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تتمات  /ت�سلية
مو�سكو ت�سعى ( ...تتمة �ص)9
مثل تركيا وسورية لوضع الخالفات جانبا ً وتوحيد
الجهود لمحاربة االرهاب» ،مضيفا ً أنه سيغادر بعد
المحادثات مع المعلم فيينا حيث سيلتقي (اليوم)
الثالثاء نظيره األميركي ج��ون كيري ويبحث معه
خطوات عملية في شأن سورية.
وقال الفروف إن ذلك ال يعني إهمال مهمات أخرى
وردت في بيان جنيف الصادر في  30حزيران عام
 ،2012وقبل كل شيء إقامة حوار سياسي من قبل
السوريين أنفسهم بهدف التوصل إلى اتفاقات تعكس
وفاقا ً مشتركا ً بين جميع الجماعات السورية.
وأكد أن مهمة المجتمع الدولي ،بما في ذلك الواليات
المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا وجيران سورية،
ال تتمثل في محاولة فرض شيء على السوريين بل
تهيئة الظروف لحوار شامل بينهم.
وأضاف الفروف إن موسكو مستعدة لدراسة إمكانية
عقد لقاء تشاوري ثالث في موسكو من أجل وضع
قاعدة متينة الستئناف المفاوضات بين السوريين،
مشيرا ً إلى أنه بحث هذه المسألة مع نظيره السوري.
وأكد أن نتائج اجتماعي موسكو موثقة في مجموعة
من المبادئ ،مضيفا ً أن موسكو تريد مواصلة هذا العمل
لمساعدة السوريين على تطوير األفكار والمواقف
الواردة في هذه المبادئ.
وأعرب الفروف عن ارتياح موسكو من الطابع الودي
للمحادثات الحالية ،مؤكدا ً مواصلة دعم سورية شعبا ً
وحكومة في حل المشاكل االقتصادية االجتماعية في
ظل األزمة الحالية والجهود الرامية إلى تعزيز قدراتها
الدفاعية في مواجهات الخطر اإلرهابي.

وأعلن وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي الفروف
ب����دوره ،أن على ك��اف��ة دول المنطقة التخلي عن
خالفاتها والتركيز على مكافحة الخطر المشترك
المتمثل في تنظيم «داعش» ،وقال« :الرئيس بوتين قد
دعا إلى ضرورة تخلي كافة دول المنطقة عن خالفاتها
في شأن مختلف القضايا والتي كانت دائما ً موجودة
وربما ستبقى ،والتركيز على توجيه الجهود إلى
مكافحة الخطر المشترك وهو الخطر اإلرهابي».
واعتبر الف���روف أن زي���ارة نظيره ال��س��وري إلى
روسيا تمثل فرصة جيدة لتبادل اآلراء حول تطورات
األوضاع في سورية وحولها وبحث وضع العالقات
الثنائية ،وقال« :أما الشيء األهم فهو مواصلة االلتزام
باالتفاقات التي تم التوصل إليها ح��ول التسوية
السياسية على أس��اس التوافق بين كافة األطياف
السورية».
وأضاف« :نأمل في أن يبلغنا أصدقاؤنا السوريون
اليوم بتقييماتهم للوضع الراهن ورؤيتهم لجهود
جميع األطراف التي تواجه الخطر اإلرهابي ورؤيتهم
للعملية السياسية».
وتابع الف��روف أن ب�لاده ستواصل تقديم الدعم
لسورية في محاربة الجماعات اإلرهابية ،وأوضح أنه
«بالنسبة إلينا أهم شيء هو تضافر الجهود لمواجهة
«داعش» و«النصرة» والمنظمات اإلرهابية».
وفي ر ّد على سؤال ،أوضح الفروف «أنه من السابق
ألوان���ه الحديث ع��ن تحالف بالمعنى الكالسيكي
ضد اإلره��اب لكن يمكن البدء بتنسيق الجهود في
محاربته» ،كاشفا ً أنه «يجري العمل مع الدول االقليمية

