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مو�سكو تدخل ا�سطول ( ...تتمة �ص)9

وذك��رت الوكالة ،أنَّ المحادثات بين الوزيرين قد
تستمر يومين يبحثان خاللها ضمان الهدنة في سورية،
واالتفاق الروسي األميركي بخصوص تبادل المعلومات
االستخبارية والتنسيق العسكري في مكافحة تنظيمي
«داعش» و«القاعدة» اإلرهابيين.
جانب آخر ،نقل عن مصدر في الخارجية الروسية
من
ٍ
بأنَّ الحديث عن لقاء الفروف وكيري اليزال مبكراً ،قائالً
«من السابق ألوانه الحديث اآلن عن تأكيد (اللقاء)...
إمكانية إجراء اللقاء مرتبطة بشك ٍل مباشر مع التقدم
ف��ي ال��م��ح��ادث��ات ال��ت��ي ُت��ج��ري بين ال��خ��ب��راء ال��روس
واألمريكيين»« ...لقاء (الف��روف وكيري) ال يجب أن
يحمل طابعا ً بروتوكوليا ً دعائياً ،بل يجب أن يحمل
مضمونا ً حقيقياً».
من جهته ،ص � َّرح ج��ون كيربي ،المتحدث باسم
الخارجية األميركية ب��أنَّ ب�لاده تركز خالل النقاش
مع روسيا على موضوع التعاون في سورية ،وقال
«نحن مستمرون في عقد مناقشاتٍ جادة بشأن هذه
المسألة ..نحن نواصل التركيز كما في السابق على

استمرار النقاش».
هذا و أفاد مصدر دبلوماسي بأنَّ المبعوث األممي
إلى سورية ستيفان دي ميستورا ينوي عقد اجتماع
مع وزيري الخارجية األميركي جون كيري والروسي
سيرغي الفروف في جنيف األسبوع المقبل ،على هامش
مباحثاتهما التي قد تجري يومي الـ  26والـ 27آب.
وعلَّق المصدر آم��اال ً كبيرة على مباحثات الفروف
وكيري ،قائالً « مثل هذه اللقاءات عادة ترسل إشارة
قوية إل��ى جميع المشاركين في العملية» ،وأع��رب
عن أمل ِه في أنَّ مباحثات الوزيرين ستسمح بتحريك
العملية السلمية وتهيئة الظروف لعق ِد جلس ٍة جديدة
من المفاوضات السورية في النصف األول من أيلول
المقبل.
سياق متصل ،بحث وزي��ر الخارجية التركي
وفي
ٍ
مولود جاويش أوغلو مع نظيره األميركي الوضع في
سورية في اتصال هاتفي ،دون ذكر تفاصيل عن محتوى
مباحثات الجانبين.
هذا و كشف جاويش أوغلو ،أمس ،أنه كان في زيارة

المو�صل بين �أزمة ( ...تتمة �ص)9

خاطفة لطهران بحث خاللها األزم��ة السورية .وقال
«األزمة السورية تعمقت وأصبحت غير قابلة للحل»...
«لهذا السبب م��ررت أمس بطهران خالل ذهابي (إلى
الهند) .تبادلنا وجهات النظر حول ذلك ،وكانت محطة
مفيدة للغاية».
وحول الزيارة ،التي لم يعلن عنها حتى مغادرته
للعاصمة اإليرانية ،قال جاويش أوغلو «تناولنا هناك
قضايا إقليمية مثل سورية والعراق واليمن ،ومنظمات
إرهابية مثل «بي كا كا» (حزب العمال الكردستاني)،
و«بيجاك» (الذراع اإليراني لحزب العمال)».
وأض��اف «نحن نقول دائما ً أنَّ ال��دور البناء إليران
وروسيا مهم للغاية لحل المشاكل في سورية والعراق
والمنطقة .إذا استمر الدور السلبي فالصراع سيستمر،
لذا نبذل قصارى جهدنا من أجل أن يكون هذا الدور
إيجابياً».
ف��ي غضون ذل��ك ،ق��ال نعمان كورتولموش نائب
رئيس الوزراء التركي ،إنَّ سياسة أنقرة اتجاه سورية
أصبحت مصدرا ً «آلال ٍم كثيرة تعاني منها تركيا اليوم»،

