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وفد �أن�صار اهلل ( ...تتمة �ص)9

�أولى نتائج ( ...تتمة �ص)9

ميدانياً ،أعاد الجيش السوري تفعيل عملياته في ريف
الالذقية الشمالي الشرقي باتجاه ريف ادلب الغربي،
حيث شنت وحداته هجوما ً مركزا ً أمس ،بهدف السيطرة
على سلسلة كباني الجبلية االستراتيجية ،مدخل الريف
الغربي لمحافظة ادلب.
الجيش تمكن من السيطرة على تالل الزويقات و 1112
في اليومين الماضيين ،في حين تمكنت وحداته أمس من
السيطرة على أجزاء من التل  1154وتلة «السيرياتل»
أعلى تالل سلسلة كباني ،بمساندة جوية روسية.
إلى ذلك ،دانت موسكو أمس بشدة التفجير اإلرهابي
المزدوج الذي ضرب منطقة السيدة زينب بريف دمشق،
وأدى إل��ى سقوط  16شهيدا ً وع��ش��رات الجرحى من
المدنيين.
وجاء في بيان الخارجية الروسية «نعرب عن تعاطفنا
مع أهل وأقارب الضحايا ،آملين الشفاء العاجل للجرحى

والمصابين ،ومن جديد نؤكد وقوفنا مع سورية حكومة
وشعبا ً في حربهم ضد خطر اإلرهاب».
ول � ّف��ت البيان إل��ى «الخطر الكبير ال���ذي تشكله
ال��م��ح��اوالت المستمرة لمسلحي داع���ش والنصرة
والجماعات المتشددة األخ��رى ،إلشعال ن��ار الفتنة
الطائفية في سورية والعراق والنقاط الساخنة األخرى
في المنطقة».
وذكر البيان أيضا ً «في مثل هذه الحالة ندعو كافة
الشعوب والطوائف في المنطقة ،إلى صد اإلرهابيين
دون مساومة ،وإلى عدم االنجرار وراء االستفزازات التي
تهدف إلى زيادة دوامة العنف ونشر العداء المتبادل».
يذكر أن تفجيرا ً مزدوجا ً بسيارة مفخخة وحزام ناسف
ضرب السبت منطقة السيدة زينب بريف دمشق ،وأوقعا
 16شهيدا ً وحوالي  50جريحاً.
وقد تبنى تنظيم داعش العمل اإلرهابي.

عامان على «مذبحة �سبايكر» ( ...تتمة �ص)9
ونحر ما يقارب  2000شاب مثل األضاحي ال لذنب سوى
انتمائهم الطائفي وخلفت الجريمة آالف األرامل واأليتام
والثكالى».
وأضافت الحامدي« :عدد من أدين من المجرمين قليل ال
يتجاوز  40مجرما ً حكم عليهم باإلعدام ،إال أنّ التنفيذ ما
يزال متوقفا ً ويخضع لمساومات كي ال ينزعج الساسة
ال��دواع��ش ،أو يعكر م��زاج بعض الشركاء في العملية
السياسية».
وكان تنظيم «داعش» نشر صورا ً وتسجيالت ،توثق
إعدام عناصره لنحو  1700عراقي داخل «قاعدة سبايكر»
في محافظة صالح الدين.
واكتشف مقابر جماعية بعد تحرير تكريت ضمت رفات
بعض القتلى ،فيما ال يزال الباقون في عداد المفقودين.

وق��ال عضو مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي،
في كلمة ألقاها بالمناسبة «في الذكرى الثانية لجريمة
سبايكر نجدد المطالبة بمالحقة الفاعلين من القاعدة
و(حزب) البعث»« ...مسؤولو محافظة صالح الدين في
وقتها والقادة األمنيون يتحملون مسؤولية كبيرة إزاء
جريمة سبايكر مثلما يتحملها شيوخ تكريت والمناطق
المجاورة».
ودعا الكاظمي ،إلى «إعادة عمل فرق البحث عن رفات
الضحايا قرب جامعة تكريت شمالي المدينة وفي القصور
الرئاسية وسطها وباقي األماكن وعلى مجلس الوزراء أن
يتحمل مسؤوليته بهذا الصدد».
من جهتها قالت النائب عن كتلة بدر النيابية ميثاق
الحامدي في بيان « :مر عامان على هذه الجريمة الكبيرة...

