
بسحب تحالف العدوان من القائمة
السوداء.
ميدانياً ،واصل طيران التحالف
العدواني السعودي خرقهم لوقف
إطالق النار في اليمن خالل الساعات
الماضية.
ونقلت وك��ال��ة األن��ب��اء اليمنية
«س��ب��أ» ع��ن م��ص��در عسكري قوله
«إن طيران العدوان السعودي حلق
بكثافة في أجواء العاصمة صنعاء
ومحافظات تعز وال��ج��وف وم��أرب
وصعدة».

وأشار المصدر إلى أنّ قوات هادي
استهدفت أمس منازل المواطنين في
مديرية المتون بمحافظة الجوف،
بقذائف الهاون وهم نيام ما أدى إلى
استشهاد شخصين من أسرة واحدة
وجرح  4آخرين.
وأوض���ح ال��م��ص��در ،أنّ الجيش
اليمني واللجان الشعبية تصدوا
لمحاولة تقدم باتجاه منطقة بني
علي في محافظة تعز ،كما استهدف
مرتزقة العدوان السعودي منطقة
المدرب في مديرية الوازعية بتعز
باألسلحة المتوسطة ،ومنطقتي
بني ب��ارق ومبدعة وجبل الحول
في مديرية نهم بمحافظة صنعاء
بصواريخ الكاتيوشا.
وكان مصدر عسكري يمنى أعلن
أول أمس عن مقتل عدد من مرتزقة
ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي ،ج��راء تدمير
الجيش اليمنى واللجان الشعبية
مدرعة تابعة لهم أسفل جبل هيالن
بمديرية ص��رواح بمحافظة مأرب
شرق اليمن.
م��ن جهة ثانية أك��دت األح��زاب

وال��ق��وى السياسية الوطنية في
اليمن أنّ أي حلول معدة سلفا ً يراد
فرضها بعيدا ً ع��ن ال��ت��واف��ق بقرار
أممي تحت أيّ مسمى كان سيعيق
الوصول إلى سالم شامل ودائم في
البالد ،وستوسع من تمدد تنظيمي
«القاعدة» و«داع��ش» اإلرهابيين،
وتهدد األمن والسلم لكل دول اإلقليم
والعالم ،وأعربت األح��زاب والقوى
السياسية الوطنية في بيان أصدرته
أمس ،عن دعمها ومساندتها للوفد
ال��وط��ن��ي ال��م��ش��ارك ف��ي محادثات
الكويت ،منوهة بمواقف الوفد الذي
عبر عن حرصه على السالم ،وإيقاف
نزيف الدم اليمني ورفع المعاناة عن
الشعب اليمني الذي يتعرض ألبشع
عدوان عرفه التاريخ ،ولفت البيان
إلى العقبات والمماطلة والتعطيل
ال��ت��ي يضعها ت��ح��ال��ف ال��ع��دوان
السعودي في وجه المحادثات التي
تجري في الكويت ،والتي تهدف إلى
الخروج بح ٍل شامل ينهي معاناة
الشعب اليمني الناتجة عن العدوان
والحصار الجائر والقصف الجوي.
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الكلمات المتقاطعة
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11

12
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1 .1أول رئيس للجمهورية اللبنانية ،ذكر األفعى
2 .2بلدة لبنانية ،مدينة يونانية
3 .3مثيل ،ناعم الملمس
4 .4نبي الفرس األقدمين ومصلح ديانتهم األول��ى ،باشر
العمل
5 .5يطلقا لسانهما في الكذب والحديث على اآلخرين،
هدمها
6 .6للنفي ،مدينة بريطانية ،ضمير متصل
7 .7ينفي األمر ،هيجان العين ،عائلة
8 .8أقعد ،حرف أبجدي
9 .9يضجر ،أتضرع إلى الله ،ال يباح به
1010جمهورية من جزر األنتيل الكبرى ،من القارات
1111خاصتها ،خالف النهار
1212غير مطبوخ ،مؤسس مذهب المانوية القائل بمبدأين
الخير والشر النور والظالم ،مغ ّنج

1 .1أحد شوارع باريس بين الكونكورد وقوس النصر
2 .2مدينة سودانية ،دولة أفريقية
3 .3سقي ،مقياس مساحة ،نهر في فرنسا
4 .4سياسي إنكليزي راحل قام بدور بارز في مؤتمر الصلح
بفرساي  ،1919كامل
5 .5وعاء كبير ،حال ،شدة ومحنة
6 .6قادم ،تعلمت ،حرف نصب
7 .7وجع ،ص ّور ،حاكم
8 .8نهر في األرجنتين
9 .9جواب ،طعم الحنظل ،الغزال
1010عودته ،أحد الوالدين ،فتى
1111يدعمانه ،شتم
1212إسم موصول ،جهاز يستعمل للحد من سرعة السيارات
ونحوها
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،953647281 ،148529367
،495872613 ،627138495
،712963854 ،386451729
،869714532 ،534296178
271385946

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1كاتيلينا ،اي��ا  ) 2وي،
دي��وك ،ال��ون  ) 3ن��وال ،نرسيس
 ) 4فاليتا ،المرح  ) 5وني ،تنين،
كن  ) 6سرو ،ندم ،يا  ) 7يعاتبنا،

دينت  ) 8وف��را ،اي��ران  ) 9سر،
ن��دم��ره ،ادب  ) 10يساير ،المر
 ) 11يتب ،اهانت ،بد  ) 12ابر،
يهمالن.
عموديا:
 ) 1ك��ون��ف��وش��ي��وس ،ي��ل ) 2

ايوان ،عفريت  ) 3اليسار ،سبأ ) 4
يدلي ،رتأنا  ) 5لي ،تتوب ،ديار 6
) يونان ،نامره  ) 7نكر ،يناير ،اي
 ) 8ساند ،رهانه  ) 9ايل ،مدا ،لتم
 ) 10السمك ،ينام  ) 11يو ،رنين،
دربا  ) 12انوح ،اتعب ،دن.

 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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Welcome to me
فيلمكوميديبطولةويسبينتلي
من اخراج شيرا بيفان .مدة العرض
 87دقيقة ،ABC( .فوكس).
Me Before You
فيلم درام��ا بطولة سام كالفلين
م����ن اخ��������راج ت���ي���ا ش���������اروك .م���دة
العرض  110دقائق ،ABC( .الس
ساليناس،ديونز،اسباس،سينمال،
فوكس).
Nina
فيلم درام��ا بطولة زوي سالدانا
م���ن اخ�����راج سينثيا م�����ورت .مدة
العرض  90دقيقة ،ABC( .سينما
سيتي،امبير).
Lost in the Sun
ف��ي��ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة ج��وش
دوهامل من اخراج تيري نيلسون.
م��دة ال��ع��رض  95دقيقة،ABC( .
السساليناس).
تلتت
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة طوني
عيسى م��ن اخ���راج كريستيان ابو
ع��ن��ي( .س��ي��ن��م��ا س��ي��ت��ي ،اس��ب��اس،
سينمال).
The Nice Guys
فيلم كوميدي بطولة روسل كرو
من اخراج شاين بالك .مدة العرض
 116دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس س��ال��ي��ن��اس ،سينما سيتي،
سينمال).
Money Monster
ف��ي��ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة ج���ورج
كلوني من اخ��راج ج��ودي فوستر.
م��دة ال��ع��رض  98دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس ،سينمال).

