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«لن ن�سمح بتمريره لأنه ير�سخ الف�ساد»

الحراك العراقي( ...تتمة �ص)9

تون�سيون يتظاهرون �ضد قانون «الم�صالحة»
تظاهر ال��ع��ش��رات ف��ي تونس،
أم���س ،اح��ت��ج��اج�ا ً ع��ل��ى م��ش��روع
قانون «المصالحة» ال��ذي ينص
على وق��ف محاكمة رج��ال أعمال
متورطين في جرائم فساد مالي
ش��رط إع���ادة األم���وال المستولى
عليها.
وت��ج��م��ع ال��م��ت��ظ��اه��رون أم���ام
م��ق��ر االت���ح���اد ال��ع��ام التونسي
للشغل وأطلقوا هتافات بينها «ال
للمصالحة مع الفاسدين» و«ال،
ل��ن ن��س��ام��ح» ،ف��ي ح��ي��ن انتشر
ف��ي المكان ع��دد كبير م��ن رج��ال
الشرطة.
وقال المحامي شرف الدين قليل
العضو في حركة «ال لن نسامح»
إن ه��ذه التظاهرة ليست سوى
بداية تحرك احتجاجي ،موضحا ً
أن الهدف هو عدم السماح بتمرير
هذا القانون الذي يرسخ الفساد
في البالد ،منددا ً بمشروع القانون
ال����ذي ي��ت��ع��ارض م��ع ال��دس��ت��ور
والمسار الديمقراطي في تونس،
على حد قوله.
تأسست هذه الحركة إثر اإلعالن
عن مشروع قانون «المصالحة»
الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد
السبسي ،وق��د ق��ادت حراكا ً عبر
شبكات التواصل االجتماعي يتهم
الحكومة التونسية «بالتستر على
المتهمين بالفساد وحمايتهم»،
ودعا ناشطو الحركة عبر شبكات
التواصل االجتماعي الجمهور إلى
النزول للشوارع لالحتجاج على
مشروع القانون.
وك���ان���ت ال��ح��ك��وم��ة ق���د تبنت
«مشروع قانون أساسي يتعلق
ب��إج��راءات خ��اص��ة بالمصالحة
في المجال االقتصادي والمالي»
وأحالته على البرلمان للمصادقة
ع��ل��ي��ه ،فيما ل��م ي��ح��دد المجلس

مصطفى العراقي

الأمم المتحدة تدعو ( ...تتمة �ص)9
تاريخا ً للنظر في مشروع القانون
الذي رفضته المعارضة ومنظمات
غير حكومية و«هيئة الحقيقة
والكرامة» ،وهي هيئة دستورية
مستقلة مكلفة بتطبيق قانون
«العدالة االنتقالية» الذي صادق
عليه البرلمان عام .2013
على صعيد آخر ،حذرت وزارة
الخارجية األميركية ،في بيان،
م��واط��ن��ي��ه��ا م��ن م��خ��اط��ر السفر
إل���ى ت���ون���س ،ودع����ت رع��اي��اه��ا
المتواجدين ه��ن��اك ،إل��ى توخي
ال���ح���ذر ووض����ع خ��ط��ط ط���وارئ
خاصة بهم.
كما دعت الخارجية األميركية
في بيانها «رعاياها إل��ى تجنب
الحشود الكبيرة والتظاهرات حتى
تلك السلمية منها والتي يمكن أن
تصبح عنيفة وغير متوقعة وإلى
توخي الحذر عند ارتياد األماكن
العامة».
وأرجعت الخارجية األميركية

تحذيرها لمواطنيها إل��ى «ع��دم
استقرار الوضع األمني في البالد
واحتمال وقوع هجمات جديدة».
وت���ص���در م���خ���اوف أم��ي��رك��ي��ة
تستند إل��ى تحذيرات م��ن داخ��ل
تونس إذ أك��د كاتب ال��دول��ة لدى
وزير الداخلية المكلف بالشؤون
األمنية ،رفيق الشلي ،في تصريح
صحافي ،أن التهديدات اإلرهابية
م���ا زال�����ت م��ت��واص��ل��ة ،م��ش��ي��را ً
إل��ى أن ك��ل ال��ت��ه��دي��دات ال���واردة
على صفحات م��واق��ع التواصل
االجتماعي مثل «فايسبوك» أو
«تويتر» يتم أخذها في االعتبار.
وأشار الشلي إلى أن التنظيمات
اإلرهابية تستهدف أم��ن البالد،
كما أن عمليات تجنيد التونسيين
لاللتحاق بصفوف التنظيمات
اإلرهابية سواء بليبيا أو سورية
مستمرة ،وال تزال الوحدات األمنية
توقف العديد منهم وهم يحاولون
التسلل خلسة إلى ليبيا.

