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م�سيرة حا�شدة ب�صنعاء تنديداً بالح�صار والعدوان ال�سعودي الهمجي

االنتخابات الرئا�سية( ...تتمة �ص)9

طهران :جرائم �آل �سعود في اليمن فاقت جرائم «الإ�سرائيليين»
خرج آالف اليمنيين أمس في مسيرة حاشدة
بصنعاء احتجاجا ً على اس��ت��م��رار الحصار
والعدوان الهمجي الذي تقوده السعودية على
اليمن.
وكانت اللجنة الثورية العليا دعت اليمنيين
إلى تظاهرات بصنعاء للتنديد بالصمت الدولي
إزاء جرائم العدوان السعودي .كما دعت نساء
اليمن المجتمع ال��دول��ي ومنظمات المجتمع
المدني إلى تحمل المسؤولية في وقف العدوان
السعودي  -األميركي المستمر منذ أربعة أشهر
على اليمن .وجاء ذلك في وقفة احتجاجية أمام
مقر األمم المتحدة في صنعاء.
ويدخل العدوان السعودي على اليمن شهره
الخامس حاصدا ً المزيد من الضحايا ومخلفا ً
دمارا ً كبيرا ً في مختلف المحافظات.
وش��ن الطيران الحربي السعودي غ��ارات
استهدفت سوقا ً شعبية بمركز مديرية حيدان في
صعدة ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا .فيما
أفادت مصادر طبية باستشهاد سبعة مزارعين
جراء قصف سيارة كانت تقلهم ومحاصيلهم في
مديرية نعمان بمحافظة البيضاء.
كما طاول القصف معسكر القشلة ومقر األمن
المركزي واالستاد الرياضي في مدينة ذمار
ومديرية مرخة في محافظة شبوة.
وف��ي ع��دن استهدف القصف م��دائ��ن هائل
والمدينة الخضراء ومنطقة دار سعد.
وتحتدم معارك الجيش اليمني ضد العناصر
المسلحة المدعومة سعوديا ً في مواقع عدة
بمدينة ع��دن أب��رزه��ا محيط المطار في خور

مكسر والتواهي وأحياء المعال وكريتر.
وتمكنت وح��دات من الجيش من استهداف
المسلحين بكمائن محكمة ما أدى إل��ى مقتل
العشرات منهم بينهم أجانب .كما تصدت لزحف
المسلحين على مثلث العند وسط غارات مكثفة
للطيران الحربي السعودي ال��ذي استهدف
أحياء دار سعد ومدائن هايل وقاعدة العند
ومواقع في وادي الحسيني والحوطة وجسرا ً
بين لحج وعدن.
وفي تعز تمكن الجيش من السيطرة على
مواقع قرب النقطة الرابعة فيما تستمر المعارك

في حي الجمهوري وشارع األربعين والمدخل
الغربي للمدينة.
وفي السياق ،أكد رئيس مكتب مرشد الثورة
االيرانية محمد محمدي كلبايكاني ان الجرائم
التي ارتكبها نظام آل سعود في اليمن ،ال تقل عن
جرائم الكيان «اإلسرائيلي» قاتل االطفال حيث
بيضوا وجهه في ارتكاب المجازر.
وأع���رب محمدي كلبايكاني خ�لال مراسم
تدشين  38مسجدا ً في محافظة تشهار محال
وبختياري ،عن اسفه ألن من يطلقون على
انفسهم خدمة الحرمين الشريفين ينتهكون

حرمة المسجد الحرام الذي ال يحق ألي انسان
ليس على طهارة باجتيازه اال ان هؤالء يدخلون
المسجد الحرام من دون خلع احذيتهم».
وق���ال ح���ول ال��م��ف��اوض��ات ال��ن��ووي��ة« :ان
مفاوضينا تحلوا بالشجاعة بغض النظر
عن مسألة نجاح المفاوضات ام ال لكن المهم
هو تقدير ممثلينا ألنهم تصرفوا بشجاعة في
مواجهة جنود الشيطان».
وأض��اف محمد كلبايكاني ال��ذي أش��ار الى
تصريح مرشد الثورة في خطابه لالعداء« :انه
صرح ،اذا اردتم تصور تحقيق هدفكم فعليكم
رؤيته في االحالم واالوهام فقط وان شباننا ال
يسمحون بعودة اميركا ثانية لممارسة السيادة
على البالد».
وأفادت معلومات مؤكدة عن مقتل  3ضباط
إماراتيين في عدن خالل مواجهات مع رجال
الجيش اليمني واللجان الشعبية.
ووفقا ً لـ«يمني برس» أشارت المعلومات بأن
الضباط اإلماراتيين قتلوا جوار مطاعم الحمراء
القريبة من جولة عدن.
وتكفلت اإلم��ارات بقيادة المعارك في عدن
حيث أرسلت مئات الضباط العسكريين الى
عدن لإلشراف على سير المعارك فيما غرفة
العمليات التابعه لهم تقع في أسطول بحري
يرسوا في خليج عدن.
يُذكر أن ضابطا ً اماراتيا ً كان قد ُقتل في وقت
سابق على يد الجيش واللجان الشعبية في عدن
حسب مصادر عسكرية وال��ذي قالت سلطات
دبي إنه مات بالسعودية أثناء التدريب.