العدو يقطر ...
(تتمة �ص)9
وبيّن كحيل «أن السفن الثالث
األخرى المرافقة للسفينة ماريان
ت��وج��ه��ت ع��ائ��دة ب���دءا ً م��ن ال��ي��وم
(أم��س) إل��ى المحطة المعدة لها
مسبقاً ،على أن تشارك تلك السفن
في أسطول حرية آخر قادم لغزة».
وك��ان��ت س��ف��ن ب��ح��ري��ة للعدو
سيطرت على السفينة السويدية
«ماريان» التي تقود سفن أسطول
الحرية لكسر الحصار ع��ن غزة
وتنقل ركابها إلى ميناء أسدود .
وقال ناطق بلسان جيش العدو
إنّ المتضامنين رفضوا التعاون
م���ع أوام����ر ال��ج��ي��ش ل��ك��ن ج��ن��ود
الكوماندوز البحريّ سيطروا على
السفينة من دونّ ايّ مواجهات أو
إصابات وقد نقل ركابها إلى ميناء
اسدود.
ال��س��ف��ي��ن��ة «م����اري����ان» تحمل
ثمانية عشر متضامنا ً بينهم عضو
الكنيست باسل غطاس ،ويتك ّون
األسطول من خمس سفن صغيرة
على متنها سبعون ن��اش��ط�ا ً من
ع��ش��ري��ن دول����ة بينهم ال��رئ��ي��س
ال��ت��ون��س��ي ال��س��اب��ق المنصف
ّ
المرزوقي.

مقتل  900مدني ( ...تتمة �ص)9
 ال��خ�لاف��ات بين الحشد الشعبي والجيشالعراقي :فالحشد كما أظهرت بعض تصريحات
قياداته بأنه ال يثق في الكثير من الضباط ،ويتهمهم
بالتعاون مع «داعش» ،وأنه يسلم المراكز والبلدات
له.
 ال��ع��ت��اد العسكري وال��ح��رب��ي المتطور لـ«داعش» الذي استولى عليه خالل سيطرته على
قاعدة «سبايكر» وبعض المراكز العسكرية ،إذ
بات التنظيم يمتلك المئات من العربات األميركية
المدرعة ،بينها آليات من طراز همفي ،فضالً عن
الصواريخ المتطورة واألسلحة الثقيلة ،وهو ما
جعل القوة العسكرية لداعش في مرتبة الدول
وليس التنظيمات العسكرية المحدودة اإلمكانات.
 ال��خ��ب��رة القتالية لعناصر داع���ش :تظهرالعمليات العسكرية سواء في العراق أو سورية
أن أعضاء التنظيم ليسوا مجرد مقاتلين عاديين
متطوعين ،وإنما فيهم ضباط مدربون ومحترفون
التحقوا بصفوف التنظيم ولديهم خبرة عسكرية
كبيرة.

 استغالل «داعش» لحالة االنقسام والصراعاإلقليمي ال��ج��اري في المنطقة ،وانعكاسه على
الساحة العراقية.
 االحتقان المذهبي :نجح «داعش» في اإليحاءبأنه المدافع األول عن حقوق السنة في العراق،
وأنه القادر على مواجهة السياسة اإليرانية والعمل
على إلحاق الهزيمة بها ،وهو ما جعل منه قوة جذب
قوية دفعت آالف المقاتلين من مختلف أنحاء العالم
لاللتحاق بصفوفه.
ميدانياً ،أعلنت قيادة «عمليات دجلة» إحباط
هجوم لتنظيم «داع���ش» على حقول «ع�لاس»
و«عجيل» للنفط ش��رق محافظة ص�لاح الدين،
مشيرا ً إلى مقتل  11عنصرا ً من التنظيم.
من جهة أخ��رى ،أعلن مجلس إسناد الفلوجة
أن طائرات القوة الجوية العراقية بالتنسيق مع
ال��ق��وات المشتركة قصفت أحياء ن��زال والسكك
والجغيفي ومحطة القطار لتنظيم «داع��ش» عند
مشارف الفلوجة ،مؤكدا ً مقتل وإصابة أكثر من 30
عنصرا ً من التنظيم في القصف.
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وقال قائد عمليات األنبار اللواء قاسم المحمدي
إن القوات األمنية بالتعاون مع الحشد الشعبي
نفذت عملية أمنية في منطقة حصيبة ،قرب الحدود
مع سورية ،أسفرت عن مقتل  3عناصر من التنظيم
وتدمير سيارتين تحمالن أسلحة مختلفة.
من جهة أخ��رى ،أك��د «المركز العراقي لرصد
جرائم داع��ش» أن  900مدني قتلوا في مدينتي
الموصل والفلوجة على يد التنظيم ،منذ حزيران
 2014وحتى اآلن.
وقال المتحدث باسم المركز حسن جهاد أول من
أمس إن المركز سيصدر تقريرا ً مفصالً عن «الجرائم»
التي ارتكبها التنظيم ،مشيرا ً إلى أن  900مواطن
قتلوا منذ ح��زي��ران الماضي على ي��د «داع���ش».
وأضاف جهاد أن مسلحي التنظيم دمروا أكثر من 60
منشأة حكومية ،وسرقوا أكثر من أربعة آالف منزل
تعود لمواطنين نزحوا إلى مناطق أخرى.
وت��اب��ع أن معلومات استلمها م��رك��زه تؤكد
تفخيخ أكثر من ألف منزل للنازحين في الفلوجة
والموصل.

اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين الع�سكريين
تحذر من الزج بالجي�ش الأردني خارج حدوده
عمان  -محمد شريف الجيوسي
حذرت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين في بيان صدر مساء
أمس ،من الزج بالجيش األردن��ي في أي مغامرة غير محسوبة خارج حدود
األردن.
وأكد العسكريون ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول العربية الشقيقة
المجاورة والتي تحارب اإلرهاب ،محذرين من أن أي تدخل سيجلب المزيد من
الدمار المتنا العربية واألردن ليس بعيدا ً من ذلك .
وقال المتقاعدون العسكريون في بيانهم ،أن المرحلة من تاريخ األردن،
تشكل منعطفا ً حرجا ً تتطلب الوعي الكامل من كل األردنيين الشرفاء ،لما يداهم
الوطن من أخطار ،األمر الذي يحتم تقوية الجبهة الداخلية ،من خالل وجود
إرادة حقيقية إلصالح النهج السياسي واالقتصادي ...واإلعالن عن ذلك من
قبل الدولة في شكل واضح ال يقبل اللبس ،والمحافظة على هوية األردنيين
ووجودهم .
وأش��اروا في بيانهم إلى العديد من اإلش��ارات والتصريحات التي تحدثت
عن تدريب وتسليح عشائر عراقية وسورية ،وما دعا إليه كتاب مأجورون
ومشبهون بالترويج لمشروع توسيع حدود األردن لتمتد إلى الخارج ،محذرين
من أن يصبح األردن خزانا ً بشرياً ،ما سيؤدي إلى تذويب الشخصية األردنية .

محاربة «داع�ش» ( ...تتمة �ص)9
فقط ،فالتحالف الدولي بقيادة اميركا يدير الصراع مع «داعش» وال يصارعها
وال يريد ان يصارعها اال اذا تجاوزت الخطوط الحمراء المرسومة له ،وقد أكد
سماحة السيد حسن نصر الله ذلك في العديد من خطاباته بعد االعالن عن
التحالف الدولي بقيادة اميركا لمحاربة «داعش» ،إذ قال أذكركم ان اميركا ليست
جادة وال مستعجلة في محاربة داعش ،ال بل ستعمل على انجاز مشروعها في
المنطقة اال وهو تقسيم المنطقة على أسس طائفية وعرقية.
وما يؤكده المتابعون ان «داع��ش» هو اختراع اميركي بتمويل خليجي،
فأمريكا هي المسؤولة عن اختراع اإلره��اب واستعمال الحركات اإلسالمية
بأشكالها وانواعها لتحقيق اهدافها في المنطقة ،ولكن ما يجري اآلن من علميات
ارهابية هو نتيجة النحراف التنظيم جزئيا ً عن االهداف والخطوط المرسومة
له حيث بات يجاوز تلك الخطوط ،وأصبح من الضروري لصناع القرار في
الدول االقليمية من ان تكثف جهودها لمحاربته والقضاء عليه والبداية تكون
في منطقة الشرق االوسط ،فكل العمليات التي قام بها اوباما وحلفه الى اآلن
لم تجدي نفعاً ،فالحرب الفعالة ضد «داعش» يجب ان تتم بالتنسيق مع ايران
وحلفائها في المنطقة ،فهي الوحيدة القادرة بعد تسوية النزاعات معها ان تفتح
الباب لتغير نوعي في مسار هذه الحرب.
فبعد تعاظم خطر «داعش» الذي بات يهدد مصير أمن العالم ،بعد خروجه
عن السيطرة االميركية وب��ات اخطبوطا ً يتوغل ضد االنسانية ولن تجني
جرائمه دول الشرق االوسط فقط ،ولكنه أصبح يمثل خطورة بالغة على اميركا
وال��دول االوروبية وباتت هناك مخاوف من تهديدات ارهابية اخرى ولدى
التنظيم القدرة على ذلك ،حيث صرح الجنرال المتقاعد جون الين ان التنظيم
ال يعد مشكلة عراقية او سورية فحسب ،لكنه مشكلة اقليمية خطيرة قد تحدث
تداعيات عالمية ،فمع ما نشاهده من خطورة التنظيم الداعشي الذي بات يقض
مضاجع المسؤولين االوروبيين واالميركيين ،ومع ترك وزير الخارجي االميركي
جون كيري الباب مفتوحا ً المكانية التعاون المستقبلي مع ايران لمحاربة
«داعش» عندما قال فقط ألن االيرانيين لم تتم دعوتهم الى مؤتمر باريس ال
يعني اننا نعارض فكرة التواصل لمعرفة ما اذا كانوا سينضمون معنا للحلف
او ما هي الظروف او ما اذا كانت هناك امكانية تغيير .يبقى السؤال هل نشهد
تنسيقا ً اميركيا ً  -ايرانيا ً لمحاربة التنظيم؟ وبالذات بعد ما ذكرت سابقا ً مجلة
«وول ستريت» االميركية ان الرئيس باراك اوباما ارسل برقية لمرشد الثورة
االسالمية االيرانية في ايران السيد علي خامنئي يطلب فيها تعاون البلدين في
محاربة «داعش» في سورية والعراق.