مركز البحرين لحقوق الإن�سان:
 61حالة اعتقال بينهم �أطفال خالل �أ�سبوع
أصدر مركز البحرين لحقوق اإلنسان بيان رصد فيه 61
حالة إعتقال تعسفي بينهم  8اطفال قامت بها السلطات
البحرينية خالل األسبوع األخير من شهر آب الماضي.
وق��ال مركز البحرين لحقوق اإلن��س��ان وف��ق «م��رآة
البحرين» ،إنه رصد  61حالة اعتقال خالل األسبوع األخير
من شهر آب  2015وذلك في الفترة الممتدة من (30 - 24
آب .)2015
وأض��اف المركز« :إن ح��االت االعتقال المذكورة
حدثت في شكل تعسفي وكان بينهم  8أطفال ،فيما
أفرج عن  19شخصا ً من ضمن اإلحصائية المرصودة

في وقت الحق».
وتابع المركز في بيانه «تم اعتقال  42شخصا ً من خالل
مداهمة منازلهم و 7أشخاص تم اعتقالهم من الشارع كما
تم اعتقال  3آخرين من مقهى كوستا و 3من مطار البحرين
الدولي وشخصين من جسر الملك فهد واثنين آخرين بعد
إيقافهم في الشارع في سياراتهم وشخص واحد من نقطة
تفتيش وآخر من قرب البحر».
وفي ما يتعلق بالمحاكمات السياسية فقد رصد المركز
«تأجيل محاكمة  48معتقالً والحكم بالسجن  5سنوات
على  7معتقلين و 3سنوات لمعتقل واحد».

نافيا ً األنباء التي تداولتها بعض
وسائل اإلع�لام ح��ول ترشيح برهم
ص��ال��ح ،ع��ض��و االت���ح���اد ال��وط��ن��ي
الكردستاني ،لتسنم المنصب.
وأش��ار إلى أن القانون ال يسمح
بترشيح مسعود ب��ارزان��ي ليوم
واح��د وليس لس ّنة ،وأض��اف« :أن
األح���د المقبل سيشهد اجتماعا ً
نهائيا ً لجميع األح��زاب واألط��راف
السياسية الكردية لغرض حسم

شمال الموصل االثنين الماضي».
مضيفا ً أن أح��د مقاتلي البيشمركة
أص��ي��ب ويتلقى ال��ع�لاج .وحسب
المجلس ،ف��إن الهجوم تسبب في
ان��ب��ع��اث كمية كبيرة م��ن ال��دخ��ان
األصفر.
وأش��ار المجلس إل��ى أن��ه ال يزال
يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد تلك
ال��ه��ج��م��ات أث��ن��اء األش��ه��ر األخ��ي��رة

التي يشتبه في أنها تحوي مواد
كيماوية.
وفي هذا السياق ،وجهت السلطات
الكردية نداء عاجالً للتحالف الدولي
لتزويد ق��وات البيشمركة بمعدات
الحماية من األسلحة الكيماوية.
وكانت اختبارات قد أجريت على
عينات أخذت من موقع هجوم آخر
في وقت سابق هذا العام قد أثبتت

استخدام الكلور ويجري التحقيق
حاليا ً في حادثين آخرين.
وع��ب��رت منظمة حظر األسلحة
ال��ك��ي��م��اوي��ة ف��ي اله���اي ع��ن قلقها
الشديد بشأن االستخدام المزعوم
ألسلحة كيماوية في المنطقة لكنها
قالت إن قيامها بفتح تحقيق يحتاج
إل��ى تقديم طلب م��ن ب��غ��داد أو من
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.

