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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

ويعمل الجيش ال��س��وري على تثبيت مواقعه ف��ي القرى
والبلدات التي استعادها أمس في غوطة دمشق .وقد بلغت
مساحة األراضي المستعادة نحو  40كيلومترا ً مربعاً .وشملت
بياض شبعا وزبدين ودير العصافير والركابية ومزارعها.

تحرير الطريق( ...تتمة �ص)9

ومع استعادة هذه القرى والبلدات يكون الجيش قد عزز أمن
مطار دمشق الدولي والطريق المؤدي إليه ،وكذلك أمن منطقة
السيدة زينب جنوب دمشق.
من جهة ثانية ،أف��ادت مصادر موثوقة بأن «ق��وات سوريا

الديمقراطية» تحشد قواتها في ريف الرقة الشمالي لشنّ عملية
باتجاه مدينة الرقة .كما أكدت المصادر أن العملية ستجري
بغطاء من التحالف بقيادة واشنطن .وتعتبر الرقة أحد أبرز
معاقل داعش في سورية.
مصدر مطلع ق��ال ،إن خارطة الغوطة الشرقية اليوم بعد
سيطرة الجيش على كامل القطاع الجنوبي لها باتت تحت
سيطرة ثالثة قوى وهي «فيلق الرحمن» ومن معه ضمن «جيش
الفسطاط» ،و«جيش اإلسالم» .وأشارت إلى أنّ الجيش السوري
الذي قام بهذه العملية خطط لها منذ وقت طويل.
ولفت المصدر إلى أنّ االقتتال الذي دار بين الفصائل المسلحة
قبل أسابيع ،قسم الغوطة الشرقية إلى قسم غربي وهو شريط
يمتد من المرج إلى جوبر وزملكا وعين ترما وصوال ً إلى مسرابة.
هذا الشريط يسيطر عليه فيلق الرحمن فيما بقية المناطق التي
تبقت من الغوطة الشرقية أي  70بالمئة منها يسيطر عليها
«جيش اإلس�ل�ام» ،وه��ي مناطق تقع إل��ى الشرق من الغوطة
الشرقية ،وتمتد إلى ح��دود البادية في ميدعة وفي العتيبة،
وصوال ً إلى الحدود األردنية.
وبات «جيش اإلسالم» يملك في هذه الخارطة مساحات واسعة
أي خطوط إمداد وخطوط انسحاب تمتد نحو البادية السورية.
وأض���اف ال��م��ص��در أن دخ���ول الجيش ال��س��وري إل��ى هذه
المنطقة وسيطرته على الغوطة الجنوبية ،هو ليس فقط تطور
استراتيجي مهم جدا ً بل أيضاً ،ألن الجيش بات يسيطر على
بوابة الغوطة الشرقية من الجهة الجنوبية خاصة في دير
العصافير والتمدد داخل معاقل أساسية للمسلحين .حيث تضم
هذه المنطقة أيضا ً أكبر مخزون لزراعة القمح والذي يبلغ 40
ألف دون��م ،وهو ما يشكل ضربا ً لعصب اقتصادي مهم لهذه
الفصائل المسلحة ،التي تعتاش منه أغلب العائالت التي بقيت
في الغوطة الشرقية.

اعتقال الخاليا المسؤولة عن الهجمات «اإلرهابية» التي
استهدفت عددا ً من مناطق بغداد مؤخراً.
وأفاد موقع «السومرية نيوز» الخميس ،أن الخلية قالت
في بيان« :أن األجهزة االستخبارية في وزارة الداخلية
 استخبارات ومكافحة إره��اب بغداد خلية الصقوراالستخبارية  -استنفرت في مالحقة الخاليا التي نفذت
العمليات اإلرهابية في بغداد».
وأض��اف��ت« :أن���ه وم��ن خ�لال عمليات استخبارية
ومتابعة دقيقة تمك ّنت من ال��وص��ول إل��ى أعضاء هذه
الخاليا اإلرهابية وت��م إلقاء القبض عليهم واعترفوا