ناديا شحادة

�أ�ضالع ثالوث ( ...تتمة �ص)9
من دون التفريق بينهما على اعتبارهما سالحا ً رديفا ً للحركة التكفيرية والفكر
الوهابي الذي أخرج من رحمه حركات التشدد واإلرهاب المتواجد على أي أرض
عربية «سورية كانت أم عراقية أم يمنية »...فهي ذراع الرياض الضاربة ضد
خصومها.
«داعش» و«النصرة» والسعودية أضالع متشابهة لثالوث اإلرهاب المتماهي
مع الصهيونية والمشروع االميركي الساعي الى تبرئة تركيا من التورط بإدخال
تنظيم «داعش» اإلرهابي إلى مدينة عين العرب عبر أراضيها ،قائلة على لسان
المتحدث باسم الخارجية األميركية جون كيربي ليس هناك ما يدعونا لتصديق
ادعاءات دخول «داعش» الى عين عرب (كوباني) السورية عبر الحدود التركية
لتبرز هنا تبرئة أميركية لتركيا وصمت مطبق حيال السعودية ،فهل تستعد
واشنطن لتحميل الرياض نتائج الحرب على سورية واليمن لتكون ثمن
مغامراتها العشوائية.

لمى خير الله

بين الم�سار ( ...تتمة �ص)9
ليبدأ اللعب على الحواضن االجتماعية في السويداء بعد مجزرة «قلب لوزة»
في  15حزيران الجاري والرهانات «الجنبالطية» على «النصرة» في دخول
الواقع «الدرزي» ومطار الثعلة العسكري أمالً بالتأثير في معنويات الجيش
السوري وخطوط امداده الشريانية ،وهو ما انعكس إقباال ً من شباب السويداء
للتطوع في الجيش السوري وتشكيل مجموعات الدفاع الشعبية المساندة
للجيش ،لينتقل الالعبون االرهابيون إلى لعبة ربط الريف الحوراني بشبعا
في  17حزيران الجاري ،وربطا ً بسفوح جبل الشيخ على أمل التقدم في مدينة
القنيطرة بغاية فك الطوق عن قرى سفح جبل الشيخ المؤدي إلى بلدة شبعا
لربط الريف الحوراني مع جبل الشيخ والجوالن المحتل وصوال ً الى الحدود
األردنية ،فهو ما سقط في مجمع الفشل الدراماتيكي العسكري والسياسي،
ليقف المشروع أمام ما بقي من فرصة أخيرة قبل انتهاء المفاوضات مع إيران
والتي باتت القناعة االميركية تترسخ باتجاه نتائج تؤيد التوقيع المؤكد ،الذي
يضع السعودية و «اسرائيل» في موقع األكثر قلقا ً لجهة ما إليران من قدرة على
التفاوض بأدق التفاصيل والصمود في وجه التهديدات ،األمر الذي اعترفت به
الواليات المتحدة على لسان وزير خارجيتها «كيري» في  25شباط الماضي
بأهمية دورها في مكافحة اإلرهاب الذي يعصف في المنطقة كما نقلت وكالة
«سكاي نيوز» عن الوزير كيري لوجود مصلحة مشتركة لبالده مع أيران
بمكافحة «داع��ش» ،وهو ما يجعل الدور اإليراني متعاظما ً أكثر بعد االتفاق
لحل معضالت إقليمية مع ارتفاع وتيرة الصراعات ،مما سيطاول عالقات إيران
الخارجية في ملفات الصراع اإلقليمي وطرق إدارتها وهو ما يجعل خفايا النوايا
األميركية تنظر إلى تنسيق مع إيران ضعيفة بحلفائها ،فهو سبب ما جعل اليد
الصهيو ـ عربية تمتد إلى درعا والشمال السوري الذي استنفذت فيه المجموعات
التكفيرية كل جعبتها من إرهاب ،وسط تبادل لالتهامات والتخوينات على وقع
ما رزحوا تحته من خسائر لمئات القتلى واآلليات وصمود الجيش العربي
السوري ،لتكون إعادة الك ّرة هي تكرار للفشل الذي صبغ لونه في صفوفهم ،فقد
