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تتمات  /ت�سلية
القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

«�سكود بالي�ستي» ( ...تتمة �ص)9

وق��ال الناطق الرسمي للقوات المسلحة
اليمنية« ،إن استمرار العدوان في استهداف
األبرياء ومقدرات الشعب اليمني جرائم حرب
ك��ان سكوت المجتمع الدولي عنها جريمة
اكبر وهو ما دفع الجيش ولجانه الشعبية
على التعامل بالرد لكن بأخالقية األبطال
من دون استهداف االب��ري��اء من المواطنين
السعوديين».
وكان قد قتل اربعة جنود سعوديين خالل
معارك على ال��ح��دود فيما تعرضت مواقع
عسكرية س��ع��ودي��ة ع��دة للقصف م��ن قبل
الجيش واللجان الشعبية.
ك��م��ا أس � َق��ط ال��ج��ي��ش اليمني وال��ل��ج��ان
الشعبية طائر َة استطالع اماراتية في منطقة
مكيراس بين محافظتي ابين والبيضاء جنوب
البالد ،فيما استولت القوات اليمنية على ثالث
مدرعات اماراتية ودمرت ثالث آخريات .
على الصعيد ذات��ه أك��دت القوات اليمنية
المشتركة سيطرتها المطلقة على موقع
الخوبة العسكري بعد عملية اقتحام من قبل
القوات الخاصة.
ووزع اإلعالم الحربي اليمني مشاهد تظهر
عملي َة االقتحام التي جرت االثنين الماضي،
ويعد الموقع العسكري من بين أهم المواقع
في مدينة الخوبة بإمارة جيزان.
وباغتت القوات المشتركة حامي َة الموقع،
حيث فر الجنود السعوديون تاركين عشرات
اآلليات والمدرعات العسكرية اضافة الى
أطنان من األسلحة والذخيرة .
وحذرت قيادة قوات الحرس الوطني في
السعودية جنودها من مغادرة مواقعهم على
الحدود الجنوبية مع اليمن ،في ظل تصعيد
الجيش اليمني واللجان الشعبية للعمليات
باتجاه مواقع وأهداف عسكرية.
وت���داول ناشطون وشبكات يمنية على
مواقع التواصل االجتماعي وثيقة ل��وزارة
الحرس الوطني السعودي ،تمثل تعميما ً إلى
ق��ادة الوحدات العسكرية ،ينبه إلى هروب
الجنود والمنتسبين من مواقعهم على الحدود
مع اليمن.
وقد أص��در هذا التعميم اللواء محمد بن
علي الشهراني ،وهو مساعد قائد المنطقة
الجنوبية للشؤون العملياتية بمنطقة نجران
وقائد أحد ألوية الحرس الوطني وفيه يحذر
من إحالة الفارين إل��ى المحاكمة وفصلهم

نهائيا ً من وظائفهم العسكرية.
من جانب آخر ،تمكنت قوات الجيش اليمني
واللجان الشعبية من تأمين حدائق الصالح
ونقطة الضباب في تعز بعد دح��ر مرتزقة
العدوان السعودي وعناصر «القاعدة» ،فيما
تحاصر المسلحين في مدرسة الوفاء بميالت
وجبل اسود.
وت��ن��اث��رت جثث المسلحين ام���ام مبنى
النقابة العمالية بمنطقة الضباب ،فيما الذ
آخ��رون بالفرار .وفي م��أرب تمكنت القوات
اليمنية من تطهير منطقة ق��رود بالجدعان
بعد طرد عناصر «القاعدة» والمرتزقة من
جميع المناطق التي تتمركز فيها .كما طهرت
قري َة الربيعة وسوق االحد بمديرية عتمة في
محافظة ذمار .هذا فيما تواصل القوات اليمنية
التقدم باتجاه منطقة الشرم السافل المحاذية
لمنطقة القفر بمحافظة إب.
واستشهد  11شخصا ً وجرح آخرون جراء
قصف طيران العدوان السعودي مواقع في
محافظة الحديدة غرب اليمن .
وق��ال��ت م��ص��ادر عسكرية إن ال��غ��ارات
استهدفت مساك َن بجوار المجمع الحكومي
بمديرية بيت الفقيه ما أدى إلى استشهاد
عشرة مدنيين واصابة آخر .فيما نفذ الطيران
سلسل َة غارات على مجمع الشيماء التربوي
للبنات بمديرية الحوك ما ادى الى استشهاد
امراة وإصابة أخرى.
وف��ي صعدة قصف ال��ع��دوان السعودي
ب��ع��ش��رات ال��ص��واري��خ وق��ذائ��ف المدفعية
َ
المناطق والقرى بالخطوط العامة المحاذية
للسعودية ما أدى الى أضرار مادية كبيرة.
وفي الجوف شن الطيران السعودي سلسل َة
غارات على مديرية الحزم لم تعرف الخسائر
الناجمة عنها بعد .
كما استهدف طيران العدوان السعودي
مبنى مؤسسة دار االيتام بمحافظة الحديدة
غرب اليمن.
وت��ع��رض��ت المنطقة لقصف مكثف من
الطائراتِ السعودية ما أدى الى إلحاق أضرار
مادية كبيرة بالمبنى ومحتوياتِه والمنازل
المجاورة .
وأك��د سكان المنطقة أن المبنى هو مركز
مدني يهتم ف��ي ش��ؤون االي��ت��ام ورعايتهم
وكفالتهم وتعليمهم ول��ي��س ل��ه اي طابع
عسكري.