النفط يدفع الجزائر ال�ستبدال
وزير ْي المالية والطاقة
َ
ع��ي��ن ال��رئ��ي��س ال��ج��زائ��ري عبد
العزيز بوتفليقة ،وزيرين جديدين
للطاقة والمالية في تعديل وزاري
ضمن إطار مسعى الدولة العضو
ف��ي منظمة «أوب���ك» للتعامل مع
الهبوط الحاد في عائدات النفط
والغاز.
وقال بيان نقلته وسائل اإلعالم
الرسمية إنّ ن��ور ال��دي��ن بوطرفة
رئيس شركة «سونلغاز» عين وزيرا ً
جديدا ً للطاقة بدال ً من صالح خبري،
في حين عين حاجي بابا عمي وزيرا ً
للمالية ،بعد أن كان يشغل منصب
الوزير المنتدب لدى وزير المالية
المسؤول عن الميزانية والتخطيط.
وجاء تعيين حاجي بابا عمي خلفا ً
لعبد الرحمن بن خالفة.
ول��م يتضمن البيان سببا ً لهذه
ال��ت��غ��ي��ي��رات ،ل��ك��ن ه���ذا التعديل
ال��وزاري يأتي في وقت تكافح فيه
الجزائر إلنعاش اقتصادها ،وتعزيز
إنتاجها من النفط وال��غ��از ،وسط
وجهات نظر متباعدة بشأن مدى
صعوبة المضي قدما ً من أجل جذب
االستثمار األجنبي ،وإجراء إصالح
اقتصادي محلي.
ومن بين التغييرات التي أعلنت
يوم السبت استحداث منصب جديد
هو وزير منتدب لدى وزير المالية،
يكلف باالقتصاد الرقمي وعصرنة
األنظمة المالية وسيتواله معتصم
بوضياف.
وقال الرئاسة الجزائرية في بيان
منفصل ،إن بوتفليقة عين وزي��ر
الخارجية السابق بوعالم بسايح
مستشارا ً خاصا ً له.
وكانت الجزائر قد اتخذت بعض
اإلج������راءات للتكيف م��ع ت��راج��ع
الدخل ،منها زيادة أسعار منتجات

وناقش المبعوث األممي مع المشاركين
في االجتماع الترتيبات األمنية والسياسية،
وكذلك اإلفراج عن السجناء والمعتقلين.
والتقى ولد الشيخ أحمد الليلة الماضية،
مجموعة السفراء الـ 18المعنيين بالحل
ال��س��ل��م��ي ف���ي ال��ي��م��ن إض���اف���ة إل���ى بعض
الشخصيات الدبلوماسية ،معبرا ً عن امتنانه
لدعم بالدهم لمساعي األمم المتحدة الرامية
إلحالل السالم في اليمن.
إلى ذلك ،وفد الحوثيين وحزب المؤتمر إلى
مشاورات الكويت شرطهم في التوافق على
المؤسسة الرئاسية وتشكيل حكومة وحدة
وطنيه ولجنة عسكرية وأمنية ووقف شامل
ودائم للقصف وفك الحصار.
وقال الوفد في بيان صحفي نشره أمس:
«توضيحا ً للرأي ال��ع��ام ،وتفنيدا ً لألخبار
المتداولة التي ي��روج لها اإلع�لام المضلل،
يؤكد الوفد الوطني أنّ أيّ حل ال يشمل وقفا ً
شامالً ودائما للعدوان وفك الحصار الشامل
والتوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل
حكومة وحدة وطنيه وتشكيل لجنة عسكرية
وأمنية فإ ّنه لن يمثل ح�لاً مقبوال ً للشعب
اليمني».
وأوضح الوفد ،وفق ما نشره موقع قناة
«المسيرة» التابعة للحوثيين ،أنّ مشاورات
السالم الجارية في الكويت ما زال��ت تبحث
عن حلول سياسية شاملة وتوافقية تلبي
التطلعات ،وتضع حدا ً نهائيا ً للحرب.
وأضاف الموقع أنّ الوفد شدّد في جلسات
ال��م��ش��اورات وف��ي مناقشات ال��ل��ج��ان وفي
االجتماعات مع سفراء الدول المعنية بالصراع
اليمني ،على الحلول المستندة إلى المرجعيات
األساسية المنظمة للمرحلة االنتقالية ،وفي

