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تتمات  /ت�سلية
المملوك ينفي ( ...تتمة �ص)9

كما ذكر المركز الروسي أنّ عدد المدن والبلدات والقرى
في سورية التي انضمت إلى الهدنة ارتفع إلى ،145
فيما بقي عدد الجماعات التي أعلنت تقيدها بنظام وقف
األعمال القتالية على حاله ،وهو .60
وفي شأن متصل ،وفي ظل التقدم السريع للجيش
السوري وحلفائه في ريف الرقة الغربي باتجاه مدينة
الطبقة ،تتوالى األخبار المقبلة من مدينة الرقة التي تغص
باإلرهابيين األجانب المنضوين تحت راية «داعش».
وشهدت المدينة في األسابيع القليلة الفائتة تخبط
وتشتت في قيادات الصف األول ،حيث أف��ادت مصادر
أهلية عن هروب السعودي حاتم العتيبي الملقب «خازن
المال» التابع للتنظيم اإلرهابي ،دون التمكن من تحديد
وجهته ،كما هرب عدد كبير من المسلحين معظمهم من
الشيشان والسعوديون.
وأضافت المصادر «أنّ قيادات التنظيم تتكتم عن
الكثير من األخبار التي تشاع بين الحين واألخ��ر ،دون

تحالف العدوان ( ...تتمة �ص)9

السماح ألي مدني ب��ت��داول أي معلومة تحت طائلة
المعاقبة بالقتل».
وبالتوازي مع ذلك ،لقي ثمانية أشخاص من عائلة
سورية من مدينة دي��ر ال��زور مصرعهم ،بينهم أربعة
أطفال ،لوقوعهم في أحد حقول األلغام التي زرعها تنظيم
«داعش» في مدينة البوكمال ،أثناء هروبهم من مناطق
سيطرة التنظيم اإلرهابي باتجاه مناطق سيطرة الجيش
السوري بغية الوصول إلى منطقة أمنة.
وقام «داع��ش» بزرع ألغام مضادة للدروع وعبوات
ناسفة على بعض ط��رق البادية المؤدية إل��ى مدينة
البوكمال ،وترتب على الحملة إطالق تحذيرات للمدنيين
وخاصة المسافرين على دمشق.
كما أص��در مؤخرا ً ق��رارا ً بمنع خ��روج المدنيين من
مناطق سيطرته ،ما اضطر الكثير منهم لسلك األراضي
الزراعية ،بعيدا ً عن أعين التنظيم ،بغية الوصول الحقا ً
إلى المناطق األمنة.

قتال �شوارع ( ...تتمة �ص)9

وأش��ار الوفد الوطني إلى أ ّن��ه ومنذ األي��ام األول��ى النطالق
مشاورات الكويت «ساهم الوفد الوطني في بلورة رؤى وأفكار
عملية ذات طابع تفصيلي ،وناقش الترتيبات السياسية
واألمنية والعسكرية التي تفضي إلى حلول عملية ،في الوقت
الذي دأب فيه الطرف اآلخر وما يزال على إفشال المشاورات
وتعليقها أكثر من مرة ورفضه للجلسات المشتركة ألكثر من
 20يوماً».
وكان رئيس الوفد الوطني اليمني إلى مفاوضات الكويت
والمتحدث الرسمي باسم حركة أنصار الله محمد عبد السالم،
ن ّفى أمس السبت ،صحة ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم حول
وجود توافقات متقدمة بين الوفد الوطني ووفد الرياض ،يمكنها
أن تمثل أرضية مشتركة لصياغة أي خطة حل خالل األيام
المقبلة.
وفي السياق ،قال عبد الملك المخالفي ،رئيس وفد هادي إلى
مشاورات السالم في الكويت ،إنّ «مشروع تسوية» يمكن أن يتم
تسليمه خالل اليومين المقبلين.
وقال المخالفي ،في حوار مع صحيفة «الشرق األوسط»:
«الرؤية أو خريطة الطريق التي أعدت من قبل المبعوث األممي
إلى اليمن ،إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،لم تقدم إلى اآلن ،وتوقع
أن تقدم خالل اليومين المقبلين ،بحسب ما أبلغنا».
وأضاف المخالفي« :في كل األحوال ما هو مؤكد أن المجتمع
ال��دول��ي ملتزم بالقرار ( ،)2216وبالمرجعيات ،وملتزم
بالشرعية وبأن االنسحابات تسبق أي حديث سياسي ،وهذه
األمور بالنسبة لنا مطمئنة وتتفق مع وجهة نظرنا وتتناقض
مع وجهة نظر الحوثيين .بحسب تعبيره»
وكان وفد أنصار الله وحزب المؤتمر إلى مشاورات الكويت
تمسكا بشرطهما في التوافق على المؤسسة الرئاسية وتشكيل
حكومة توافقية .وقال الوفد إنّ «المشاورات الجارية ما زالت
تبحث عن حلول سياسية شاملة وتوافقية».

ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من وفد هادي ،بأنّ المطلب
الرئيس للحكومة هو تخلي الحوثيين عن السالح ،مؤكدا ً أنّ هذا
هو «المدخل الرئيس للسالم في اليمن» بحسب ما أوضح.
إلى ذلك ،أفرجت جماعة أنصار الله أول أمس عن  130أسيرا ً
في مدينة إب ،كانوا اعتقلوا على خلفية تعاونهم مع قوات
التحالف السعودي أو القوات الموالية لهادي.
ونقلت «المسيرة نت» عن جهات حوثية قولها« :اإلفراج عن
األسرى المغرر بهم ،جاء بنا ًء على توجيهات قائد ثورة  21من
ايلول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي».
وأشارت «المسيرة نت» إلى أنّ هذه المبادرة تأتي في إطار
ضمانات قبلية للحد من استقطاب الشباب وال��زج بهم في
المعارك والحروب.
ميدانياً :لم تتوقف بوارج التحالف السعودي عن قصفها
ال��ص��اروخ��ي المدفعي على مديرية ميدي ال��ح��دودي��ة منذ
الساعات األولى أمس ،حيث أفاد مصدر أنها شنت قصفا ً مكثفا ً
على منطقة الخضراء شمالي المديرية ،فيما التزال المواجهات
مشتعلة بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات
الرئيس هادي والتحالف السعودي من جهة ثانية على امتداد
الشريط الحدودي لمديريتي حرض وميدي الحدوديتين في
محافظة حجة غربي اليمن.
وإلى تعز ّ
كشف مصدر مطلع عن مقتل وجرح  10أشخاص،
جراء المواجهات بين قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف
السعودي من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة،
في مديرية مقبنة المطلة على الخط الرابط بين محافظتي
الحديدة وتعز غربي المدينة.
وتتواصل المواجهات العنيفة على أشدها في مناطق الزهراء
والجحملية وثعبات شرقي المدينة ،كذلك في منطقة كالبة
وشارع األربعين شمالي المدينة.
أما في محافظة الجوف فقد أعلنت وزارة الدفاع عن مقتل

