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الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

البرلمان العراقي ( ...تتمة �ص)9

وقالت مصادر نيابية إن المجلس
ص��وت بالغالبية ،خ�لال جلسته
الـ 14أمس ،على إحالة التقرير الى
القضاء من دون قراءته ،فيما كشف
النائب محمد الكربولي أنه من المقرر
أن يعرض التقرير على النائب العام
ورئ��ي��س ال����وزراء ح��ي��در العبادي
ال��ذي يملك حق اإلح��ال��ة للمحاكم
العسكرية.
من جهته ،أعلن رئيس مجلس
ال���ن���واب س��ل��ي��م ال��ج��ب��وري ،بعد
التصويت أن المجلس ليس لديه
ال��ح��ق ب��ح��ذف أي اس���م ورد في
تقرير سقوط الموصل ،فيما أشار
إلى أن التقرير كتب بحيادية ولم
يستثنِ فقرة وال اسما ً ولم يخضع
للضغوط.
وك��ان ن��واب كتلة دول��ة القانون
قد رأوا في بيان لهم ان التقرير الذي
صدر مؤخرا ً من قبل لجنة التحقيق
البرلمانية ح��ول سقوط الموصل
وح���دد اس��م��اء باعتبارها مقصرة
في سقوط المدينة من بينها رئيس
ال��وزراء السابق رئيس ائتالف دولة
القانون ن��وري المالكي بيد تنظيم
«داعش» االرهابي ،هو تقرير مسيس.
وفي أول رد من دولة القانون على
اتهام المالكي طالب ن��واب ائتالف
دول���ة ال��ق��ان��ون ،رئ��ي��س البرلمان
سليم الجبوري بحذف اسم زعيم
االئتالف ن��وري المالكي من تقرير
لجنة سقوط الموصل ،فيما هددوا
باالستقالة واالنسحاب من البرلمان
في حال عدم حذفه.
وكانت النائبة عن ائتالف دولة
ال��ق��ان��ون ع��واط��ف نعمة وصفت
االحد ،تقرير لجنة التحقيق بسقوط
الموصل الذي سربته بعض وسائل
اإلعالم بأنه «مسيس» ،عازية ذلك
الى أن التقرير حمل رئيس الوزراء
السابق المسؤولية وأغفل دور رئيس
منطقة كردستان مسعود البارزاني،
داعية الى استبدال رئيس اللجنة

حاكم الزاملي بشخص آخر لعدم
حياديته.
وق��ال��ت نعمة ف��ي بيان لها :إن
«ت��ق��ري��ر لجنة التحقيق بسقوط
الموصل بحسب ما نشرته بعض
وسائل اإلعالم يفتقر ألبسط شروط
الحيادية والموضوعية في جميع
جوانبه» ،مبينة أن «التقرير يح ّمل
بالدرجة االول���ى المالكي وبابكر
زي��ب��اري المسؤولية ع��ن انهيار
الجيش واحتالل الموصل من قبل
تنظيم داعش اإلرهابي».
وأضافت أن «التقرير أغفل ذكر
مسعود بارزاني المستفيد األول من
سقوط الموصل وتم استبداله ببابكر
زيباري» ،الفتة الى أن «هناك العديد
من األدلة والوثائق والفيديوات التي
تثبت إصدار بارزاني أوامر لضباطه
وجنوده باالنسحاب وعدم التصدي
لداعش بحجة انهم يقاتلون الجيش
الصفوي».
ميدانياً ،واص��ل مقاتلو الحشد
الشعبي والقوات العراقية حربهم
ضد إره��اب «داع��ش» وتمكنوا من
صد هجو ٍم لمسلحي التنظيم بثالث
سيارات مفخخة في المحور الغربي
من محافظة األنبار.
ه��ذا و ُقتل مسؤول قاطع شمال

