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تتمات  /ت�سلية
ّ
تحذر ( ...تتمة �ص)9
كلينتون

بعد �أميركا وفرن�سا ( ...تتمة �ص)9
إل��ى ذل��ك ،أعلن المركز الروسي لتنسيق الهدنة في
سورية عن اتساع نطاقها في البالد مع ارتفاع عدد المدن
والبلدات والقرى التي انضمت إليها إل��ى  ،146وعدد
الجماعات التي أعلنت تقيدها بنظام وقف األعمال القتالية
في البالد ظل على حاله ،وهو .60
كما ذكر مركز «حميميم» في بيان أمس ،أنه رغم صمود
نظام التهدئة في معظم المحافظات السورية ،تم رصد
خمسة خروقات ،وذلك في محافظة دمشق ،عندما قصف
مسلحو «جيش اإلسالم» مواقع للجيش السوري.
وأكد المركز أنّ القوات الجوية الروسية والسورية لم
توجه ضربات إلى تلك الفصائل المسلحة للمعارضة التي
أعلنت وقف عملياتها القتالية وأخبرت مركزي التنسيق
الروسي واألميركي بمواقعها الميدانية بدقة.

وكان المتحدث باسم الخارجية األميركية مارك تونر
قد أشار في وقت سابق ،إلى أن الواليات المتحدة قدمت
مقترحات إلى روسيا لتعزيز نظام وقف إطالق النار في
منطقة حلب.
في غضون ذلك ،أكد ممثل روسيا الدائم لدى مجلس األمن
الدولي فيتالي تشوركين ،أمس ،أن دي ميستورا متردد
بشأن عقد جولة جديدة من المفاوضات حول سورية،
وقال أن «األم��م المتحدة تولي اهتماما ً كبيرا ً لمجموعة
(الرياض) من المعارضة السورية ،في الوقت الذي تعرب
فيه الحكومة السورية عن استعدادها للمفاوضات».
المسؤول الروس أكد أنّ روسيا وأميركا تتعاونان بشكل
مكثف بشأن محاربة اإلرهابيين ،لكنه أضاف أنّ واشنطن
فشلت في فصل المعارضة السورية عن اإلرهابيين.

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9

وقالت في أجواء سادها الصمت وغابت عنها أي مظاهر احتفالية انتخابية
باستثناء إعالم أميركية «قد يكون إرهابي اورالندو مات ،لكن الجرثومة التي
سممت روحه ال تزال حية» .وأضافت أن «التهديد ورم متنقل (…) بوصفي
رئيسة ،ف��إن كشف هويات الذئاب المنفردة واعتقالهم سيكونان أولوية
كبيرة».
وجددت كلينتون دعوتها إلى تشديد قانون بيع االسلحة لمنع اشخاص مثل
عمر متين ،الذي راقبه مكتب التحقيقات الفدرالي لفترة واستجوبه ،من حيازة
أسلحة نارية بسهولة.
وكما في كانون األول الفائت بعد اعتداءات باريس وسان برناردينو ،أيدت
كلينتون منع األسلحة الهجومية من مسدسات وبنادق يستخدمها مرتكبو
عمليات إطالق النار.

ال�سراج يدعو ( ...تتمة �ص)9
التحالف ال�سعودي ( ...تتمة �ص)9

وكانت القوات اليمنية واللجان الشعبية صدت محاولة
تقدم لقوات هادي بإتجاه منطقة المشجح شرقي صرواح
بمأرب .وأوضح مصدر عسكري أنّ عناصر هادي حاولت
التقدم بإتجاه منطقة المشجح وت��ص��دت لها القوات
المشتركة وقتلت عددا ً منهم .وأشار المصدر أنّ من بين
القتلى القيادي المدعو تركي صالح العرادة والمدعو علي
القبيسي.
ج��اء ذل��ك غ��داة تحطم مروحية اماراتية تشارك في
العمليات العسكرية للتحالف في اليمن االثنين ،وقتل
طياراها بحسب ما اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة
االماراتية.
ولم تحدد القيادة طراز المروحية وال ظروف تحطمها
أو مكان الحادث ،واكتفت في بيان مقتضب نشرته وكالة
أنباء اإلمارات الرسمية باإلشارة إلى مقتل طاقمها المكون