كيان العدو ي�سعى ( ...تتمة �ص)9
واتهم الفلسطينيين أيضا ً بتضليل الدول األعضاء
من خالل ادعاء أن هذه مبادرة مشتركة مع الفاتيكان.
واعترف إن الفلسطينيين لديهم فيما يبدو ما يكفي من
األصوات لتمرير مشروع القرار.
وف��ي األسبوع الماضي ،أص��درت بعثة الفاتيكان
مذكرة دبلوماسية جاء فيها أنها لن تشارك في رعاية
مشروع القرار ومطالبة بحذف كافة اإلشارات إليها من
المسودة.

وبعد ذلك بعدة أيام ،أصدرت بيانا ً صحافيا ً أكدت فيه
مجددا ً أنها ال تعترض على مشروع القرار الفلسطيني
بشأن رفع أعالم الدول غير األعضاء لكن دون أي إشارة
إل��ى مطلبها السابق ع��دم ذكرها في مشروع القرار.
وأوضحت أنها راضية عن الوضع الراهن.
وزعم سفير العدو لدى األمم المتحدة أن الفاتيكان
أصدر البيان الثاني تحت ضغط من الوفد الفلسطيني
ووفود عربية.

�أحزاب اليمن ترف�ض( ...تتمة �ص)9

«الكرد�ستاني» ينفي تر�شيح برهم �صالح
لرئا�سة كرد�ستان
ن��ف��ى ال���ن���ائ���ب ع���ن ال��ت��ح��ال��ف
الكردستاني فرهاد ق��ادر ،ترشيح
برهم صالح رئيسا ً لمنطقة كردستان
العراق.
وأف��اد موقع «ع��راق القانون» ان
فرهاد قال في تصريح خاص لـ«وكالة
المعلومة»« :إن الكتل السياسية
الكردية في كردستان عازمة على
حسم اختيار رئيس لإلقليم يحظى
بمقبولية جميع األحزاب الكردية»،

ان ما يحدث في المنطقة هو مشروع متكامل لجعل «إسرائيل» هي
الصديق الوفي للمنطقة ،وجعل إيران ومحور المقاومة هما العدو األكبر
لشعوب المنطقة ،واالعتماد في هذا المشروع هو التفكير السطحي ألغلب
شعوبنا العربية وانحصار تفكير المواطن العربي بالقوت اليومي ورفاهية
العيش وعدم التفكير باله ّم األكبر ،وهو العودة إلى العروبة والوحدة
العربية ،فك ّل بلد عربي اآلن منشغل باألمور الداخلية للبلد ذاته وعندما
نتكلم بطريقة شاملة وعندما نقول إنّ المصير مشترك وانّ انتصار او
هزيمة أيّ بلد عربي هو انتصار او هزيمة لجميع البلدان العربية يت ّم الر ّد
علينا بأنّ ح ّل مشكلة البلد أ ْولى من التفكير في شكل شامل ،وهذا هو الخطأ
األكبر ألنّ في العائلة الواحدة عندما يصاب أحد أفراد العائلة بمرض ما
تصاب العائلة كلها بالشلل واإلعاقة...
في الختام اقول إنّ العراق العروبي هو الح ّل الوحيد لعودة العراق الى
سيادة الدول العربية مع الشقيقة سورية ،لترجع (سوراقيا) قوال ً وفعالً
هو الح ّل الوحيد للبلدين...

ملف الرئيس ،الفتا ً إلى أنه في حالة
إخفاق األحزاب على اختيار الرئيس
سنلجأ إلى اقامة انتخابات مبكرة
لغرض اختيار رئيس كردستان من
قبل الشعب».
ي��ذك��ر أن بعض وس��ائ��ل اإلع�لام
ت��ن��اول��ت أن��ب��اء ع��ن اخ��ت��ي��ار الكتل
ال��ك��ردي��ة لبرهم ص��ال��ح لتسليمه
منصب رئيس اإلقليم بعد انتهاء
والية مسعود بارزاني.