ال��ف��ل��وج��ة ف��ي «داع�����ش» المدعو
«أب����وع����زام» ،خ�ل�ال ص��د ال��ق��وات
العراقية المشتركة هجوما ً لمسلحي
التنظيم في قرية البو عكاش شمال
الفلوجة.
إلى ذلك ،سيطرت القوات العراقية
المشتركة ع��ل��ى م��ح��ور دف��اع��ات
مسلحي «داعش» بمنطقة حصيبة
شرق الرمادي خالل عمليات تحرير
المحور الشرقي للمدينة.
وفي سياق متصل ،أعلن قائمقام
قضاء حديثة عبدالحكيم الجغيفي،
أمس ،عن مقتل وإصابة العشرات
م���ن ع��ن��اص��ر «داع������ش» بقصف
استهدف رتالً للتنظيم غرب القضاء
في محافظة األنبار.
أما قضاء بيجي شمال تكريت،
فقد شهد تحرير تلة البو جراد في
قضاء بيجي شمال تكريت ،وفتح
الطريق الرابط مع مصفى بيجي،
على ما أعلنت «كتائب حزب الله».
كما ُقتل  15مسلحا ً من تنظيم
«داع���ش» باشتباكات مع القوات
ال��ع��راق��ي��ة ال��م��ش��ت��رك��ة ،ح��س��ب ما
أعلنت وزارة الداخلية العراقية ،في
وقت تصل قطعات عسكرية كبيرة
إل��ى القضاء لدعم ال��ق��وات األمنية
الموجودة فيها.

اعتقال  300امر�أة في البحرين منذ 2011
أنّ البحرين تع ّد أكثر دولة من ناحية عدد المعتقالت ،ففي
عام  2014ت ّم اعتقال  31امرأة ،أفرج الحقا ً عن بعضهنّ ،
وغيرهنّ ال يزلن وراء القضبان ،ومنذ عام  2011ت ّم القبض
على أكثر من  300امرأة ،وتعذيبهنّ ألنهنّ ع ّبرنّ عن دعمهنّ
لحقوق اإلنسان والدعوة الى اإلصالح.
ولفتت السلمان إلى أنّ الصورة الظاهرة هي أنّ الحكومة
البحرينيّة تتب ّنى قضايا النساء بدرجة متقدّمة على القوى
السياسيّة ،خصوصا ً بعد توقيعها على االتفاقيّات الدوليّة،
البحريني في
لكن في الوقت نفسه جميع من ع ّينهنّ النظام
ّ
المناصب القياديّة من النساء ينتمين إلى العائلة الحاكمة
أو محسوبات على تيّار المواالة ،وذلك لتجميل صورة
المرأة العالميّة أو لبس رداء مخالف للحقيقة من دون أداء
حقيقي.
دور
ّ

قالت مسؤولة شؤون المرأة والطفل والعالقات الدوليّة
في مركز البحرين لحقوق اإلنسان نضال السلمان ان
السلطات البحرينية اعتقلت منذ عام  2011أكثر من 300
امراة بتهم سياسية.
وأفاد موقع «منامة بوست» نقالً عن نضال السلمان،
يتوجب على الحكومة البحرينيّة أن تو ّفر االحترام
أ ّنه
ّ
والكرامة لل ّنساء ،اللذين تعهّدت بإظهارهما في العديد من
الدولي الخاص
المعاهدات القانونيّة الدوليّة ،مثل العهد
ّ
بالحقوق المدنيّة والسياسيّة واتفاقيّة سيداو ،مشيرة إلى
التعسفي ،فضالً عن
وجود العديد من النساء قيد االعتقال
ّ
تع ّرضهن إلى الكثير من التعذيب وفصل من العمل ،لمج ّرد
التعبير عن رأ ّيهنّ ومطالبتهنّ بالحريّة.
وأشارت في حوار مع صحيفة «المغرب اإلخباريّة» إلى

وتابع «إننا نرى أن السبيل الوحيد لتسوية األزمة
السورية يحمل طابعا ً سياسياً .إننا نشاطر االتحاد
الروسي موقفه من هذه المسألة ،وإن هذا التطابق في
المواقف سيستمر».
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية أن
الفروف وظريف أكدا تقارب مواقف بلديهما إزاء ضرورة
إعادة االستقرار إلى الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،األمر
ال��ذي سيمكن الدولتين من إح��راز قدر أكبر من تنسيق
جهودهما ،سيما في إطار «مساهمتهما في تسوية النزاعات
في سورية والعراق واليمن ،وتعزيز تصديهما المشترك
للتهديد الناجم عن تنظيم الدولة اإلسالمية وغيره من
الجماعات المتطرفة».
وم��ن الالفت أن زي��ارة ظريف إل��ى موسكو تأتي بعد
مناقشات مكثفة مكرسة للملف السوري أجرتها وزارة
الخارجية الروسية األسبوع الماضي ،مع وزير الخارجية
السعودي عادل الجبير و 3وفود للمعارضة السورية .كما
يواصل الفروف في مناقشاته بشأن سبل تسوية األزمة
السورية مع نظيره األميركي جون كيري عبر الهاتف.
وفي السياق ،بحث ميخائيل بوغدانوف نائب وزير
الخارجية ال��روس��ي م��ع السفير األلماني ل��دى روسيا
روديغيروم فريتش أمس عرضا ً روسيا ً بتشكيل جبهة

