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تتمات  /ت�سلية

الأردن :ال�سجن لـ � 8أ�شخا�ص بتهم التخطيط
ال�ستهداف �أميركيين وال�سفارة «الإ�سرائيلية»
قضت محكمة أمن الدولة األردنية بالسجن في حق سبعة أردنيين
وس��وري لمدة أقصاها  15عاما ً بتهمة تخطيطهم الستهداف جنود
أميركيين والسفارة «اإلسرائيلية» في األردن قبل أعوام.
وص��رح مصدر قضائي أن «المحكمة أص��درت أحكاما ً تراوحت بين
السجن عامين و 15عاما ً بحق سبعة أردنيين موقوفين وسوري فار من
العدالة خططوا ألعمال إرهابية».
وتنص الئحة االتهام على أن المدانين خططوا عام  2006الستهداف
جنود أميركيين في منطقة الموقر (جنوب شرقي عمان) ،وتدربوا على
استخدام أسلحة أوتوماتيكية ومتفجرات ،كما خططوا ع��ام ،2008
الستهداف مقهى في العاصمة عمان العتقادهم أنه لشركة «إسرائيلية»،
باإلضافة الى اقتراح أحدهم الحقا ً استهداف السفارة «اإلسرائيلية».
وبحسب الالئحة ف��إن المجموعة كانت لها اتصاالت عامي 2011
و 2012بـحزب الله اللبناني وأجرت عمليات رصد واستطالع لمصلحته
بغرض تهريب أسلحة من األردن إلى فلسطين.

مفاو�ضات �سرية بين م�س�ؤولين �أميركيين
ووفد من «�أن�صار اهلل» و�صالح
عمان  -محمد شريف الجيوسي
التقى وفد يمني من «أنصار الله» والجيش اليمني الموالي للرئيس السابق
علي عبد الله صالح سرا ً في السفارة االميركية بعمان مندوبين اميركيين
(للتباحث حول فرص احالل السالم والوصول الى حل سياسي يرضي جميع
االطراف اليمنية المتصارعة).
ونقلت «المجد» األردنية عن مصدر ديبلوماسي ان اللقاء السري اليمني
– االميركي جرى برعاية ووساطة أردنية ،وباطالع وموافقة كل من ايران
والسعودية ودولة االمارات العربية بحسب المصدر.
وأفاد المصدر ان الوفد اليمني المفاوض عن جماعة الحوثي والرئيس صالح
كان قد وصل الى عمان مؤخرا ً في زيارة لالردن استغرقت بضعة ايام وتمت
احاطتها بسرية تامة.
ولم يشر المصدر ما إذا كان المتفاوضون قد توصلوا إلى نتائج محددة
أو ال .

انتقادات دولية( ...تتمة �ص)9
كما أكد االتحاد األوروب��ي على «ض��رورة إثبات الحكومة «اإلسرائيلية»
التزامها بحل الدولتين ليس فقط من خالل التصريحات ،ولكن أيضا ً من خالل
األفعال».
وأوضح البيان «أن القرارات األخيرة للسلطات «اإلسرائيلية» بشأن مزيد
من التوسع االستيطاني ،يشكك في مدى التزام الحكومة بحل الدولتين من
طريق التفاوض ضمن إطار عملية السالم في الشرق األوسط» ،مشيرا ً إلى أن
المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وكان رئيس وزراء العدو ،بنيامين نتنياهو ،قد أعلن األربعاء عن سماحه
ببناء  300وحدة سكنية استيطانية «فوراً» في مستوطنة بيت إيل بالضفة
الغربية في الوقت الذي باشرت فيه السلطات «اإلسرائيلية» أعمال هدم لمبنيين
في المستوطنة.
ه��ذا ويعيش نحو  400أل��ف مستوطن «إسرائيلي» في الضفة الغربية
المحتلة ،فيما ال يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات سواء أقيمت بموافقة
الحكومة «اإلسرائيلية» أم ال.