وق���ال���ت م���ص���ادر ع��س��ك��ري��ة إن
ع��ددا ً من اآلليات المدرعة التابعة
لميليشيات عبد ربه منصور هادي
دم���رت خ�ل�ال ال��غ��ارة ال��ت��ي أث���ارت
إنقساما ً في صفوف عمالء السعودية
حيث تبادلوا االتهامات في ما بينهم،
ويتهم انصار هادي حزب االصالح
بأنه هو من يعطي احداثيات للطيران
السعودي لقصف مواقعهم وذل��ك
البعادهم ع��ن منافسة ال��ح��زب في
مأرب.
وه��ذه ال��غ��ارة تأتي بعد سلسلة
مشابهة ،حيث أغ��ارت السعودية
على مواقع ومعسكرات لمجموعات
مسلحة مؤيدة لها في أبين ولحج.
على صعيد آخر ،كشفت األحزاب
والمكونات السياسية اليمنية عن
اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وطنية
خ�لال ع��ش��رة أي���ام .وخ�ل�ال مؤتمر
صحافي في العاصمة صنعاء أعربت
األح��زاب عن رفضها لنتائج لقاءات
مسقط واعتبرتها م��ج��رد ل��ق��اءات
عابرة ،محملة ال��ع��دوان السعودي
م��س��ؤول��ي��ة ع���دم ال��خ��روج بحلول
ايجابية.
وانتهت مشاورات وصفت بالجادة
والمثمرة بين القوى واألحزاب اليمنية
إلى تشكيل حكومة وطنية في غضون
 10أيام إلدارة البالد ،وهذا أبرز ما
كشفت عنه األح����زاب والمكونات
السياسية اليمنية في مؤتمر صحافي
عقدته ف��ي صنعاء عبرت فيه عن
أسفها لتلكؤ بعض القوى السياسية

في سد الفراغ القائم في إدارة البالد
خالل الفترة الماضية.
وصرح ممثل حركة «أنصار الله»
حمزة الحوثي ف��ي المؤتمر قائالً:
«أك��دن��ا ال��ي��وم على م��وق��ف متقدم
متعلق بموضوع مأل الفراغ القائم في
السلطة االنتقالية ،وأكدنا أن هناك
م��ش��اورات عميقة وج��ادة ومتقدمة
ن��ت��وق��ع أن تفضي خ�ل�ال العشرة
أي��ام المقبلة كحد أدن��ى إلى تشكيل
حكومة وطنية على األقل من ضمنها
المؤسسات المتكاملة.
وك���ش���ف���ت األح��������زاب وال���ق���وى
السياسية عن نتائج المفاوضات
التي ج��رت في مسقط ،مؤكدة أنها
كانت مجرد لقاء لتقريب وجهات
النظر ،ومنوهة إل��ى أن السعودية
والتحالف ال يريدان لليمن أن يصل

إلى أي اتفاق ينهي األزمة الراهنة.
إل��ى ذل���ك ،دان���ت منظمة حقوق
اإلن��س��ان «هيومن رايتش ووت��ش»
أم��س «االنتهاكات الخطيرة» التي
ترتكبها القوات الحكومية اليمنية
والمتمردون الحوثيون ضد مدنيين
ومقاتلين معتقلين في عدن.
وتحدثت المنظمة عن إعدامات
تعسفية نفذها مقاتلون جنوبيون
(م��رت��ب��ط��ون ب��ال��ق��وات الحكومية
الموالية للرئيس عبد رب��ه منصور
هادي) في سبعة مقاتلين حوثيين
على األقل.
وأضاف بيان المنظمة أن الحوثيين
من جهتهم احتجزوا مدنيين بطريقة
غير مشروعة وأساؤوا معاملتهم في
المدينة الساحلية ،بحسب تعبير
البيان.

