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�شهداء وحاالت ( ...تتمة �ص)9

طائراتها الحربية التابعة للتحالف استهدفت آلية عسكرية
تابعة لداعش قرب الشدادي الواقعة بين الرقة والحسكة.
وقد وزعت مشاهد لهذه الغارة التي قالت إنها حصلت في
الثالث من الشهر الحالي وهي تظهر إصابة آلية عسكرية في
تلك المنطقة.
وفي حمص تتواصل عمليات نزع األلغام والعبوات التي
خلفها مسلحو داعش في مدينة تدمر.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائراتها وجهت
ض��رب��ات ض��د مسلحين هاجموا ح��ي الشيخ مقصود
وأرغمتهم على التراجع .وأضافت أن إرهابيين كانوا
يعدّون لهجمات في ريف حلب ،مشيرة إلى أن فصائل من
المجموعات المسلحة تشارك في االستفزازات إلى جانب
«داعش» و«النصرة».
من جهة ثانية ،أفادت تقارير بفرار  140عامالً من أصل
أكثر من  300اختطفهم داعش في الضمير بريف دمشق.
وأضافت إن بقية المختطفين ال يزالون داخل المعمل.
ونفت مصادر عسكرية إصدار الجيش السوري أي بيان
حول مصير العمال المختطفين من شركة اسمنت البادية في
ريف دمشق.
من جهتها ،أوردت وكالة رويترز في وقت سابق أن جماعة
«داعش» االرهابية أقدمت على اعدام  175عامال خطفهم من
مصنع لألسمنت شمال شرق العاصمة السورية دمشق.
في سياق متصل ،استعاد الجيش السوري معظم النقاط
التي وصل إليها المسلحون في محيط الضمير ،حيث ال تزال
العمليات مستمرة السترداد بقية المواقع.
من جهته ،عب ّر مندوب بريطانيا في مجلس األمن ماثيو
رايكروفت عن القلق من تصاعد االشتباكات في مدينة حلب،
وح ّذر من استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية.
وقال رايكروفت« :لدينا حاليا ً آلية مراقبة مشتركة من
منظمة حظر استخدام األسلحة الكيميائية ومجلس األمن
الدولي للتحقيق فيها ،ومن ثم محاسبة مرتكبي تلك الجرائم
المريعة أمام القضاء».

وأضاف أن دي ميستورا متفق مع موسكو حول مسألة
مشاركة األكراد ،مشيرا إلى أن تركيا تلعب دورا هداما في
هذه المسألة ،وتعيق مشاركة األكراد .وأوضح رودي عثمان
أن الموقف الدولي من مسألة مشاركة األكراد ضعيف.
وذكر أن أكراد سورية تقدموا أكثر من مرة بمقترحات لحل
األزمة ،قائال« :لحل المسألة السورية ،كان لدينا مشاريع
لبناء جهاز ديمقراطي وحر» بحسب وصفه.
ميدانياً ،استشهد تسعة أشخاص وأصيب  29بحاالت
اختناق بقصف للمسلحين على حي الشيخ مقصود في
حلب شمال سورية .وأكدت مصادر محلية من داخل الحي
أن قذائف تحمل غازات سامة سقطت على الحي وأدت إلى
حاالت اختناق.
وأفاد مصدر في حلب بأن الجيش السوري أطلق عملية
واسعة على بلدة حندرات في ريف حلب الشمالي .وأشارت
تنسيقيات المسلحين إلى سيطرة الجيش السوري وحلفائه
على منطقة المعامل المالصقة للجهة الشمالية الشرقية.
واستهدفت جبهة النصرة والمجموعات المتحالفة
معها قريتي «باشمرة وباصوفان» في ريف حلب الشمالي
الخاضعتين لسيطرة «لجان الدفاع الشعبية  -األكراد»
باألسلحة الثقيلة ،فيما استهدف سالح الجو في الجيش
السوري بسلسلة غارات مركز قيادة مسلحي تنظيم داعش
في حي الصناعة بدير الزور ،وتجمعات مسلحي التنظيم
في حويجة الصكر عند أطرافها ،وقرية المريعية جنوب
شرق المدينة ،وحقق إصابات مؤكدة وقتل وجرح عددا ً
من المسلحين .كما أعطب الجيش السوري جرافة للتنظيم
لدى رفعها سواتر ترابية في حي الصناعة إثر استهدافها
باألسلحة المضادة للدروع ،بينما دمر سالح الجو في
الجيش العربي السوري مقرات وآليات عديدة لتنظيم
داعش في «تل دكوة» وتاللها الشرقية في ريفدمشق».
وأدت هذه االشتباكات التي نشر اإلعالم الحربي مشاهد
منها إلى مقتل وجرح عدد كبير من مسلحي داعش.
من جهتها ،أعلنت القيادة العسكرية األميركية أن
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شمالها لهجمات دام��ي��ة ينفذها
الفرع المصري لتنظيم «داعش»،
مؤكدا أن��ه من المنتظر أن يوقع
الزعيمان اتفاقات جديدة بقيمة
 1.7مليار دوالر.
وأع��ل��ن��ت ال��رئ��اس��ة المصرية
أن رئيس ال��ب�لاد عقد م��ع ضيفه
العاهل السعودي جلسة مباحثات
موسعة أم���س ،بحضور وف��دَي
البلدين ،أعقبها توقيع االتفاقات
بين القاهرة والرياض.
ونقلت وك��ال��ة «روي��ت��رز» عن
رج��ل أعمال سعودي مطلع بأن
الدعم المالي الذي تقدمه المملكة
لحليفتها االستراتيجية مصر
لن يشمل «منحا» بعد اآلن ،وإن
ال��ري��اض ستركز على ال��ق��روض
الميسرة والعائد على االستثمار
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تتجه فيه إلى
تنويع مصادر إيراداتها.
وأضاف رجل األعمال السعودي
أن الرياض ستعلن عن مشروعات
في القطاعَ ين العام والخاص داخل
مصر خالل زي��ارة الملك سلمان،