المقدمة التوافق على المؤسسة الرئاسية
وتشكيل حكومة توافقية.
وهاجم وفد الحوثيين الطرف اآلخر (وفد
الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه
منصور ه��ادي) ،متهما ً إياه بالمواظبة على
إفشال المشاورات وتعليقها أكثر من مرة
ورفضه للجلسات المشتركة ألكثر من 20
يوماً.
ً
ميدانيا ازدادت حدة القتال عند الحدود
السعودية اليمنية في بداية شهر رمضان
ويتجدد القصف المدفعي والصاروخي يوميا ً
بين الجيش اليمني مسنودا ً بالتحالف العربي
من جهة والحوثيين والقوات الموالية لهم من
جهة أخرى.
وذكر موقع «المشهد اليمني» أنّ القصف
المدفعي وال��ص��اروخ��ي ت��ج��دد وبمشاركة
بارجات التحالف على مواقع الحوثيين في
مديريتي ح��رض وم��ي��دي الحدوديتان في
محافظة حجة شمال غرب اليمن.
وقال مصدر ميداني إنّ اشتباكات عنيفة
بمختلف أنواع األسلحة الثقيلة والمتوسطة
تدور على خطوط التماس في جبهة حرض-
ميدي الحدودية في محافظة حجة بين عناصر
الجيش الموالية للرئيس هادي والحوثيين.
ويهدد اشتداد المواجهات اليومية عند
الحدود السعودية اليمنية بانهيار الهدنة بعد
سحب لجان التهدئة المشتركة نقاطها من
الشريط الحدودي بسبب انتهاكات.
على صعيد آخر أصيب مدير أمن محافظة
إب العميد الركن محمد عبدالجليل الشامي
بجروح ،نقل على أثرها إلى المستشفى فيما
سقط عدد من مرافقيه بين قتيل وجريح ،إثر
استهدافهم بعبوة ناسفة عند شارع الدائري

الغربي في مدينة إب.
وص ّرح مصدر أمني أنّ مجهولين استهدفوا
بعبوة ناسفة شديدة االنفجار مساء السبت
س��ي��ارة م��دي��ر األم���ن ،م��ا أدى إل��ى إصابته
ومقتل سائقة فضالً عن إصابة  5من مرافقيه
بجروح.
أعلن مسؤول في اإلدارة المحلية اليمنية
أول أمس ،أنّ عنصرين من تنظيم القاعدة ُقتال
في قصف ن ّفذته طائرة أميركية من دون طيار
استهدف سيارة كانت تقلهما بمحافظة مأرب
شرق صنعاء.
وق��ال المسؤول إنّ القتيلين «هما غزوان
الوائلي والزبير الصنعاني ،وكانا معروفين
بارتباطهما بالقاعدة» ،موضحا ً أنّ الضربة
حصلت في بلدة وادي أديبة.

وبعد تمكن القوات الحكومية من استعادة
المكال في  24نيسان من تنظيم القاعدة الذي
سيطر عليها لعام ،انتشر مقاتلو هذا التنظيم
المتطرف باتجاه الشمال حيث محافظة
مأرب.
وكانت واشنطن أق��رت في  7أي��ار بوجود
«عدد قليل» من الجنود األميركيين في اليمن
لمساعدة القوات اليمنية وق��وات التحالف
العربي بقيادة السعودية على طرد القاعدة
من مدينة المكال.
واستفاد تنظيم القاعدة من الفوضى في
اليمن لتوسيع نفوذه في جنوب وجنوب
شرق البالد.
و ُتعتبر اإلدارة األميركية أنّ تنظيم القاعدة
في اليمن هو األخطر من بين فروع التنظيم.