بتنفيذ العمليات اإلرهابية في الحسينية وعلوة الرشيد
والنهروان واستهداف الزائرين في منطقة الدورة وسوق
عريبة بتاريخ  11أي��ار  2016وكذلك معمل الغاز في
التاجي وسوق الـ 4000في منطقة الشعب وساحة  55في
مدينة الصدر في  18أيار».
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ،أنّ ب��غ��داد ش��ه��دت م��ؤخ��را ً هجمات
وتفجيرات استهدفت مناطق الشعب وال��دورة ومدينة
الصدر والحسينية وعلوة الرشيد والنهروان ،إضافة إلى
معمل الغاز في قضاء التاجي أسفرت عن سقوط العشرات
من األشخاص بين شهيد وجريح.

جي�ش حكومة الوفاق �إلى �سرت ..ويطالب بالت�سليح

العثور على ( ...تتمة �ص)9
عثروا على أشالء بشرية ومقعدين وبعض األمتعة يُعتقد أنها تابعة لركاب الطائرة المنكوبة
في المنطقة التي تجري فيها عمليات البحث ،وأضاف الوزير خالل مؤتمر صحفي أنه تم
إرسال قطع الحطام إلى القاهرة لتحليلها هناك.
وسبق لليونان أن أعلنت عن العثور على أجسام عائمة قد تكون مرتبطة بالطائرة ،لكن
تحليلها أظهر أنّ ذلك الحطام ال يعود للطائرة المختفية.
ونفت الهيئة اليونانية لسالمة الطيران ،العثور على حطام الطائرة المصرية المنكوبة،
وقال رئيس الهيئة اليونانية للطيران ،اثناسيوس بينوس« ،إنّ الحطام الذي عثر عليه في
منطقة قريبة من السقوط المفترض للطائرة المصرية «ليس مصدره الطائرة».
وأضاف« :يؤكد تحليل الحطام أنه ليس من الطائرة ،كما أن نظيري المصري أكد لي أيضا ً
أنّ الحطام ليس من رحلة مصر للطيران ،وذلك في آخر اتصال معه الساعة  17:45ت غ».
إلى ذلك ،نعت الرئاسة المصرية ضحايا كارثة الطائرة المصرية ،مؤكدة تحطم الطائرة
في البحر المتوسط.
وتقدمت الرئاسة ،في بيان أصدرته إثر العثور على أجزاء من حطام الطائرة صباح اليوم
الجمعة ،بخالص التعازي والمواساة ألسر الضحايا المصريين وذويهم.
كما تقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي إلى أسر الضحايا من الجنسيات األخرى،
الذين لقوا مصرعهم في الكارثة ،وإلى الدول األجنبية ،قيادة وحكومة وشعباً ،التي تكبدت
خسائر بشرية بسبب الكارثة.
وأضاف البيان« :تتقدم رئاسة الجمهورية بوافر الشكر والتقدير للدول الصديقة التي
بادرت إلى تقديم المساعدة للبحث عن حطام الطائرة وانتشال الضحايا ،كما تؤكد على
مواصلة التحقيقات من أجل كشف مالبسات هذا الحادث المؤسف واستجالء الحقائق بشأنه
والوقوف على أسباب سقوط الطائرة».
بدورها نعت شركة «مصر للطيران» في بيان ضحايا الطائرة المنكوبة ،وأعربت عن بالغ
أسفها لهذا الحادث األليم ،وأكدّت الشركة أ ّنها تقوم باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للتعامل
مع الموقف من كل جوانبه.
وكان شريف فتحى وزير الطيران المدنى المصري أصدر قرارا ً بتشكيل لجنة التحقيق
فى حادث تحطم طائرة مصر للطيران القادمة من باريس ،وذلك برئاسة الطيار أيمن المقدم
رئيس لجنة التحقيق في الحوادث بوزارة الطيران .وجاء تشكيل اللجنة بعد وصول  3خبراء
فرنسيين وممثل شركة «ايرباص» إلى القاهرة ،علما ً بأن القانون يشترط أن تضم اللجنة
ممثلين عن الدولة الصانعة والمصمم للطائرة.
هذا وتنفذ سفن وطائرات مصرية بمساندة من فرنسا وبريطانيا ،عمليات بحث وتمشيط
في المنطقة التي يُعتقد أنّ الطائرة سقطت فيها ،عندما كانت في طريقها من باريس إلى
القاهرة ،على بعد نحو  280كيلومترا ً من السواحل المصرية.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنّ سفينة اإلنزال المساعدة
«اليم باي» التابعة للبحرية الملكية  ،وطائرة من طراز «هيركوليز سي  »130تابعة لسالح
الجو البريطاني ،انضمتا صباح أمس ،لجهود البحث عن الطائرة المفقودة التي دخلت يومها
الثاني.
أي
من جهته أك ّد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت ،أ ّنه ليس هناك حتى اآلن ُّ
مؤش ٍر على اإلطالق حول أسباب كارثة الطائرة المصرية.
وقال آيرولت في تصريحات لشبكة «فرانس  »2التلفزيونية« ،إننا ندرس كل الفرضيات،
لكن ليس لدينا أي فرضية مرجحة ،ألننا ال نملك أي مؤشر على اإلطالق حول أسباب تحطم
الطائرة المصرية».
وأضاف الوزير أنه سيجتمع غدا ً مع عائالت الركاب إلعطاء أقصى ما يمكن من معلومات
بشفافية تامة.
من جانب آخر ،وصل  3محققين فرنسيين وخبير فني من شركة «أيرباص» صباح أمس إلى
القاهرة ،للمساعدة في التحقيقات حول مصير الطائرة المصرية .وذكرت المصادر أنّ المحققين
الفرنسيين يتبعون مكتب التحقيقات والتحليل في وزارة الطيران المدني الفرنسية.
ُ
حيث أ ّنها مقر شركة «أيرباص» كما أنّ لها
وتشارك فرنسا في لجنة تحقيق تقودها مصر
ثاني أكبر عدد من الضحايا على متن الطائرة التي كانت تقل  66شخصاً ،بينهم  30مصريا ً
و 15فرنسيا.