بعد توافر معلومات لمخطط �إرهابي ال�ستهداف مناطق �أمنية

تون�س :مقتل �إرهابي في عملية ا�ستباقية
زوجته وابنه الرضيع درعا ً وأطلق النار على الوحدات
األمنية.
وكانت السلطات أعلنت اإلثنين الماضي إلقاء القبض
على  12شخصا ً ممن يشتبه بانضمامهم لتنظيمات
إرهابية.
ويذكر أن وزارة الداخلية نشرت حوالى  100ألف
شرطي في أنحاء البالد لتعزيز الحماية وبث الطمأنينة
في نفوس السياح والتونسيين على حد سواء ،وقال
وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي إن أكثر من
ألف شرطي مسلح انتشروا داخ��ل الفنادق في إطار
خطط لتدعيم األمن.
وش��ه��دت ت��ون��س ف��ي آذار ه��ج��وم �ا ً مسلحا ً على
متحف باردو راح ضحيته  23شخصا ً بينهم سياح،
وش��ه��دت ف��ي ح��زي��ران هجوما ً مسلحا ً على منتجع
سياحي في سوسة خلف  38قتيالً أغلبهم من السياح
البريطانيين.

تمكنت القوات التونسية ،من القضاء على إرهابي
والقبض على  13آخ��ري��ن ،في «معتمدية سجنان»
التابعة لوالية بنزرت شمال تونس.
وقالت وزارة الداخلية التونسية« :قامت الوحدة
المختصة ف��ي ال��ح��رس الوطني بعملية استباقية
نوعية في مدينة «سجنان» التابعة لوالية بنزرت
شمال تونس ،وج��رت العملية بعد توافر معلومات
استخباراتية دقيقة تفيد بوجود عناصر إرهابية تعد
لمخطط إرهابي يرمي الستهداف مناطق أمنية حساسة
في والية بنزرت.
وتمكنت إدارة مكافحة اإلره��اب مسنودة بمختلف
االختصاصات من تطويق أماكن تواجد المشتبه بهم
والقبض على  13عنصرا ً في حين الذ أحدهم بالفرار،
وعند مالحقته من قبل الوحدات األمنية بادر بإطالق
النار فردت الوحدات األمنية وأردته قتيالً.
وحسب بيان الداخلية التونسية ،اتخذ اإلرهابي من

ويعتبر الجمهوريون أن عدم قدرة أوباما على حسم ملف
اإلرهاب والتطرف وتزايد رقعة انتشاره بات بالنسبة الى
األميركيين ناقوس خطر قد تمتد آثاره للداخل األميركي،
ولذلك كانت زيارة رئيس هيئة األركان المشتركة للجيش
األميركي الجنرال مارتن ديمبسي ،إلى بغداد األسبوع
الماضي في زيارة غير معلنة.
وأوض����ح م��س��ؤول��ون ف��ي وزارة ال��دف��اع األميركية
«البنتاغون» أن الجنرال ديمبسي تحدث إلى قوات بالده
عن التهديد الذي تمثله جماعة «داع��ش» ،وأطلعهم على
العمليات العسكرية لمحاربة الجماعة االرهابية في مدينة
ال��رم��ادي ،هذا ظاهرياً ،اما الهدف األساسي للزيارة هو
السعي الى تعاون سريع مع إيران والحشد الشعبي من
أجل القضاء على هذا التنظيم وتحقيق انتصارات جدية على
األرض في محاولة من الديمقراطيين إثبات عكس ما يروجه
الجمهوريون بأن اإلدارة األميركية متقاعسة في الحرب ضد
اإلرهاب والوصول إلى القناعة الكاملة بأن التعاون الجدي
مع إيران سيساعد في شكل كبير بالقضاء على هذا التنظيم
اإلرهابي .وبعد هذه الزيارة بأيام أعلنت تركيا أنها ستغلق
الحدود من أجل منع تدفق اإلرهابيين إلى سورية والعراق
وبخاصة بعد التفجير الذي حصل في مدينة سروج التركية
ذات الغالبية الكردية وأوقع  32قتيالًوحوالى  100جريح ما
تسبب في غليان كبير في الشارع الكردي والتهديد من قبل
حزب العمال الكردستاني بتفجير الوضع وإلغاء معاهدة
السالم مع الحكومة في حال استمرار دعمها إلرهابيي
«داع��ش» ،فقد قام الحزب بتبني استهداف ضابطين من