مضيفا ً أنه «لم تتمكن أي من الدول ،بما في ذلك تركيا،
من تقديم نهج سياسي سالم من أجل التوصل إلى حل
في سورية .إنني كنت أتحدث عن ذلك منذ سنوات».
صحيفة «حرييت» نقلت عن المسؤول التركي قوله
«ليتنا تمكنا من وضع آفاق صالحة للسالم قبل ذلك.
إن شاء الله سيتم قريبا ً التوصل إلى حل يمكن للشعب
السوري أن يقبله ب��دال ً من ف��رض الحل من الخارج.
وهناك حاليا ً عملية جارية من هذا القبيل ،وفي هذه
المرحلة تزداد العالقات مع روسيا أهمية».
وفي رده على سؤال حول الدعم الروسي للرئيس
ال��س��وري بشار األس��د ،تذكر كورتولموش تعليقات
للرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين ج��اءت خ�لال أحد
لقاءاته السابقة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان
في إسطنبول.قائالً« :قال بوتين ردا ً على سؤالنا إنه
ليس محاميا ً لألسد .إنني ال أعتقد أنَّ روسيا ستربط
سياساتها بشخصية واحدة فقط .إنني أؤمن بأنه حان
الوقت النهاء الحرب بالوكالة .إننا سنجد الحل ،إن شاء
الله».

مجموعة م�سلحة تقطع ( ...تتمة �ص)9
في األمم المتحدة يوم الـ 22من
تموز ،بمساعدة ليبيا على التخلص
م��ن م��خ��زون��ه��ا م��ن الكيميائيات
التي يمكن استخدامها في تصنيع
األسلحة الكيميائية.
وأ َّك��د فيتالي تشوركين مندوب
روسيا الدائم لدى األم��م المتحدة،
ف��ي ذل���ك ال���وق���ت ،أنَّ ت��ب��ن��ي ق��رار
مجلس األم���ن ال��دول��ي للتخلص
م��ن األس��ل��ح��ة الكيميائية الليبية
وإتالفها ،يمثل خطوة صائبة على
خلفية ظهور الجماعات اإلرهابية
في ليبيا ،وات��س��اع رقعة نشاطها
هناك .وأض��اف« :ك��ان هناك تهديد
محدق يشي بخطر وقوع تلك المواد
في أي��دي اإلرهابيين ،واألمثلة في
سورية والعراق أوضحت الطبيعة
اإلقليمية لمشكلة اإلرهاب بالنسبة
للمنطقة».
إل�����ى ذل�������ك ،أق����دم����ت إح����دى

المجموعات المسلحة ،على اقتحام
مقر ت��اب��ع لشركة «ه��ات��ف ليبيا»
في منطقة أبوسليم في العاصمة
الليبية طرابلس ،وقطعت االتصاالت
عن شرق وغرب وجنوب البالد.
وص���� َّرح أح���د م��ه��ن��دس��ي شركة
«هاتف ليبيا» أنَّ مجموعة مسلحة
اق��ت��ح��م��ت م��ق��ر ش��رك��ة «،»KM4
وقطعت االت��ص��االت ال��راب��ط��ة بين
شرق وغرب وجنوب البالد.
وقال المهندس ،الذي طلب عدم
ذك��ر اس��م��ه« :،االت��ص��االت مقطوعة
بين المنطقة الشرقية والغربية
وج��زء من طرابلس ،وصعبة جدا ً
بين المنطقة الجنوبية».
وأض��اف المهندس« :المسلحون
أطفأوا المعدات الرابطة بالكامل»،
م��ش��ي��را ً إل��ى أنَّ العمل ف��ي الوقت
الحالي أصبح عبر الجزء المتبقي
من الخطوط التي ال تمر بالمحطة