هرب من هرب وخرج من خرج واستقال من استقال على خلفية ما فقدوه من
قيادات أعلنت عنها «النصرة» في  26الجاري بعد خسارة أكثر من  250مسلحا ً
خالل  48ساعة وتفشي اتهامات الخيانة والتقاعس بين صفوفها بعد إعالنها
خسارة غرفة العمليات في جنوب شرقي درعا  27حزيران الجاري وسقوطها
باستهداف الطيران السوري فوق رؤسهم لتتوالى التصريحات في مواقع
التنظيمات التكفيرية على وقع مقتل أكثر من  200مسلح وجرح أكثر من 300
آخرين بينهم أكثر من  70قيادياً ،وهو ما دفع الجيش السوري المدعوم شعبيا ً
إلى الهجوم المعاكس على المناطق الفاصلة بين السويداء ودرعا ،لتتضح
صورة ال يمكن دفنها تحت أي تكتيكات إعالمية أو سياسية أو عسكرية يحيط
إطارها بمقولة أن غرفة «عاصفة الجنوب» التي سقطت على رؤوس قياداتها
هي سقطت ايضا ً على رأس مشروع الحرب على سورية بعد ما كان مرسوما ً
ومخططا ً من حشود ونيران ولوجستك ،فهي انهيار لقواعد مشروع حرب كاملة
بكل ما حملت الكلمة من معاني سياسيا ً وعسكريا ً ليحتضر تحت انقاض غرفة
العمليات بجانب الفتنة والتفتيت في درعا والسويداء ،وعلى قبره شاهدة ُكتب
عليها «بداية حسم مسار ومصير الحرب على سورية».

فاديا مطر

تون�س :القب�ض على مجموعة متورطة في هجوم �سو�سة
أعلنت الداخلية التونسية أمس القبض على عدد من األفراد يشتبه بتورطهم
في هجوم سوسة والذي أسفر عن مقتل  39شخصا ً وإصابة آخرين.
وأعلن وزير الداخلية التونسي ،محمد ناجم الغرسلي ،أثناء ندوة صحافية
مشتركة في فندق أمبريال مرحبا ،مع وزراء داخلية فرنسا وألمانيا وبريطانيا،
عن إلقاء القبض على الجزء األول من الشبكة اإلرهابية التي تقف وراء هجوم
سوسة ،متوعدا ً بالقبض على كل من تكشف التحقيقات عن تورطه في عملية
سوسة ،أو تقديمه دعما ً لوجستيا ً لمنفذ العملية.
ولفت الغرسلي إلى أن التحقيقات األمنية ما زالت متواصلة لمعرفة مسألة
تلقي منفذ هجوم سوسة تدريبات قتالية في ليبيا ،موضحا ً أن السلطات
اتخذت العديد من اإلجراءات األمنية التي وصفها بالصارمة وال يمكن اإلفصاح
عنها في هذا الوقت الحرج.
وكان وزراء داخلية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وصلوا إلى تونس صباح
االثنين وسط تعزيزات أمنية مشددة ،وفور وصولهم تفقد وزراء الداخلية
الفرنسي ،برنار كازنوف ،والبريطانية تيريزا ماي ،واأللماني توماس دي
ميزير مع نظيرهم التونسي المكان الذي وقع فيه الهجوم في سوسة ،ووضعوا
أكاليل الزهور تخليدا ً ألرواح القتلى ،معربين عن تعاطفهم ومساندتهم التامة
لتونس.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1عاصمة أوروبية ،أنس
2 .2إضطرم ،أحد الوالدين ،تيجان من الزهور توضع على
الرأس
3 .3إسم كان يطلق قديما ً على عاصمة عربية
4 .4العب ،طري الملمس ،إستمر األمر
5 .5إلهة سامية عبدها الفرس واليونان واألرمن ،والدي
6 .6حيوان برمائي ،أحيد عن
7 .7لسان النار ،من أسماء األسد ،للتفسير
8 .8متخيالً ،أدراج
9 .9يبس العصب ،الذي يحب نفسه ،من الحيوانات
1010مدينة تركية ،حادثت مالسنة
1111يستنقذني بالمال ،أهتم باألمر
1212جود ،يهدما البناء ،إحسان