ووجهت قوات «سرايا السالم» التابعة للحشد
الشعبي ض��رب��ات صاروخية على تجمعات
عناصر تنظيم داعش في منطقة التعاون جنوب
غربي سامراء ما أدى الى مقتل عدد من عناصره
كما تمكنت ق��وات ل��واء ال��رد السريع التابع
للشرطة االتحادية من قتل  14مسلحا ً وتدمير 6
عجالت بيك أب بأسلحتها المساندة اثر تصديها
لمحاولة «داع��ش» االقتراب من خط الصد في
منطقة المضيق في الرمادي.
وفي ناحية الريحانة التابعة لقضاء عنه
وقضاء راوة والجزيرة قصفت اهدافا ً لتنظيم
«داع���ش» ف���أدت ال��ى مقتل وج���رح اع���داد من
عناصره وق��د علم م��ن ضمن قتلى «داع��ش»
المدعو محمد عبود فرج الشيحاوي الذي يشغل
م��وق��ع األم��ي��ر العسكري للتنظيم ف��ي منطقة
البو عيفان ق��رب جسر الشيحة شمال قضاء
الفلوجة.

وقالت مصادر أمنية إن االنفجار صدر من
ناحية حي الكرامة جنوب المدينة ،موضحة
أن مجهولين قاموا بتفجير منزل أمين شرطة

بالمنطقة من ةدون وقوع إصابات.
على صعيد آخر ،أكد المتحدث باسم وزارة
الصحة المصرية حسام عبدالغفار ،أن عدد

توفيق المحمود

دي مي�ستورا ( ...تتمة �ص)9
وأعلن عن تمديد مشاوراته الى نهاية
حزيران موضحا ًانه سيواصل لقاءاته
في جنيف.
يؤكد المتابعون ان دي ميستورا
رب���ط ع���ودة ال��ن��ش��اط ل��م��ش��اورات��ه
بالتفاهم ال��ن��ووي ال��ذي حصل بين
اي��ران وال���دول الكبرى في  14تموز
من العام الحالي ،فالعالم منشغل
م��ن مشرقه ال��ى مغربة بالتحالف
الدولي من أجل محاربة اإلرهاب وفي
مقدمه «داعش» الذي بات يضرب في
كل مكان ،فالجرائم االرهابية التي
عمت بعض انحاء المعمورة وحدثت
في اماكن متعددة من دول الشرق
االوس��ط الى شمال افريقيا واوروب��ا،
ف��األح��داث اإلره��اب��ي��ة التي شهدتها
العاصمة الفرنسية باريس وكذلك
تونس واليمن في الفترة الماضية
كانت بإيعاز من تنظيم «داعش» الذي
ال ينفك يعلن مسؤوليته عن ارتكابها،
واالمم المتحدة رغم مساندتها للحلف
الدولي اال انها ب��دت منشغلة ايضا ً
وعلى خط موا ٍز بانطالق عمل مبعوثها
دي ميستورا ومحاوالتها الدفع باتجاه
عملية سياسية النهاء االزمة السورية
هذه المرة ،وبات الرهان على الحدث
الكبير في توقيع االتفاق على النووي
االيراني الذي شهده العالم في االيام