التي اقتحمتها المجموعة.
وك����ان ت��ن��ظ��ي��م «داع������ش» ش��نَّ
ه��ج��وم��ي��ن ان��ت��ح��اري��ي��ن بشاحنة
وسيارة صغيرة استهدفتا تمركزين
لقوات «البنيان المرصوص» في
ضواحي س��رت ،ما أدى إل��ى مقتل
 10أشخاص وإصابة أكثر من 21
آخرين.
وقال عمر الغصري الناطق باسم
غرفة عمليات «البنيان المرصوص»،
إنَّ السيارة المفخخة األولى انفجرت
ق���رب م��ا ي��ع��رف بمحطة ال��وق��ود
بمفترق الطريق الساحلي الزعفران
طريق كوبري الغربيات ،في حين
انفجرت السيارة الثانية قرب جسر
الغربيات.
وأشار المصدر إلى أنَّ مفرزة من
«البنيان المرصوص» قتلت ثالثة
عناصر من تنظيم «داع��ش» داخل
الحي السكني األول.

ترسيم ال��ح��دود البحرية بين مصر والسعودية ،المتضمنة
التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وذكر بيان صدر عن «هيئة قضايا الدولة» أنه بمقتضى تلك
المنازعة واإلشكال ،يتم وقف تنفيذ حكم القضاء اإلداري إلى
حين الفصل في المنازعة بحكم المحكمة الدستورية ،إضافة
إلى اإلشكال في تنفيذ ذلك الحكم أمام محكمة القضاء اإلداري
بمجلس الدولة للقضاء باستمرار األثر الموقف لهذا اإلشكال إلى
حين صدور حكم الدستورية في تلك المنازعة.
والغريب فى األمر أنَّ المعركة القضائية التى تخوضها «هيئة
قضايا الدولة» ممثل الحكومة المصرية تع ُّد اتفاقية ترسيم
الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة ،وتؤكد أال َّ
صحة لما أورده حكم القضاء اإلداري من أنَّ االتفاقية قد تضمنت
تنازال ً عن جزيرتي تيران وصنافير ،وأنَّ ما لديها من مستندات
أثبتت سعوديتهما.

�أ�سف «�أممي» و�أفريقي لف�شل المفاو�ضات ال�سودانية
أعربت األم��م المتحدة واالت��ح��اد األفريقي ،عن أسفهما لفشل
مفاوضات األسبوع الماضي بين النظام والمتمردين السودانيين،
بشأن وقف المعارك في ثالث مناطق من بالد التي تواجه نزاعات.
وج��اء في بيان أصدرته األم��م المتحدة ،أنَّ األمين العام لألمم
المتحدة ،ب��ان ك��ي م��ونُ ،ي��ع��رب ع��ن خيب ِة أمله لفشل األط��راف
السودانيين في التوصل إلى اتفاق على وقف األعمال العسكرية في
دارفور والنيل األزرق وجنوب كردفان.
وأضاف البيان ،أنَّ كي مون ك َّرر التأكيد على أنه ال يوجد بديل دائم
للحل التفاوضي ،واعتبر أنَّ وقف األعمال العسكرية مرحلة أولى
ضرورية لتحقيق هذا الهدف .ودان وسطاء االتحاد األفريقي في بيان،
فشل مفاوضات أديس أبابا.
وأكد الوسطاء أنّ األطراف أضاعوا فرصة حقيقية من أجل التوصل
إلى اتفاق ،متهمين بذلك حركة العدل والمساواة ومجموعة جيش