الفتا إل��ى أن جميع المشروعات
ال��س��ع��ودي��ة ف��ي م��ص��ر خضعت
لدراسات جدوى.
وي��واص��ل ال��ع��اه��ل السعودي
سلمان ب��ن عبد العزيز زي��ارت��ه
لمصر التي بدأت الخميس وتستمر
ل��م��دة خ��م��س��ة أي����ام .واس��ت��ق��ب��ل
ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري عبدالفتاح
السيسي ،الملك سلمان في مطار
القاهرة.
ومن المقرر أن يبحث الجانبان
ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال��م��ش��ت��رك،
وتطورات االوض��اع في المنطقة،
اض���اف���ة ال����ى ب��ح��ث ال���ش���روط
السياسية ال��س��ع��ودي��ة إلط�لاق
ِمنحَ تِها المالية لمصر والمق َدَّرة
باربعة مليارات دوالر.
وال��ل�اف����ت ان زي������ارة ال��م��ل��ك
السعودي سلمان بن عبد العزيز
إلى القاهرة تأتي في وقت تشهد
ف��ي��ه م���واق���ف ال��ب��ل��دي��ن ت��ب��اع��دا
واختالفا في الرؤى بشأن عدد من
القضايا العربية واإلقليمية.
وب���ات متوقعا بالنسبة إلى

المحللين السياسيين والمراقبين
أن يجري في ه��ذه ال��زي��ارة بحث
الملفات ال��خ�لاف��ي��ة ،ال��ت��ي تأتي
في مقدمتها األزم��ة في سورية،
واس��ت��ق��رار المضايق البحرية،
خصوصا ً باب المندب عند مدخل
البحر األح��م��ر ،وال��خ�لاف��ات بين
القاهرة من جهة والدوحة وأنقرة
م��ن جهة أخ���رى ،وأخ��ي��را األزم��ة
اليمنية.
وما زاد من حدة هذه الخالفات
أن دول ال��خ��ل��ي��ج ،ال��ت��ي أغ��دق��ت
المساعدات على مصر منذ عام
 ،2013شعرت على نحو متزايد
بأنها تع ّرضت للخذالن بسبب ما
اعتبرته قصور السلطات المصرية
ف��ي معالجة الفساد المترسخ،
وضعف االقتصاد ،وتقلص الدور
المصري على الصعيد اإلقليمي.
وذهبت بعض التقديرات إلى
أن ال��زي��ارة قد تمهّد الطريق إلى
ردم ج��زء معتبر من الهوة قبيل
انعقاد القمة اإلسالمية في تركيا
بعد أيام.