وج��رح العشرات من ق��وات ه��ادي ،خالل محاولتهم الزحف
باتجاه وادي الوقز ومنطقة الهيجة في مديرية المتون شماالً.
في المقابل عادوت مقاتالت التحالف السعودي ،شن سلسلة
من الغارات على مديرية الغيل شمالي المحافظة شرق البالد.
غ���ارات التحالف السعودي ام��ت��دت إل��ى محافظة م��أرب
المجاورة ،حيث استهدفت سلسلة من الغارات مديرية صرواح
عند الناحية الغربية للمدينة شمال شرق اليمن.
وفي محافظة شبوة قتل مسلحين اثنين وأصيب آخر من
عناصر تنظيم القاعدة بغارة جوية لطائرة من دون طيار،
استهدفت سيارتهم في منطقة الحمرة بمديرية حبان جنوبي
المحافظة شرق اليمن.
وفي عدن أصيب ضابط في البحث الجنائي ،وجرح ثالثة
جنود آخرين إث��ر انفجار قنبلة يدوية ألقاها مجهول على
سيارتهم في سوق شعبي بمديرية الشيخ عثمان وسط المدينة
الساحلية جنوب اليمن.
من جهة أخرىّ ،
كشف تحالف العدوان السعودي على اليمن،
أنّ المروحية اإلماراتية التي سقطت أول أمس تتبع للقوات
اإلماراتية المشاركة في العدوان على هذا البلد.
وأصدرت قيادة التحالف بيانا ً أمس ،أفادت فيه بمقتل طيار
ومساعده من القوات اإلماراتية المشاركة في العدوان على
اليمن نتيجة سقوط مروحية عسكرية ،خالل رحلة روتينية في
المياه الدولية ،بحسب «رويترز».
وكانت اإلمارات أعلنت سقوط مروحية ومقتل طياريها دون
ذكر لمكان سقوطها ،مكتفية بأ ّنها وقعت في المياه الدولية،
ودون ذكر مشاركتها في اليمن.
جدير بالذكر ،أنّ هذه هي الطائرة اإلماراتية الثالثة التي
تسقط منذ بداية العام ،بعد تحطم طائرة منتصف الشهر
الماضي خ�لال تدريبات داخلية إضافة إل��ى سقوط طائرة
«ميراج» فوق عدن منتصف شهر آذار الماضي.

ليبيا تحاول ا�ستعادة مئات الماليين من بنك �أميركي
الفلوجة ،مضيفا ً أنّ «هناك طرقا ً أخرى أعدت مسبقا ً لكن
الممر هو األول الذي أمن بالكامل وهو طريق آمن نسبياً».
وأوضح الناطق إ ّنه ج ّرى تأمين تقاطع السالم بعدما
طردت القوات العراقية المسلحين من مناطق واقعة على
الضفة الغربية لنهر الفرات في الناحية األخرى من وسط
مدينة الفلوجة على الضفة الشرقية.
من جهته أعلن الناطق باسم «المجلس النرويجي
لالجئين في ال��ع��راق» ك��ارل تشيمبري ،وال��ذي يساعد
السكان على الفرار من المدينة ،أنّ نحو  4آالف شخص
فروا خالل الـ 24ساعة الماضية عبر «تقاطع السالم».
وجنوب الموصل أعلنت العمليات المشتركة العراقية
إسقاط طائرة من دون طيار تابعة لداعش في قرية خرائب
جبر التابعة لناحية القيارة.
القوات األمنية العراقية ح��ررت قريتي خرائب جبر
والكرامة التابعة لناحية القيارة في إطار المرحلة الثانية
من عملية تحرير الموصل من داعش.

وص ّرح ضابط في «قيادة العمليات المشتركة» للجيش
العراقي أم��س ،بمقتل  18شخصا ً أغلبهم من النساء
واألطفال قبل يومين ،قائالً« :العائالت كانت تحاول الفرار
ولدى وصولها إلى تقاطع السالم جنوب المدينة ،أطلق
التنظيم النار باتجاه أفرادها بصورة عشوائية».
وأشار إلى أنّ القوات العراقية ،التي كانت تبعد نحو
 200مترا ً ويفصل بينها وبين المناطق التي يسيطر عليها
المتشددون ساتر ترابي يبلغ ارتفاعه ثالثة امتار ،أنقذت
عددا ً من الجرحى.
وكان الجيش العراقي أعلن تمكنه من تأمين المسار
األول لخروج للمدنيين الذين يحاولون مغادرة مدينة
الفلوجة ،وقالت جماعة إغاثة نرويجية إنّ آالف األشخاص
استخدموه بالفعل للفرار في اليوم األول من فتحه.
وقال الناطق باسم «قيادة العمليات المشتركة» العميد
يحيى عبد الرسول ،إنه تم تأمين طريق الخروج الجديد
المعروف باسم «تقاطع السالم» إلى الجنوب الغربي من

الأردن يرف�ض ( ...تتمة �ص)9
االنتخابات  41صوتا من أصل .49
جاء ذلك عقب جلسة طارئة عقدها المجلس السبت
الماضي ،لبحث الموقف م��ن االنتخابات النيابية
إلى جانب مناقشة آخر المستجدات التي طرأت على
الحزب.
يشار إلى أنّ حزب جبهة العمل اإلسالمي قد قاطع
المشاركة في االنتخابات النيابية األردنية ،لسنوات
طويلة اعتراضا ً على السياسات المتبعة وقانون
االنتخاب القديم.

