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تتمات  /ت�سلية
مو�سكو تنفي ( ...تتمة �ص)9

اتفاق على عزل الأحمر ..و�صاروخ بال�ستي على نجران

حجي علي ،جنف األحمر ،ليرتفع إلى  23قرية ومزرعة عدد
المناطق التي سيطرت عليها «قوات سوريا الديمقراطية»
منذ بدء عملياتها بريف الرقة الشمالي في الـ  24من شهر
أيار الجاري.
هذا وأسفرت االشتباكات التي ترافقت مع ضربات مكثفة
لطيران التحالف الدولي على مواقع التنظيم في المنطقة،
عن مقتل  18عنصرا ً من التنظيم ليرتفع إلى  79بينهم 24
عنصرا ً من «أشبال الخالفة» وقيادي فرنسي ،عدد عناصر
التنظيم الذين قتلوا خالل االشتباكات بين الطرفين في
الفترة ذاتها ،كذلك تدور اشتباكات بين الطرفين في ريف
مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي ،بالقرب من
ضفاف الفرات الغربية.

وفي حلب ،استهدف الطيران الحربي السوري جسر
الشقيف ما أدى إلى قطع جزئي لطريق الكاستيلو شمالي
مدينة حلب ،و هو طريق إم��داد المسلحين الوحيد من
الريف الشمالي إلى أحياء حلب الشرقية.
يأتي ذلك في وقت ،تتواصل فيه المعارك العنيفة بين
عناصر تنظيم «داعش» و«قوات سوريا الديمقراطية» مع
ُ
حيث دارت معارك
تقدم األخيرة باتجاه مدينة الطبقة،
عنيفة في مثلث تل أبيض  -الفرقة سبعة عشر  -عين
عيسى .وفي المنطقة الواقعة بين عين عيسى ومدينة
ُ
حيث تمك ّنت «قوات سوريا الديمقراطية» من التقدم
الطبقة،
والسيطرة على  9قرى و 3م��زارع ،بينها قرى خشخاش
الكبير ،نقوت ،بئر األعمى ،أبو الصفا ،رميلة ،خربة جميل،

تون�س� :ضبط ( ...تتمة �ص)9

وكانت تونسيتان ُقتلتا وأصيبت ثالثة بجروح خطيرة
في وق��ت سابق أم��س ،ج��راء انفجار لغم أرض��ي زرعه
إرهابيون بجبل سمامة في والية القصرين الحدودية مع
الجزائر.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية إنّ قوى
األمن ضبطت ترسانة كبيرة من األسلحة ،ضمت رشاشات
وقاذفات صواريخ؛ باإلضافة إلى ألوف الطلقات النارية
من أعيرة مختلفة؛ وذلك خالل عملية دهم أمنية.

الأمم المتحدة ( ...تتمة �ص)9
وأف��اد مصدر أمني في محافظة األنبار ،ب��أنّ طيران
التحالف الدولي قصف بشكل «عنيف» دفاعات تنظيم
«داعش» في منطقة الشهداء جنوبي مدينة الفلوجة.
وقال المصدر إنّ «طيران التحالف الدولي قدم إسنادا ً
كبيرا ً للقوات األمنية من جهاز مكافحة اإلرهاب والشرطة
المتقدمة باقتحام الفلوجة من الجهة الجنوبية وذلك من
خالل قصف دفاعات داعش في منطقة الشهداء جنوبي
المدينة».
وكان قائد عمليات تحرير الفلوجة الفريق عبد الوهاب
الساعدي ،أعلن صد هجوم لتنظيم «داعش» على القوات
األمنية في منطقة النعيمية جنوبي المدينة.
وق��ال الساعدي في حديث لـ»السومرية نيوز» إنّ
«أكثر من مئة من عناصر التنظيم ،محملين بكافة
األسلحة ،انطلقوا من مركز الفلوجة وش ّنوا هجوما ً على
القوات األمنية المتواجدة في منطقة النعيمية جنوبي
المدينة».
وأض��اف الساعدي أنّ «القوات ،وبإسناد من طيران
التحالف الدولي والقوة الجوية والمروحية للجيش،
تمك ّنت من صد الهجوم وقتل  75عنصرا ً من التنظيم»،
الفتا ً إلى «مواصلة القوات األمنية تقدمها نحو مركز
الفلوجة بعد صد الهجوم».
يُذكر أنّ القوات األمنية تواصل لليوم الثامن على
ال��ت��وال��ي عمليات تحرير مدينة الفلوجة م��ن تنظيم
«داعش» ،و ُتؤكد المصادر العراقية إحراز تقدم كبير في
الجهات الشمالية والشرقية والجنوبية من المدينة.
من جهة أخرى أعلّن ضابط في اللواء  72بالجيش
العراقي ،عن مقتل  22عنصرا ً من «داعش» غرب مخمور،
خ�لال ص��د ه��ج��وم للتنظيم على م��واق��ع للجيش في
القضاء.
وق��ال ال��رائ��د ف��ي ال��ل��واء  72للجيش العراقي أمين
شيخاني إنّ «قوات الجيش العراقي صدّت فجر اليوم،
هجوما ً لداعش في مناطق كبروك ومهانة وخربردان
غرب مخمور» ،مشيرا ً إلى أنّ «داعش استخدم سيارتين
مفخختين خالل الهجوم».