قوات �أميركية ب�صفة م�ست�شارين �إلى ليبيا
ّ
رئيس هيئة األركان المشتركة األميركية الجنرال جوزيف
كشف
ُ
ً
دانفورد ،عن أنّ الواليات المتحدة وليبيا قد تتوصالن قريبا إلى اتفاق
بشأن إرسال مستشارين أميركيين إلى ليبيا.
وأوضح الجنرال دانفورد أنّ المستشارين األميركيين سيساعدون
القوات الليبية في محاربة تنظيم «داعش» اإلرهابي ،وقال دانفورد
للصحفيين« :تجري عملية تفاوضية مكثفة ،وحتى اآلن لم نتمكن
من إرسال هذه القوة إلى هناك ،بسبب عدم وجود اتفاق بهذا الشأن،
ولكن ذلك قد يحدث في أي لحظة من اللحظات».
وأك� ّد الجنرال األميركي أنّ بعض أعضاء حلف شمال األطلسي
يعربون عن اهتمامهم بالمشاركة في هذا البرنامج ،ورجح دانفورد
«أن تكون ه��ذه البعثة في ليبيا طويلة األم��د» ،مضيفا ً أنّ مهمة
العسكريين الغربيين هناك ستتلخص في إعداد المقاتلين الموالين
لحكومة الوفاق الوطني الليبية.
وكانت صحيفة واشنطن بوست أفادت سابقا ً بنشر مجموعتين
تتكون كل منهما من  25عسكريا ً أميركيا ً في بنغازي ومصراتة أواخر
العام الماضي ،وذلك بغرض جمع المعلومات االستطالعية والبحث
عن الحلفاء المحتملين بين الجماعات المسلحة المحلية.