م�ؤتمر دفاعي ( ...تتمة �ص)9
المعادي ،وما يؤكد ذلك تصريحات وزير الدفاع اإليراني الذي أعلن
فيها ان المتخصصين اإليرانيين قادرون على تصميم وصنع مختلف
انواع المعدات واالنظمة العسكرية استنادا ً إلى نوع التهديدات التي
تواجهها البالد ،مؤكدا ً ان إيران حققت انجازات كثيرة في قطاع الجو
والفضاء واستغنت عن األجانب في هذا القطاع ،أضف إلى ذلك الرسائل
التي وجهتها روسيا إلى دول الغرب بدءا ً من العرض العسكري الكبير
بمناسبة اعياد النصر في الحرب الوطنية العظمى الذي تم في  9أيار من
العام الحالي ،وكذلك المناورات الصينية الروسية المرعبة التي بدأت
في  17ايار.
فمع ما شهدناه من متغيرات سياسية متسارعة وتحالفات جديدة
في اآلونة األخيرة بحيث بات العالم يشهد خمسة قوى استراتيجية
كبرى متمثلة في أميركا وأوروبا والصين وروسيا وإيران وبما ان أميركا
وأوروبا حليفان استراتيجيان وان أي تقارب روسي -إيراني -صيني
من شأنه ان يؤثر على المكانة االستراتيجية األميركية والتحفيز الكبير
ليس فقط ألميركا ولكن بالنسبة للدول األوروبية أيضاً ،فالنهوض
الصيني -اإلي��ران��ي يشكل تحديا ً ال مثيل ل��ه بالنسبة ال��ى الغرب
وأميركا.
وم��ع التحالف ال��روس��ي -الصيني -اإلي��ران��ي ال��ذي منع المحور
االميركي -األوروب���ي من تحقيق اجنداته ،وم��ع إع�لان وزي��ر الدفاع
اإليراني عن المؤتمر الدفاعي المشترك يبقى السؤال كيف ستتلقى الدول
الغربية وأميركا هكذا تحالف عسكري مشترك بين طهران وموسكو
وبكين ،وبالذات بعد القلق الذي عاشته كل من أميركا والدول األوروبية
بعد التقارب بين موسكو وبكين حيث شهدت العالقة تطورا ً ملحوظا ً
بعد تولي فالديمير بوتين رئاسة روسيا وزاد التقارب بين البلدين في
اطار منظمة شنغهاي للتعاون والتي أثارت قلق واشنطن في شكل كبير
واتضح في ما بعد أنها مشروع لحلف عسكري كبير.

واسعة للحرب ضد اإلرهاب لمكافحة تنظيم «داعش».
وقالت الخارجية الروسية في بيان إن بوغدانوف بيّن
للسفير أن العرض الروسي لتشكيل هذه الجبهة الدولية
الواسعة بالتوافق مع أسس القانون الدولي يهدف إلى
الوقوف بفاعلية في وجه «داعش» وغيره من التشكيالت
اإلرهابية.
وذكر البيان أنه جرى تبادل اآلراء حول الجوانب الراهنة
في تطورات الوضع بالشرق األوسط والتركيز على مسألة
تسوية األزمة السورية سياسياً ،باإلضافة إلى الصراع
المسلح في اليمن.
ميدانياً ،واصلت وح��دات الجيش السوري مدعومة
بمجموعات م��ن ح��زب الله وال��ح��زب ال��س��وري القومي
االجتماعي «نسور الزوبعة» تقدمها في مدينة الزبداني،
و تمكنت من السيطرة على  46كتلة بناء جديدة داخل
المدينة.
وخ��اض��ت وح���دات الجيش اش��ت��ب��اك��ات عنيفة مع
المسلحين أثناء تقدمها من حي الجمعيات باتجاه ساحة
العجان وساحة الجسر ومن ساحة المحطة وسكر برهان
باتجاه مركز المدينة ،في حين أحكمت وح��دات أخرى
سيطرتها الكاملة على حي ال��زه��رة وال��ح��ارة الغربية
بالكامل من مسجد قلعة الزهرة وصوال ً إلى مسجد بردى.