يشار إلى أنّ أحد منفذي العملية هو طالب في كلية
الهندسة بجامعة مؤتة ،التي تقع جنوبي المملكة وتتبع
لمحافظة الكرك.
وكان  4صهاينة قتلوا وأصيب آخرون بجروح خطيرة،
األربعاء الماضي ،بهجوم نفذه مسلحان فلسطينيان
بالقرب من مبنى وزارة دفاع العدو بـ «تل أبيب».
على صعيد آخر ،قرر مجلس شورى حزب جبهة العمل
اإلسالمي األردني باألغلبية المشاركة في االنتخابات
النيابية المقبلة ،حيث حصد مقترح المشاركة في

البحرين :اعتقال ( ...تتمة �ص)9
وفي آذار  ،2013أدرج��ت مجلة «أربيان بزنس» 15
شخصية بحرينية ضمن قائمة أق��وى  500شخصية
مؤثرة في العالم العربي ،واحتل رجب المرتبة  47عربيا ً
في مجال الثقافة والمجتمع.
ونبيل رجب ناشط في مجال حقوق اإلنسان ومؤيد
للمعارضة البحرينية ،كان أفرج عنه في أيار  2014بعد
عامين أمضاهما في السجن بسبب مشاركته في تظاهرات
غير مرخص لها.

وفي منتصف أيار ،أيدت محكمة االستئناف البحرينية
حكم السجن  6أشهر على الناشط نبيل رجب بتهمة إهانة
وزارتي الدفاع والداخلية في موقع التواصل االجتماعي
«تويتر».
من جهتها قالت وزارة الداخلية في حسابها على
«تويتر» أ ّنه تم القبض على نبيل رجب بأمر من النيابة
العامة ،وج��ار استكمال اإلج��راءات القانونية حيال
ذلك.

تحاولالمؤسسةالليبيةلالستثمار
«صندوق الثروة السيادية» استعادة
 1.2مليار دوالر من البنك األميركي
الكبير تتعلق بمعامالت أثارت خالف
نشب في عام .2008
ويقف صندوق الثروة السيادية
الليبي وحجمه  67مليار دوالر،
وج��ه �ا ً ل��وج��ه م��ع بنك «غ��ول��دم��ان
ساكس» أم��ام المحكمة العليا في
لندن هذا األسبوع ،بشأن ادع��اءات
ب��أن البنك االس��ت��ث��م��اري األميركي
شجع الصندوق الليبي على القيام
باستثمارات تنطوي على مخاطر
مرتفعة تبين في النهاية أ ّنها عديمة
الجدوى.
وتتهم المؤسسة البنك بممارسة
«نفوذ مفرط» في إج��راء المعامالت
مشيرة على وج��ه الخصوص إلى
فترة ت��دري��ب خاصة قدمها البنك
لحاتم زارت��ي شقيق نائب الرئيس
التنفيذي السابق للمؤسسة مصطفى
زارتي .ولم يعد لألخوين زارتي اآلن
أيّ صلة بالصندوق .ول��م تتمكن
وكالة «رويترز» من الحصول على