إلى ذلك ،طالبت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا المجتمع الدولي
باإلسراع في تسليمها السالح لمواجهة تنظيم «داعش» اإلرهابي.
ودعّ ا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ،في بيان ُنشر على صفحة
الحكومة الرسمية على «فيسبوك» ،المجتمع الدولي إلى «تحمل
مسؤولياته ،والتعجيل باإليفاء بالوعود التي قطعها بالمساعدة،
ورفع حظر توريد السالح المفروض على ليبيا».
البيان الرئاسي يُحيل إلى نتائج مؤتمر فيينا حول ليبيا ،والذي
خرج قبل أي��ام بإعالن عن دعم حكومة الوفاق الوطني ،بوصفها
ُ
حيث تعهّدت الدول الكبرى بتقديم
الممثل الشرعي الوحيد لليبيا،
المساعدة في تدريب الجيش الليبي ،ورف��ع حظر توريد السالح
المفروض على ليبيا منذ عام .2011
ويأتي إلحاح حكومة الوفاق على تسليمها السالح ،بعد أيام قليلة
من إطالق عملية «البنيان المرصوص» العسكرية الواسعة ،لتحرير
مدينة سرت ومحيطها من قبضة «داعش».
وب��دأت العملية العسكرية تؤتي ثمارها؛ حيث أعلنت غرفة
العمليات المشتركة التابعة للمجلس الرئاسي ،الثالثاء الماضي،
أ ّنها تمكنت من تحرير مدينة أبو قرين القريبة من سرت على محور

الطريق الساحلي ،والتي سيطر عليها التنظيم مؤخراً.
لكن األيام األولى لعملية «البنيان المرصوص» لم ت ّمر من دون
وقوع خسائر في صفوف مقاتلي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق؛
فقد ُقتل  32من عناصر القوات الحكومية ،وأصيب آخرون بجروح
متفاوتة.

اليمن :ولد ال�شيخ ي ِّ
ُ�شدد على �ضرورة المرونة وااللتزام بمرجعيات الحوار
شدد المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد
الشيخ أحمد ،على أهمية المرونة والتزام مرجعيات
الحوار اليمني .جاء ذلك خالل اجتماع ثنائي مع وفد
الحكومة اليمنية.
وأشار ولد الشيخ أحمد في بيان إلى أنه تطرق في
اجتماعه الثنائي مع وفد صنعاء إلى مسألة الشرعية،
والمقترحات المطروحة للخروج من األزمة.
كما أك ّد المبعوث الدولي استمرار وجود مخاوف
عند الطرفين ،مشيرا ً إل��ى أنّ «العمل ج��ا ٍر إليجاد
ضمانات مالئمة للطرفين».
وعلّق رئيس الوفد الوطني اليمني إلى مفاوضات
الكويت محمد عبد السالم على انسحاب وفد الرياض
من المحادثات في الكويت وقال« ،إنها ليست المرة
األولى التي يقوم بها الطرف اآلخر بتعليق الجلسات
أو االنسحاب منها ألسباب كثيرة».
وفي حديث لوكالة «أي نيوز» ،أشار عبد السالم
إلى أنّ وفد الرياض «ال يريد النقاش في المواضيع
السياسية المتعلقة بالسلطة التنفيذية التوافقية في
البلد ،وانما تنفيذ أجندات محدّدة ،مدعيًا ا ّنه يستند
إلى مرجعية ال��ق��رارات الدولية ،فيما نحن نعرف
أنّ األخيرة تتحدث عن الحوار السياسي وتؤكد أن
السلطة محكومة بالتوافق وعلى رأسها المبادرة
الخليجية التي جاءت في العام .»2011

واعتبر رئيس الوفد الوطني اليمني أنّ وفد الرياض
«يحاول الحؤول دون حوار سياسي يتناول المسائل
المتعلقة بالحكم كما ورد في النقطة الخامسة من
قرار مجلس األمن  ،2216وال يريد من المرجعيات
الدولية التي يتمسك بها الحديث عن قرارات سابقة
في القرارين  2201و 2204فيما يخص اتفاق السلم
والشراكة واالتفاقات المبرمة ،لهذا هو يختلق الكثير
من الذرائع ويحاول إيجاد الكثير من العوائق ولهذا
نحن نحمله مسؤولية التعطيل».
وق��ال عبد السالم إنه «في األي��ام السابقة قاموا
بتعطيل الجلسات تحت ادعاءات كاذبة فيما يخص
لواء العمالقة في حرف سفيان ،الذي يتع ّرض للقصف
حتى اللحظة من قبل العدوان السعودي األمريكي
على اليمن» ،معتبرا ً أنّ «هذه االنسحابات وافتعال
مثل ه��ذه القضايا إ ّنما هو ه��روب من اإلستحقاق
السياسي الذي بات يالحقهم وأصبح قضية ضرورية
يقتنع بها عدد من المجتمعات الدولية أنّ الحل في
اليمن هو سياسي وليس عسكريا».
ولفت عبد السالم إلى أنّ وفد الرياض «يأتي إلينا
وكأنه ليس هناك حرب مستمرة منذ أكثر من سنة
وشهرين ،ويطالبنا بمطالب أشبه ما تكون بأهداف
الحرب ويريد منا تقديمها في الحوار السياسي،
وهذا شيء مستحيل بالنسبة لنا» ،مؤكدا ً أنّ «الوفد