الح�شد ال�شعبي ( ...تتمة �ص)9
وفي نينوى ،ألقت طائرات القوة الجويَّة اليوم ،آالف المنشورات على بلدتي
الشرقاط بمحافظة صالح الدين والقيارة بمحافظة نينوى ،حثت المواطنين فيها
على االبتعاد عن المناطق التي يتواجد بها تنظيم «داعش» ،وباتت هدفا ً للغارات
الجويَّة العراقية ،للتعاون مع القوات األمنية التي تعتزم تحرير المدينتين من
تنظيم «داعش» ،في وقت أعدم مسلحو «داعش»  14مدنيا ً في منطقة الفيصلية
وس��ط مدينة الموصل بمحافظة نينوى ،بتهمة التخابر مع ال��ق��وات األمنية
العراقية.
أما في صالح الدين ،فقد ألقت القوات األمنية العراقية القبض على  10مطلوبين
بتهمة اإلره��اب ،خالل عملية مداهمة وتفتيش في أطراف ناحية العلم بمحافظة
صالح الدين ،بينما كشفت إحد فصائل الحشد الشعبي اليوم ،عن تحضير قوتها
الصاروخية لمعركة الشرقاط بمحافظة صالح الدين ،مؤكدة أنَّ «العدو فقد زمام
المبادرة وتحول من حالة الهجوم للدفاع في جميع الجبهات».

ن�شطاء بريطانيون ( ...تتمة �ص)9

تيران و�صنافير في دوائر الق�ضاء الم�صري
انتقلت معركة إثبات تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر
أو السعودية إلى أروق��ة المحاكم ،وذلك بعد طعن تقدمت به
الحكومة المصرية تطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من القضاء
اإلداري .
ولم يزل حكم القضاء اإلداري المصري ببطالن توقيع االتفاقية
مثل شوكة في حلق الحكومة المصرية ،التي لم يعد أمامها
خيار سوى انتظار حكم وقف تنفيذ الحكم ،أو صدور حكم أعلى
بإلغائه لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بتصويت مجلس
النواب عليها.
«هيئة قضايا الدولة» ،الجهة القضائية المناط بالدفاع عن
قرارات الحكومة ،تحاول محاصرة آثار الحكم القضائي والدفاع
عن قرار الترسيم بإقامة منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية،
وإشكال أمام القضاء اإلداري ،على الحكم الصادر من الدائرة
األول��ى ببطالن توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية

ورد سعد الحديثي الناطق باسم المكتب اإلعالمي لرئيس ال��وزراء ،قائالً إنَّ
«الحكومة ال تقبل بانتهاز الظروف الحالية ،والفرص لفرض أمر واقع في نينوى»،
موضحا ً أنَّ االنصراف إلى صراعات جانبية ال يصب في مصلحة أحد سوى «داعش»،
ويجب التركيز على دحر هذا التنظيم.
وجاء التصريح األكثر صرامة من قبل األمين العام لحركة «عصائب أهل الحق»،
أحد فصائل الحشد الشعبي ،الشيخ قيس الخزعلي ال��ذي تحدث عن مشاريع
توسعية كردية في محافظة نينوى .وعزا الخزعلي تأخير عمليات تحرير الموصل
طوال الفترة الماضية إلى ضغوط أميركية.
وربما تصريحات الخزعلي يمكن تبريرها بعد أن استعادت قوات البيشمركة
بعض قدراتها التسليحية عقب استالمها من ألمانيا مؤخرا ً نحو  70طنا ً من السالح
تضمنت بنادق خفيفة وقاذفات صواريخ محمولة وعربات مدرعة ،مقابل تعهد
قدمته أربيل أللمانيا بمنع تكرار تسريب هذه األسلحة إلى السوق السوداء.

تحرير ال��س��ودان ،بزعامة ميناوي ،اللذين أع��ادا طرح مسائل ت َّم
التوصل إلى حل لها ،وأخرى تتناقض مع خريطة الطريق.
وأوضح الوسطاء األفارقة أنَّ المفاوضات حول المنطقتين األُخريين
قد توقفت بسبب خالفات على توزيع المساعدة اإلنسانية .وأضافوا
أنَّ المأزق قد جمد آفاق السالم لسكان هذه المناطق الثالث.
وتواصل المجموعات المتمردة لجيش تحرير السودان ،بزعامة
ميني ميناوي وحركة العدل والمساواة ،قتال النظام في منطقة
دارفور التي تشهد نزاعا ً منذ عام  ،2003أما حركة تحرير السودان
فتقاتله منذ  2011في النيل األزرق وجنوب كردفان .وتتذمر حركات
التمرد هذه من «تهميش» الخرطوم لهذه المناطق على الصعيدين
االقتصادي والسياسي .وأس َّفر النزاع في دارفور عن  300ألف قتيل،
وعن أكثر من مليون مهجر .وتتواصل فيها أعمال العنف ،لكن بأقل
ضراوة.