من جانبها أوضحت أريان روميري المتحدثة باسم
مفوضية الالجئين :أنّ هذه المعلومات جاءت من نازحين
تحدثوا إلى الكوادر الميدانية للمفوضية.
وقالت :إنّ معظم من تمكنوا من الخروج ج��اؤوا من
ضواحي الفلوجة ،إذ ق��ام المسلحون لبعض الوقت
بتحديد التحركات داخلها ،ونعلم أنّ مدنيين قد منعوا
من الخروج.
وأضافت روميري :أنّ ثمة تقارير من اناس غادروا
المدينة مؤخرا ً أش��اروا إلى أ ّنه طلب منهم التحرك إلى
جانب المسلحين داخل المدينة.
يأتي ذلك في وقت شنّ فيه مسلحو «داعش» هجوما ً
م��ض��ادا ً على ال��ق��وات العراقية المتقدمة م��ن المحور
الجنوبي ،بحسب مصادر عسكرية في قيادة عملية
الفلوجة.
وأكد قائد عمليات تحرير الفلوجة الفريق الركن عبد
الوهاب الساعدي ،إنّ القوات العراقية المشتركة لم
تصل بعد إلى مناطق المدنيين في الفلوجة ،وإ ّنها حين
تفعل ذلك سوف تستعين بعناصر من الفلوجة وشيوخ
العشائر لكي تقنع األهالي بالمغادرة.
وشدد الساعدي على أنّ قواته على اتصال بأهالي
الفلوجة وتعرف أماكن وجودهم ،مشيرا ً إلى أنّ محور
االقتحام الذي اختارته القوات من الجنوب يهدف لتجنب
مناطق تركز المدنيين الذين يتراوح عددهم بين ثالثين
إلى خمسين ألفا.
وكان قائد بالجيش العراقي وضابط شرطة قد أفادا
أنّ جنود فرقة الرد السريع أوقفوا زحفهم أثناء الليل على
بعد نحو  500متر من حي الشهداء بالفلوجة.
وقال الضابط «تعرضت قواتنا لكثافة نارية كبيرة
وكانوا متحصنين بالخنادق واألنفاق».
وص ّرح ضباط عراقيون ،أنّ مقاتلي «داع��ش» قاتلوا
بشراسة الليلة الماضية لصد حملة الجيش على حي
الشهداء في جنوب شرق مدينة الفلوجة .وتحدثت مصادر
طبية في المدينة عن  50 - 30قتيالً مدنيا ً و 20مقاتالً
خالل األسبوع األول من الهجوم الذي بدأ في  23أيار.