ميدانياً ،دخلت القوات العراقية
مركز مدينة هيت في األنبار غرب
البالد .وأعلن جهاز مكافحة االرهاب
أن ق��وات��ه وال��ل��واء ثالثة وسبعين
وال��ف��رق��ة ال��س��ادس��ة ع��ش��رة رفعت
العلم العراقي فوق مركز المدينة،
وه��ي تواصل عملياتها الستكمال
تطهير كامل أحيائها .وأض��اف أن
ال��ق��وات العراقية أخلت العائالت
النازحة من المناطق المحررة.
إلى ذلك تمكنت القوات العراقية
م���ن ص���د ه��ج��وم واس����ع ل��داع��ش
استهدف قطعاتها في قرية خربردان
في مخمور جنوب الموصل.
وأف��اد مراسل الميادين نقالً عن
مصادر مطلعة ب��أن المعركة التي
استمرت أكثر من  45دقيقة قتل فيها
العديد من عناصر التنظيم بينهم
انتحاريون.
من جهته ،لوح الحشد الشعبي
العراقي باالنفراد في خوض عملية
تحرير ما تبقى من منطقة البشير
جنوب كركوك .يأتي ذلك فيما سيطر

الحشد الشعبي على مواقع لداعش
داخ���ل «ال��ب��ش��ي��ر» ك��ان��ت تستخدم
الستهداف «تازة» بالغازات السامة.

خطط لـ«داع�ش» لخطف الأجانب
في تون�س والجزائر

وتمكنت ق��وات الحشد الشعبي
م��دع��وم��ة بقصف م��ن س�لاح الجو
العراقي من السيطرة على تل أحمد

بعد معارك عنيفة امتدت لساعات،
وبعد السيطرة رفع الحشد األعالم
العراقية .وتعد خسارة تل أحمد

ضربة قوية ل��داع��ش ،ال سيما أن
البشير لطالما شكلت طريقا ً رئيسا ً
لالمدادات ونقل المقاتلين واألسلحة
بين منطقتي ال��رش��اد وت��ل ال��ورد
جنوب غرب كركوك.
وف���ي ال��م��ق��اب��ل ،ي���رى م��راق��ب��ون
عسكريون أن ال��ح��زام أالم��ن��ي في
األراضي المفتوحة من جنوب شرق
نينوى وصوال ً إلى الحويجة أضحى
أم����را ً ال م��ن��اص م��ن��ه لمنع داع��ش
من إع��ادة ترتيب أوضاعه مع بدء
عمليات تحرير الموصل.
م��ن جهته ،ق��ال ال��ن��اط��ق باسم
التحالف األميركي ستيف وورن إن
خطة تحرير مدينة الرقة لم تنضج
بالوتيرة نفسها لخطة تحرير مدينة
الرمادي العراقية.
وف��ي مؤتمر صحافي من بغداد
أوض��ح وورن أن ح��ض��ور الجيش
األميركي في سورية يقتصر على
ع��دد صغير م��ن ال��ق��وات الخاصة
التي تعمل إلى جانب «قوات سوريا
الديموقراطية».
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تلقت األجهزة األمنية في تونس والجزائر ،من ضمن التنسيق األمني مع
باريس في مجال مكافحة اإلره��اب ،جملة من المعلومات االستخبارية تفيد
باعتزام «داعش» اختطاف سياح وأجانب في البلدين.
وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية أن النشاطات التخريبية في البلدين
العربيين قد يتم تنفيذها بأيدي عناصر ما يسمى بالخاليا النائمة لتستهدف
األجانب من السياح ،لمقايضتهم بعناصر تابعين لـ«داعش» في سجون
تونس ،حيث يقدر عدد منتسبي التنظيم في السجون التونسية بنحو  50فردا.
بالموازاة مع هذه التطورات األمنية ،علمت الشروق أن المفاوضات بين
«داعش» ووسطاء من التشيك والنمسا حول اإلفراج عن رهينتين يحتجزهما
«داعش» في سرت الليبية انتهت بالفشل ،حيث استمرت المفاوضات بهدف
تحرير بافل روز وهو طباخ تشيكي يعمل في شركة نفطية في ليبيا ،والنمساوي
دالبيرو سافيسكا مدير مشروع حقل الغاني على بعد 700كم جنوب شرق
طرابلس.
وال يزال التشيكي والنمساوي المذكوران قابعَ ين في الحجز لدى عناصر
«داعش» منذ  ،2015في سرت ،فيما أكدت مصادر متفرقة أن التشيك والنمسا
َ
يرض بها اإلرهابيون الذين قرروا تعليق
عرضتا على التنظيم  500ألف أورو ،لم
التفاوض حتى إشعار آخر.
هذا ،ونفذت قوات األمن التونسية عملية نوعية ،تمكنت خاللها من اعتقال
قيادي كبير في «داع��ش» ،في صحراء منطقة بن قردان القريبة من الحدود
الليبية.
وأشارت المصادر إلى أن الموقوف هو قيادي في التنظيم يلقب بـ«أبي تراب
األندلسي» ويحمل جنسية أوروبية ،وكان ينشط في مدينة صبراتة الليبية
القريبة من الحدود التونسية .وجرى التحقيق معه في تونس من قبل أمنيين
غربيين ،في إطار التعاون بين تونس وعدد من األجهزة األمنية الغربية.