مقتل  16من( ...تتمة �ص)9
للجيش العراقي عن مقتل ما يسمى بـ«نائب وال��ي كركوك» في تنظيم
«داع��ش» بقصف جوي في قرية الشجرة غرب قضاء الحويجة جنوب
غربي كركوك.
من جهة أخرى ،أكد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي ،أول من أمس،
أن أبناء العراق هزموا جماعة «داع��ش» اإلرهابية بوحدتهم وتكاتفهم
ورفضهم لمثيري الفتن والطائفية ،معتبرا ً ان موقف «أم قصي» تاريخيا ً
وأفشل كل المحاوالت التي كانت تستهدف بث التفرقة بين العراقيين.
وقال مكتب المالكي في بيان بحسب «السومرية نيوز» :إن «نائب رئيس
الجمهورية استقبل في مكتبه ،يوم أمس ،السيدة أم قصي التي أنقذت 25
طالبا ً من طلبة سبايكر» ،مبينا ً أن «المالكي ك ّرم األخيرة تثمينا ً لجهودها
ومواقفها».
وأكد المالكي ،وفقا ً للبيان ،أن «أبناء العراق هزموا داعش بوحدتهم
وتكاتفهم ورفضهم لمثيري الفتن والطائفية» ،الفتا ً إلى أن «الشعب العراقي
متمسك بوحدته وسيهزم اإلرهاب ويدحر المخططات الرامية لتقسيمه».
يذكر أن أم قصي ام��رأة عراقية آوت في منزلها بناحية العلم شرق
تكريت  25جنديا ً من الناجين من مجزرة سبايكر ،ورتبت لهم طريقة
خروج آمن من المنطقة التي كانت تحت سيطرة «داع��ش» ليصلوا إلى
أهلهم سالمين.

بعد انتقادت هيكل و«الأهرام» ل�سيا�سة الريا�ض في المنطقة

هل �سينجح ( ...تتمة �ص)9

ال�سي�سي ينفي وجود خالف �سعودي  -م�صري
القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي
ح��رص رئيس الجمهورية المصري عبدالفتاح
السيسي على نفي كل ما تردد خالل الفترة األخيرة
من وج��ود توتر سياسي مصري  -سعودي وذلك
خالل إلقاء خطاب له بمناسبة حفل تخريج دفعات
جديدة من المعاهد العسكرية المصرية في مقر
الكلية العسكرية المصرية ،وذل��ك بحضور ولي
ولي العهد السعودي وزير الدفاع األمير محمد بن
سلمان ،حيث توقف السيسي خالل خطابه ليقول
كلمة خارج النص المكتوب وجهها لألمير السعودي:
«سمو اﻷمير محمد ك��ان الزم تبقى موجود ﻷنها
رسالة لشعبينا ورسالة لكل دول الخليج والدول
العربية أننا دايما ً مع بعض واسمح لي أن أحييك
على وجودك».
وأضاف السيسي مخاطبا ً األمير« :نحن في أحوج
ما نكون لنكون معاً ،فما نمر به من التحديات كبيرة
واألخطار ضخمة ،ولن نتمكن من التصدي لها إال
معاً».
ورأى السيسي أن مصر والسعودية هما جناحا
اﻷم��ن القومي العربي ،وم��ع�ا ً «نستطيع مواجهة
التحديات» ،وقال« :لن ترونا إال معاً».
حديث السيسي يأتي بعد تصاعد الكالم عن فتور
في العالقة السعودية  -المصرية على خلفية حديث
صحافي للمفكر المصري محمد حسنين هيكل المقرب
من القيادة المصرية ،ما استدعى هجوما ً في اإلعالم
السعودي على هكيل ،حيث ت��م وض��ع كالمه في
خانة توجه جديد معا ٍد للسعودية تتبناه القيادة
المصرية.
يذكر أن التراشق بين إعالميي البلدين بدأ مع
العملية التي سمتها السعودية «عاصفة الحزم»
في اليمن ،وما قيل عن رفض مصر إرسال جنودها
للقتال بريا ً في اليمن ،على رغم مشاركتها الرمزية
في العملية ،وما رافق ذلك من انفتاح السعودية على
جناح «اإلخ��وان المسلمين» في اليمن ،واستقبال
الملك السعودي للرئيس التركي رجب طيب اردوغان،
وزيارة خالد مشعل السعودية ،مما تسبب بما وصف