تعليق من أيّ منهما.
وأك��د «غ��ول��دم��ان س��اك��س» ال��ذي
ينفي جميع االدع������اءات ع��ل��ى أن
عالقته بالمؤسسة كانت قريبة في
جميع األوقات ،وأنّ المعامالت محل
التساؤل ليست صعبة على الفهم.
وق���ال ال��ب��ن��ك ف��ي ب��ي��ان بالبريد
اإللكتروني الجمعة الماضي« :تفتقد
االدعاءات إلى المصداقية وسنواصل
دحضها بقوة».
وم��ن المتوقع أنّ تلقي القضية
ال��ض��وء على الطريقة ال��ت��ي كانت
تعمل بها بعض البنوك االستثمارية
الكبرى في العالم مع نظام معمر
القذافي ،حيث كانت تجري صفقات
برسوم كبيرة يقول الليبيون إ ّنها لم
تحقق فائدة تذكر لصندوق الثروة
السيادية للبلد الغني بالنفط.
وأن�����ش�����أت ل��ي��ب��ي��ا م��ؤس��س��ة
االستثمار في  2006بهدف استثمار
االحتياطيات الضخمة التي تراكمت
من إيرادات النفط ،ودمج اقتصادها
ف��ي ال��ن��ظ��ام ال��م��ال��ي العالمي بعد
سنوات من العقوبات.

ورف���ع ال��ص��ن��دوق الليبي أيضا ً
دعوى قضائية ضد بنك «سوسيتيه
جنرال» مطالبا ً البنك الفرنسي بنحو
 2.1مليار دوالر تتعلق بمعامالت
أج��ري��ت ف��ي��م��ا ب��ي��ن ع��ام��ي 2007
و .2009لكن البنك طعن في الدعوى

حيث من المتوقع أن تنظرها المحكمة
في كانون الثاني .2017
وعينت المحكمة «ب����ي.دي.أو»
الستشارات أنشطة األعمال إلدارة
الدعاوى ،نيابة عن الصندوق الليبي
الذي يتنازع شخصان على رئاسته.

وكان من المأمول أنّ يحل النزاع
مع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
الليبية التي تدعمها األمم المتحدة،
لكن تلك الحكومة ال ت���زال تكافح
لممارسة سلطاتها.

م�صر ت�ؤكد ت�سوية النقاط حول محطة «ال�ضبعة» النووية

دعوة �أوروبية ل�شرق �أو�سط خال من «النووي»
أعلنت وزي���رة خ��ارج��ي��ة االت��ح��اد األوروب����ي فيديريكا
موغيريني أمس ،أنّ االتحاد األوروبي يصر على جعل منطقة
الشرق األوسط خالية من األسلحة النووية.
وقالت موغيريني خالل كلمتها في ال��دورة  20للجنة
التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب
النووية في فيينا ،إنّ «المعاهدة المضمونة يمكنها رفع
مستوى الثقة في المجتمع الدولي ،وه��ذا نوع من الثقة
بإمكانه أن يعمل على عدم االنتشار النووي ونزع السالح
األمر يشمل منطقة الشرق األوسط أيضاً ..يجب تجريد هذه
المنطقة من كافة أن��واع أسلحة الدمار الشامل ووسائل
إيصالها».
وشددت الدبلوماسية األوروبية على أ ّنه يجب  -بمثابة
خطوة أولى  -إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية في

وباكستان وكوريا الشمالية.
وفي السياق قال الوزير وزير الكهرباء والطاقة المصري
محمد شاكر ،إ ّن��ه تمت خالل زيارته األخيرة إلى موسكو،
مناقشة وتسوية النقاط العالقة بشأن تشييد محطة الضبعة
النووية ،التي تعد أول محطة نووية في مصر.
وكانت القاهرة وموسكو وقعتا في  10شباط الماضي،
مذكرة تفاهم لبناء محطة نووية بتكنولوجيا روسية ،تتكون
من أربعة مفاعالت طاقة كل منها  1200ميغاواط .وبموجب
االتفاق المبرم ستقدم روسيا قرضا ً حكوميا ً لتمويل إنشاء
المحطة بنسبة .85%
وردا ً على سؤال حول طموحات مصر لقطاع الكهرباء خالل
العشرين عاما ً المقبلة ،قال الوزير شاكر إنّ طموح مصر أن
تصبح مصدرا ً للطاقة الكهربائية في المنطقة.