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9
من جانبها أعلنت قيادة عمليات نينوى ،تمكن قواتها من تحرير
قرية «خرائب جبر» التابعة لبلدة القيارة جنوبي الموصل ،من
سيطرة تنظيم «داعش» ،مضيفة أنّ «تلك القوات تمكنت من تدمير
 4عجالت مفخخة وقتل  25إرهابيا».
وكانت القوات العراقية ،التي أرسلت إلى منطقة مخمور قرب
الموصل العام الجاري ،بدأت عملية في آذار وصفت بأنها بداية
لحملة أكبر تهدف النتزاع السيطرة على الموصل ثاني أكبر مدينة
عراقية والتي يسيطر عليها التنظيم منذ .2014
وتمكنت القوات العراقية منذ ذلك الحين من تحرير عدد من
القرى على الضفة الشرقية لنهر دجلة ،الذي يمر في الموصل .كما
أرسل لواء مدرع إلى مخمور األسبوع الماضي باإلضافة إلى قوارب
وجسور ستساعد القوات على عبور نهر دجلة وص��وال ً إلى بلدة
القيارة معقل التنظيم الواقع على الضفة الغربية للنهر.
ويوجد في القيارة مهبط للطائرات ،ومن المفترض أن تصبح
البلدة مركزا ً النطالق عملية استعادة الموصل ،كما أنّ السيطرة على
القيارة تعني عزل أراض يهيمن عليها التنظيم جنوبا ً وشرقا.

الغربي من الفلوجة ،مضيفا ً أنه كانت هناك مسارات خروج في
السابق لكن هذا المسار آمن نسبيا.
على صعيد آخر ،أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها تنتظر
توضيحا ً من الحكومة السعودية بخصوص التصريحات التي
تحدثت عن وجود حمالت تبرعات مالية داخل المملكة لصالح تنظيم
«داعش» اإلرهابي .وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد جمال
عبّر بيان نشر على الصفحة الرسمية للوزارة في اإلنترنت أول أمس:
« ننتظر توضيحا ً من الحكومة السعودية لما ذكره المتحدث باسم
وزارة داخليتها ،في تصريحاته الصحفية بخصوص وجود حمالت
تبرعات مالية داخل المملكة لصالح تنظيم داعش اإلرهابي سببها
تعاطف بعض األشخاص معه».
وأضاف المتحدث أنّ هذه الحالة تمثل «خرقا ً واضحا ً لقرارات
مجلس األمن ذات الصلة وتجاوز لمبادئ حسن الجوار ،كما ونكرر
أنّ الجهود الحقيقية للقضاء على التنظيمات اإلرهابية المجرمة ال
بد وأن تتضمن القضاء على مصادر تمويلها والحواضن الفكرية
المتعاطفة معها».

من جهته أعلن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أنّ الجيش
العراقي سيفتح جبهة جديدة ضد «داعش» شمالي مدينة تكريت
بالتزامن مع هجوم الجيش جنوب الموصل.
وقال العبيدي للصحفيين بعد وصوله لقيادة عمليات سامراء
في محافظة صالح الدين ،إن االستعدادات النطالق عمليات تحرير
مناطق شمالي تكريت قد بدأت ،معلنا ً تحرير مناطق واسعة محاذية
لنهر دجلة في منطقة مخمور .وفي الفلوجة أعلنت مصادر عسكرية
تحرير تحرير حي «الشهداء األولى» جنوبي المدينة.
هذا وال تزال القوات العراقية تتقدم أيضا ً على أط��راف مدينة
ُ
حيث تمكنت من تحرير عدة أحياء ،ولكن
الفلوجة معقل التنظيم
تقدمها بات بطيئا ً هناك بسبب تفخيخ المباني وزرع العبوات
الناسفة من قبل عناصر «داعش» لعرقلة تقدم القوات الحكومية.
من جهة أخرى ص ّرح العميد يحيى عبد الرسول المتحدث باسم
قيادة العمليات الخاصة بأنّ الجيش تمكن من تأمين أول مسار
خروج للمدنيين الذين يحاولون مغادرة مدينة الفلوجة.
وقال المتحدث إ ّنه تم تأمين مسار خروج أول أمس إلى الجنوب