ليون :الو�ضع في ليبيا على حافة االنهيار
أعلن مبعوث األمين العام لألمم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون أن الوضع
في ليبيا بات على حافة االنهيار وأن عدد النازحين يبلغ مئات اآلالف ويزداد
باستمرار.
وقال ليون في جلسة استماع بمجلس األمن حول تقريره عن ليبيا أمس إن
عدد النازحين يزداد بسبب غياب الخدمات الطبية واألدوية فضالً عن انقطاعات
طويلة للكهرباء في مناطق كثيرة.
وأضاف أن عدد النازحين داخل البالد يقدر بمئات اآلالف ،مشيرا ً الى أنهم
على استعداد لمغادرة البالد في أي لحظة متوجهين الى أوروبا عبر البحر،
معرضين بذلك حياتهم للخطر.
ودعا المسؤول األممي أطراف الصراع في ليبيا الى حماية المدنيين وإطالق
سراح المخطوفين ،معتبرا ً أن المصالح الضيقة عرقلت الحوار في ليبيا .وأكد أن
تنظيم «داعش» يهدد االستقرار في ليبيا والمنطقة.
وشدد إبراهيم الدباشي ،مندوب ليبيا في األمم المتحدة من جهته ،على
ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني قادرة على انجاز مهماتها ،معتبرا ً أن ما تم
تحقيقه في الحوار السياسي حتى اآلن يعتبر انجازا ً مهماَ.
ودعا الدباشي مجلس األمن الى مساعدة الحكومة الليبية في بسط سيطرتها
على البالد.

وف��ي ناحية ال��ك��رم��ة بمحافظة
األنبار قضت ق��وات عمليات بغداد
على أكثر من  7إرهابيين ودم��رت
سيارتين تحمالن رشاشين.
ال��ق��وات العراقية تحرر منطقة
الجبة وقرية الوضاحية وتقضي
على عشرات اإلرهابيين في األنبار
كما تمكنت قوات الحشد الشعبي
من القضاء على المتزعم في تنظيم
داعش اإلرهابي المدعو أبو عبد الله
في قرية إم��ام غربي بين شرقاط
وبيجي كما دمرت رتالً مكونا ً من 5
سيارات وقضت على  50إرهابياً.
تمكنت القوات العراقية من تحرير
منطقة الجبة وق��ري��ة الوضاحية
في األن��ب��ار والقضاء على عشرات
اإلرهابيين فيها.
ونقلت شبكة اإلع�ل�ام العراقي
عن خلية اإلعالم الحربي قولها إن
«جهاز مكافحة اإلرهاب حرر منطقة
الجبة وق��ري��ة الوضاحية وقضى
على  17إره��اب��ي �ا ً واس��ت��ول��ى على
قاذفات وأسلحة خفيفة وفجر 40
عبوة ناسفة ودمر مستودع أسلحة
ومتفجرات في المحافظة».
وأض���اف���ت ال��خ��ل��ي��ة أن «ق���وات
الشرطة االتحادية قضت على 11
إرهابيا ً وإرهابيين اثنين آخرين
حاوال االقتراب من القطعات األمنية
واحرقت مخبأين لإلرهابيين وقتلت
من بداخلهما».
وفي السياق نفسه أعلنت خلية
اإلع�لام في بيان لها القضاء على
أكثر من  75إرهابيا ً بضربات جوية
لسالح الجو العراقي في األنبار.
وأش����ارت إل���ى أن س�ل�اح الجو
اس��ت��ه��دف رت� ً
ل�ا إلره��اب��ي��ي تنظيم
«داع��ش» في األن��ب��ار ق��رب الحدود
السورية العراقية أدى إلى مقتل 27
إرهابيا ً أحدهم سعودي الجنسية
ورت�لاً آخ��ر في منطقة الوائلية في
المحافظة وقضت على  50إرهابيا ً
من عصابات التنظيم المذكور.
وك��ان��ت خلية اإلع�ل�ام الحربي
التابعة لقيادة العمليات المشتركة