تحقيق ما سماه اتفاقا ً تاريخيا ً بشأن برنامجها
النووي بفضل ديبلوماسيتها الناجحة ،فيما وجه
رئيس تحرير األهرام انتقادات لدور السعودية – من
دون أن يُسمِّها  -في هذا الملف وقال« :من حقنا أن
نلوم البعض منا على ارتهان مصير عالمنا العربي
بعوامل متغيرة ،بعد أن ضاعت الثوابت في غياهب
المصالح الضيقة ،ورغبات السيطرة والظهور بمظهر
الكبار في خداع بصري كشفه االتفاق مع إيران ،حيث
ارتعدت العواصم نفسها ،التي ظنت يوما ً أنها تملك
رسم خريطة المنطقة بأموالها والميليشيات ،التي
تدعمها في عملية تفتيت دول ومجتمعات سيكون
قاس في شأنها ،عندما يكتب بإنصاف
للتاريخ حكم ٍ
عما جرى من نفر منا»!
لتأتي زيارة وزير الدفاع السعودي لمصر أخيراً،
وتشكل مناسبة لوضع حد ،ولو على المديين القريب
والمتوسط ،للحديث عن خالف عميق بين الجانبين.

في القاهرة من قبل إعالميين ومثقفين بامتعاض
مصري غير معلن رسميا ً من السياسة السعودية
تجاه تركيا وحركات اإلخوان المسلمين في المنطقة،
وقد تم التعبير عن االستياء المصري عبر رسائل
إعالمية ،حيث وجهت صحيفة «األه���رام» ،كبرى
الصحف الحكومية الرسمية المصرية ،انتقادات غير
مسبوقة للسياسة السعودية بالمنطقة ،وذلك بعد
يوم واحد من زيارة قام بها وزير الخارجية المصري
سامح شكري للمملكة .وانتقدت الصحيفة ،في مقال
مطول في  24تموز ،بقلم رئيس تحريرها محمد عبد
الهادي عالم ،زيارة وفد حماس ورموز إخوانية أخرى
للرياض مؤخراً ،وقال عالم :إن السعودية تحاول أن
تواجه إيران ،بإذكاء نار الفتنة الطائفية وعبر دعم
جماعات متشددة ومحاولة إحياء جماعة «اإلخوان
المسلمين» التي انتهت بعد ثورة « 30يونيو».
كما وجه عالم التهنئة إلي��ران على نجاحها في

احتجاجات ليبية على �أحكام الإعدام
بحق رموز نظام القذافي
ش��ه��دت م��ن��اط��ق ع���دة ف��ي ليبيا
ت��ظ��اه��رات اح��ت��ج��اج ض��د أح��ك��ام
اإلعدام الصادرة بحق نجل القذافي
سيف اإلسالم وعدد من رموز النظام
السابق.
وخرج العشرات من المتظاهرين
من أبناء قبيلة القذاذفة في حيي
المنشية والفاتح في مدينة سبها
جنوب البالد معبرين عن رفضهم
ألحكام اإلعدام ضد مسؤولي النظام
السابق.
وقام المتظاهرون بإحراق إطارات
السيارات ورفع بعضهم علم النظام
السابق األخضر ،هاتفين ضد هذه
األحكام التي وصفوها بالتعسفية.
وكانت منطقة المنشية في سبها،
شهدت األس��ب��وع الماضي تظاهرة
ط��ال��ب ال��م��ش��ارك��ون فيها ب��إط�لاق
س��راح نجل القذافي سيف اإلس�لام
ورموز نظام القذافي اآلخرين.
وف��ي مدينة س��رت ،مسقط رأس
الزعيم الليبي السابق معمر القذافي،
خرج العشرات إلى الشوارع وسط
ال��م��دي��ن��ة ف��ي ت��ظ��اه��رات احتجاج
مماثلة.
وذكر نشطاء في موقع التواصل
االجتماعي «فايسبوك» أن مسلحي
تنظيم «ال��دول��ة اإلسالمية» الذين
يسيطرون في شكل كامل على المدينة
وضواحيها أطلقوا الرصاص لتفريق
المتظاهرين ،فقتلوا اثنين منهم.