ليبيا :هجمات انتحارية �ضد القوات الحكومية في �سرت
الوقود والطاقة المدعومة ،والحد
م��ن م��ش��روع��ات البنية األساسية
وخفض اإلنفاق في الميزانية.
ل��ك��ن اإلص��ل��اح ي��ت��ع��ث��ر بفعل
ال��ج��دل ال��دائ��ر ب��ي��ن اإلصالحيين
ال��ذي��ن يسعون لخفض االعتماد
على عائدات النفط والغاز ،ورجال
ال��ح��رس ال��ق��دي��م ال��ذي��ن يقاومون
تحرير ال��ن��ظ��ام ال��خ��اض��ع لهيمنة
الدولة.
ويرى البعض على نطاق واسع
أنّ التغيير االقتصادي يتعثر أيضا ً
بفعل الغموض حول من سيخلف
الرئيس الحالي ،ويقوم منافسون
ب��م��ن��اورات وس���ط ت��وق��ع��ات ب��أنّ
بوتفليقة سيتخلى عن السلطة قبل
انتهاء مدته الرئاسية عام .2019

وه��ذا خامس تعديل وزاري في
حكومة يقودها رئيس ال��وزراء عبد
الملك سالل منذ توليه منصبه في
عام .2012
وكان بوتفليقة قد أقال في أواخر
ال��ش��ه��ر ال��م��اض��ي م��ح��اف��ظ البنك
ال��م��رك��زي م��ح��م��د ل��ك��ص��اس��ي بعد
أكثر من عقد في منصبه .وتعرض
لكصاسي لضغوط لتعامله مع
تراجع أسعار النفط.
وم��ازال النفط والغاز يمثل نحو
 %60من ميزانية الجزائر ونحو
 % 95من صادراتها .ورغم تراجع
احتياطات الجزائر من النقد األجنبي
إال أنها الزالت تبلغ نحو  140مليار
دوالر ،كما تراجعت عائدات الطاقة
بنحو  %50خالل عام .2015

ن ّفذ تنظيم «داع��ش» اإلرهابي  3هجمات انتحارية ضد القوات الموالية للمجلس
الرئاسي الليبي في سرت ،أمس .
واستهدفت ثالث سيارات مفخخة لتنظيم «داعش» عددا ً من مواقع قوات «البنيان
المرصوص» ،أحدها قرب مستشفى ميداني في سرت ،وف ًقا ً لما نشره الحساب الرسمي
للعملية على «تويتر» ،دون نشر توضيحات عن األضرار.
وقال رضا عيسى العضو في المركز اإلعالمي الخاص بعملية استعادة سرت من
التنظيم« :وقعت ثالثة تفجيرات بسيارات مفخخة يقودها انتحاريون من تنظيم الدولة
اإلسالمية ،استهدفت قواتنا في سرت»« ...هناك إصابات في صفوف القوات».
وكانت القوات الموالية لحكومة الوفاق سيطرت الجمعة الماضية على ميناء سرت،
وخاضت حرب شوارع ضد تنظيم «داعش» في المدينة.
وص ّرح مصدر في غرفة عمليات مصراتة ،أنّ مقاتلين تابعين للحكومة على خط
المواجهة في جنوب سرت ،التفوا إلى الواجهة البحرية للسيطرة على الميناء الذي يقع
على بعد نحو  5كم شرقي مركز المدينة.
وقال المصدر لوكالة «رويترز» إنّ القوات تقدمت بسرعة أكبر مما توقع كثيرون على
الرغم من أنّ مفجرين انتحاريين وألغاما ً وقناصة عرقلوا تقدمها ،مضيفا ً أنّ االشتباكات
التي وقعت في سرت الجمعة أس ّفرت عن سقوط  11قتيالً و 35جريحا ً في صفوف
القوات الليبية.
وكانت هذه القوات ،المؤلفة أساسا ً من مقاتلين من مدينة مصراتة ،تقدمت األسبوع
الماضي إلى أطراف مركز مدينة سرت بعد شنها هجوما ً مضادا ً ضد التنظيم المتطرف
الشهر الماضي ،وأجبرته على التراجع على امتداد الطريق الساحلي بين المدينتين.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1ممثل أميركي راحل من كبار نجوم هوليود من أفالمه
«ذهب مع الريح» ،للنداء
2 .2للندبة ،جبار ،أطلب فعل األمر
مس
3 .3يناصرّ ،
4 .4من الطيور الجارحة ،بحيرة كندية
5 .5من الحشرات (بالجمع) ،أص ّوت من األلم
6 .6من القديسات ،المثيل
7 .7جزيرة يونانية في المتوسط ،مدينة أميركية ،قلب
8 .8عائلة عالم طبيعيات إنكليزي راح��ل صاحب مذهب
اإلصطفاء الطبيعي ،نهر صغير
9 .9عبودية ،مرفأ في قبرص
1010سرعة (باألجنبية) ،رجاء ،أص ّر على األمر
1111جمهورية من جزر األنتيل الكبرى ،يأنس
1212نجيع ،غير مطبوخ ،قبل اليوم ،من أنواع السمك