وأضاف السراج« :ما يحدث من إنجازات على هذه الجبهات يستحق
أن يكون نموذجا ً لمشروع وطني لمحاربة اإلرهاب» ،داعيا ً الليبيين إلى أنّ
«يلتفوا» حول هذا «المشروع الوطني لمحاربة تنظيم الدولة».
وحققت القوات الحكومية وهي خليط من جماعات مسلحة غير منظمة،
ووحدات من الجيش تقدما ً سريعا ً األسبوع الماضي وسيطرت على المرافق
الرئيسة في المدينة المتوسطة بين المطار والميناء.
لكن هذا التقدم تباطأ عند وصول القوات إلى مشارف المناطق السكنية
الممتدة من وسط المدينة إلى شمالها ،حيث يتحصن مقاتلو «داعش» في
المنازل ويستخدمون القناصة والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة.
وتحظى عملية «البنيان المرصوص» التي قتل فيها نحو  140من عناصر
قوات حكومة الوفاق منذ انطالقها بدعم واسع في مدن الغرب الموالية
لحكومة الوفاق ،فيما تتجاهلها السلطات الموازية في شرق البالد.
وتعتبر قوات الحكومة الموازية غير المعترف بها والتي ال تزال تدير
مناطق الشرق وترفض تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق أنّ الجماعات
التي تقاتل اإلرهابيين في سرت «مليشيات خارجة عن القانون».
وتخوض هذه القوات التي يقودها الفريق ركن خليفة حفتر معارك
منذ عامين ،مع تنظيمات معارضة بينها جماعات متطرفة تضم تنظيم
«داعش» ،تهدف إلى السيطرة بشكل كامل على مدينة بنغازي (ألف كلم
شرق طرابلس) ،دون أن تنجح في ذلك.

من الطيار ومساعده.
وأفاد شهود لوكالة فرانس برس أن الحادث وقع في
مدينة عدن الجنوبية.
وتشارك اإلمارات في تحالف العدوان العسكري الذي
تقوده السعودية في اليمن منذ أذار .2015
وهذا الحادث هو الثاني الذي تتعرض له مروحية
للقوات اإلماراتية في يومين ،فقد اعلنت القيادة العامة
للقوات المسلحة اإلم��ارات��ي��ة األح��د تحطم مروحية
عسكرية في البحر خالل مهمة روتينية ،ومقتل طيارها
ومساعده.
وهذه هي الطائرة اإلماراتية الثالثة التي تسقط منذ
بداية العام ،بعد تحطم طائرة منتصف الشهر الماضي
خالل تدريبات داخلية ،إضافة إلى سقوط طائرة «ميراج»
فوق عدن منتصف شهر آذار الماضي.

البحرين تغلق ( ...تتمة �ص)9
وقالت ال���وزارة إنّ أنشطة الجمعية اعتمدت على
«تعميق مفاهيم الطائفية السياسية ،وترسيخ الخروج
على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة ،وكذلك
عدم االعتراف بمكونات المجتمع من أجل خلق واقع
سياسي ذو أبعاد طائفية والسعي الستنساخ نماذج
إقليمية قائمة على أس��س طائفية مذهبية» بحسب

تعبيرها.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوعين من تشديد عقوبة
سجن زعيم الجمعية علي سلمان المدان بالتحريض
وإه��ان��ة مؤسسة حكومية ،حيث ضاعفت محكمة
االستئناف في مملكة البحرين عقوبته لتصبح  9أعوام
بعد أن كانت أربعة.

المغرب :اعتقال �إيطالي
م�شبع بالفكر الداع�شي
أعلنت وزارة الداخلية المغربية ،عن اعتقال مواطن إيطالي شرق البالد،
عكف على رصد أهداف ومنشآت حساسة استعدادا ً الستهدافها بتكليف من
تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وذكرت ال��وزارة في بيان صادر عنها ،أنّ قوات األمن تمكنت «في الـ 8من
حزيران الحالي ،من توقيف مواطن إيطالي كان يقيم في بلجيكا» بصورة
دائمة ،وذلك في مطار وجدة-أنكاد شمال شرق البالد ،بالتنسيق مع جهاز
مكافحة التجسس المغربي.
وأضافت ال��وزارة في بيانها أنّ األجهزة األمنية تتبعت تحركات اإليطالي
المذكور ،بناء على معلومات دقيقة أكدت تورطه في مشروع إرهابي خطير
يستهدف منشآت حساسة في المغرب ،دون أن تكشف عن اسمه أو سنه.
وبينت الداخلية المغربية أن المشتبه فيه «مشبع بالفكر الداعشي» ،وحاول
االلتحاق بمعسكرات التنظيم في سورية والعراق سنة  ،2014قبل أن يقرر
التخلي عن فكرة الوصول إلى هناك ،والعودة إلى بلجيكا بعدما تعذر عليه
األمر.