كما شهدت بلدة الشويرف وبراك
الشاطئ جنوب ال��ب�لاد ،تظاهرات
احتجاج قام بها أفراد قبيلة المقارحة
التي ينتمي إليها عبدالله السنوسي،
المسؤول عن االستخبارات في عهد
القذافي والمحكوم عليه باإلعدام،
أغلقوا خاللها الطرقات المؤدية إلى
الشمال وه��ددوا بإغالق منظومات
م��ي��اه ال��ن��ه��ر ال��ص��ن��اع��ي وح��رم��ان
ال��ع��اص��م��ة ط��راب��ل��س م��ن إم����دادات
المياه.
إل���ى ذل���ك ،نقلت وس��ائ��ل إع�لام
ليبية عن العقيد العجمي العتري،
آمر الوحدة المكلفة حماية السجن

باري�س تعلن
تعزيز تعاونها الأمني
مع تون�س
أعلنت باريس أنها ستعزز تعاونها
األمني مع تونس في مكافحة اإلرهاب
عبر تدريب وحدات تدخل من الشرطة
التونسية.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار
كازنوف األربعاء الماضي إثر لقائه في
باريس نظيره التونسي نجم الغرسلي
أن بالده «ستعزز» تعاونها مع تونس
على صعيد مكافحة اإلرهاب.
وق����ال إن ت��ون��س «ب���ات���ت ه��دف��اً»
لإلرهابيين ألنها نجحت في انتقالها
الديمقراطي ،مؤكدا ً أن «التعاون يتقدم»
ويجب «أن يتسارع» و «يتكثف» .وقد
وقع الوزيران «مذكرة نيات».
وأوض���ح ك��ازن��وف أن��ه اع��ت��ب��ارا ً من
أيلول المقبل ،ستضع فرنسا في تصرف
تونس وحدة لرصد المتفجرات وسيقوم
ع��ن��اص��ر نخبة ف��ي ال��ش��رط��ة وال���درك
الفرنسيين ب��ت��دري��ب وح���دات تدخل
تونسية.
وقال إن «تعزيز» التعاون مع تونس
«واج���ب سياسي وأم��ن��ي» ألن تونس
«قريبة من حدودنا».
من جهته ،أعلن الغرسلي أن تونس
«أصبحت ديمقراطية» وهي «مهددة»
باإلرهاب .وتابع «نحن عازمون على
الدفاع عن القيم نفسها ( )...مع حلفائنا
األوروبيين واألميركيين .لدينا األعداء
أنفسهم واأله��داف نفسها» وثمة إرادة
«لبناء مرحلة جديدة من التعاون» مع
فرنسا.

الذي يقبع به سيف اإلسالم القذافي،
رفضه تسليم األخير إلى ما وصفه
بمحكمة المليشيات ،واالع��ت��راف
بحكمها.
هذا ،وعاد عبدالعاطي العبيدي،
آخر وزير خارجية في عهد القذافي
إل���ى م��دي��ن��ة ط��ب��رق م��س��ق��ط رأس��ه
بعد ص��دور حكم الثالثاء الماضي
بالبراءة.
وت��ول��ى ال��ع��ب��ي��دي ال��ع��دي��د من
المناصب ،وعُ ين وزي��را ً للخارجية
ف��ي نيسان م��ن ع��ام  2011خلفا ً
لموسى كوسا الذي انشق آنذاك عن
النظام.