العراقية أعلنت أمس أن سالح الجو
العراقى تمكن من إحباط محاولة
إرهابية إلق��ام��ة س��دة ترابية عند
الجسر الثالث في الفلوجة على نهر
ال��ف��رات للسيطرة على مياه النهر
وإغراق مناطق وتجفيف أخرى.
وق��ض��ت ق���وات ال��ح��ش��د الشعبي
العراقي على عدد من اإلرهابيين في
بيجي ومنطقة القراج في صالح الدين.
ف��ي سياق متصل ،قضت ق��وات
الحشد الشعبي العراقي اليوم على
اإلره��اب��ي المدعو ب��رزان العكروك
التكريتي م��س��ؤول المالية ف��ي ما

العوامل المطلوبة ...
(تتمة �ص)9

يسمى «والي���ة دج��ل��ة» ف��ي تنظيم
«داع������ش» اإلره���اب���ي ف���ي بيجي
بمحافظة صالح الدين.
ونقلت شبكة اإلعالم العراقي عن
فريق اإلعالم الحربي التابع للحشد
الشعبي قوله ف��ي بيان إن ق��وات
أخ��رى من الحشد الشعبي تمكنت
من تدمير المقر الجديد لمتزعمي
تنظيم «داعش» اإلرهابي في منطقة
ال��ق��راج بمحافظة ص�لاح الدين ما
أدى إل��ى مقتل  4إرهابيين بينهم
اإلرهابي هيثم حمد حميك.
إل���ى ذل���ك أص��ي��ب م��ص��ور قناة

ال��والءات خدمة لمصلحتها ومصلحة بعض األنظمة
اإلقليمية ،وكذلك دعم الجماعات اإلرهابية ،فاالتفاق
الذي تم بين الواليات المتحدة األميركة وتركيا ودول
عربية على برنامج تدريب عسكري لمن قالوا عنهم
بأنهم المعارضة المعتدلة ،فتلك العناصر التي قامت
واشنطن بتدريبها انضمت ال��ى صفوف الجماعات
اإلرهابية التي تدعي واشنطن محاربتها بالتنسيق
م��ع تركيا وزاد م��ن تعقيد األزم���ة ال��س��وري��ة ،فبات
من ال��ض��روري على القوى االقليمية كافة التنسيق
لمكافحة االره��اب بالدرجة األول��ى وتجفيف منابع
تمويله ،فجوهر تعقيد األزم��ة السورية هو التدخل
الخارجي وه��ذا ما أك��ده الرئيس األس��د في مقابلته
على «المنار» حيث قال إن جوهر األزمة السورية هو
التدخل الخارجي وعندما يتدخل هذا الجوهر بأشكاله
كافة نستطيع القول إن األزمة في مراحلها األخيرة ألن
مواجهة اإلرهاب ستصبح أسهل.
ويؤكد المتابعون ان المسار السياسي في سورية
قائم على ثوابت الرئيس االسد التي تقوم على الحفاظ
على سيادة الدولة السورية ووحدة االراضي والقرار
ال��س��وري ،وج��ل��وس السوريين م��ع بعضهم بعضا ً
على طاولة الحوار لمحاربة اإلرهاب وتجفيف منابع
تمويله ،فقد أشار الى ذلك في  25من آب عندما قال لن
يكون هناك اتفاق على شيء اال اذا جلسنا كسوريين
مع بعضنا بعضاً ،وأي مبادرة للحل يجب ان تحفظ
السيادة السورية ووحدة األراض��ي والقرار السوري،
مضيفا ً ان مبادرة ال تعتمد بند مكافحة االرهاب ال أساس
لها.
يؤكد المتابع ألح���داث االزم���ة ال��س��وري��ة على ان
العوامل المطلوبة لخلق بيئة مناسبة للحل السياسي
تتمثل في الحفاظ على وحدة القرار السوري وجلوس
السوريين انفسهم على طاولة الحوار إلنجاح المسار
السياسي حسب تأكيدات الرئيس االسد باالضافة الى
ضرورة الكشف عن مخططات الدول الداعمة للجماعات
االرهابية ،فاالستمرار بدعم هذه الجماعات في سورية
المدعومة من الخارج يؤثر على االستقرار ليس في
سورية فحسب انما في الشرق االوسط ،فمن هنا بات
المجتمع الدولي مطالبا ً بتبني رؤية موحدة لمواجهة
االره��اب والتطرف والتخلي عن ازدواج��ي��ة المعايير
التي تتبعها تلك الدول والضغط على الدول الداعمة
للجماعات االرهابية حتى ترفع الغطاء السياسي الذي
توفره لهذه الجماعات وان تترك الشعب السوري ليقرر
مصيره بعيدا ً من التدخالت الخارجية.