لجنة التن�سيق تح ِّمل قوات هادي م�س�ؤولية �إ�شعال الحرب
حملت اللجنة العسكرية للتهدئة والتنسيق لوقف إطالق النار في
محافظة مأرب قوات الرئيس اليمني ،مسؤولية التصعيد العسكري
وما قد يترتب عليه من إشعال فتيل الحرب واالقتتال من جديد.
بيان للجنة دعّ ��ا اللجنة المشرفة العليا إل��ى تكثيف الجهود
والمساعي ،للضغط على الطرف المقابل اللتزام العهود والمواثيق
واالتفاقيات التي توافق عليها الطرفان في مفاوضات الكويت.
المبعوث األممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،وصف
انتهاكات وقف األعمال القتالية في اليمن بأ ّنها غير مقبولة .ولد
الشيخ وبعد لقائه أفرقاء المحادثات اليمنية اليمنية في الكويت أكد أنّ
استقرار الوضع األمني مطلب جوهري للشعب اليمني ،ودعّ ا األطراف
السياسيين إلى مضاعفة جهودهم إليجاد حل سياسي شامل ،ألنّ شد
الحبل السياسي سيزيد الوضع تعقيدا ً وفق تعبيره.
وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح من جهته أكد
موقف بالده الداعم لمشاورات السالم اليمنية اليمنية .وأثناء استقباله
وفد صنعاء شدّد الصباح على ضرورة أنّ تفضي هذه المشاورات إلى
وقف الحرب وبدء صفحة جديدة قائمة على الشراكة والتوافق.
وفي السياق ،أفاد مصدر دبلوماسي رفيع في محادثات الكويت ،بأنّ
اطراف المشاورات توصلوا إلى اتفاق يتضمن عزل علي محسن األحمر
من منصب نائب الرئيس اليمني ،وبقاء عبد ربه منصور هادي رئيسا ً
من دون صالحيات لمدة  45يوماً ،على أن تنتقل صالحيات الرئيس
اليمني إلى نائب جديد متوافق عليه من مختلف األطراف.
ووفق المصدر ،فإنّ وفد الرياض اقترح بن دغر نائبا ً لهادي ،األمر
الذي يرفضه وفد صنعاء.
وقال المصدر إ ّنه «تم االتفاق على تشكيل لجنة ضمانات مهمتها
مراقبة تنفيذ اتفاقية الكويت ،والتي تنص أيضا ً على تشكيل لجنة
عسكرية وحكومة توافقية بالتزامن».
من جانبها ،اللجنة العسكرية للتهدئة والتنسيق لوقف إطالق
النار في محافظة مأرب ،ح ّملت قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي
المسؤولية عما تقوم به ،وما قد يترتب عليه من إشعال فتيل الحرب
واالقتتال من جديد بحسب تعبير بيان اللجنة.
اللجنة أش��ارت إلى أنّ استمرار قوات هادي لليوم العاشر على
التوالي في تعنته وإصراره على التصعيد الكبير لألعمال العسكرية،
يهدف إلى القضاء على عملية التهدئة.
ودعّ ا البيان اللجنة اإلشرافية العليا إلى تكثيف الجهود والمساعي،
للضغط على الطرف المقابل من أجل اإللتزام بالعهود والمواثيق
واإلتفاقيات التي ت ّم التوافق عليها من قبل الطرفين.
إلى ذل��ك ،وفي سياق الحراك الدبلوماسي المرافق لمشاورات
الكويت ،التقى أعضاء الوفد الوطني اليمني عصر االثنين بسفيري
روسيا واالتحاد األوروبي لدى اليمن.

