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دي مي�ستورا ي� ّؤكد ( ...تتمة �ص)9

هروب دواع�ش ( ...تتمة �ص)9

وق����ال ال��م��ص��در ،إنّ «ب��ع��ض
عناصر التنظيم بدأوا بحلق لحاهم
والتوجه صوب مناطق نائية خارج
قضاء الحويجة ( 45ك��م جنوب
غ��رب كركوك) وق��رى محاذيّة في
ناحية ال��زاب مع اق��ت��راب القوات
العسكرية م��ن محيط القضاء».
وأض��اف المصدر ال��ذي طلب عدم
ال��ك��ش��ف ع��ن إس��م��ه ،أنّ «بعض
العناصر ب��دأوا بنقل أس��ره��م من
قضاء الحويجة باتجاه محافظة
نينوى» حيث تقع الموصل.
وكان قائد قوات تحرير الحويجة
وصفي العاصي ،أعلن قرب انطالق
عمليات تحرير القضاء ،معتبرا ً أ ّنها
ستكون «الشرارة الكبرى» لتحرير
مدينة موصل ،فيما أش��ار إلى أنّ
أهالي القضاء ضحوا بأكثر من
خمسة آالف شخص بين «شهيد
ومغدور وسجين».
إل��ى ذل��ك ،دان األزه��ر الشريف
الهجمات اإلرهابية التي شهدتها
م��ن��اط��ق ال���ك���رادة وال��ش��ع��ب في
العاصمة العراقية بغداد وقضاء
ب��ل��د ف��ي محافظة ص�ل�اح ال��دي��ن
األسبوع الماضي.
وقال األزهر في بيان له« :هذه
األعمال اإلرهابية البغيضة تتنافى
مع تعاليم اإلس�لام وك��ل األدي��ان
السماوية والمبادئ اإلنسانية،
وتستدعي تكاتف كافة الفصائل
وال��ق��وى العراقية على اختالف
مكوناتها وطوائفها» لدرء خطر هذا
اإلره��اب اللعين ،وتستوجب نبذ

و تابع أ ّنه يجب على المؤسسات اإلعالمية الوطنية ،أن تحاكي القضايا
التي تحظى باهتمام المواطنين وتالمس همومهم؛ ال أن تكون فقط ناطقة باسم
الحكومة ،وإذا ما قامت بذلك بشفافية وصدق فإنها ستستعيد ثقة المواطن
بها ،وهذا بدوره سيساهم في تعزيز القاعدة الشعبية الداعمة لعمل الحكومة
ومؤسسات الدولة.
كما أ ّكد األسد ،أنّ موضوع عوائل شهداء و جرحى الجيش والقوات المسلحة،
يجب أن يحظى باهتمام خاص من جانب الحكومة بجميع مؤسساتها من خالل
مبسطة وسريعة ،باإلضافة
االلتزام بإعطائهم حقوقهم كاملة ،وفق إجراءات ّ
إلى إعداد دراسات حول ما يمكن تقديمه لإلسهام في دعم المشاريع الوطنية
المعنية بالجرحى كمشروع جريح الوطن الذي يحتضن كل الجرحى ويدعمهم
ويساعدهم على بلوغ حقوقهم وتأهيلهم وتمكينهم من العودة للمجتمع
واالندماج فيه ويؤمن لهم رعاية دائمة ومستمرة.
في غضون ذلك ،أعلن وزير خارجية إيطاليا باولو جينتيلوني ،أنّ دور
روسيا في تسويّة األزمة السورية يجب أن يتسم بالطابع البناء ويمكن أن
يكون حاسماً.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سورية
ستيفان دي مستورا ،إنّ روما تأمل بأن تتمكن موسكو من التأثير على العملية
االنتقالية في سورية التي تعتبر ضرورية لتنفيذ التسويّة السياسية لألزمة.
وأضاف «نحن نعرف مدى التأثير الذي يمكن أن تقوم به سورية على نظام
األسد والذي يمكنه منع تدهور الوضع الحقاً .ونحن نأمل بأ ّنها ستلعب الدور
القاطع ،وستؤكد دورها الحاسم في الساحة الدولية عن طريق تعزيز عملية
االنتقال السياسي في سورية».
كما أ ّكد جينتيلوني أنّ «مستقبل سورية ال يمكن أن يقوده األسد ،وتحقيق
ذلك هو التحدي الماثل أمام المجتمع الدولي ،واستئناف المفاوضات يجب
الفرقة والشقاق وتغليب المصلحة
العليا للعراق لرفع المعاناة عن
الشعب العراقي الشقيق ..ويتقدم
األزهر بخالص تعازيه ومواساته
للشعب العراقي في ضحايا هذه
الهجمات اإلرهابية األثيمة».
وكانت جهات عراقية استهجنت
صمت الدول العربية إزاء الهجمات