يذكر أن بعثة األمم المتحدة تستعد لرعاية جولة جديدة حاسمة من
المحادثات في جنيف على أمل التوصل إلى اتفاق يمهد الطريق أمام توقيع
األطراف المتنازعة على اتفاق.
ولم يشارك المؤتمر الوطني العام المنتهية واليته في جولة المحادثات في
الصخيرات قرب الرباط األسبوع الماضي ،وهو يطالب بإدخال تعديالت على
مسودة اتفاق وقعت من طرف واحد قبل أسابيع.
وينتظر أن يؤدي الحوار بين طرفي النزاع إلى التوقيع على اتفاق بحلول
 20أيلول الجاري ،والبدء في تطبيقه خالل فترة شهر بعد ذلك.
وينص االتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد
لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
من جهة أخرى ،ضبط خفر السواحل اليوناني سفينة شحن محملة بكمية
من األسلحة كانت في طريقها من تركيا إلى ليبيا ،علما ً أن األمم المتحدة تفرض
حظرا ً على شحنات األسلحة لليبيا.
وداهم زورق تابع لخفر السواحل السفينة على بعد  20عقدة بحرية إلى
الشمال الشرقي من جزيرة كريت .وتمت مرافقة السفينة التي يصل عدد أفراد
طاقمها إلى سبعة وأبحرت من ميناء اإلسكندرونة إلى ميناء هيراكليون على
الجزيرة اليونانية.
وقال مسؤول في خفر السواحل طلب عدم ذكر اسمه «يتم التحقيق مع طاقم
السفينة وسيجرى فحص محتوى الحاويات».
ولم يقدم خفر السواحل المزيد من التفاصيل في شأن نوع األسلحة التي
كانت على متن السفينة أو مالكها.

مو�سكو تنفي �إر�سال ( ...تتمة �ص)9
وبحسب النشرة فإن عسكريين روسا ً مع معدات كانوا قد تمركزوا
في إحدى القواعد الجوية السورية في ضواحي دمشق ،تمهيدا ً إلشراك
الطائرات والمروحيات الهجومية في غارات جوية ضد التنظيم.
ويأتي النفي الروسي في وقت أظهرت صور ملتقطة لغارات جوية
فوق مناطق االشتباك في غرب محافظة ادلب السورية ،طائرات سوخوي
« ،»SU-27 & SU-34حيث تعتبر هذه الطائرات الحديثة من األنواع
غير المستخدمة في القوات الجوية السورية.
الى ذلك ،استشهد عشرة أشخاص وجرح أكثر من خمسين آخرين،
بحسب مصادر أهلية ،بتفجير إرهابي بحافلة ركاب صغيرة في ساحة
الح ّمام في منطقة بسنادا في مدينة الالذقية السورية.
وأشارت وكالة «سانا» الرسمية لألنباء إلى وقوع أضرار مادية كبيرة
في السيارات وفي منازل المواطنين وممتلكاتهم ،وأوضحت أنّ السيارة
كانت مركونة أمام مدرسة في الساحة على اطراف المدينة.
وتعتبر المنطقة التي استهدفها التفجير اإلرهابي من المناطق الشعبية
الفقيرة والتي تعج بالسكان والنازحين الذين توافدوا بأعداد كبيرة اليها
من مناطق سورية مختلفة.
وكانت قوات األمن السورية فككت في وقت سابق سيارتين مفخختين
بكميات كبيرة من المواد شديدة االنفجار ح��اول إرهابيون إدخالهما
إلى داخل مدينة الالذقية ،وألقت القبض على عدد من أفراد المجموعة
المسؤولة عن تفخيخ السيارتين.
وفي دمشق ،استشهد طالبان سوريان وج��رح  14بسقوط قذائف
ه��اون على كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية وسط العاصمة
السورية ،في حين أسفر تساقط عدد من قذائف الهاون في مناطق ساحة
الرئيس وحي الوحدة في مدينة جرمانا عن استشهاد  4مدنيين وجرح
 40آخرين بينهم ثالثة اطفال ،اضافة الى أضرار مادية كبيرة بالمنازل
والممتلكات.
الى ذلك ،تمكنت وح��دات من الجيش السوري مدعومة بمجموعات
من حزب الله والحزب السوري القومي االجتماعي من التقدم مجددا ً في
مدينة الزبداني ،عقب اشتباكات عنيفة مع الفصائل المسلحة االرهابية،
وفرضت السيطرة على مساحة  75 – 70في المئة من مساحة المدينة
القريبة من الحدود السورية اللبنانية ،بينما تتعرض مناطق في بلدة
بقين القريبة من الزبداني ومناطق في بلدة مضايا إلى قصف من قبل
مدفعية الجيش السوري.
إلى ذلك ،أفادت مصادر بأن االشتباكات تجددت بين وحدات الجيش
السوري والفصائل المسلحة اإلرهابية في محيط إدارة المركبات بحرستا
في غوطة دمشق الشرقية ،ما أسفر عن مقتل  3مسلحين.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1والية أميركية
2 .2حين ،بلدة لبنانية
3 .3ضعف ،تدعم بالمال ،سقتم
4 .4دولة أوروبية ،حكى
5 .5مدينة تركية ،نبسطها
6 .6سرقنا ،وضعت له عالمة ليعرف بها
7 .7نوتة موسيقية ،جزيرة بريطانية تجاه اسكتلندا،
سقي
8 .8يثنوا على ،يقرعون الجرس
9 .9كامل ،سنوات ،خاصتنا
1010للنداء ،الهواء النقي
1111أحيد عن ،أخفى السر ،صاح التيس
1212غير مطبوخ ،عزاء ،الوعاء الكبير