في  29تموز من العام الحالي باعتماد مقاربة جديدة لحل االزمة
في سورية تجمع بين اجراء محادثات حول مواضيع محددة بين
السوريين من ضمنها مسألة مكافحة االرهاب وانشاء مجموعة
اتصال دولية ،وذلك في الجلسة التي عقدها مجلس االمن الدولي
وبحث فيها نتائج المشاورات التي اجراها مبعوث االمين العام
لالمم المتحدة الى سورية ،تلك الجلسة التي حدد فيها امينها
العام بان كي مون دور مبعوثه الخاص لسورية في المفاوضات
المقبلة وهو التوصل الى اتفاق انطالقا ً من جنيف واحد وأبدى
استعداده لعقد مؤتمر دول��ي من اج��ل اق��رار التوصيات التي
سيخرج بها السوريون .فبعد سنوات من السكوت العالمي على
جرائم االرهاب ،الذي يدل على وجود اجندات دولية ،باتت اليوم
االمم المتحدة تتبنى وجهة النظر السورية المطالبة بمكافحة
االرهاب.
فمع تبني األم��م المتحدة وجهة النظر السورية لمكافحة
االرهاب التي تعتبر اولوية بالنسبة الى موسكو وطهران ،بات
مبعوث االمم المتحدة الى سورية ستيفان دي ميستورا يقاسمهم
الموقف من ان مكافحة االرهاب يجب ان تكون اولوية بالمرحلة
الحالية ،وال��ذي كان من شروط الحكومة السورية لمواصلة
التعاون مع مساعي المبعوث األممي ،وجاء كالم الرئيس االسد
في خطابه األخير ليؤكد ذلك.
وفي خضم النقاشات والمشاورات التي أجراها دي ميستورا
لبلورة مبادرة جديدة الستئناف المساعي نحو حل سياسي
لالزمة السورية ،ومع اقتراحه تعميق مشاورات جنيف ،وبعد
افشال العديد من جوالت الحوار السوري -السوري التي رفضتها
القوى المحسوبة على واشنطن وتركيا ،حيث سعى البعض
بكل ما في وسعه من اجل افشال تلك ال��ح��وارات بأي طريقة
تنفيذا ً ألجندة خارجية وهذا جاء على لسان بعض شخصيات
المعارضة منها رئيس هيئة العمل الوطني الديمقراطي محمود
مرعي ،ومع محاوالت الحكومة السورية فضح الجرائم االرهابية
للوصول الى قانون دولي فعلي يلزم من يتبناه مكافحة االرهاب،
ويبقى السؤال هل سينجح دي ميستورا في إيجاد حل لالزمة
السورية ونشهد قريبا ً حالً سياسيا ً لتلك األزمة.

ناديا شحادة

�سورية هي( ...تتمة �ص)9
«أقترح تعميق إطار مشاورات جنيف ،واعتزم دعوة
وتابع:
ْ
األطراف السورية للمشاركة في مناقشات متوازية عن طريق
إنشاء مجموعات عمل سورية  -سورية تركز على بنود بيان
جنيف التي تم تحديدها خالل المرحلة األولى من المشاورات».
وذك��ر موضعين رئيسية للمناقشات في مجموعات العمل
المقترحة :األول هو القضايا المتعلقة بحماية المدنيين ،ويشمل
إنهاء الحصار المفروض على المدن ،وكذلك اإلفراج عن األسرى،
والثاني يشمل القضايا المتعلقة بالعملية السياسية واإلصالح
الدستوري.
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى األمم المتحدة فيتالي تشوركين
دعم بالده لمقترح دي ميستورا بشأن سبل تنفيذ بيان جنيف.
ديمستورا يقترح تعميق مشاورات جنيف وتشكيل مجموعات
سورية  -سورية تركز على بنود بيان جنيف واحد ويعتبر ان
مكافحة اإلره��اب أولوية من موسكو الى طهران .فجوالت من
الحوار السوري  -السوري رفضتها القوى المحسوبة على
واشنطن وتركيا لتأتي اليوم وتتبنى وجهة نظر الجمهورية
العربية السورية.