الكويت :اختفاء «ال�صباح»
بعد حكم ب�سجنه � 5سنوات!
عثرت األجهزة األمنية الكويتية ،أمس ،على أسلحة وذخائر لدى مداهمة منزل
عذبي فهد األحمد الصباح مدير جهاز أمن الدولة الكويتي السابق لتنفيذ حكم
بسجنه  5سنوات.
وأكدت وزارة الداخلية أنّ األجهزة األمنية عثرت في منزل ابن شقيق أمير البالد
صباح األحمد الصباح ومدير جهاز المخابرات السابق على رشاش كالشنكوف
ومسدس و 4مخازن طلقات وذخيرة حية تمت مصادرتها واتخاذ اإلج��راءات
القانونية بشأنه.
وقالت صحيفة «الرأي» الكويتية إن أجهزة األمن كانت قد داهمت في وقت
سابق ديوانية الشيخ عذبي الفهد ،في أبو الحصاني ،إال أ ّنها لم تجده ،فتوجهت
إلى منزله في البدع ،وقامت بمحاصرته ،قبل أن تغادر المنزل لعدم وجوده
فيه.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت حكما ً في  31أيار الماضي بحبس
عذبي الفهد وخليفة العلي وأحمد الداوود  5سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس
سعود العصفور سنة مع الشغل والنفاذ ،وحبس حمد الهارون  10سنوات مع
الشغل والنفاذ وفالح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي سنة مع الشغل والنفاذ في
قضية «غروب الفنطاس».

ميدانياً ،أعلن قائد الشرطة االتحادية الفريق رائد شاكر
ج��ودت ،أم��س ،عن تحرير قواته سد الفلوجة جنوبي
المدينة ،من سيطرة تنظيم «داعش».
وقال جودت في حديث لـ السومرية نيوز ،إن «قوات
الشرطة االتحادية تمكنت من تحرير سد الفلوجة من
سيطرة تنظيم داع��ش جنوبي المدينة ،ورفعت العلم
العراقي فوقه» .وأضاف جودت ،أن «قواته تواصل تقدمها
نحو أهداف المرسومة األخرى ضمن مركز المدينة».
وكانت القوات العراقية أعلنت تقدمها باتجاه مركز
مدينة الفلوجة ،من  4محاور لتحريرها من سيطرة تنظيم
«داعش».
وقالت خلية اإلعالم الحربي في بيان « :تقدمت قطعات
الشرطة االت��ح��ادي��ة باتجاه الفلوجة وم��ن  4محاور،
وشرعت أفواج مغاوير قيادة عمليات بغداد بالتقدم من
محاور أخرى باتجاه الفلوجة».
من جهتها أكدت مصادر عسكرية أنّ القوات المشاركة
في عملية تحرير الفلوجة حققت تقدما ً في جنوب المدينة.
وأعلن قائد عمليات الفلوجة عبد الوهاب الساعدي
لوكالة «فرانس برس» انطالق عملية الستعادة السيطرة
على منطقة جبيل وسد الفلوجة .وقال «قواتنا بدأت تصل
إلى أهدافها» .وأضاف المصدر أنّ قوات مكافحة اإلرهاب
وشرطة األنبار تشاركان في الهجوم على منطقة جبيل،
في حين تشن قوات الشرطة االتحادية هجوما ً باتجاه سد
الفلوجة.
ويقع حي جبيل في القسم الجنوبي من الفلوجة فيما
يقع السد على نهر الفرات جنوبها.
وعلى نفس الصعيد أك��د ضابط في شرطة األنبار
تعرض القوات األمنية إل��ى مقاومة عنيفة من عناصر
تنظيم داعش بالسيارات المفخخة والهجمات االنتحارية
واألسلحة المختلفة.
وكانت القوات العراقية استعادت االثنين حي «نزال»
وسط الفلوجة وتمكنت من إيقاع ضربات مباشرة في
صفوف التنظيم.
وبعد السيطرة على هذا الحي اقتربت معركة الفلوجة
من مركز المدينة ،التي يسيطر عليها تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي ،فيما الي��زال وجود مدنيين هناك يمثل العقبة
األكبر األساسية أمام تقدم القوات العراقية.
وكانت ال��ق��وات المشتركة ،سيطرت على «الشهداء
الثاني» ،أحد األحياء السكنية الجنوبية في المدينة ،فيما
ذكر مراقبون أن أمام القوات العراقية مناطق مهمة أخرى،
تعتبر معاقل لـ»داعش» في الفلوجة.
وعلى الصعيد اإلنساني أعلن مسؤولون عراقيون
اعتقال عدد من المتهمين في إطار تحقيق بشأن مزاعم