فتح معبر رفح � 4أيام

ناديا شحادة

ال�صهيو ـ «داع�شية» ( ...تتمة �ص)9

أعلنت السلطات المصرية أمس فتح معبر رفح الحدودي
مع قطاع غزة في االتجاهين لـ 3أيام أخرى.
وأف��اد مصدر ب��أن العبور بمعبر رف��ح ب��دأ من الجانب
الفلسطيني ومنحت أولوية المرور للمرضى والمعوقين
والحاصلين على تأشيرات إقامة في مصر ودول أخرى.
إلى ذلك ،قال مصدر في مطار القاهرة إن  32فلسطينيا ً
وصلوا إلى المطار من دول مختلفة لدخول غزة .ويمثل المعبر

والتجارب السابقة ،وت��درك ان التهديد الناشئ من ثقافة اإلره��اب
يتعدى دول المنطقة ليصل إلى كل العالم ،وخصوصا ً الدول الحاضنة
والداعمة له» ،فقد تبع هذا القول قول وتحذير سوري آخر أخذ مساحته
في اآلذان بعد تحذير الرئيس االسد في  28حزيران الماضي من أخطار
االرهاب التكفيري الذي يتعرض له الشعب السوري بدعم مباشر من
أطراف إقليمية وبغطاء من الدول الغربية التي تتدعي محاربتها له،
لذلك كان الكالم «االسرائيلي» األخير عن عدم تشكيل تنظيم «داعش»
خطرا ً على الكيان يحمل في طياته تسويقا ً لمشروع قديم جديد ضد
سورية والمنطقة ،وما جاء من تصريح أميركي بأن طائرات اميركا
ستقصف الجيش ال��س��وري إذا اع��ت��رض المسلحين ال��ذي��ن دربتهم
الواليات المتحدة في تركيا إال جزء من هذا المشروع ،فال بد من دعم
لوجستي مختلف األشكال المتداد واستمرار اإلره��اب ليكون الطريق
الواصل بين أنقرة والكيان «اإلسرائيلي» هو طريق آمن للتنظيمات
اإلرهابية ،فهو ما عبرت عنه في مضامينها التصريحات «اإلسرائيلية»
باعتراف القادة العسكريين والسياسيين ،ليتوضح جليا ً األزدواجية
في المعايير والرياء والكذب السياسي الذي أخذ في طوفانه المنظمات
الدولية الداعية لمكافحة اإلره��اب ،ليطفو على سطحه زبد االره��اب
«ال��داع��ش��ي» ال��ذي يقع ف��ي تحالف «دم» م��ع الكيان «اإلسرائيلي»
المرتبط به في إيديولوجية موحدة عكستها االنتهاكات «اإلسرائيلية»
المتكررة على الشعب الفلسطيني ودول المقاومة التي تحارب اليوم
نفس اإليديولوجيا االرهابية ولكن في شكل مستنسخ ،ليكون االرهاب
هو حريق يصعب السيطرة عليه وال بد له من أن يدخل سرا ً أو علنا ً
إلى النشاط االميركي الصهيوني العربي الرسمي الذي ارتبط بشراكة
وثيقة مع االرهاب التكفيري على خط المواجهة مع سورية ،فـ «الفوبيا
االسالمية» التي ينشرها تنظيم «داعش» اإلرهابي تخدم في جذورها
مصلحة الكيان «اإلسرائيلي» الذي يقف متفرجا ً اليوم على الفوضى
الحاصلة في المنطقة ،بينما يمد يده إلى جيبه سرا ً لدعم االرهاب ،فهل
ما سيظهر من أسرار سيكشف ما في الجيب؟ أم أن «تحالف الدم» لم يعد
يحمل جيوبا ً ممتلئة؟