«البولي�ساريو» ُتحذر الرباط
على خلفية عمليتها الع�سكرية
ن�����ددت ال��ج��ب��ه��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر
الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة
بـ«البوليساريو» في رسالة إلى األمم المتحدة،
بعمليةقواتاألمنالمغربيةفيمنطقةالصحراء
الغربية المتنازع عليها قرب موريتانيا.
وفي هذه الرسالة الموجهة إلى األمم المتحدة
التي ُنشرت على موقع الجبهة ،رفض األمين
العام للجبهة التي ُتطالب باالستقالل إبراهيم
غالي التوضيحات المغربية التي تتحدث عن
«عملية لمكافحة التهريب».
ون �دّد غالي بما اعتبره «خرقا ً تصعيديا ً
واستفزازيا ً يهدد بشك ٍل جدي بنسف جهود
التسوية» لملف الصحراء الغربية ،المنطقة
المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو منذ  40سنة.
واعتبر أنَّ «هذه الخطوة الجديدة إنما هي عمل تضليلي وتكشف عن نوايَّا مغربية مبيّتة ،بما فيها
محاولة تغيير المعطيات القائمة على األرض ،وهو ما يرشح المنطقة للدخول في مرحلة غير مسبوقة
من التوتر وعدم االستقرار».
وتقول الرباط إنَّ العملية التي شنتها مصلحة الجمارك واألجهزة األمنية المغربية في منطقة
الكركرات القريبة من موريتانيا ،تهدف إلى «وضع حد ألنشطة التهريب والتجارة غير المشروعة»
مشير ًة إلى أنها أخلت «ثالث نقاط لتجميع هياكل سيارات وشاحنات مستعملة وصادرت 600
سيارة».
ومنطقة الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية ،تشكل عادة مسرحا ً لحركات تهريب متعددة إلى
الغرب األفريقي وخصوصا ً للسيارات المسروقة ،ويطلق عليها سكانها تسمية «قندهار» في إشارة إلى
نشاط التهريب في الجنوب األفغاني.
واتهمت البوليساريو قوات األمن المغربية بـ«اختراق الجدار» ،وهو حاجز رملي بنته الرباط على
طول حوالى  2500كليومترا ً في الصحراء للتصدي للبوليساريو.
وكتب غالي في رسالته إلى األمم المتحدة «إنَّ القوات المغربية التي قامت باختراق الجدار من
منطقة الكركرات ،مدعومة بمعدات للنقل والهندسة العسكرية ومرفقة باستطالع جوي ،تشكل خرقا ً
جديدا ًوخطيرا ًلإلتفاقية العسكرية».
وقدمت األمم المتحدة مطلع آب «إقتراحا ً رسمياً» لمعاودة المفاوضات حول الصحراء الغربية
المتوقفة حالياً.