ف��ض��ائ��ي��ة ك��رك��وك ش���ي���رزاد مكرم
ب��ان��ف��ج��ار ق��ن��ب��ل��ة م��ح��رم��ة دول��ي��ا ً
استخدمها تنظيم «داعش» اإلرهابي
جنوب محافظة كركوك.
ونقل موقع «السومرية نيوز»
العراقي عن مصدر أمني في كركوك
قوله إن المصور ك��ان ضمن فريق
إخباري ينقل عمليات تحرير مناطق
قرى قضاء داقوق جنوب كركوك.
كما أعلن مسؤول غرفة عمليات
ج��ن��وب ك��رك��وك ال��ي��وم ع��ن تحرير
قريتي البو نجم وتل البصل جنوب
المحافظة من اإلرهابيين.

ناديا شحادة

في وثيقة بريطانية ر�سمية
الكويت :ت�أجيل محاكمة المتهمين
لندن :ال�صادرات النووية هي الأكبر للبحرين بتفجير ال�صوابر �إلى �أول ايلول
نشرت وزارة الخارجية البريطانية هذا االسبوع وثيقة
رسمية تحت عنوان «القيام باألعمال في البحرين» بهدف
الترويج للتجارة مع المملكة الخليجية اشارت فيها الى
الصادرات
ان المفاعالت ال ّنووية هي واحدة من بين أكبر ّ
البريطانية إلى البحرين.
وبحسب موقع «م��رآة البحرين» نقالً عن الصحافي
والكاتب البريطاني براين ويتاكر ف��إن الدّليل يدرج
«المفاعالت ال ّنووية والمراجل واألجهزة الميكانيكية» على
أ ّنها ضمن المبيعات البريطانية األكثر ربحا ً للبحرين.
وفي حال صحته فإنه سيشكل خبرا ً مهماً ،بخاصة مع
األخذ في االعتبار أنّ امتالك البحرين ألي مفاعل نووي
ليس أمرا ً معروفاً .فهي كانت تخطط للحصول على محطة
ّ
للطاقة ال ّنووية وتشغيلها بحلول العام  ،2017لكن يبدو
أن تنفيذ هذه الخطط أوقف في العام .2012
مع ذلك ،يبدو أنه ال يزال لدى البحرين طموحات نووية
مستمرة .ففي مؤتمر وكالة ّ
الطاقة ال ّنوية في فيينا في
أيلول الماضي ،تكلم مسؤول بحريني عن «أهمية اإلفادة
الطاقة ال ّنووية لتحقيق تطلعات ّ
المثلى من ّ
الشعب في
والسالم وحماية البيئة» ،وأشار
واألمن
طور
مجاالت ال ّت
ّ
إلى ال ّتعاون بين البحرين والمملكة المتحدة في «تدريب
الخبراء الوطنيين».
�رج��ح ،أن تكون
وعلى رغ��م ذل��ك ف��إ ّن��ه م��ن غير ال� ُم� ّ
بريطانيا قد باعت فعليا ً أي مفاعالت نووية للبحرين،
الصادرات البريطانية إلى البحرين لم
وذلك ألن قيمة ّ
تتجاوز الـ 300مليون جنيه استرليني ،وفي صادرات
العام ُ ،2013قدّرت قيمة المبيعات في خانة «المفاعالت
ال ّنووية والمراجل واألجهزة الميكانيكية» بـ  79مليون
جنيه استرليني  -وهو مبلغ ال يكفي لدفع قيمة مفاعل
واحد ،ناهيك عن عدد كبير منها.

