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

وأ ّكدت المتحدثة الروسية تعليقا ً على نشر مقطع فيديو
أظهر قيام مسلحين يعتبرهم البعض «معتدلين» بقطع
رأس طفل سوري ،اتهم بـ«التجسس» قرب حلب ،أنّ هؤالء
المسلحين إرهابيون وليسوا «معتدلين» على اإلطالق.
وأشارت إلى أنّ الوضع السياسي العسكري في سورية
يبقى متوتراً ،وأنّ اإلرهابيين يواصلون محاوالتهم لتغيير
ال��وض��ع ف��ي محيط تدمر السورية وحشد قواتهم في
المنطقة المذكورة.
هذا و أعلن «المجلس العسكري لمدينة منبج» التابع
ل��ـ«ق��وات سورية الديمقراطية» ،أم��س ،إمهاله مقاتلي
تنظيم «داع��ش»  48ساعة للخروج أحياء من المدينة،
التي يسيطر عليها.
وذك��ر المجلس في البيان« ،حفاظا ً منا على أرواح
المدنيين داخ��ل المدينة… وعلى المدينة من الدمار،
نعلن أننا نقبل بمبادرة خروج عناصر الدولة (داعش)
المحاصرين داخل المدينة بأسلحتهم الفردية إلى جهة
يتم اختيارها وأن مدة خروجهم هي  48ساعة».
وشدّد البيان على أنّ «هذه المبادرة هي الفرصة الوحيدة

كيري ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)9

واألخيرة أم��ام عناصر «داع��ش» المحاصرين للخروج
أحياء من المدينة» ،مشيرا ً إلى أنّ المجلس العسكري قرر
التحرك «استجابة لنداء الفعاليات االجتماعية المتكررة
في المدينة».
ويأتي هذا القرار بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى،
بينهم أطفال ،في غ��ارات للتحالف الدولي على مناطق
بالقرب من منبج ،حيث أ ّك��دت الحكومة السورية مقتل
 120مدنيا ً في تلك الغارات ،فيما تحدثت مصادر أخرى
عن سقوط أكثر من .200
إلى ذلك ،أعلنت الدفاع الروسية ،أنّ  6قاذفات بعيدة
المدى من ط��راز « تو 22 -أم  ،»3قصفت ،أم��س ،بشكل
مركز و دوري مواقع تابعة لتنظيم «داعش» شرق تدمر
والسخنة وغيرها في سورية.
الدفاع أشارت إلى أنّ معطيات المراقبة الموضوعية،
أ ّكدت أنّ القصف أسفر عن تدمير مركزين لتوجيه وإدارة
المسلحين ،وتدمير بعض المواقع المحصنة والمعدات
العسكرية وقتل الكثير من اإلرهابيين ،و تدمير آليات
عسكرية.

ت�أجيل محاكمة مر�شد الإخوان في «�أحداث مكتب الإر�شاد»

القاهرة ت�شن هجوم ًا حاد ًا على �أردوغان:
فقد التقدير وظروفه �صعبة

ال�سعودية تك�شف ( ...تتمة �ص)9

يجب أن يواجه أيضا ً تحديًا يتمثل ببسط االستقرار في المناطق التي تحررت
في الفترة الماضية.
من جهتها ح ّذرت ليز غراندي منسقة العمليات اإلنسانية لألمم المتحدة في
العراق ،من أنه بدون تلبية احتياجات العراقيين المشردين جراء الصراع فإن
االنتصارات العسكرية ستكون مؤقتة.
وفي مؤازاة مؤتمر المانحين اجتمع عدد من وزراء الدفاع والخارجية في
واشنطن لجمع األموال للعراق ،واالتفاق على الخطوات التالية في الحرب على
التنظيم خاصة في معقله في الموصل شمال العراق.
هذا وطالب كيري الحكومة العراقية بتبني عملية مصالحة سياسية بعد
النصر على «داعش».
وقال «للقضاء على «داعش» في العراق نهائياً ،يجب أن تكون حكومة بغداد
قادرة على االستجابة الحتياجات الشعب في مختلف أنحاء البالد».
وأشاد كيري خالل مؤتمر صحفي برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي،
لكنه استدرك بالقول «ن ّود أن نرى بعض اإلصالحات تتم بشكل أسرع».
وتوقع مسؤولون عراقيون وأمريكيون وأمميون معركة صعبة في الموصل،
لكنهم أكدوا على مواجهة صعوبة أكبر فيما يليها.
وكانت األمم المتحدة أعلنت أنه في ظل أسوأ السيناريوهات ،فقد تتطلب
مواجهة آثار معركة الموصل ،وما بعدها على المدنيين ملياري دوالر من أموال
اإلغاثة وإعادة االستقرار.