أجلت منظمة أطباء بال ح��دود ستة مستشفيات تديرها شمالي اليمن وذلك
على خلفية مجزرة حجة التي استشهد فيها  19شخصا ً وجرح  24آخرون في
المستشفى الذي كانت تديره هناك ..وأسف تحالف العدوان السعودي للقرار ،فيما
دعت روسيا لفتح تحقيق دقيق في غارات التحالف السعودي ضد المدنيين.
وقالت المنظمة في بيان صدر عنها عقب الغارة ،إنَّ قرار إجالء الطواقم لم يكن
سهالً ،لكن «في غياب ضمانات موثوقة بأنَّ أطراف النزاع سيحترمون المستشفيات
والطواقم الطبية والمرضى ،ليس هناك حل آخر».
وفي السياق ،أب��دى نشطاء وسياسيون بريطانيون عزمهم مطالبة رئيسة
الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالتصويت ضد إعادة انتخاب السعودية لرئاسة
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.
وأوضح تقرير نشرته صحيفة «االندبندنت» البريطانية ،أمس ،أنَّ دعوة إقصاء
السعودية تتزامن مع اليوم اإلنساني العالمي ،وقبل التصويت على إعادة انتخابها
رئيسا ً لمجلس حقوق اإلنسان ،وهو منصب تحتله منذ عام.
ويأتي هذا التطور بعد ظهور معلومات جديدة عن الكميات الكبيرة من السالح
الذي قامت بريطانيا ببيعه إلى السعودية ،والذي «استخدم بعض منه بالتدخل
العسكري في اليمن».
في غضون ذلك ،أشار التقرير إلى أنَّ تعيين السعودية رئيسة لمجلس حقوق
اإلنسان في األمم المتحدة ،أعطاها «المزيد من النفوذ بخصوص معايير حقوق
اإلنسان الدولية».
ول َّفت إلى أنَّ التصويت المقرر في الثالث عشر من أيلول المقبل ،يُشكل فرصة
ذهبية كي تثبت الحكومة البريطانية تقييمها الحقيقي لحقوق اإلنسان.
ميدانياً ،استشهد وأصيب  12مدني أمس في غارة لطيران العدوان السعودي
إستهدفت سوق شعبي بمديرية خب والشعف بالجوف.
وأفاد مصدر عن إستشهاد مدنيين إثنين وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة،
في غارة لطيران العدوان استهدفت سوق الدحل بمديرية خب والشعف.
إلى ذلك ،قتل جندي بحريني من قوات تحالف العدوان السعودي أول أمس ،خالل
معارك مع قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في معارك ما وراء الحدود.
وبث التلفزيون البحريني مراسم تشييع الرقيب أول عيسى عبد الله بدر عيد،
والذي لقي مصرعه خالل مشاركته في القتال مع القوات السعودية في جبهات
الحدود.
جدير بالذكر ،أنَّ عددا ً من العسكريين البحرينيين قتلوا خالل مشاركتهم في
العدوان على محافظة مأرب وفي جبهات الحدود ،كما لقي طياران مصرعهما جراء
سقوط طائرة إف 16بحرينية في جيزان.
وزع اإلعالم الحربي اليمني ،مشاهد لحطام طائرة استطالع تابعة لقوى تحالف
العدوان السعودي ،تم إسقاطها في وقت سابق بمنطقة أتيس في كتاف على
الحدود مع نجران.
وبحسب موقع «اليمن اآلن» فقط أظهرت المشاهد ما تبقى من حطام طائرة
بصاروخ موجه بعد أن كانت تحلق في منطقة أتيس في
االستطالع بعد إسقاطها
ٍ
مديرية كتاف بمحاذاة منطقة نجران.
ويُرجح أن تكون الطائرة تابعة للقوات الجويَّة السعودية بعد أن كانت تقوم
بعملية رصد للمناطق الحدودية ،فيما لم تعلق قوات التحالف السعودي على
الخبر.
وكان مصدر عسكري يمني مسؤول قد أفاد أول أمس ،أنَّ القوات المشتركة تحيط
بمدينة نجران السعودية ،وأنَّ معظم أجزاء المدينة تع ُّد أهدافا ً ساقطة عسكريا ً
بحكم السيطرة النارية للقوات اليمنية.
كما قتل جندي سعودي في عملية قنص في موقع الفريضة ببلدة الخوبة ،وفي
جبهة نهم تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من تطهير  3مواقع إستراتيجية
ِّ
الخط العام بجبال يام ،ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المرتزقة.
مطلة على
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مدينة مغربية
2 .2من ضواحي لندن ،من األطراف
3 .3يجيء ،أصابع
4 .4تام ،بحيرة مالحة وسط التبت
5 .5عائلة ،يضجر ،رطبتا بالماء
6 .6من كبار فرسان شارلمانَ ،
برق ،ضمير منفصل
7 .7أشار باليد ،منازل ،حرف أبجدي مخفف
ّ 8 .8
تنظم ،إشترعا
9 .9يوافق الرأي ،عودتكما
1010غير مطبوخ ،مدينة في بورما
1111تع ّود على الشيء ،جامعة أميركية شهيرة ،سقي
1212حرف نصب ،اإلله القمر لدى السومريين واآلشوريين،
يشاهده