المنفذ الوحيد على الخارج بالنسبة الى سكان القطاع البالغ
عددهم نحو  2مليون نسمة .وكانت السلطات المصرية قررت
إغالق معبر رفح بعد هجوم أسفر عن مقتل عشرات الجنود
في شبه جزيرة سيناء في تشرين األول العام الماضي ،كما
أقامت منطقة عازلة على طول الحدود مع غزة.
وباتت القاهرة منذ ذلك الحين ،تفتح المعبر جزئيا ً في
شكل متقطع لبضعة أيام.

تون�س :القب�ض على خلية تتبنى فكر «داع�ش»
أعلنت الداخلية التونسية القبض
على «خلية إرهابية» تتبنى فكر تنظيم
«داع��ش» ،كانت تنوي تنفيذ هجمات
إره��اب��ي��ة ت��س��ت��ه��دف وح����دات األم��ن
والجيش بوالية بنزرت شمال تونس.
وج��اء ف��ي بيان ل���وزارة الداخلية
التونسية ،أول من أم��س ،أن «الفرقة
الوطنية لألبحاث في جرائم اإلرهاب
التابعة للحرس الوطني ،تمكنت من
اإلط��اح��ة بخلية إرهابية تتبنى فكر
داعش» ،وهي المرة األولى التي تعلن
فيها الداخلية التونسية عن اإلطاحة
بخلية تتبنى فكر التنظيم ،بينها عنصر
وصفته بالخطير جداً.
وأك����دت ال��داخ��ل��ي��ة التونسية أن
«العنصر اإلره��اب��ي ال��ذي تم القضاء
عليه ف��ي الكمين ال��ذي نفذته ق��وات
الحرس الوطني بجبل سمامة بمنطقة
أوالد عباس ،جزائري الجنسية ،وملقب
بهارون ،ويعد من العناصر الخطيرة
ج���دا ً ال��ت��اب��ع��ة لتنظيم «ال��ق��اع��دة»
بالمغرب اإلسالمي ،وهو قيادي بارز
في كتيبة عقبة بن نافع».

فاديا مطر

ا�ست�شهاد �شاب ( ...تتمة �ص)9

وألقت قوات األمن التونسية القبض
على عشرات المتشددين في إطار حملة
واسعة تقودها الحكومة التونسية منذ
االعتداء اإلرهابي على منتجع سياحي
بسوسة أواخر حزيران وأسفر عن مقتل
 38سائحا ً معظمهم بريطانيون.
وف��ي س��ي��اق متصل ،قتلت ام��رأة
وأصيب رجل غرب تونس حين أطلق
عسكريون النار على سيارتهما ظنا ً

وأش��ار دغلس بأن قوات االحتالل تحول دون الوصول إلى جثمان
الشهيد أو التعرف إلى هويته.
من جهته ذك��ر موقع (« )0404االسرائيلي» ،أن «ق��وات الجيش
الصهيوني أطلقت  4رصاصات على الشاب وتركته ينزف».
وك��ان الجيش «اإلس��رائ��ي��ل��ي» زع��م أن��ه أطلق ال��ن��ار على المواطن
الفلسطينــي بعد طعنه جنديا ً في المنطقــة ،فيمــا ذكــرت مصادر
طبيــة «إسرائيليــة» أن الجندي أصيب في شكل طفيــف وال خطــر على
حياته.
وعمدت قوات االحتالل إثر جريمتها إلى إغالق حاجز زعترة العسكري
والتشديد على المارة عبر حاجز حواره ،إضافة إلى انتشار موسع على
الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله .
كما قامت ق��وات االح��ت�لال بعمليات تمشيط واسعة في المنطقة
المحيطة بالحاجز واستقدمت العشرات من اآلليات العسكرية والجنود
الذين فرضوا طوقا ً كامالً على حاجز زعترة.