مظاهرات في ليبيا تنديد ًا
بالوجود الفرن�سي

ش ّنت وزارة الخارجية المصرية،
أم��س ه��ج��وم�ا ً ح���ادا ً على الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان.
وق��ال المستشار أحمد أب��و زيد،
المتحدث باسم وزارة الخارجية
المصرية ف��ي ب��ي��ان إنّ أردوغ���ان
«يستمر فى خلط األوراق وفقدان
بوصلة التقدير السليم ،األمر الذي
يعكس الظروف الصعبة التى يمر
بها».
ج��اء تصريحات أب��و زي��د تعقيبا ً
م���ن ال��خ��ارج��ي��ة ال��م��ص��ري��ة ،على
التصريحات التي أدلى بها الرئيس
التركي فى حوار مع قناة الجزيرة ،قال
فيها إنّ الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي «انقالبي يستحق اإلعدام
انقلب على مرسي وقتل شعبه».
وأض���اف المتحدث باسم وزارة
الخارجية المصرية أ ّنه «من ضمن
أكثر األمور التي تختلط على الرئيس
التركي ،ال��ق��درة على التمييز بين
ث��ورة شعبية مكتملة األرك��ان خرج
فيها أك��ث��ر م��ن  30مليون مصري
مطالبين بدعم القوات المسلحة له،
وبين انقالبات عسكرية بالمفاهيم
المتعارف عليها».
وكانت مصر ردّت بغضب على
تصريحات تركية سابقة اطلقها
وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة التركية مولود
ج��اوي��ش أوغ��ل��و م��ن االم����ارات ،قال
فيها إنّ «مصر اليوم ليست قوية
وليست مفيدة ألي طرف ،وأنّ الدولة

المصرية ّ
هشة تحت إدارة الرئيس
عبد الفتاح السيسي ،وأنها يمكن أن
تنهار في غياب المساعدات اإلقليمية،
مطالبا ً بتشكيل حكومة ممثلة لجميع
التيارات» ،حيث أ ّكد أحمد أبو زيد أنّ
تلك التصريحات هي تجسيد للحالة
النفسية التي يعاني منها المسؤولون
األتراك منذ ثورة الثالثين من يونيو،
وأنّ مثل هذا التقييم المغرض «ما هو
إال ضرب من الخيال ال يمت للواقع
بصلة».
ودعّ ���ا أب��و زي��د ق���ادة أن��ق��رة إلى
االه��ت��م��ام ب��أوض��اع��ه��م السياسية
وعالقات تركيا مع جيرانها ودول
العالم ،وحالة العزلة التي تعاني
م��ن��ه��ا ت��رك��ي��ا ن��ت��ي��ج��ة ال��م��ت��اج��رة
ب���ش���ع���ارات ج���وف���اء ال تعكسها
الممارسة الفعلية ،مؤكدا ً أنّ مصر
قوية بتماسك شعبها ووحدته تحت
قيادة رئيسها المنتخب ديمقراطياً.
إلى ذل��ك ،ق��ررت محكمة مصرية،
أول أمس ،تأجيل أولى جلسات إعادة
محاكمة مرشد جماعة اإلخوان محمد
بديع ونائبه خيرت الشاطر وآخرين،
في قضية «أح��داث مكتب اإلرش��اد»
إلى  10تشرين األول.
وكانت محكمة النقض قبلت ،في
كانون الثاني الماضي ،الطعن المقدم
من المتهمين على األحكام الصادرة
ضدهم في القضية.
وقضت محكمة جنايات القاهرة،
ف��ي ش��ب��اط  ،2015ب��إع��دام  4من