الجي�ش الم�صري ( ...تتمة �ص)9

المرحلة الثانية ...
(تتمة �ص)9

الجيش التركي يقومان بتسهيل مرور اإلرهابيين من وإلى
داخل سورية وأعلن عن استعداده للتصعيد في مواجهة
سياسة «حزب العدالة والتنمية» .كل هذه األحداث جعلت
اوباما يهاتف أردوغان ،فقد أعلن البيت األبيض أن الرئيسين
اتفقا على العمل معا ً لوقف تدفق المقاتلين األجانب وتأمين
حدود تر ْكيا مع سورية كما ناقشا في اتصال هاتفي تعميق
تعاونهما في القتال ضد تنظيم «داعش» وأول بشائر التغير
التركي هو اإلعالن عن السماح لواشنطن باستخدام قاعدة
انجرليك لضرب اإلرهابيين وعدم الحديث في شكل نهائي
عن القيام بإنشاء منطقة عازلة داخل األراض��ي السورية
بعدما ك ُثر الحديث عنها بحجة األمن القومي التركي.
الرئيس الروسي فالديمير بوتين ك��ان اقترح الشهر
الماضي مبادرة حول قيام تحالف «سعودي -تركي-
س��وري -أردن���ي» للوقوف بوجه االره���اب والتشدد من
«داع��ش» و«النصرة» ومن هو في خندقهما ،باعتبار ان
األولوية المطروحة اليوم على المجتمع الدولي بعامة،
هي مكافحة االرهاب ووقف تمدده بل ودحره واالنتهاء من
شروره التي تستهدف الجميع.
فهل تدعو اميركا لعقد قمة روس��ي��ة  -أميركية مع
وجود حلفائها من أجل تشكيل هذا الحلف والسعي الى
تطبيع التعاون بين حلفاء واشنطن وخصومها لمواجهة
تحقيق انتصارات على «داعش» ،التي ال يمكن بدونها فوز
الديمقراطيين بالرئاسة وإذا تحققت يصبح الجمهوريون
جماعة الكالم والديمقراطيون جماعة أفعال؟

الماضية ،ال��ذي أع��اد الحياة لدي
ميستورا وخلق مناخا ً اميركيا ً لخيار
التسويات وح��� ّرك ف��رص التعاون
االي��ران��ي  -االم��ي��رك��ي ض��د االره��اب
وتقديمه كأولوية تبرر تسوية في
سورية ،فاالتفاق النووي مع ايران
سيعبد الطريق ل��ب��دء ح���وار جديد
للسلم في سورية وسيكون لمستقبل
التوقيع النووي تأثير كبير على توقف
الحرب وسفك الدماء في سورية وهذا
ما اكدته صحيفة «النيويورك تايمز»
االميركية ،باالضافة ال��ى تأكيدات
المنسقة االوروبية فدريكا مرغريني
على ان االتفاق النووي بإمكانه ان
يحرك طهران نحو ايفاء دور محوري
وايجابي في الوقت نفسه في سورية.
فبتطور استراتيجية «داع��ش»
ونشاطه أصبح عنوان الحرب على
االرهاب واقعياً ،ومع الجهود التي
يبذلها المجتمع الدولي لمحاربة
التنظيمات المتطرفة وال��ذي بات
ضرورة ملحة ال سيما مع استمرار
تحقيق االرهابيين لمكاسب على
االرض ،تحرك االميركي ،والتركي
الذي بات بحاجة الى مراجعة دوره
في المنطقة وبخاصة في سورية
إذا أراد ان يحجز موقعا ً متقدما ً في
المنطقة ،فتركيا لم تعد تستطيع

ف��رض ش��روط وام�ل�اءات او وضع
عراقيل ف��ي التعاطي م��ع سورية
ل��ذل��ك تحركت نحو ال��ح��رب على
االرهاب ،حيث جاء في بيان صادر
ع��ن البيت االب��ي��ض ف��ي  23تموز
ان الرئيس االميركي ب��اراك اوباما
ونظيره التركي رج��ب اردوغ���ان
ناقشا تعميق تعاونهما في القتال
ضد تنظيم «داعش».
فمع عنوان الحرب على االرهاب
ال��ذي ب��ات واقعيا ً وسببا ً للبحث
بالتسويات ومع وص��ول المبعوث
االم��م��ي ال���ى دم��ش��ق ح��ام�لاً معه
حصيلة محادثاته اإلقليمية ،ومع
ال��ت��ف��اه��م ال��ن��ووي االي���ران���ي ال��ذي
سيسمح اليران بالمشاركة مع الدول
المعنية في رعاية الحوار السوري -
السوري يؤكد المتابعون انه سيتم
طرح مبادرات لحل االزمة السورية
تنطلق منها انتخابات نيابية يعترف
بها العالم وتكون هي المدخل للحل
تحت شعار ال��وح��دة ف��ي مكافحة
اإلره���اب .وأك��دت مصادر أممية ان
مبادرة دي ميستورا تقوم هذه المرة
على وضع مصير الرئاسة السورية
جانبا ً وتركها لما بعد االنتخابات
النيابية في الربيع المقبل.