وعدم إدانة العمليات اإلرهابية.
وأدى تفجير ش��اح��ن��ة تبريد
ملغومة داخل حي الكرادة وسط
ب��غ��داد ف��ي  3ت��م��وز إل���ى سقوط
ع��ش��رات ال��ش��ه��داء وال��ج��رح��ى،
وأعلن تنظيم «داع��ش» اإلرهابي
المسؤولية عن الهجوم في بيان
نشره أنصاره على اإلنترنت ،وقال

ال�سعودية تعرقل ( ...تتمة �ص)9
السعودي على منطقة نهم شرق العاصمة صنعاء ،تم ّكن
الجيش اليمني المسنود باللجان الشعبية ،من السيطرة
على مواقع مهمة واستراتيجية في المنطقة بعد معارك
عنيفة شهدتها المنطقة خالل األيام القليلة الماضية.
تطورات حاسمة على صعيد المواجهات العنيفة في
الجبهات المشتعلة من نهم غربي مأرب وشرقي صنعاء،
وس��ع م��ن خاللها الجيش اليمني المسنود باللجان
الشعبية مكاسب ميدانية واستعاد مواقع مهمة كجبل
ملح ومفرق الجوف.
م��ا بين هجومين نفذهما بصاروخين بالستيين
خالل  24ساعة فقط ،استهدفا تعزيزات وتجمعات
للعدوان السعودي المسنود بالمرتزقة كانت قادمة
من مأرب باتجاه نهم خلفا خسائر فادحة في األرواح
والممتلكات.
وقال عزيز راشد المتحدث باسم الجيش اليمني :ت ّم
استهداف تلك التجمعات وتلك التعزيزات بصواريخ
بالستية فاجأتهم ،ودم��رت كل ما بنوا من أح�لام ومن
خطط عسكرية ،وباءت مساعيهم بالفشل ،بل إنهم هربوا
ويهربون كل يوم وهناك مقتل العشرات منهم في هذه
المناطق وفي مناطق أخرى ،وال يمكن أن يتقدموا شبرا ً
واحداً.
طيران العدوان السعودي ن ّفذ خالل الساعات الماضية،
أكثر من  20غارة جويّة على مناطق متفرقة من نهم جاءت
متزامنة مع معارك شرسة بين الجيش واللجان من جهة
وقوات هادي من جهة أخرى ،والذين حاولوا فيها الزحف
إلى المواقع التي افتقدوها ،سقط من خالل هذه المواجهات
العشرات منهم ،وسط تضليل من وسائل إعالم العدوان
باقتراب جنودهم من صنعاء.
الجيش اليمني تمكن إيضا ً من قطع طرق األم��دادات
لقوات هادي باتجاه نهم ما اضطرهم للفرار ،والعودة إلى
الخلف تاركين عدتهم وعتادهم ،قبل أن يفاجأهم الجيش
بصاروخ بالستي استهدف معسكر تداوين في محافظة
مأرب.
وفي السياق ،أ ّكدت مصادر صحفية متعددة ومتطابقة،
أول أم���س ،إس��ق��اط ط��ائ��رة إستطالع تابعة للعدوان
السعودي بنهم شرقي صنعاء.
وبحسب «وك��ال��ة ث��ورة اليمن» ذك��رت تلك المصادر
أنّ الدفاعات الجويّة للجيش واللجان حطمت طائرة
االستطالع بعد عملية الرصد لها في منطقة شعب شريح
بنهم.
وتشهد منطقة «نهم» معارك عنيفة ،منذ أشهر ،جراء
محاوالت مستميتة تحت غطاء الطيران ،ينفذها مرتزقة
العدوان للتقدم وإحراز اختراق ميداني ناحية صنعاء.