قيادات جماعة اإلخ��وان وهم محمد
عبد العظيم البشالوي ،ومصطفى
عبد العظيم فهمي ،وع��اط��ف عبد
الجليل محمد ،وعبد الرحيم محمد
عبد الرحيم ،وكذلك بمعاقبة بديع
وال��ش��اط��ر و 12آخ��ري��ن بالسجن
المؤبد.
ومن أب��رز المتهمين في القضية
خيرت الشاطر ،محمد رشاد بيومي،
وم��ح��م��د س��ع��د ال��ك��ت��ات��ن��ي ،ومحمد
م��ه��دي ع��اك��ف ،وأس��ام��ة ياسين،
ومحمد البلتاجي ،وعصام العريان
وغيرهم من قيادات وأعضاء تنظيم
اإلخوان.
وأس��ن��دت النيابة للمتهمين تهم
ال��ق��ت��ل وال��ت��ح��ري��ض ع��ل��ى ال��ق��ت��ل،
والشروع في القتل ،وحيازة أسلحة
نارية وذخيرة حيّة ،واالنضمام إلى
عصابة مسلحة تهدف إل��ى ترويع
اآلمنين والتحريض على البلطجة
وال��ع��ن��ف أم���ام مقر مكتب اإلرش���اد
بالمقطم ،م��ا أس��ف��ر ع��ن مقتل 12
شخصا ً وإصابة  91آخرين.
واندلعت تلك األح��داث أم��ام مقر
مكتب اإلرش����اد ب��ح��ي المقطم في
القاهرة عام  2013أثناء أحداث 30
حزيران.
وب��دي��ع ص��ادر ض��ده أح��ك��ام غير
نهائية باإلعدام والسجن ،في قضايا
أخرى تتعلق بأحداث عنف اندلعت
عقب ع��زل الرئيس األس��ب��ق محمد
مرسي عام .2013

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية ،أمس ،رفضها الوجود الفرنسي على
األراضى الليبية ،واعتباره انتهاكا ً لسيادة البالد.
وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية ،مقتل  3من جنودها فى ليبيا ،كما شارك
مئات الليبيين فى تظاهرات شهدتها عدة مدن ليبية تنديدا ً بالوجود العسكري
الفرنسي في هذا البلد الذى يعيش فوضى أمنية منذ العام  ،2011ويخوض
حربا ً ضد تنظيم «داعش».
و ُنظمت تظاهرات في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة ( 200كلم شرق
طرابلس) ومدن أخ��رى ،بعد ساعات من إعالن الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند عن مقتل  3جنود فرنسيين خالل مهمة استطالع في ليبيا.
وهي المرة األولى التي تؤكد فيها باريس وجود قوات فرنسية في ليبيا،
منذ اإلطاحة بنظام معمر القذافي في العام .2011
وفي طرابلس ،تظاهر المئات في ساحة الشهداء ،ورفعوا الفتات تندد
بالوجود العسكري الفرنسي كتب على إحداها «ال لالستعمار الفرنسي»،
وعلى أخرى «هوالند ارفع يدك عن ليبيا».
وأح��رق المتظاهرون أعالما ً فرنسية ورددوا هتافات معادية لباريس
ولحكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس ،المدعومة من الدول الكبرى
وبينها فرنسا.
ولم تصدر أيّ رد ِة فع ٍل بعد عن حكومة الوفاق الوطني.
وفي مصراتة ،تظاهر المئات تنديدا ً بالوجود الفرنسي أيضاً ،حسبما
أظهرت لقطات بثتها قناة «النبأ» الليبية الفضائية .وبحسب قناة «النبأ»،
خرجت أيضا ً تظاهرت مماثلة في مدن ليبية أخرى بينها الزاوية ( 45كلم
غرب طرابلس).

وكانت مصادر دبلوماسية غربية كشفت عن فحوى
الورقة السعودية المقدمة إلى المبعوث الدولي اسماعيل
ولد الشيخ أحمد بشأن اليمن.
العرض السعودي يتألف من قسمين :األول يوقع في
الكويت والثاني يوقع في مكة المكرمة.
ولفتت المصادر الغربية إلى أنّ هدف السعودية من
التوقيع في مكة هو أن يكون تعيين الرئيس اليمني الجديد
والحكومة على أرضها وتحت إشرافها.
وأف��ادت ب��أنّ الجزء ال��ذي يوقع في الكويت يتضمن
الوقف الكامل والشامل لكل األعمال القتالية .كما أشارت
إلى أنّ البند الثاني لالتفاق العسكري ال��ذي يوقع في
الكويت يتضمن تكوين لجان عسكرية متفق عليها.
العرض السعودي ينص على منطقة «أ « تتكون من
العاصمة صنعاء ،وتعز ،والحديدة ،حيث سيتم تسليم
السالح فيها.
يقدم وفد صنعاء بحسب الورقة خطة متكاملة لكيفية
االنسحاب من المنطقة «أ» في فترة ال تتجاوز  30يوماً.
اإلت��ف��اق ينص على اط�ل�اق س���راح جميع السجناء
والمعتقلين واألس��رى ،بمن فيهم المذكورون في القرار
 .2216كما ينص على فتح كل الممرات اليصال المساعدات
اإلنسانية بما في ذلك تسهيل م��رور البواخر التجارية
والمواد االساسية.
يوقع االتفاق في الكويت برعاية أمير الكويت والمبعوث
األممي ،ويستكمل باتفاق آخر بمكة المكرمة بتاريخ يحدد
الحقاً.
الشق الثاني من االتفاق يوقع في مكة المكرمة تحت
رعاية المملكة العربية السعودية .اتفاق مكة ينص على
تعيين نائب للرئيس متوافق عليه يتسلم كل صالحيات