1 .1قرية لبنانية ،تتردد في لعبة الطاولة
2 .2ضمير ،مدينة ألمانية
3 .3يلومه ،أبو البشرية
4 .4نوبخهم ،مؤسس مذهب المانوية القائل بمبدأين :الخير
والشر النور والظالم
5 .5أول العزم ،يقفالن ،غير مطبوخ
6 .6المنزل ،من األطراف
7 .7نفيس ،أسرنا
8 .8أنزلنا األعالم حزناً ،مؤسسة مدينة قرطاجة
9 .9عائلة ،قبّال ،خبر
1010أول الصباح ،ص ّرتا
1111عاصمة أميركية ،يطلب فعل األمر ،قلب
1212من الزهور العطرة ،دولة أفريقية ،تخت
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،874325916 ،516894237
،197453862 ،923716584
،432968175 ،685271493
،749132658 ،261587349
358649721

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
) 1بيبان القصير  ) 2وا ،بالي،
بمبا  ) 3اكاتب ،ماردين  ) 4نون،
وهاد  ) 5ستانلي ،ايابه  ) 6اي،
هيلينا ،را  ) 7يانا ،وات��رل��و ) 8

اباين ،ياسر  ) 9سام ،نيسان ،يس
 ) 10االرز ،نام  ) 11يم ،من ،اديم
 ) 12االنامل ،نسال.
عموديا:
 ) 1ب��وان��س اي���رس ،ي��ا ) 2
ياكوتيا ،امال  ) 3انا ،نامل ) 4

ابت ،نهاب ،امن  ) 5نابولي ،انرنا
 ) 6ال ،هيليوييز  ) 7ليما ،يانس،
ال  ) 8ادان����ت ،اب���د  ) 9صبر،
يارين ،ين  ) 10يمدحا ،ال ،نمس
 ) 11ربي ،بروسيا  ) 12انبها،
رسمنا.

 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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Love and Mercy
فيلم درام ��ا ب�ط��ول��ة اليزابت
ب��ان �ك��س وج���ون ك��وس��اك .مدة
العرض  120دقيقةز (،ABC
سينما سيتي ،امبيرن سينمال،
سينما سيتي).
Cut Bank
ف� �ي� �ل ��م رع� � ��ب ب� �ط ��ول ��ة الي ��م
ه �ي �م �س��ورث م ��ن اخ�� ��راج م��ات
شاكمان .مدة العرض  93دقيقة
( ،ABCغاالكسي).

Spy
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال �ع��رض  120دق�ي�ق��ة( .اب ��راج،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
ديونز ،امبير).

The Unbeatables
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
غ� �ب ��ري ��ال ال� �م� �ي ��رن م ��ن اخ� ��راج
جان ج��وس .مدة العرض 106
دقائق( .سينما سيتي ،ديونز،
ابراج ،فوكس ،سينمال).

1

3

Entourage
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة مارك
وال �ب��رغ م��ن اخ ��راج دوغ الين.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  105دق �ي �ق��ة.
 ،0ABCامبير ،فوكس ،سينما
سيتي).

1

Son of a Gun
فيلم تشويق بطولة اليسيا
ف�ي�ك��ان��در م��ن اخ� ��راج خولياس
اف � �ي� ��ري .م � ��دة ال � �ع� ��رض 108
دقائق( .سينما سيتي ،سينمال،
فوكس ،اسباس).