وأحصت المنظمة المدافعة عن حقوق اإلنسان في
تقريرها  17غارة جويّة «غير قانونية» نفذها التحالف
على  13موقعا ً اقتصاديا ً مدنياً ،بينها مصانع ومستودعات
تجارية ومزرعة ومحطتا كهرباء ،وأسفرت عن استشهاد
 130مدنيا ً وإصابة  171آخرين ،بحسب التقرير.
وكتبت «هيومن رايتس ووت��ش» في تقريرها« :في
غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن ،على
السعودية وباقي أعضاء التحالف الموافقة على إجراء
تحقيق دولي مستقل في هذه الغارات وغيرها» .وأبدت
المنظمة «مخاوف جديّة» حيّال عواقب هذه الغارات على
االقتصاد اليمني.
وقالت المنظمة« :يبدو أنّ جميع هذه الهجمات انتهكت
القانون اإلنساني الدولي ،أو قوانين الحرب ،وبعضها قد
يرقى إلى جرائم حرب».
وأوضحت أنّ «الهجمات على المصانع والمنشآت
االقتصادية المدنية األخرى مجتمعة ،تثير مخاوف جدية
من أنّ التحالف بقيادة السعودية تعمد إلحاق ضرر واسع
بقدرات اليمن اإلنتاجية».
وقالت كاتبة التقرير برايانكا موتابارث ،المسؤولة في
قسم الطوارئ في المنظمة« :يبدو أنّ الضربات الجويّة
المتكررة ،على المصانع المدنية ،تهدف إل��ى اإلض��رار
باقتصاد اليمن المنهار أصال ،لفترة مستقبلية طويلة».
ودعّ ت «هيومن رايتس ووتش» إلى «تعليق عضويّة
السعودية في مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،إلى
أن تتوقف عن شن غارات غير قانونية أو توافق على إجراء
تحقيقات تلبي المعايير الدولية ،أو فتح تحقيق دولي
مستقل».
وانتخبت السعودية في مجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم المتحدة ( 47عضواً) لفترة ثالث سنوات تنتهي في
 31كانون األول المقبل.
وفي أواخر حزيران ،دعّ ت منظمة العفو الدولية وهيومن
رايتس ووت��ش إل��ى ط��رد السعودية من مجلس حقوق
اإلنسان ،واتهماها باستغالل هذه الهيئة لعرقلة العدالة
في ما يتعلق بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
ميدانياً ،ص ّد الجيش اليمني المسنود باللجان الشعبية،
سلسلة هجمات لقوات هادي المدعومة من جيوش تحالف
العدوان ،اثناء محاوالتها التقدم باتجاه فرضة نهم شمال
شرق مأرب.
وانتقلت القوات اليمنية إلى مرحلة الهجوم ،وحققت
تقدما ً استراتيجيا ً ف��ي استعادة السيطرة على عدة
مرتفعات ،فيما رافقت كاميرا العالم القوات ورص �دّت
العلميات هناك.
وتزامنا ً مع غارات عنيفة ومكثفة تش ّنها طائرات العدوان

إنّ «انتحاريا ً نفذه».
ويعد تفجير الكرادة األكبر من
ح��ي��ث ع��دد القتلى ف��ي ال��ع��راق،
منذ أن ط��ردت ال��ق��وات العراقية
الشهر الماضي عناصر «داعش»
من الفلوجة معقل التنظيم غرب
العاصمة ب��غ��داد ،وال��ت��ي كانت
مركزا ً النطالق مثل هذه الهجمات.