الشرق األوس��ط عن طريق إش��راك دول المنطقة في منظمة
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وبحسب موغيريني ،فإ ّنه ولغاية اللحظة هناك خطر يهدد
العالم بتكرار التجارب النووية ،وقالت «مثال ذلك التجارب
التي أجرتها كوريا الشمالية في كانون الثاني  ،2016والتي
قوبلت بنقد الذع م��ن قبل االت��ح��اد األوروب���ي والمجتمع
الدولي».
وأشارت الدبلوماسية األوروبية إلى أنّ معاهدة الحظر
الشامل للتجارب النووية (يحتفل ه��ذا العام بمرور 20
عام على إبرامها) ،وقعتها  183دولة حتى اآلن من بينها
 164دولة صادقت عليها .ولم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ
بسبب ع��دم تصديق  5دول عليها ه��ي أمريكا والصين
وإيران وإسرائيل ومصر ،وعدم التوقيع عليها من قبل الهند

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مدينة في أفريقيا الجنوبية ،حرف نصب
2 .2للندبة ،أطلب فعل األمر ،من القديسات
3 .3أدراج ،يوافقه الرأي
4 .4يرشد ،مدينة بولونية ،للتفسير
ّ 5 .5
ينظم ،ماء العين
6 .6الضعف ،سندنا
7 .7مرفأ في قبرص ،بيت األسد
8 .8قفص الدجاج ،ضمير منفصل ،شهر مصري
9 .9من األطراف ،مرفأ في األردن ،ورك
1010من مشاهير المغنين في العهد العباسي ،شتمنا
1111سمين ،شك ،أبو الشعوب السامية
1212مدينة إيرانية ،إحسان

1 .1موقع في سورية جنوب حمص
2 .2أب ،عاصمة أميركية ،حرف أبجدي مخفف
3 .3الليل والنهار ،تخت
4 .4حصل على ،قرعاه للجرس ،فقرة
5 .5حادثت ليالً ،حلية تلبس في اليد
6 .6مدينة إيرانية ،أظهر ،ينحت القلم
7 .7شريان في العنق ،ه��واء ع��ذب ،من كانت أسنانهم
صغيرة ومتالصقة
8 .8مدينة في جنوب ألمانيا ،صاهر
9 .9خصم ،نلوم
1010من األطراف ،منزلي ،يمن
1111إدانة ،يشاهدونا
1212ضمير متصل ،يساعد ،أحد آلهة الميثولوجية الهندية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،493286715 ،267514893
،549823671 ،158397264
،386179452 ،712645938
،835962147 ،971438526
624751389

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ك�لارك غيبل ،ي��ا  ) 2وا،
م��ارد ،اام��ر  ) 3يوالي ،المس ) 4
نسر ،مانيتوبا  ) 5دببابير ،اان
 ) 6سابينا ،الند  ) 7كريت ،رينو،

ل��ب  ) 8واالس ،غ��دي��ر  ) 9رق،
ليماسول  ) 10سبيد ،ام��ل ،الح
 ) 11هايتي ،يألف  ) 12دم ،ني،
امس ،تن.
عموديا:
 ) 1طوينتس كورس  ) 2الوس،

اراقبهم  ) 3اردبيل ،يا  ) 4رمل،
بيت الدين  ) 5كايمان ،سي ،تي 6
) غر ،ابار ،ماي  ) 7يدلني ،ينام
 ) 8ايران ،سليم  ) 9المت ،لوغو،
اس  ) 10اسوان ،دالل  ) 11يم،
بادلي ،لفت  ) 12ارجان ،بريح.

 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
فيلمكوميديبطولةويسبينتلي
من اخراج شيرا بيفان .مدة العرض
 87دقيقة ،ABC( .فوكس).
Me Before You
فيلم درام��ا بطولة سام كالفلين
م� ��ن اخ� � � ��راج ت��ي��ا ش � � � ��اروك .م��دة
العرض  110دقائق ،ABC( .الس
ساليناس،ديونز،اسباس،سينمال،
فوكس).
Nina
فيلم درام��ا 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( .
السساليناس).
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).