الوطني أتى إلى حوار سياسي شامل بما فيه القضايا
األمنية والعسكرية ،وهو مستعد ألن يقدم التنازل
بخصوص القضية العادلة التي يطالب بها ابناء
شعبنا ،أ ّما أن يأتي الطرف اآلخر ويقول أريد مطالب
عسكرية وأمنية ثم نذهب للحوار السياسي الح ًقا
فهذا أمر غير مقبول ومرفوض».
هذا وكان قد انتهى بعد أول أمس االجتماع الذي
ضم وفد القوى الوطنية اليمنية في جلسة منفردة
مع المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في
قصر بيان بدولة الكويت .ويأتي االجتماع في إطار
محاوالت ما يسميها ولد الشيخ تقريب وجهات النظر
بين الطرفين.
وخ�لال االج��ت��م��اع ش��رح ال��وف��د الوطني رؤيته
للحلول والمقترحات التي تؤسس لمرحلة انتقالية
بقواعد ضامنة تعتمد التوافق مدخالً للبدء في مرحلة
سياسية برعاية األمم المتحدة ووف ًقا للمرجعيات
المتعددة التي تؤكد أن اليمن محكوم بالتوافق منذ
 ،2011وال يجوز ألي طرف أن يرى لنفسه الحق
في التفرد خاصة بعد أكثر من عام على العدوان وما
ترتب عليه من آثار وحصار.
كما ج��رى في الجلسة نقاش تصورات تشكيل
ال��ل��ج��ان العسكرية واألم��ن��ي��ة وك��ذل��ك الحكومة
االنتقالية.

ميدانياً ،اعدت مواطنة لمنظمة لحقوق اإلنسان
فيلم وثائقي حقوقي ،يسلّط الضوء على تفاصيل
هجومين لمقاتالت تحالف ال��ع��دوان السعودي
على اليمن على عرسين في منطقتين ريفيتين في
محافظتي ذمار وتعز .
وسقطت على منطقة سنبان بمحافظة ذمار قنبلة
على منزل العرس ،ما أدى إلى استشهاد  40مدنيا ً
على األقل بينهم  15طفل و 14امرأة كما جرح 42
مدنيا ً بينهم  14امرأة و 13طفال.
وفي واحجة بتعز استشهد  26مدنيا ً على االقل
بينهم  13طفل و 12ام��رأة .وذل��ك بقصف قاعدة
ع��رس بقنبلتين وقعت األول��ى بالقرب من مخيم
للرجال واصابت القنبلة الثانية مخيما ً للنساء
وك��ان��ت ق��د ش��ن��ت ط��ائ��رات ت��ح��ال��ف ال��ع��دوان
السعودي أالف الضربات الجوية في عموم اليمن
منذ فجر  26م���ارس  ،2015استهدفت منازل
المواطنين والمنشات العامة والخاصة ،ما أدى
إلى استشهاد وجرح االف المدنيين غالبيتهم من
النساء االطفال ،وتدمير البنى التحتية للبالد وسبل
الحياة.
وطالبت منظمة مواطنة لحقوق االنسان بايجاد
آلية دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات تحالف
العدوان السعودي في اليمن.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1بلدة في الجزائر
2 .2أعلى قمة في أثيوبيا ،طاف بالمكان
3 .3سيدة ،يرفق باإلبل ،مدينة سورية
4 .4تمايال على صوت الموسيقى حزنا ً وفرحاً ،وطأ على،
دعم
5 .5خالف الجن ،من المحرمات ،حرف نصب
6 .6مدينة مصرية ،مدينة سودانية ،بلدة لبنانية
7 .7دولة أميركية
8 .8مدينة إسبانية ،لين الجانب واللطف
9 .9يقطع ،عتب على ،مدينة فرنسية
1010حرف أبجدي مخفف ،يخفي األمر ،ألفا
1111كاتب ،نرغب في األمر
1212فتنا ،خبر ،ضمير منفصل