�سفن حربية
بريطانية تر�سو
في �سواحل ليبيا
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية
األح��د  10يوليو/تموز ،عن إرس��ال
سفن بحرية حربية ،للمساعدة في
منع وص��ول األسلحة والذخائر إلى
اإلرهابيين في ليبيا.
جاء ذلك ضمن عملية دولية قبالة
الساحل الليبي ،لتطبيق القرار الدولي
بحظر السالح إلى ليبيا.
وكتبت الخارجية البريطانية
عبر صفحتها الرسمية على موقع
التواصل االجتماعي «تويتر»« :لم
يعد ممكنا ً لتنظيم داعش االحتفاظ
بأراض ليبية تحت سيطرته.
ولفتت ال��وزارة في بيانها إلى أنّ
«التنظيم اإلرهابي يجابه بمقاومة
مدنية قويّة ،وطرد من أجزاء واسعة
من مدن بنغازي ودرن��ة وأجدابيا»،
م��ؤك��د ًة على أنّ العمل ج��ا ٍر حاليا ً
لتحرير مدينة سرت.
إل��ى ذل��ك ،م ّنح الرئيس الروسي
ف�لادي��م��ي��ر ب��وت��ي��ن أع���ل���ى رت��ب��ة
دبلوماسية ،سفير مفوض فوق العادة
لرئيس البعثة الدبلوماسية الروسية
في موريتانيا فالديمير تشاموف.
ونشرالمرسوم حول منح الرتب
الدبلوماسية على الموقع الرسمي
للكرملين في اإلنترنت.
وتجدر اإلش��ارة إلى أنّ تشاموف
كان قد أقيل من منصبه سفيرا ً لروسيا
في ليبيا في آذار عام  ،2011وجرد
م��ن ك��ل ال��رت��ب واألل��ق��اب واألوس��م��ة
الحكومية.
وج���اءت ه��ذه اإلق��ال��ة ك���ر ِد فع ٍل
على معارضة الدبلوماسي المذكور
لسياسة القيادة الروسية حينذاك
اتجاه األزمة الليبية ،وجاء في قرار
اإلق��ال��ة« :السفير ل��م يقدم مصالح
روس��ي��ا ب��ش��ك��ل م�لائ��م ف��ي ال��ن��زاع
الليبي».

أن يتم دون ش��روط مسبقة ،وعلى أس��اس الثقة بأ ّنه لن يكون له دور في
المستقبل».
بدوره ،قال دي ميستورا ،إنه ال مجال لحل عسكري في سورية ،وأنّ الحل
المتاح هو الحل السياسي فقط ،داعيا ً روسيا إلى لعب دور بناء وتخفيف حدة
تدخلها قائالً «الدور الروسي في حل األزمة السورية مهم ،وحاولنا تخفيف حدة
التدخل الروسي في سورية».
وكان دي ميستورا قد صرح ،في وقت سابق ،بأ ّنه مستعد لتوجيه الدعوات
لعقد الجلسة المقبلة ،لكنه ينتظر توافق القوى الكبرى حول آليات االنتقال
السياسي في سورية.
وفي السياق ،التقى الوزير اإليطالي مع رياض حجاب رئيس الهيئة العليا
لمعارضة الرياض ،الذي أعلن أنّ «الهيئة» مستعدة الستئناف المفاوضات
السورية بشرط تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي.
حجاب ق��ال إنّ «الهيئة» ال تطرح أيّ ش��روط مسبقة من أج��ل استئناف
المفاوضات ،إال أ ّنه أ ّكد في ذات الوقت أنّ أيّ عملية انتقال سياسي ال يمكن
أن تبدأ دون «رحيل األس��د» ،و أشار إلى أنّ العودة إلى طاولة المفاوضات
يتطلب تهيئة ظروف مناسبة وتنفيذ قرار  2254الدولي الذي يقضي بضرورة
رفع الحصار عن عدد من المدن السورية واإلفراج عن المعتقلين ،مضيفا ً أنّ
المعارضة السورية ال تثق بنظام األسد وروسيا.
هذا و دعّ ا حجاب ،دي ميستورا إلى وضع جدول زمني واضح وفق قرار أممي
ملزم ،و تبني طروحات جديدة قبل استئناف مفاوضات جنيف السورية.
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري على عدة كتل من األبنية في منطقة معامل
الليرمون شمال مدينةحلب بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة ،في
حين شنّ سالح الجو الروسي عدة غارات على نقاط المسلحين و مراكزهم في
منطقة المعامل وحي بني زيد وطريقالكاستيلو شمال المدينة.