حول قيام جماعات مسلحة ضمن قوات الحشد الشعبي
بإعدام عشرات المدنيين الفارين من المدينة.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة االثنين،
عقب إعالن محافظ األنبار صهيب ال��راوي عن إعدام 49
رج�لاً ،بعد أن استسلموا لجماعة مسلحة «تتم متابعة
الخروقات وتم إيقاف عدد من المشتبه بهم».
من جهته قال وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي عبر
«تويتر» إن أربعة عسكريين اعتقلوا بعدما ظهروا في
مقاطع فيديو وهم يسيئون لنازحين من الفلوجة وتعهد
بإحالة أي عسكري يثبت تورطه باإلساءة للنازحين إلى
القضاء .وأكد العبيدي أنّ «اإلساءة للنازحين هي خيانة
لتضحيات قواتنا البطلة في عملياتها لطرد داعش من
العراق».
وأعلنت األمم المتحدة االثنين أنّ أكثر من  7آالف عراقي
قد فروا من مدينة الفلوجة ،خالل األيام القليلة الماضية
عبر ممر أمنته القوات العراقية.
وقالت ليز غراندي ،منسقة البعثة األممية للشؤون
اإلنسانية في العراق ،إنّ القوات العراقية تعمل على فتح
ممر آخر لسكان المدينة ،مشيرة إلى أ ّنها ال تعلم متى سيتم
ذلك .وأضافت غراندي ،أنه جرى نصب ثمانية مخيمات
خارج الفلوجة إليواء الفارين من المدينة ،وأ ّنها أصبحت
تعج بالوافدين ،مؤكدة أنّ الظروف داخل المدينة أسوأ من
المتوقع.
وف��ي السياق ،أفيد في بغداد نقالً عن خلية األع�لام
الحربي أنّ الشرطة االتحادية طهرت منطقة الشقق
السكنية جنوب الفلوجة وقامت برفع العلم العراقي فوق
مبانيها بعد تكبيد العدو خسائر كبيرة.
وقال مصدر مطلع ،أنّ الوحدات األمنية العراقية قتلت
مجموعة من اإلرهابيين الداعشيين بينهم  6انتحاريين
وفجرت  7عجالت مفخخة.
وأكدت مصادر في الخلية أنّ قطعات فرقة المشاة 17
قامت بتحرير قرى الزعانثه والذيبان والعطر ،وكذلك
فرضت سيطرتها على جسر عباس جميل ،وتتقدم حاليا ً
باتجاه منطقة الهيتاويين جنوب شرق الفلوجة.
وكانت القوات األمنية التابعة إلى جهاز مكافحة اإلرهاب
والشرطة المحلية وقوات الجيش العراقي ،وبإسناد من
قوات الحشد الشعبي ،تمكنت من تطهير ناحية الكرمة
وناحية الصقالوية وقطع االمدادات الداعشية عن الفلوجة
بشكل تام ،واحكام الطوق األمني عليها.
من جهة ثانية ،أك��دت خلية اإلع�لام الحربي قيادة
عمليات تحرير نينوى ،أن قطعات الفرقة  15تمكنت من
تحرير قرية النصر إحدى قرى جنوب الموصل ،فيما تتقدم
القطاعات العسكرية باتجاه قرية الصالحية لتحريرها.

تون�س تقدم محفزات ل�شركات ال�سياحة الرو�سية
تعمل تونس على تقديم محفزات
لشركات السياحة الروسية ،بهدف
تشجيعها على تنشيط أنشطتها
السياحية لديها وخاصة في المواسم
الراكدة على أمل إنعاش هذا القطاع
الهام في االقتصاد التونسي.
وقالت وزيرة السياحة التونسية،
سلمى اللومي ،خ�لال لقاء مع وفد
إعالمي روسي ضم  48صحفياً ،إن
السلطات التونسية ستقدم دعما ً
لشركات السياحة الروسية يتمثل
بتعويض هذه الشركات بمبلغ قدره
 4آالف يورو لكل رحلة طيران غير
منتظمة (ت��ش��ارت��ر) تجلب سياحا ً
روس إلى تونس خالل فترات ركود
مواسم السياحة.
وأش���ارت اللومي إل��ى أن تونس
ق��دم��ت ه���ذا ال��ع��ام دع��م �ا ً لشركات
السياحة الروسية بهدف تمكينهم
م��ن تنفيذ رح��ل�ات س��ي��اح��ي��ة إل��ى
مناطق مثل الحمامات ،وسوسة،
وجزيرة جربة ،حيث قامت السلطات
التونسية بتخصيص  4آالف يورو
لكل رحلة تصل تونس ما بين الـ 1
من آذار والـ  15من حزيران الجاري.
وأكدت الوزيرة التونسية أنّ هذه
التدابير واإلج���راءات تأتي في إطار
برنامج لدعم رح�لات الطيران غير
المنتظمة ف��ي المواسم السياحية
الراكدة فقط.
وأض��اف��ت اللومي أنّ السلطات
ال��ت��ون��س��ي��ة خ��ص��ص��ت ه���ذا ال��ع��ام