القوة بغرض الدفاع عن النفس بشرط أن تكون باستخدام
الحد األدن��ى من القوة الالزمة للرد على هجوم مباشر أو
إلعادة أو لضمان األمن فقط في المنطقة التي تتواجد بها
القوات التابعة للطرف المعني.
البند الخامس :يسمح بالوصول الحر ودون عوائق لكل
الهيئات اإلنسانية واإلغاثية واإلمدادات لكل أنحاء اليمن.
البند السادس :بالتزامن مع بدء وقف األعمال القتالية
يلتزم كل من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بالتهدئة
اإلعالمية وتوجيه الخطاب في اتجاه دعم الحل السلمي
البند السابع :يتم اختيار  4من كبار الضباط العسكريين
وضابطي  2عمليات متوسطي الرتبة يمثلون أنصار الله
والمؤتمر الشعبي ليكونوا في لجنة التهدئة والتنسيق.
البند الثامن :تجتمع لجنة التهدئة والتنسيق في الكويت
خ�لال فترة المشاورات ويحدد المبعوث الخاص لألمم
المتحدة مكان انعقادها بعد ذلك بالتشاور مع األطراف.
البند التاسع :تقوم لجنة التهدئة والتنسيق بالتواصل
والتنسيق مع اللجان المحلية لتثبيت وقف األعمال القتالية.
البند العاشر :تكون لجنة التهدئة والتنسيق مسؤولة عن
التنسيق والتشاور مع األطراف عند وقوع حوادث لتفادي
حصول تصعيد.
البند  :11ال يجوز للجنة التهدئة والتنسيق تحميل
مسؤولية الخروقات ألي من األطراف أو رفع تقارير بشأنها
إال لألمم المتحدة.
البند  :12يحظر على أعضاء لجنة التهدئة والتنسيق
التواصل مع اإلعالم أو إصدار أي معلومات أو تعليقات على
وسائل التواصل االجتماعي.
البند  :13يضطلع المبعوث الخاص لألمم المتحدة أو

مسؤول آخر يعينه من األمم المتحدة بكل أنشطة التواصل
أو التقارير المتعلقة بعمل لجنة التهدئة طيلة فترة وقف
األعمال القتالية.
البند  :14يتم تأسيس لجان محلية لتثبيت وقف األعمال
القتالية فور االتفاق على إجراءات وقف األعمال القتالية في
تعز وشبوة ومأرب والضالع والبيضا.
البند  :15تتألف كل لجنة محلية من  8على األقل من
الوجهاء المحايدين المقبولين لدى الطرفين.
البند  :16تنخرط اللجان المحلية لتثبيت وقف األعمال
القتالية بصورة استباقية مع القادة العسكريين المحليين
من كل التشكيالت العسكرية من األطراف في منطقتهم.
البند  :17ترسل اللجان المحلية لتثبيت وقف األعمال
القتالية تقاريرها عن أي أنباء أو ادعاءات بحدوث خروقات
إلى لجنة التهدئة والتنسيق.
البند  :18تعمل اللجان المحلية مع األط��راف على دعم
إجراءات بناء الثقة المحلية من بينها إطالق سراح وتبادل
األس��رى .يجوز للجان المحلية أن تساعد في التحضير
إلج��راءات انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة
بحسب االقتضاء وعمالً باالتفاقات التي تفضي إليها
المشاورات برعاية األمم المتحدة.
البند  :19يتم تفعيل اللجان المحلية قبل بدء وقف األعمال
القتالية من أجل فتح قنوات التواصل مع القادة العسكريين
من كل األطراف.
البند  :20أثناء وقف األعمال القتالية تتواصل اللجان
المحلية لتثبيت وقف األعمال القتالية بصورة نشطة مع
المجتمع المدني من أجل تعزيز االلتزام العام بوقف األعمال
القتالية.