الق�ضاء البحريني ِّ
يحدد موعد الحكم في دعوى «الوفاق»
ح���ددت المحكمة اإلداري�����ة في
ال��ب��ح��ري��ن أم����س ،م���وع���دا ً إلص���دار
حكمها في دعوى حل جمعية الوفاق
المعارضة ،المرفوعة من قبل وزارة
العدل والشؤون االسالمية .واوضح
مصدر قضائي في المنامة ،أنّ إعالن
المحكمة ص��در خ�لال جلسة عقدت
بغياب محامي جمعية الوفاق ،بعد
انسحابهم في حزيران من الدعوى
احتجاجا ً على ضيق الوقت ،وعدم
السماح لهم بدخول مقارها المغلقة
بقرار قضائي للحصول على الوثائق
الالزمة لتحضير مرافعاتهم.
وك��ان من المقرر اساسا ً أن تعقد
جلسة النطق بالحكم في  4تموز ولم
يرد أيّ توضيح حول تغيير الموعد،
حيث أصدر القضاء في  14حزيران
قرارا ً بتعليق عمل الجمعية واغالق
م��ق��اره��ا وال��ت��ح��ف��ظ ع��ل��ى أم��وال��ه��ا،
بانتظار البت بالقضية.

غير أنّ وزارة ال��ع��دل وال��ش��ؤون
اإلسالمية البحرينية تطالب بحل
الجمعية التي تتهمها بـ «توفير بيئة
حاضنة لإلرهاب».
أفاد مصدر قضائي في المنامة أنّ
المحكمة اإلدارية في البحرين حددت
الـ 17من تموز موعدا ً إلصدار حكمها
في دع��وى وزارة العدل والشؤون
اإلس�لام��ي��ة ،لحل جمعية ال��وف��اق
الشيعية المعارضة.
وأث��ار تعليق نشاطات الجمعية
ان��ت��ق��ادات م��ن ال��والي��ات المتحدة
ومنظمات حقوقية دولية ،اعتبرت
ذلك محاولة للقضاء على «ما تبقى
من المعارضة» في هذا البلد.
و ُتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات
السياسية التي قادت االحتجاجات
منذ العام  2011للمطالبة بملكية
دستورية واصالحات سياسية.
واتخذت وزارة الداخلية البحرينية

ق�����رارا ً ف��ي  20ح���زي���ران باسقاط
الجنسية عن آية الله الشيخ عيسى
قاسم متهمة اياه بـ «استغالل» المنبر

الديني لخدمة مصالح أجنبية» .في
إشارة إلى إيران التي تتهمها البحرين
بدعم المعارضة.

ت�صاعد العنف في جنوب ال�سودان
ووا�شنطن ت�أمر موظفي �سفارتها مغادرة جوبا
طالبت الواليات المتحدة األميركية بالوقف الفوري للمعارك الدائرة في
جنوب السودان ،وآم��رت الموظفين غير األساسيين في سفارتها في جوبا
بمغادرتها.
وقال المتحدث باسم الخارجية األميركية جون كيربي ،إنّ الوزارة ،وبسبب
المعارك في جوبا بين القوات الموالية للرئيس سلفا ً كير وقوات نائبه رياك
مشار ،آمرت بسحب الموظفين غير األساسيين من السفارة األميركية في جوبا،
مطالبا ً كير ومشار بوقف القتال.
جاء ذلك عقب إدانة مجلس األمن الدولي األعمال القتالية التي وقعت في
جوبا.
المجلس طالب في بيان له بمحاسبة المسؤولين عن المواجهات ،ودان
الهجمات المنفصلة ضد مسؤولي األمم المتحدة.
أعضاء المجلس دعوا إلى وقف األعمال العدائية والسماح بوصول بعثة
األمم المتحدة لجنوب السودان.
هذا وقد أعلن مسؤول في جنوب السودان ،أنّ الرئيس سلفا كير ميارديت
سوف يسعى لتطبيق الوقف الفوري إلطالق النار بين القوات المتقاتلة.
وقال مسؤولون في الديوان الرئاسي ،إ ّنه وجه نداء إلى الطرفين لوقف
القتال.
بدوره قال وزير اإلعالم مايكل ماكوي إنّ جنوب السودان بحاجة إلى العودة
إلى اتفاق السالم الذي وقع العام الماضي.
يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه حصيلة المواجهات في جوبا إلى مئتين
واثنين وسبعين قتيال وسط أنباء عن فرار آالف المدنيين من مدينة جوبا.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1بلدة عراقية فوق جزيرة وسط الزاب الصغير
2 .2مصيبة ،بلدة لبنانية ،ذكر األفعى
3 .3ما بين المرفق والكف (بالجمع) ،قيّدنا
4 .4تكبر ،يباشر العمل ،أرشد
5 .5أقفلت ،أخاف
6 .6رب ،رجاء ،جعله واليا ً على
7 .7أمسيات ،خالف أبطأ
8 .8بحر ،خالف إستقبل ،يم ّد الحبل
9 .9أطلب فعل األمر ،مدينة أميركية
1010عاصمة فيتنام الجنوبية سابقاً ،نرقد
1111عاصفة بحرية ،أسرقها ،حرف أبجدي مخفف
1212مدينة مصرية ،من مؤلفات األدي��ب اللبناني الراحل
جبران