م�صر َّ
تت�سلم «مي�سترال» الفرن�سية
غد ًا الخمي�س
كشفت صحيفة مصرية حكومية ،أمس ،أنّ حاملة الطائرات
المروحية «ميسترال» فرنسية الصنع ،ستنضم ألسطول
البحرية المصرية غدا ً الخميس.
وأف��ادت صحيفة األه��رام في عددها الصادر أمس أ ّنه أطلق
على سفينة «ميسترال» إسم الرئيس المصري األسبق جمال عبد
الناصر ،الذي تولى تولى الرئاسة في حزيران  1956وحتى 28
أيلول .1970
وأوضحت الصحفية أنّ الفريق أول صدقى صبحي ،وزير
الدفاع واإلنتاج الحربي ،سيتواجد في مدينة تولوز الفرنسية
لرفع العلم المصري على الحاملة ،إيذانا ً بدخولها الخدمة
وإبحارها إلى سواحل الوطن.
ويُشارك فى احتفال التسليم وزير الدفاع الفرنسي جان إيف
لودريان ،والفريق أسامة ربيع قائد القوات البحرية وأعضاء
البعثة الدبلوماسية المصرية فى باريس.
وكانت الحاملة «مبسترال» قد أبحرت فى عملية تدريبية يوم
 8ايار الحالي ،لمدة أسبوع ،وعلى متنها الطاقم المصرى المكون
من  170فرداً ،وفق المصدر ذاته .ولم ُتعلن بعد القوات المسلحة
المصرية تفاصيل الزيارة المرتقبة.
يُذكر أنّ حاملة مروحيات عسكرية من طراز «ميسترال»،
فرنسية الصنع ،غادرت وقتها ،ميناء سان نازير الفرنسي ،في
رحلة أولية ،قبل توجهها إلى مصر التي ابتاعتها من باريس
العام الماضي ،ضمن صفقة تضم سفينتين ،وفق ما ذكرته قناة
«بي أف أم» الفرنسية.ووقعت مصر وفرنسا ،في أكتوبر ،2015
صفقة شراء حاملتي المروحيات العسكرية من طراز «ميسترال»،
في القصر الرئاسي المصري شرقي القاهرة ،خالل زيارة رئيس
الوزراء الفرنسي ،مانويل فالس إلى مصر.
وكانت فرنسا قد علّقت بيع حاملتي مروحيات إلى روسيا،
التي تقدمت بطلبية لشرائها ،وذلك بسبب دوراألخيرة في األزمة
األوكرانية ،وقررت باريس بيعها إلى مصر بقيمة  950مليون
يورو.

في تصريح لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أنّ القوة الصاروخية أطلقت
الصاروخ الباليستي على نجران ،في إطار حق الرد على استمرار
العدوان لخرق وقف إطالق النار.
وفي السياق ،أف��اد مصدر عسكري في شبوة عن «مصرع 45
من قوات هادي وتدمير  7آليات خالل صد محاولة تقدم في منطقة
عسيالن خ�لال الساعات الماضية» ،إضافة إل��ى انكسار «قوى
العدوان باتجاه جبل هيالن بمديرية صرواح في مأرب ومصرع عدد
من قوات هادي».
وكانت مصادر عسكرية أكدت مقتل نحو خمسة وتسعين عنصرا ً
من قوى العدوان السعودي خالل محاوالت تقدم فاشلة في شبوة
ومأرب .واضافت المصادر أنّ قوات هادي حاولوا التقدم في عسيالن
بمحافظة شبوه ما أسفر عن مقتل  45منهم.
وأق َّر حزب اإلصالح بمقتل خمسة من عناصره .كذلك حاولت قوى
العدوان التقدم باتجاه جبال أتياس واألشقري بمديرية صرواح
بمأرب فقتل أربعون منهم.
إلى ذلك شنّ طيران العدوان السعودي عددا ًمن الغارات على مناطق
متفرقة في محافظات عمران وحجة ومأرب والحديدة في اليمن.
وشهدت محافظة عمران ارتقاء شهيدين وإصابة ثالثة جرحى إثر
غارات العدوان السعودي األميركي على لواء العمالقة بمديرية حرف
سفيان ،إضافة إلى تحليق مكثف لطيران العدوان على مديرية رازح
في صعدة.