ناديا شحادة

ال�سيا�سة الأميركية( ...تتمة �ص)9

قتلى ح��ادث تصادم مركبين في نهر النيل
ارتفع إلى  16قتيالً ،و 4مصابين ،حيث تم
تسليم  13جثة إلى ذويهم.
وأم��رت نيابة منطقة ال��وراق في الجيزة،
حيث وق��ع ال��ح��ادث ،بحبس سائق ال��زورق
ال���ذي اص��ط��دم بمركب ن��ه��ري وتسبب في
غرقه ومساعديه الثالثة 4 ،أيام على ذمة
التحقيق ،ووجهت لهم النيابة العامة تهمة
القتل الخطأ.
وقال المتهمون أمام النيابة إنهم معتادون
على السير وفقا ً للقواعد القانونية في نهر
النيل لنقل البضائع الثقيلة ،وإنهم كانوا
في طريقهم عندما فوجئوا بالمركب النيلي
يقترب منهم.
وأوض��ح��وا أنهم أعطوه جميع اإلش��ارات
الصوتية لتنبيه سائق المركب النهري ،إال
أنه لم يسمعهم بسبب صوت األغاني المرتفع
ال��ذي كان يصدح من مكبرات للصوت على
متن المركب.

تمثله «إسرائيل» من عبء على الواليات المتحدة األميركية،
ألناالنتخاباتالرئاسيةاالميركيةالمقبلةتقتربمعموعدها
في ظل عجز الجمهوريين عن تقديم رؤية واضحة تقوم على
الحرب أو تقديم مشاريع تسويات ،وهو ما يجعل الحاجة
ملحة للتزود بالوقود عبر إطالق النار السياسية على االدارة
االميركية الحالية لكن من دون بدائل ،فهو ما يجعل ايضا
ًالتفاهم النووي مع إي��ران بندقية هذه الفرصة الذهبية
التي كانت «اسرائيل» فيها تواقة إلى ان تقود الحملة على
التفاهم النووي سعير الخالفات الداخلية األميركية على اي
بعد ،خصوصا ًالبعد السياسي الخارجي الذي انطلقت منه
الواليات المتحدة في تفاهمها النووي مع إيران والذي تلقت
دعمامباشرا ًمناللوبيالصهيونيوالمتشددين
الحملةضده ً
بعد عداء طويل مع إيران ،ودعما ً ضمنيا ً لـ «اسرائيل» في
أضوائها الخضراء تجاه ما مثلته السياسة العامة االميركية
تجاه العالم العربي واالسالمي ،فهو ما لعبت فيه المصالح
الحيوية االميركية لعبتها بمعزل عن االلتزام االميركي لـ
«إسرائيل» نفسها ،والتي تعتبر هذا االتفاق تخليا ً عن القلق
االميركي تجاه إيران ،وفقدانا ً للروابط الوثيقة االميركية
رغم كل ما فعلت «اسرائيل» من أعمال إلحباط االتفاق

النووي والتي ليس آخرها األعمال التجسسية ضد الواليات
المتحدة أكثر من أي حليف آخر ،فهذا ما جعل الحملة ضد
االتفاق النووي تتلقى دعم الجماعات الدينية والعرقية
العنصرية المتطرفة في «اسرائيل» وحتى في داخل الجسد
األميركي ،ال��ذي بات يقف أم��ام «ش��ك» آخر تجاه القيمة
االستراتيجة «االسرائيلية» في منظور الواليات المتحدة
والتي باتت محاصرة «بدكتاتوريات» لوبية تدعم أصواتا ً
داخلية مقنعة تتلقى دعما ً «اسرائيلياً» مسرفا ً من المفاهيم
في شكل ال يتطابق مع المفهوم االميركي «للديمقراطية»،
الذي بدأت اللوبيات الصهيونية محاربته ببندقية التفاهم
النووي واالنتخابات االميركية المقبلة ،ليتضح حجم
العداء والخبث «االسرائيلي» من منظور التصرف الفعلي
للممارسات «االسرئيلية» التي يصعب التعرف إليها وهي
تقف في ظل أفعالها مع وجود محيط عربي ال يختلف عنها
من جهة المنظور نفسه كثيراً ،والذي يقود أرهابا ً لم تمارسه
حتى «إسرائيل» في خدمة مصالحها االستراتيجية ،فهو ما
يفسر وجود لوبي صهيو ـ عربي يمكن أن يدخل على خط
المنفعة االستراتيجية الصهيونية مستقبالً .