باري�س :قد ن�ؤمن حماية حكومة الوحدة
بوغدانوف والدايري يبحثان مكافحة الإرهاب في ليبيا
ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن ميخائيل بوغدانوف نائب
وزير الخارجية الروسي بحث مع وزير الخارجية الليبي محمد
الهادي الدايري سبل مكافحة اإلرهاب وتطبيع الوضع األمني في
ليبيا.
وتوقف بوغدانوف والدايري خالل لقائهما في القاهرة ،عند
سبل حشد القوى السياسية الليبية السليمة كافة على أساس
حماية وحدة األراضي الليبية بشتى اإلمكانيات ،بما فيها تشكيل
هيئات سلطة فعالة.
وأكد بوغدانوف والدايري أن حل هذه القضايا سيخلق الظروف
المالئمة لتفعيل التعاون وتطويره بين روسيا وليبيا.
وفي سياق متصل ،أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك
إيرولت الجمعة أن بالده ال تنوي شن ضربات جوية وال إرسال
ق��وات إلى ليبيا لكنها قد تساعد في «تأمين الحماية لحكومة
الوحدة الوطنية» الليبية.
وفي تصريح إلذاعة «فرانس إنفو» ،قال إيرولت« :ال يجوز تكرار
أخطاء الماضي .إذا كنتم تفكرون في ضربات جوية وإذا كنتم
تفكرون في قوات على األرض ،فاألمر غير وارد ،وعلى كل حال هذا

ليس موقف فرنسا».
وأضاف« :بالمقابل ،من أجل تأمين الحماية لحكومة (فايز)
السراج ،ففي حال طلب مساعدة دولية ،عندها سندرس الطلب.
ولكن القرار عائد إليه ويجب أن نحترم استقالل هذا البلد».
وأوضح الوزير الفرنسي «تحدثت أمس هاتفيا مع السراج الذي
دعاني لزيارة ليبيا ،وعندما تتوفر شروط الزيارة لليبيا سوف
أقوم بها».
وج��ددت فرنسا وألمانيا الخميس الماضي تأكيد دعمهما
لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة فايز السراج في ليبيا ،حسب
ما أعلن الرئيس فرانسوا هوالند في ختام اجتماع مجلس وزراء
فرنسي ألماني مشترك في مدينة ميتز (شرق فرنسا).
ويحاول السراج بسط سلطته في طرابلس بدعم من المجتمع
الدولي الذي فرض عقوبات على مسؤولين كبار متهمين بـ«عرقلة»
العملية السياسية.
لكن الوضع في ليبيا ما زال هشا وغامضا ،فالحكومة الموازية
غير المعترف بها دوليا التي تسيطر على العاصمة منذ آب 2014
انضمت إليها ولكن رئيسها رفض التخلي عن منصبه.

وتعرب فرنسا ودول أوروبية عدة عن قلقها من وجود آالف
المقاتلين من تنظيم «داعش» في ليبيا الذين يعملون على ترحيل
كثيف للسكان إلى أوروبا .وأوضح هوالند أن «ليبيا يمكن أن تكون
فوضى وتؤمن لمهربي البشر وكل أنواع التهريب الفرصة لوضع
شعوب بأكملها في خطر وبعدها إليصال عشرات آالف األشخاص
إلى أوروبا ،كإيطاليا أو مالطا».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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12
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6
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1 .1إله الخصب واإلنبعاث والجمال عند الفينيقيين ،عاصمة
عربية
2 .2غير مطبوخ ،طبيب يوناني إشتهر بإكتشافاته في التشريح،
حرف نصب
3 .3فيلسوف هندي راحل ،ألزمنا
4 .4قرعا الجرس ،جزيرة في الخليج تتبع إمارة أبوظبي
5 .5يسجنها ،بلدة في خراسان اإليرانية
6 .6تاماً ،إله مصري إنتشرت عبادته في عهد الدولة الوسطى
7 .7عائلة أثري فرنسي راحل إكتشف بالط سرجون ،من كانت
أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،حرف أبجدي مخفف
8 .8سقي ،حرف عطف ،مرفأ في الصومال
9 .9دولة من جزر أنتيل الصغرى ،صاهر
1010إسم موصول ،أخلص من المصيبة ،للنداء
1111القرابة ،من األطراف ،قضى ليلته
1212بكى ،أجلس برفقته