1 .1مؤرخ التيني له «تاريخ االسكندر»
2 .2دولة آسيوية ،اشاهدهم عن كثب
3 .3مدينة إيرانية ،للنداء
4 .4من أنواع االتربة ،مصيف لبناني
5 .5مجموعة من ثالث جزر بريطانية في األنتيل جنوب
كوبا ،نوتة موسيقية ،شاي (باألجنبية)
6 .6شاب ال خبرة له ،حفر عميقة يستخرج منها الماء وما
شابه ،شهر مصري
7 .7يرشدني ،يرقد
8 .8دولة إسالمية ،صحيح الجسم
9 .9عتبت على ،مدينة إسبانية في غاليسيا ،ركيزة
1010مدينة مصرية ،غنج
1111بحر ،أعطي مثل ما تأخذي ،ص ّرت
1212مدينة إيرانية قديمة ،بلدة لبنانية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،517982346 ،842367159
،429651873 ،396145728
،683794215 ،175238694
،931526487 ،258473961
764819532

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ت��وم��اس م���ور ،ري��ف ) 2
ي��أس ،يجاملك  ) 3مدريد ،نحا،
نا  ) 4وي ،رأي ،اميون  ) 5رزقت،
دللتما  ) 6ام النعسانن ال  ) 7زال،

امين  ) 8شال ،فاتن ،اكد  ) 9رينو،
بهتان  ) 10قن ،الر ،فرينا ) 11
يالوميتا ،لين  ) 12ملل ،يهدا.
عموديا:
 ) 1تيمور الشرقية  ) 2وادي
زم ،لينا  ) 3مسر ،ق��ازان ،لم ) 4

يرتال ،ولول  ) 5سيدا ،نلف ،امل 6
) مج ،يدع ،ابري  ) 7وان ،لسعته،
تي  ) 8رمحاال ،نتفاه  ) 9المتنا ،ار
 ) 10رك ،يم ،مانيال  ) 11نواليك،
ني  ) 12فنان ،انديانا.

 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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Welcome to me
ف �ي �ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة وي��س
بينتلي م��ن اخ� ��راج ش �ي��را بيفان.
م��دة ال�ع��رض  87دقيقة،ABC( .
فوكس).
Me Before You
فيلم دراما بطولة سام كالفلين
م���ن اخ � � ��راج ت��ي��ا ش� � � ��اروك .م��دة
ال��ع��رض  110دق ��ائ ��ق،ABC( .
الس ساليناس ،دي��ون��ز ،اسباس،
سينمال ،فوكس).
Nina
فيلم دراما بطولة زوي سالدانا
م��ن اخ� ��راج سينثيا م� ��ورت .مدة
العرض  90دقيقة ،ABC( .سينما
سيتي ،امبير).
Lost in the Sun
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ج��وش
دوهامل من اخراج تيري نيلسون.
م��دة ال�ع��رض  95دقيقة،ABC( .
الس ساليناس).
تلتت
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة طوني
عيسى م��ن اخ��راج كريستيان ابو
ع �ن��ي( .س�ي�ن�م��ا س�ي�ت��ي ،اس �ب��اس،
سينمال).
The Nice Guys
فيلم كوميدي بطولة روسل كرو
من اخراج شاين بالك .مدة العرض
 116دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس س��ال �ي �ن��اس ،سينما سيتي،
سينمال).
Money Monster
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ج ��ورج
كلوني من اخ��راج ج��ودي فوستر.
م��دة ال�ع��رض  98دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس ،سينمال).