هيا عيسى عبدالله

�أردوغان( ...تتمة �ص)9
وهو ما يترك قلقا ً تركيا ً من أن األدارة األميركية تريد التورط
التركي في المستنقع السوري بسبب تناقض أجندة الطرفين
حيال قضايا عدة في الشرق االوسط والدعم اللوجستي المكلف
للفكرة والذي ربما سينتهي بإعادة النظر في مجمل السياسة
التركية وربما بنهاية حقبة أردوغان فهو في شكله ومضمونه
يجعل تركيا في محنة كبيرة تجد نفسها فيها خاسرة وتقع بين
جحيم الصمود الكردي وجدل الخيارات الصعبة المتداعية سلبا ً
عليها ،خصوصا ً بعد االنخراط في التحالف الدولي لمحاربة
«داعش «وإث��ارة إش��ارات استفهام كبيرة حول الرفض التركي
السابق رغم حجم تركيا إقليميا ً وعسكريا ً ودعمها اللوجستي
والمخابراتي وحتى العسكري لتنظيم» داعش» اإلرهابي الذي
تتخذ منه تركيا بحسها الطائفي ذريعة تدفعها نحو حلم»
منطقة عازلة» سورية مع غياب قرار أممي لهكذا قرار ووجود
قوة عسكرية سورية تمنع وجود الفكرة أص�لاً ،باإلضافة الى
الخوف األميركي من مستنقع التورط السوري المباشر وكلفته
الباهظة جدا ً من الناحية العسكرية والسياسية ،وهو ما جعل
أحالم «أردوغان» تنام على وسادة التخبط بين الواقع والوهم
الذي يديره عقله العثماني السلطوي الذي يترنح بين كوابيس
من الصعب تحقيقها .

فاديا مطر

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1زعيم ليبي اشتهر بمقاومة االستعمار االيطالي في
طرابلس الغرب
2 .2مدينة ليبية ،إبتعدت عن
3 .3وجهة نظر ،أعطى مثل ما أخذ ،مدخل
4 .4يحذران ،مخيف
5 .5ألقيا ،عاصمة فيتنام ،حرف ابجدي مخفف
6 .6إحسان ،حيوان قطبي ،نحيد عن
7 .7مدينة روسية ،ابرز عيوب ومحاسن الكالم
8 .8صف (باالجنبية) ،اعلى قمة في االردن ،نهر في
سيبيريا
9 .9دول��ة اتحادية في جنوب شرق آسيا ،أه��رم هرما ً
ناعما ً
1010يزيل الشعر من الجسد ،نقرأ ،متشابهان
1111هدمنا ،مدينة في امارة ابو ظبي
1212فني وهلك ،صادق ،غلى القدر

1 .1فيزيائي ايطالي راح��ل ساعد في صنع القنبلة
الذرية االميركية
2 .2أوبّخ ،عاصمة انغوال
3 .3من ابطال حكايات ألف ليلة وليلة ،ضربت
4 .4رخو (باالجنبية) ،نهر في أميركا
ّ 5 .5
نظماه ،يصبح الطعم بين الحلو وال��م��ر ،ضمير
متصل
6 .6أجالس على الشراب ،يرقد
7 .7كفر ،شريفات
8 .8م��رف��أ ف��ي ج��ن��وب ال��س��وي��د ،س��ق��ي ،أص��ب��ح ط��ري
الملمس
9 .9وجنة ،مدينة فرنسية ،سلم باليد
1010تلي ،من أصنام العرب في الجاهلية ،حرف جر
1111وعاء يوضع فيه الماء وما شابه ،شاهدت
1212شك ،قرية لبنانية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،471852369 ،836941275
،912486753 ،259367184
،567139428 ،384275916
،643728591 ،795613842
128594637

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ذو القرنين ،اي  ) 2اهريمن،
اسأله  ) 3ترسم ،ين ،رحيم ) 4
اا ،ايناري ،مل  ) 5لنكسر ،قونية
 ) 6رواندا  ) 7ولولنا ،لبنان ) 8

ابا ،يرهبهم  ) 9ريتا ،فرن ،امم
 ) 10يبيدنا ،دلنا  ) 11اامر ،ايم،
لم  ) 12رت ،اديم ،انين.
عموديا:
 ) 1ذات الصواري  ) 2وهران،
لبيبات  ) 3ارس ،كرواتيا ) 4

ليماسول ،ادم��ا  ) 5قم ،يراني،
نرد  ) 6رنين ،نارفا  ) 7ناقد ،هر،
ام  ) 8يا ،روالبندي  ) 9نسرين،
ب��ه ،لما  ) 10اح ،يرنمان ) 11
اليمة ،مالي  ) 12يهمل ،يندم،
من.

 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).