1 .1فيلسوف يوناني من كبار مفكري البشرية
2 .2مدينة بلجيكية ،يفارق المكان
3 .3تناول الطعام ،كاهنة باخس إله الخمر عند الرومان
واليونان ،مقياس مساحة
4 .4مذاهب ،مدينة يونانية
5 .5إستمر األمر ،حلية تلبس في اليد ،مرض صدري
6 .6مدينة إيرانية ،أوفدت
أعجل البيع ،من القوارض
7 .7للنداءّ ،
8 .8مالئم ،رقد ،حرف أبجدي مخفف
9 .9األرض المرتفعة قليالً ،للتفسير
1010نقعد ،دولة أوروبية
1111طبيب وفيلسوف من آثاره «موجز القانون»
1212من ال��زه��ور العطرة ،إقترب م��ن ،وضعها في الزيت
الساخن لتستوي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،738462951 ،945137682
،387516429 ،621895734
،194273865 ،562948173
،476359218 ،813624597
259781346

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ان��ط��ون س��ع��اده  ) 2مج،
ديار ،موال  ) 3يراع ،هبل ،يرم 4
) المتهم ،والدي  ) 5دنس ،لتونيا
 ) 6تام ،يغل ،اا  ) 7ربرب ،نالمسك

 ) 8ك��ادون��ا ،ينتمي  ) 9ري��ال،
ال��م  ) 10اام��ره ،رنمت  ) 11ين،
يناشده ،رز  ) 12مأرب ،يد ،رياح.
عموديا:
 ) 1اميل دوركهايم  ) 2نجران،
با ،انا  ) 3امستردام  ) 4ودعت،

اب��و ،ري��ب  ) 5ن��ي ،هلم ،نرهن 6
) س��اه��م��ت ،ن���اي ،اي  ) 7ع��رب،
وي��ل ،ارش��د  ) 8لونغ ايلند ) 9
دم ،ايلمن ،مهر  ) 10هويال ،ستات
 ) 11ارد ،اكمل ،را  ) 12المينا،
يمازح.

 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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Bastille Day
فيلم تشويق بطولة ادري��س
البا من اخراج جايمس واتكينس.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،اسباس ،سينمال).
Robinson Crusoe
فيلم ت��ص��وي��ري ب��ط��ول��ة رون
آل����ن م���ن اخ�����راج ب��ي��ن ستاسن.
مدة العرض  90دقيقة،ABC( .
ك����ون����ك����ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سينمال ،سينما سيتي).
Love at First Child
فيلم ك��وم��ي��دي بطولة ازابيل
كار باتريك برويل من اخراج ان
جيافري .مدة العرض  91دقيقة.
(سينما سيتي ،امبير.)ABC ،
Green Room
ف��ي��ل��م رع����ب ب��ط��ول��ة باتريك
س��ت��ي��وارت م��ن اخ����راج جيرمي
ساولنير .مدة العرض  94دقيقة.
(س��ي��ن��م��ا س��ي��ت��ي ،ABC ،الس
ساليناس ،فوكس ،سينمال).
The Huntsman
ف��ي��ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة كريس
هيمسورث من اخ��راج سيدريك
نيكوالس ت��روي��ان .م��دة العرض
 114دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سيتي كومبلكس ،سيما سيتي،
سينمال ،فوكس).
The Jungle Book
ف��ي��ل��م ت���ش���وي���ق ب���ط���ول���ة نيل
سيتهي من اخراج جون فافريو.
مدة العرض  105دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس ،سينمال).