فاديا مطر

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1جمهورية من جزر االنتيل الكبرى
2 .2شهر ميالدي ،حرف نصب ،أسف
3 .3در ،أعلى قمم العالم واضخمها
4 .4شاهدتنا ،أشار باليد ،عائلة
5 .5مقياس مساحة ،قطعت ،ألبست االكليل
6 .6لدغتنا ،مواظبة على الشيء
7 .7حرف أبجدي مخفف ،فنيت وهلكت ،للتفسير
8 .8القرد ،أحد آلهة روما األقدمين
9 .9إقترب من ،جيد (باألجنبية) ،يجيء
1010أمسياته ،عتب على
1111من أنواع السمك ،التلفونات
1212دولة أفريقية ،حيوان قطبي ،تصوت من االلم

1 .1رئيس مصري راحل
2 .2مدينة اسبانية ،حرف نصب ،وشى
3 .3وضعت خلسة ،بلدة لبنانية
4 .4للندبة ،نشتري ،جامعة أميركية شهيرة
5 .5جزيرة أميركية وسط نيويورك ،كروم العنب
6 .6مدينة فلسطينية
7 .7مدينة ليبية ،ح��رف نصب ،م��ادة تدخل في صناعة
االدوية
8 .8يرقد ،اول دترويت ،يخاف من
9 .9جمهورية روسية
1010ضمير منفصل ،للنفي ،اهلكت وافسدت
1111مثيل ،دولة اوروبية
1212ابتعدت عن ،نعم (باالجنبية) ،جزيرة بريطانية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،491326578 ،286517934
،913265487 ،735498216
،827941653 ،564783129
،672859341 ،148632795
359174862

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1مرغريت تاتشر  ) 2ادرانو،
لن ،ني  ) 3با ،فاترن ،تمس ) 4
يعاند ،ايوان  ) 5نام تسو ،الم 6
) امس ،هس ،ناي  ) 7لي ،امال،

لندن  ) 8نلعب ،يمرح ،اي ) 9
هانوفر ،اراسل  ) 10رنا ،اهريمن
 ) 11ي��ودان ،بتاتر  ) 12هدينا،
نميل.
عموديا:
 ) 1ما بين النهرين  ) 2رداع،

ميالنو  ) 3غ��ر ،ان��س ،عناده ) 4
رافنا ،ابو ،اد  ) 5ينادمهم ،فاني 6
) توت ،تسايره  ) 7راس ،لم ،ربا
 ) 8النيون ،رايت  ) 9تن ،الحرمان
 ) 10تالين ،انتم  ) 11رنمنا،
داس ،ري  ) 12يس ،مانيال.

 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 Barber
ف��ي��ل��م رع����ب ب��ط��ول��ة سكوت
غلين من اخ��راج باسيل اويس.
مدة العرض  95دقيقة،ABC( .
سينمال ،سينما سيتي).
Magic Mike XXL
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة مات
ب���ورن���ر م���ن اخ������راج ج��ورج��ي
جاكوبس ،ABC ( .كونكورد،
س���ي���ن���م���ا س����ي����ت����ي ،س���ي���ن���م���ال،
فوكس).
SPY
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال��ع��رض  120دقيقة،ABC( .
اب����راج ،سينما سيتي ،ديونز،
اسباس ،غاالكسي).
Jurassic World
فيلم تشويق بطولة كريس
ب���������رات م������ن اخ����������راج ك���ول���ي���ن
ت��ري��ف��ورو .م���دة ال��ع��رض 123
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،اب���راج ،فوكس،
سينمال).
Minions
ف���ي���ل���م ت����ص����وي����ري ب���ط���ول���ة
س����ان����درا ب����ول����وك م����ن اخ�����راج
ك��اي��ل ب��ال��دا وب��ي��ار ك��وف��ي��ن .مدة
ال��ع��رض  91دق��ي��ق��ة،ABC( .
الس ساليناس ،اب���راج ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
The Gallows
فيلم رع��ب ب��ط��ول��ة كاسيدي
غيفورد من اخراج ترافيس كلف
وك��ري��س لوفينغ .م��دة العرض
 150دق��ي��ق��ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينمال ،فوكس).