وخ�لال اللقاء أكد أعضاء الوفد للسفيرين حرصهم على إنجاح
المفاوضات من خالل التعاطي الجاد والمسؤول مع القضايا المطروحة
للنقاش ،مشيرين إلى أهمية تشكيل حكومة توافقية تتشارك فيها
المكونات الوطنية واستحالة نجاح المفاوضات دون التقدم في هذه
المسألة .كما شرح الوفد الوضع االقتصادي الصعب الناجم عن
الحرب والحصار المفروضين على اليمن .وأشار أعضاء الوفد إلى أنّ
تعاطي المجتمع الدولي مع الوضع االنساني وحجم المساعدة التي
يُقدمها ال ترقى إلى مستوى التنديد والشجب.
ميدانياً ،اندلعت اشتباكات مسلحة ظهر أمس بمقر إدارة األمن
بمديرية خور مكسر في محافظة عدن جنوب اليمن .
وأفادت مصادر محلية في المدينة بأن «مسلحين قبليين هاجموا
حراسة البحث الجنائي بالمنطقة في محاولة إلخراج معتقلين ،األمر
الذي تط ّور إلى اشتباكات مع حراسة المركز» .
وأف��ادت المصادر بسقوط جريح من ق��وات األم��ن مع انسحاب
للمسلحين من بوابة المقر .
وتشهد مدينة عدن وضعا ً أمنيا ً مضطربا ً بعد انتشار مسلحين
خارج نطاق القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي ،إضافة
إلى انتشار عناصر القاعدة وداعش الذين يستهدفون أفراد الجيش في
المدينة.
في سياق آخر ،أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان
الشعبية صاروخا ً باليستيا ً على نجران .وأوضح مصدر عسكري

قوات حكومية ت�سيطر على مدينة قرب �سرت

الفروف :ال يجوز ترك ليبيا للإرهابيين
ق��ال وزي��ر الخارجية سيرغي الف���روف ،ف��ي كلمة ل��ه خالل
االستقبال التقليدي السنوي بمناسبة «يوم أفريقيا» إن تحويل
ليبيا إلى بؤرة إرهاب أمر اليجوز.
وذك��ر الف��روف أنّ روسيا ُترحب باستعداد األف��ارق��ة للعمل
المشترك ،في مجال مكافحة التحديات المعاصرة وخاصة
اإلرهاب الدولي الذي يالحظ تأججه في الوقت الراهن في الكثير
من دول أفريقيا.
وذكر الفروف أنّ التقدم االقتصادي – االجتماعي في القارة
يُرتبط بشكل وثيق بحل مهمات إحالل السالم واالستقرار قائالً:
« في هذا السياق يثير القلق التوتر المستمر في جنوب السودان
وجمهورية مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال
وبوروندي».
وأشار الفروف إلى ضرورة المحافظة على ليبيا كدولة ،وذلك
بتعزيز الوفاق الوطني ووقف تدخل اآلخرين في شؤون هذه
الدولة الداخلية ،وشدد على ضرورة عدم السماح بتحولها إلى
بؤرة لإلرهاب.
وفي سياق آخر ،قام وزير الخارجية التركي مولود جاويش
ّ
بحث خاللها إعادة
أوغلو ،بزيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس،
فتح سفارة بالده هناك.
والسفارة التركية مغلقة في ليبيا منذ ع��ام  2014بسبب
مخاوف أمنية.
على الصعيد الميداني ،أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني
الليبية أمس ،استعادة السيطرة على مدينة بن جواد الساحلية
على بعد  160كلم شرق سرت ،معقل تنظيم «داعش» في ليبيا.
ونقلّت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول في المكتب اإلعالمي
لجهاز حرس المنشآت النفطية قوله إنّ قوات الجهاز «التابع
لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني دخلت «بن جواد» وطردت
مسلحي تنظيم «داعش» ،علما ً بأ ّنها انضمت مؤخرا ً إلى حكومة
الوفاق.