منهم أن��ه��ا ت��ع��ود لعناصر مسلحة،
بحسب ما أفاد الناطق الرسمي باسم
وزارة الدفاع.
وقال الناطق بلحسن الوسالتي أنه
على إثر ورود معلومة بوجود سيارة
مشبوهة على متنها أف��راد مسلحون،
بمنطقة فوسانة بوالية القصرين ،تم
توجيه قوة عسكرية العتراضها مساء
السبت.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1شاعر سوري من رواد الشعر الحديث ،متشابهان
2 .2مدينة ألمانية ،مصيف لبناني
3 .3يكاتب ،أصلحا البناء
4 .4يشاركا في العمل ،دعى بالويل
5 .5أعلم باألمر ،قائد السفينة ،متشابهان
6 .6عاصمة أوكرانيا ،لسان النار
7 .7يراع ،عبيد ،برز
8 .8للتفسير ،حرف عطف ،عاصمة أوروبية
9 .9قرية لبنانية ،إتهم
1010تقال قبل األغاني الشعبية ،أمر عظيم ،مدينة فرنسية
1111يشي ،نحامي عن ،للنداء
1212من الفاكهة الصيفية ،نفارق

1 .1عالم بالغيب ،إسم يطلق على نهر الليطاني في لبنان
بين مرجعيون ومصبه في المتوسط
2 .2مدينة سويسرية ،من الحمضيات
3 .3اصاهركم ،اطلب فعل األمر
4 .4مدينة إيرانية ،مدينة في جنوب فرنسا
يعجل البيع ،ضمير متصل
5 .5باسهّ ،
6 .6والد (بالعامية) ،الموصل بين الساعد والعضد ،مدينة
ألمانية
7 .7رفاق السن ،يرغبا باألمر
8 .8رقد ،الحديث ،عمل مبدع
9 .9يجمعونه عن األرض ،خوف شديد
1010حرف أبجدي ،يجالس على الشراب
1111للتفسير ،منحت ،سجين
1212أحصل عليه ،سالم ،سعل
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،812943576 ،395267481
،478326195 ،764158932
،956471328 ،123589647
،289614753 ،531792864
647835219

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ام��ي��ن ال��ري��ح��ان��ي ) 2
ليمون ،نلوم  ) 3تل ،اسبانيا 4
) واترلو ،انسلن  ) 5ننم ،هنأت،
دل  ) 6كوريا ،لين ،اا  ) 7حم ،ام،

يتكل  ) 8برازيليا ،لمع  ) 9ري،
حرمناهم  ) 10يحبان ،امدحكم
 ) 11النمس ،رم��ان  ) 12بند،
المها ،سن.
عموديا:
 ) 1التون كوبري  ) 2ميالنو،

ريحان  ) 3ي��م ،تمرحا ،بلد ) 4
نوار ،يمزحان  ) 5انسله ،يرنما 6
) بون ،الم ،سل  ) 7ربا ،المينا ) 8
نأتي ،اامره  ) 9حنين ،ني ،هدما
 ) 10االسد ،تلمحا  ) 11نو ،االكم،
كنس  ) 12يمرن ،العلم.

 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 Gift
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة واخ���راج
ج��وي��ل ادغ��رت��ون .م��دة العرض
 108دق�ي�ق��ة( .ف��وك��س ،سينما
سيتي ،امبير ،سينمال،ABC ،
كونكورد).
– Mission: Impossible
Rogye Nation
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ت��وم
ك��روز من اخ��راج كريستوفر ما
كوري .مدة العرض  131دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).
Inside Out
فيلم ت�ص��وي��ري ب�ط��ول��ة امي
بولير من اخ��راج بيتي دوكتير.
مدة العرض  93دقيقية،ABC( .
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Pixels
ف �ي �ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة ادم
س ��ان ��دل ��ر م� ��ن اخ � � ��راج ك��ري��س
ك��ول��وم�ب��س .م��دة ال �ع��رض 100
دق �ي �ق��ة ،BC( .اب � ��راج ،سينما
سيتي ،ديونز ،غاالكسي).
Ant-Man
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة هايلي
ات��وي��ل م��ن اخ���راج ب�ي�ت��ون ريد.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  117دق��ي��ق��ة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
غاالكسي).
Ted 2
ف �ي �ل��م ك��وم��ي��دي م ��ن اخ� ��راج
سيث ماك ف��ارالن .مدة العرض
 115دق��ي��ق��ة ،ABC( .الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
ابراج ،غاالكسي).