ميزانية ق��دره��ا  1.5مليون ي��ورو
للترويج لتونس كوجهة سياحية في
السوق الروسية ،حيث سيتم إنفاق
هذه الميزانية على حمالت الترويج
عبر محطات اإلذاع��ة ،والتلفزيون،
وشبكة اإلنترنت.
وتظهر ب��ي��ان��ات ات��ح��اد شركات
السياحة الروسية أنّ تونس باتت
هذا العام تشكل وجهة سياحية قوية
للسياح الروس بعد إيقاف الرحالت
السياحية إلى مصر وتركيا ،اللتين
كانتا تعتبران من أكثر الوجهات
السياحية المفضلة ل��دى السائح
الروسي.
وفي ظل هذا الحظر من المتوقع
أن تستقطب تونس ما يقرب مليون

سائح روس��ي ،ما سيدر على قطاع
السياحة التونسي ،ال��ذي يعد أحد
ركائز االقتصاد التونسي ،عائدات
كبيرة.
وتعتبر السياحة في تونس أحد
مصادر العملة األجنبية الرئيسية
للبالد ،وتأتي في المرتبة الثانية
بعد الصناعات التصديرية من حيث
السيولة ال��ت��ي وف��رت��ه��ا .وف��ي عام
 2013درت السياحة على االقتصاد
التونسي نحو  2.8مليار دينار.
ولكن هذا القطاع االستراتيجي،
الذي يؤمن فرص عمل لقرابة نصف
مليون عامل ،تراجع بعد الهجمات
اإلرهابية التي استهدفت السياح
األجانب في عام .2015

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1بحار إسباني أول من إكتشف السواحل الغربية من
أميركا الجنوبية
2 .2دولة أوروبية ،من أنواع االتربة (بالجمع)
ّ 3 .3
دق وفتّ  ،ناولناه باليد ،ضمير منفصل
4 .4مرفأ في الهند ،قطنتم
5 .5من العمالت ،برهان ،إشترعا
6 .6عددنا محاسنه (للميت) ،سيدات
7 .7عائش ،يبارح
8 .8للنفي ،سقطا باإلمتحان ،حارب
9 .9خالف إستقبلوا ،تسحرك
1010والية أميركية ،حرف نصب
1111جامعة أميركية شهيرة ،أداة جزم ،أحادث على الهاتف
1212دخلنا فجأة ،وعاء كبير ،إرتدى

1 .1صحابي مخزومي من قادة العرب
2 .2أحياء لندن الغربية ،أمر عظيم ،للتأوه
3 .3أحد الوالدين ،موضع السباحة ،عارف باألمر
4 .4وكالة ابحاث الطيران والفضاء االميركية ،طاغية
روماني
5 .5دولة أوروبية ،هادال ً الستار
6 .6غزال ،لسان النار ،بحر
7 .7مدينة فرنسية ،دخال (بالعامية)
8 .8تناولنا الطعام ،صاحب عمل مبدع
9 .9نضع شيئا ً مقابل المال ،سلبتاه
1010نجيع ،تقودان ،عائلة
1111شاركنا ،تراسل
1212حرف نصب ،أحصل على ،روح
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،789265143 ،345189672
،958713426 ،216437598
،162948357 ،437652981
،523891764 ،894376215
671524839

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1جوهنسبورغ ،ان  ) 2وا،
اام��ر ،ريتا  ) 3ساللم ،يأيده ) 4
ي��دل ،رادوم ،اي  ) 5يرتب ،دمع
 ) 6ال��ون ،دعمنا  ) 7ليماسول،

عرين  ) 8خم ،هو ،يناير  ) 9رأس،
ايالت ،ور  ) 10ربرب ،سبينا 11
) بدين ،ريب ،سام  ) 12اردبيل،
بر.
عموديا:
 ) 1جوسية الخراب  ) 2والد،

ليما ،دا  ) 3اليوم ،سرير  ) 4نال،
رناه ،بند  ) 5سامرت ،سوار ) 6
بم ،اب��دو ،يبري  ) 7وري��د ،عليل،
ي��ل  ) 8اول���م ،ناسب  ) 9غريم،
نعاتب  ) 10يد ،داري ،يسر ) 11
اتهام ،يرونا  ) 12نا ،يعين ،راما.

 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).