1 .1عاصمة والية نفادا
2 .2والية أميركية ،للتفسير
3 .3للنفي ،وبّخ ،قبيح المظهر
4 .4يزيل الشعر من الجسد ،بكى ،ذكر األفعى
5 .5مرفأ في البرازيل ،نوتة موسيقية
6 .6هدّدكم ،وكالة أنباء عربية
7 .7نوتة موسيقية ،يغ ّنج ،يضرب بقبضة اليد
8 .8ننساق إلى األمر ،نضجت الثمار
9 .9يحصي ،صوت الحمام ،أداة جزم
1010أخذ الثأر ،نتبع
1111أش��ار باليد ،جزيرة دانماركية كبيرة شمال شرق
كندا
1212حيوان قطبي ،مدينة إيطالية ،من الحبوب
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،263587194 ،591423867
،142678953 ،487196325
،835941276 ،976352418
،758239641 ،319764582
624815739

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1بيكو بوليفر  ) 2يعوق ،نا،
تندم  ) 3ن��ال ،اشمون ،ع ع ) 4
ادونيس ،دانتك  ) 5لير ،رتالها 6
) االردن ،سا  ) 7يمدان ،غامبيا

 ) 8دي���ون ،ات ،أت��ل��ف  ) 9ال،
سألناه ،ار  ) 10نأمن ،ناكرات 11
) مرغمه ،رأس  ) 12نوح ،يرسا،
دين.
عموديا:
 ) 1بين الويدان  ) 2يعادي،

ميالنو  ) 3ك��ول��ورادو ،م��رح ) 4
وق ،النسنغ  ) 5اي��ران ،مي ) 6
ونشستر ،النهر  ) 7الم ،لدغتنا 8
) ودانا ،اكرا  ) 9فتناه ،ماهرا 10
) ان ،ناسبت ،اسد  ) 11ردعت،
ايالت  ) 12معكم ،افر ،جن.

 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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Hitman: Agent 47
ف��ي��ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة زكريا
كوينتو من اخراج الكسندر باتش.
مدة العرض  108دقيقة،ABC) .
كونكورد ،الس ساليناس ،ابراج،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
We Are Your Friends
ف��ي��ل��م درام������ا ب��ط��ول��ة فانيسا
ل���ي���ن���غ���ي���س م�����ن اخ���������راج م���اك���س
ج�����وزي�����ف .م������دة ال�����ع�����رض 96
دق���ي���ق���ة ،ABC( .ك���ون���ك���ورد،
الس س��ال��ي��ن��اس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).
Trainwreck
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة ديفن
فابري من اخراج جود اباتو .مدة
ال��ع��رض  125دق��ي��ق��ة،ABC (.
الس ساليناس ،سينمال ،امبير،
سينما سيتي).
No Escape
فيلم تشويق بطولة الي��ك بيل
من اخراج جون اريك دويل .مدة
ال��ع��رض  103دق���ائ���ق،ABC( .
سينما سيتي ،اسباس ،سينمال،
غاالكسي).
Evolution Man
فيلم تصويري بطولة واخراج
جامل ديبوزي .مدة العرض 95
دق��ي��ق��ة( .سينما س��ي��ت��ي ،ديونز،
امبير ،فوكس).
The Man from
UN.C.L.E
ف��ي��ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة اليسيا
فيكاندر من اخراج غاي ريتشي..
مدة العرض  116دقيقة،ABC( .
ك����ون����ك����ورد ،الس س���ال���ي���ن���اس،
سينما سيتي ،اس��ب��اس ،ديونز،
غاالكسي).