ويمكن أن يتمثل أحد االحتماالت في كون بريطانيا
تؤمن بعض المساعدة في المراحل األولية لبرنامج
نووي .على سبيل المثال ،كشفت وثيقة ُم َس ّربة لموقع
«ويكيليكس» يعود تاريخها إل��ى ال��ع��ام  ،2010أن
البحرين كانت توظف مستشارين لل ّنظر في إمكانية
تطوير ّ
الطاقة ال ّنووية.
وقالت الوثيقة إن «الحكومة البحرينية وظفت شركة
«فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر» في لندن كمستشار
قانوني ،وهي اآلن في مرحلة تقديم العطاءات ،التي
استجابت لها  15شركة ،لتأمين دراس��ات أساسية.
واعترف كل من عبدالله ومحمد بن مبارك باحتمال عدم
وجود موقع مالئم لمحطة نووية في البحرين ،بال ّتالي،
ستكون دراس��ة تحديد الموقع إح��دى المهمات األولى
للمستشار الجديد« .وعلى ّرغم أن ّ
الطاقة ال ّنووية قد
ال تشكل احتماال ً بال ّنسبة الى البحرين ،قال عبدالله
إن الحكومة البحرينية متجهة إلى تحديد إطار لدعم
برنامج مماثل».
أما االحتمال اآلخر  -وهو األكثر ترجيحا ً  -هو أن وزارة
الخارجية البريطانية لم تتعمد ال ّتلميح إلى أن بريطانيا
كانت تبيع المفاعالت إلى البحرين ،وأن «المفاعالت
ال ّنووية واألجهزة المكيانيكية» تشير ببساطة إلى إحدى
فئات ال ّتصنيف الحكومية في مجال ال ّتصدير .بعبارة
أخرى ،قد تتكون المبيعات في شكل كامل من المراجل
واألجهزة الميكانيكية األخرى ،ولكن ال تزال ُتد َرج تحت
عنوان يتضمن المفاعالت ال ّنووية.
وحتى في حال كان هذا ما حدث ،من الغريب أن ال
السياسية
أحد من مكتب وزارة الخارجية رصد اآلثار ّ
المترتبة على ما كانوا يقولونه .ليتوجب على شخص ما
من الحكومة البريطانية القيام ببعض ّ
الشرح.

ف��ي جلسة ام��ت��دت ألكثر م��ن ث�لاث س��اع��ات استمعت
ال��دائ��رة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية الكويتية،
برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج ،إلى مرافعة عدد من
المحامين المو َكلين للدفاع عن المتهمين في قضية التفجير
اإلرهابي لمسجد في منطقة الصوابر بالكويت.
أج��ل��ت المحكمة نظر ال��دع��وى لجلسة األول من
وق��د ّ
أيلول المقبل لالستماع إلى بقية فريق الدفاع في المرافعة
الختامية ،مع التصريح بالتصوير واالطالع لدفاع المتهم
التاسع وليقدم كذلك دفاعه.
وصرحت المحكمة لدفاع المتهم التاسع بتصوير تقرير