1 .1والية أميركية
2 .2متشابهان ،أعتب على ،أعلى قمة في كريت
3 .3قبيح المظهر ،مدينة في جنوب فنلندا ،حرف جر
4 .4يهتما باالمر ،هدما البناء
5 .5إنتزعت وأخرجت برفق (الشيء من الشيء) ،دعمت،
ألف
6 .6عندنا ،يظهر من بعيد
7 .7أنت (باألجنبية) ،أعبئ ،يتهم
8 .8حلم ،مرفأ إيطالي
9 .9نلي ،سهامي
1010نكاتب ،نائح
1111أقتلها ،حرف أبجدي مخفف
1212نكش الصوف ،أحد الوالدين ،مصيف لبناني
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،1 4 5 6 7 2 3 8 9
،837594261 ،296813475
،924735618 ،751268934
،619427853 ،368941527
483156792 ،572389146

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1روكي مونتنز  ) 2ايران،
اس��ان��د  ) 3ي��دف��ع ،داناييد ) 4
وي ،ب��اس��ه ،ردم  ) 5سحره،
وي���ع ،ي��س  ) 6ف��ل��س ،ب��ري��ق،

اهب  ) 7افارق ،تالل  ) 8المت،
امد ،خنت  ) 9ابدل ،ايمان ) 10
ظل ،ر ر ) 11مايا ،ارمنيا ) 12
اهملناه ،سل.
عموديا:
 ) 1يوسف العظمة  ) 2وادي

حلفا ،ال  ) 3كيف ،رساما ،يا ) 4
يرعبه ،رتبناه  ) 5ما ،بق ،در ) 6
وندسور ،المال  ) 7اهديتم ،مرن
 ) 8تان ،يقدا ،ما  ) 9نسارع ،يرنه
 ) 10زايد ،الخمري  ) 11نيميه،
نا ،اس  ) 12ادد ،سباتنا.

 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 Shallows
فيلم رعب بطولة باليك ليفلي
م��ن اخ� ��راج ج��وم ك��ول�ي��ت سيرا.
مدة العرض  86دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،س �ي �ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
Equals
فيلم درام ��ا ب�ط��ول��ة نيكوالس
هولت من اخراج درايك دورمس.
مدة العرض  101دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،فوكس ،سينمال).
Suicide Squad
فيلم دراما بطولة ويل سميث.
مدة العرض  130دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس ،سينمال).
Viral
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة صوفي
ب �ل�اك دي �ل �ي��ا م ��ن اخ�� ��راج هنري
ج��وس��ت واري ��ل ستشلمان .مدة
ال� �ع ��رض  85دق��ي��ق��ة،ABC( .
الس س��ال�ي�ن��اس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
Ice Age: Collision
Course
فيلم تصويري بولة ستيفاني
بيتريز من اخ��راج مايك تورمير.
مدة العرض  94دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،س �ي �ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
Mike and Dave Need
Wedding Dates
فيلم كوميدي بطولة زاك افرون
م��ن اخ��راج جايك سيزمانسكي.
مدة العرض  98دقيقة،ABC( .
س� �ي� �ت ��ي ك ��وم� �ب� �ل� �ك ��س ،دي� ��ون� ��ز،
اسباس ،سينمال ،فوكس).