من جانبه قال العقيد بشير بوظفيرة ،آمر القطاع الحدودي في
إجدابيا مركز قيادة عملية «البنيان المرصوص» التي تخوضها
قوات حكومة الوفاق ضد التنظيم« :قواتنا تسيطر على بن جواد و
تقترب من تحرير النوفلية» على بعد  127كلم شرق سرت ،مشيرا ً
إلى «سقوط خمسة شهداء و 18جريحا ً نتيجة معارك اليوم».
كما أكد أنّ قواته تتقدم «على المحور الجنوبي وتطارد عناصر
داعش في وادي حنيوة وتشتبك معهم على مشارف بلدة جارف
جنوب سرت».
وعلى صعيد آخر ،دعا مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا ،مارتن
كوبلر ،الثالثاء جميع الفصائل المسلحة الليبية سواء كانت في
معسكر الحكومة المعترف بها دوليا ً أو حكومة شرق البالد ،إلى
توحيد الصفوف ضد تنظيم داعش كونه «العدو األكبر».
وقال في ختام لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك
إيرولت في باريس ،إن هذه المعركة «يجب أن تكون معركة
ليبية ،معركة موحدة» تتطلب «بنية مشتركة وجيش مشترك
وقيادة عامة».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مدينة أميركية
2 .2شيطان ،أحالم
3 .3أشار إشارات خفيفة ،خالف كفر ،قلب
4 .4يلدغها ،مقطوع
5 .5عاصفة بحرية ،يلمسان ،ضمير منفصل
6 .6يصف ،أدراج
7 .7مدينة فرنسية ،مدينة ألمانية
8 .8منخفض بين ضفتي األردن الشرقية والغربية ،حرف
عطف
9 .9ضعف ،للنفي ،إلهة الصيد عند الرومان
1010من الفاكهة الصيفية ،قعد
1111من كبار الآللهة عند المصريين ،أرض فيها زرع وخصب
1212يودانه ،خالف أحزن

1 .1مدينة روسية
2 .2إله النور والفنون والجمال عند اليونان ،ف ّوض
3 .3نأخذ ما علق بجوانب الصحن ،سن ،فرح
4 .4نوتة موسيقية ،بلدة لبنانية
5 .5أشارك في األمر ،حديث
6 .6ينشئوا ،حال وأمر
7 .7ضجر ،طاولة الزهر ،خاصته
8 .8وثقا بالشخص ،منازل
9 .9توبّخ ،نهر في سيبيريا ،للنداء
1010بحر ،كامالً ،نزيل ما فيه من ماء أو رطوبة
1111الضعف ،سهام
1212دولة أوروبية ،عام على وجه الماء
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،178245639 ،654391287
،263459718 ،392678541
،581736924 ،947182356
،829517463 ،415963872
736824195

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الجوكوندا ،ين  ) 2ليما،
س��ر ،ن��دم  ) 3س��م ،كوامباتور 4
) لومبرديا ،رن��د  ) 5فند ،شت،
بدو  ) 6السين ،ميتا  ) 7داهمت،

بليتم  ) 8ول ،سرغايا ،رن ) 9
روان ،البطريق  ) 10انامل ،هنا
 ) 11اال ،اي��ن��اري  ) 12اي��م��ان،
يبدل.
عموديا:
 ) 1السلفادور ،اا  ) 2ليمون،

ال��وال��ي  ) 3ج��م ،م��داه ،ان��ام ) 4
واكب ،لمسنا  ) 5ورشستر ،مان 6
) وسادتي ،غالي  ) 7نرمي ،نبال
 ) 8باب ،ليبيا  ) 9انا ،دمياط ،ري
 ) 10دترويت ،رهيب  ) 11يمون،
تمرين  ) 12ردما ،نقاتل.

 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 Nice Guys
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة روسل
كرو من اخ��راج شاين ب�لاك .مدة
ال �ع��رض  116دق �ي �ق��ة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال).
Money Monster
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ج��ورج
كلوني من اخراج جودي فوستر.
مدة العرض  98دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس ،سينمال).
Warcraft
فيلم تشويق بطولة ترافيس
فيميل من اخراج دونكان جونس.
مدة العرض  123دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
Search Party
فيلم كوميدي بطولة أدام بالي
من اخ��راج سكوت ارمسترونغ.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
كونكورد ،غاالكسي ،فوكس).
Our Kind of Traitor
فيلم رعب بطولة داميان لويس
م��ن اخ� ��راج س��وزان��ا واي� ��ت .مدة
ال �ع��رض  107دق �ي �ق��ة،ABC( .
س�ي�ن�م��ا س�ي�ت��ي ،ف��وك��س ،سينما
سيتي).
X-Men: Apocalypse
فيلم تشويق بطولة جايمس
م ��اك ��اف ��وري م ��ن اخ� � ��راج ب��راي��ن
س �ي �ن �ج��ر .م � ��دة ال � �ع� ��رض 144
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س �ل �ي �ن��اس ،س �ي �ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
غاالكسي).