األدلة الجنائية الخاص بالمتهم.
وبدأ المرافعة المحامي عمر القناعي المنتدب للدفاع عن
المتهم األول ،فدفع بداية ببطالن اعتراف المتهم األول بدءا ً من
اعترافه أمام مباحث أمن الدولة وانتهاء باعترافه أمام هيئة
المحكمة ،زاعما ً إن ضابط أمن الدولة قد أدخل والدة موكله
وزوجته وثالثة من إخوانه في القضية كنوع من اإلكراه .كما
زعم أن المتهم األول قد تع ّرض لوسائل متعددة من التعذيب
واإلكراه المادي والمعنوي من قبل رجال مباحث أمن الدولة
حتى يدلي بما ق��رره من اعترافات تفصيلية مطولة أمام
المباحث ومن بعدها أمام النيابة العامة.
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1قائد قرطاجي قاوم هنيبعل
2 .2يعاونه ،مدينة عراقية
3 .3أباشر العمل ،يطلي باأللوان ,حرف أبجدي مخفف
4 .4يم ّرنك ،أداة إستثناء
5 .5ذكر األفعى ،عاصمة آسيوية
6 .6مدينة فرنسية ،مدينة فيتنامية ،أزال األثر
7 .7سيف ،العائلة
8 .8يلبس اإلكليل ،البشر
9 .9مدينة سوداني ،أشي ،تخيّل
1010أدعي عدم معرفتي باالمر ،يحيدا عن
1111مثيل ،اإلنسان حرا ً كان أم رقيقاً ،عمة آسيوية ،حرف
نصب
1212يجاوب ،دولة أوروبية

1 .1أول كتاب من نوعه في األدب العربي فيه معلومات عن
الطب النسبي وعلم النفس
2 .2قرابة ،خاصتي ،مدينة في سري لنكا
3 .3موقع أثري في صعيد مصر بمحافظة قنا
4 .4نخاصم بشدة ،لإلستفهام ،يرافق البرق
5 .5أمر عظيم ،من الفاكهة الصيفية ،أمنح
6 .6لسان النار ،نتهم ،حرف أبجدي مخفف
7 .7ضربا بقبضة اليد ،إجمعي عن األرض
8 .8سكان البادية ،سالم ،حرف أبجدي
9 .9من األنبياء ،مدينة إيطالية
1010ضعف ،مرفأ في قبرص
1111أجلس برفقته ،مذنب شهير
1212ضمير منفصل ،أماني ،ضمير متصل
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،376584129 ،915263478
،752691843 ،428719356
،163847592 ،849325761
،591436287 ،684172935
237958614

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1فرن الشباك ،دو  ) 2راسل،
باترسون  ) 3نسناس ،تيمور ) 4
ساد ،يلي ،يا  ) 5ولهان ،أعني ) 6
أم ،ليالي ،بنس  ) 7مالي ،الرستان

 ) 8يالمسا ،وارشو  ) 9تناسبك
 ) 10رأي ،مدا ،ناس  ) 11النير،
الم ،وا  ) 12استرها ،درب.
عموديا:
 ) 1فرنسوا ميتران  ) 2راس
المال ،ال  ) 3نسنده ،التينا ) 4

اال ،اليمن ،يس  ) 5سيني ،سامرت
 ) 6شب ،االسد  ) 7باتيال ،باله 8
) آتي ،عيروك ،اا  ) 9كرمان ،سا،
نم  ) 10سو ،يبترها  ) 11دوري،
ن��اش ،س��ور  ) 12ون ،السنور،
اب.

 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 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).
Self/less
فيلم رعب بطولة راين رينولدز
م��ن اخ� ��راج ت��ارس�ي��م س��اي��ن .مدة
ال� �ع ��رض  117دق �ي �ق��ة (،ABC
سينما سيتي ،اب��راج��ن سينمال،
فوكس).
Lila and Eve
فيلم دراما بطولة جنيفر لوبيز
م��ن اخ ��راج ش��ارل��س س�ت��ون .مدة
ال� �ع ��رض  94دق� �ي� �ق ��ة،ABC( .
كونكورد ،سينما سيتي ،فوكس،
سينمال).
The Gift
فيلم رعب بطولة واخراج جويل
ادغرتون .مدة العرض  108دقيقة.
(ف��وك��س ،سينما س�ي�ت��ي ،امبير،
سينمال ،ABC ،كونكورد).
– Mission: Impossible
Rogye Nation
فيلم تشويق بطولة توم كروز
من اخ��راج كريستوفر ما كوري.
مدة العرض  131دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينمال ،فوكس).
Inside Out
ف�ي�ل��م ت �ص��وي��ري ب �ط��ول��ة امي
بولير م��ن اخ ��راج بيتي دوكتير.
مدة العرض  93دقيقية،ABC( .
اب ��راج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