1 .1ممثلة سينمائية س��وي��دي��ة راح��ل��ة م��ن أفالمها
«كازابالنكا»
2 .2إلهة الصيد عند الرومان ،عملة أوروبية ،للنفي
3 .3زاهدا ً متعبداً ،يهب
4 .4إقليم في وسط السعودية ،رأس في مصر على شبه
جزيرة داخلة في البحر األحمر
5 .5يوافقهم الرأي ،نوتة موسيقية ،حرف أجدي مخفف
6 .6مرض صدري ،بلدة لبنانية ،حرف أبجدي مخفف
7 .7يقصد المكان ،دولة أوروبية
8 .8والية هندية ،متشابهان ،ظ ّفر الشعر
9 .9يشتم ،مدينة إيطالية
1010أوثقت وشدّت ،حرف أبجدي مخفف ،فيه
1111مدينة تركية ،إسم يطلق على قارتين معا ً
1212تجالسنا على الشراب ،بلدة لبنانية
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حلول العدد ال�سابق
{حل :Sudoku
،371564928 ،294783156
،819256734 ،685912347
،543197682 ،762348519
،126839475 ،958471263
437625891

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سناء محيدلي  ) 2رين،
كنس ،ينال  ) 3غستابو ،ال ،لك
 ) 4قتلناه ،امم  ) 5يأمر ،انملتها
 ) 6ان ،اب��ل ال��س��ق��ي  ) 7ال��ب،

ك��ن ،عينت  ) 8ام��ي ،نبيالت ) 9
يلمسني ،م��ان  ) 10وب ،رهنت،
بس  ) 11ادنتم ،مالين  ) 12تم،
هالي ،يأيد.
عموديا:
 ) 1سرغايا ،ايالت  ) 2نيس،

انامل ،دم  ) 3انتقم ،ليمون ) 4
اتراب ،سبته  ) 5مكبل ،ن ن ،ما ) 6
حنون الكبير  ) 7يس ،اناني ،همي
 ) 8اهمل ،لينا  ) 9ليل ،لسعا ،تلي
 ) 10ين ،اتقيتم ،يا  ) 11المهين،
ابني  ) 12يلكما ،تونس.

 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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Misconduct
ف��ي��ل��م درام������ا ب��ط��ول��ة ج��وش
دوه���ام���ل م��ن إخ����راج شينتارو
شيموساوا .م��دة العرض 106
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
ساليناس ،غاالكسي).
Cloverfield Lane 10
ف��ي��ل��م درام������ا ب��ط��ول��ة م���اري
اليزابت وينستيد من اخراج دان
تراشتينبيرغ .مدة العرض 105
دقائق ،ABC( .كونكورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Queen of the Desert
فيلم درام����ا ب��ط��ول��ة جايمس
ف���ران���ك���و م����ن اخ��������راج وي���رم���ر
ه����ي����رزوغ .م����دة ال���ع���رض 128
دقيقة( .سينمال ،سينما سيتي،
.)ABC
Bingo
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة زينة
مكي من اخ��راج ايلي ف حبيب.
مدة العرض  90دقيقة،ABC( .
ك����ون����ك����ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
ديونز ،فوكس ،سينمال).
Batman V Superman
فيلم تشويق من اخ��راج زاك
سنيدر .مدة العرض  151دقيقة.
( ،ABCك����ون����ك����ورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
My Big Fat Greek
Wedding 2
ف��ي��ل��م ك���وم���ي���دي ب��ط��ول��ة نيا
ف����اردال����وس م���ن اخ�����راج كيرك
ج����ون����س .م�����دة ال����ع����رض 100
دق���ي���ق���ة ،ABC( .ك���ون���ك���ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