1 .1دولة إتحادية في أوقيانيا ،ضمير متصل
2 .2مدينة فرنسية ،مرفأ في قبرص
3 .3تلمسها ،إسم موصول
4 .4آلة طرب ،مرفأ فرنسي
5 .5إقليم في وسط السعودية ،يوافق الرأي ،خالف فقير
6 .6ألقى (بالعامية) ،يكمل العمل ،خالف صديقها
7 .7رافق ،للنفي ،وبّخ
8 .8مدينة لبنانية ،خالف علني ،ضمير متصل
9 .9مدينة في شمال باكستان ،تحصل على
1010يصوت من األلم ،مدينة مغربية
1111يهذبا ،مالئم
1212أداة جزم ،هدمت البناء ،شهر مصري
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،184652937 ،632197548
،859716423 ،597483216
،476329851 ،321548679
،748935162 ،913264785
265871394

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الدياميس ،ام��ن  ) 2وي،
حانوت  ) 3كمباال ،دنستم ) 4
لوار ،مات ،ع غ  ) 5اندونيسيا ،اا
 ) 6لنا ،اهريمن  ) 7وان ،بال ،بارد

 ) 8مناديل ،بدن  ) 9اد ،يربحا،
سبأ  ) 10رب���ا ،ال���دن ،رن ) 11
نوينا ،انتقما  ) 12ي��س ،ام��ال،
بات.
عموديا:
 ) 1اوكالهوما ،ني  ) 2ليمون،

ان�����دروس  ) 3ب��ادل��ن��ا ،ب��ي ) 4
يغارون ،ديانا  ) 5بابير ،ام ) 6
محامي ،البا  ) 7يا ،اس��ال ،حالل
 ) 8سندتيه ،بادن  ) 9ون ،اربد،
نتب  ) 10اتسع ،يانس ،قا ) 11
تغامر ،برمت  ) 12نام ،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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Now you see me 2
فيلم تشويق بطولة جيسي
إي�س�ي�ن�ب�ي��رغ م��ن اخ � ��راج جون
م ت� �ش ��و .م � ��دة ال� �ع���رض 129
دق��ي��ق��ة ،ABC( .ك��ون��ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي).
Finding Dory
فيلم ت�ص��وي��ري ب�ط��ول��ة الين
دي�غ�ي�ن��ري��س م��ن اخ� ��راج ان ��درو
ستانتون وانغوس ماكالين .مدة
ال�ع��رض  103دق�ي�ق��ة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس س �ل �ي �ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي).
The Legend of Tarzan
فيلم تشويق بطولة اليكسندر
سكارسغارد من اخ��راج ديفيد
ي ��ات� �ي ��س .م � ��دة ال � �ع� ��رض 110
دقائق ،ABC( .الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).
بالحالل
فيلم دراما بطولة دارين حمزة
من اخراج اسعد فوالدكار .مدة
ال��ع��رض  94دق �ي �ق��ة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،س�ي�ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،ام�ب�ي��ر ،فوكس،
سينمال).
The Purge: Election
Year
فيلم تشويق بطولة اليزابيت
م �ي �ت �ش��ل م ��ن اخ� � ��راج جايمس
دي�م��ون��اك��و .م��دة ال �ع��رض 105
دقائق ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
س� �ي� �ن� �م ��اس� �ي� �ت ��ي ،س� �ي� �ن� �م ��ال،
فوكس).