الرئيس ه��ادي ،وفقا ً لما حصل بالمبادرة الخليجية
األولى.
يعين نائب الرئيس اليمني الجديد رئيسا ً للوزراء
متوافق عليه.
يوكل لرئيس ال��وزراء الجديد تشكيل حكومة وحدة
وطنية ،في فترة ال تتجاوز  30يوما ً بعد تسليم السالح في
المنطقة «أ».
ويتم تشكيل لجنة دولية من األعضاء الدائمين في
مجلس األمن ،ودول مجلس التعاون لضمان تنفيذ االتفاق
واإلشراف عليه.
المصادر الدبلوماسية الغربية ،أ ّكدت أنّ وفد صنعاء
رفض العرض السعودي ،مشددا ً على ضرورة التوصل
التفاق شامل دون تجزئة.
كما شدد وفد صنعاء على أن يكون توقيع االتفاق
الشامل والكامل في الكويت .وطالب بضرورة تضمين
االتفاق رفع اليمن من تحت الفصل السابع ورفع العقوبات
عنه.
ميدانياً ،صد الجيش اليمني واللجان الشعبية منذ
الصباح الباكر زحفا ً كبيرا ً لقوى العدوان من الحدود
السعودية باتجاه منطقة ميدي في محافظة حجة ،مسنودا ّ
بغارات جويّة مكثفة لطيران العدوان السعودي.
وأوض��ح موقع المسيرة ،أن أبطال الجيش اليمني
واللجان الشعبية تصدو ،لزحف كبير وواس��ع لقوات
هادي المدعومة من التحالف السعودي باتجاه مدينة
حرض الحدودية شمال غرب محافظة حجة .وأ ّكد مصدر
عسكري مصرع وإصابة العشرات في صفوفهم ،وتدمير
آلية ومدرعة برادلي خالل التصدي لزحفهم باتجاه منطقة
جمرك حرض.

تون�س تفكك خلية �إرهابية َّ
خططت لهجمات و�سط البالد

ال�صيد :تع َّر�ضت ل�ضغوط لإجباري
على تقديم ا�ستقالتي
ق��ال رئيس الحكومة التونسية
الحبيب الصيد ،في حوار تلفزيوني،
إن��ه ت��ع��رض لضغوط م��ن أط��راف
وأح��زاب لم يذكرها ،إلجباره على
االستقالة من منصبه.
وخ��ل��ال ال��م��ق��اب��ل��ة م����ع ق��ن��اة
«التاسعة» التونسية ،أوضح الصيد
أنّ البعض ق��ال له «إذا لم تستقل
فسنقوم بمضايقتك» ،مجددا ً إصراره
على عدم االستقالة في قرار ال رجعة
فيه.
وأضاف أ ّنه تشبث بموقفه بعدم
االستقالة من منصبه ،اعتقادا ً منه
أنّ االستقالة مسؤولية ال يريد أن
يتحملها بمفرده ( ،)..وأنّ الضغوط
التي يتلقاها م��ن أط���راف وأح��زاب
عديدة ،ومحاولة إقناعه لن تنطلي
عليه ،وفق تعبيره.
وأشار أ ّنه اختار التوجه للبرلمان
وطلب تجديد الثقة في حكومته،
رغبة منه في حل الموضوع بأسرع
وقت ممكن.
وتقدم الحبيب الصيد ،أول أمس،
بطلب رسمي إل��ى برلمان البالد،
لتجديد منح الثقة في حكومته ،بعد
أن قرر ،اإلثنين الماضي ،التوجه له،
ل�لإس��راع بتشكيل حكومة الوحدة
ال��وط��ن��ي��ة ،ال��ت��ي ط��رح��ه��ا الرئيس
الباجي قايد السبسي ،بداية حزيران
الماضي.
ومطلع حزيران الماضي ،اقترح
الرئيس السبسي ،مبادرة لتشكيل
ح��ك��وم��ة وح�����دة وط��ن��ي��ة ،ت��ك��ون
أول��وي��ات��ه��ا ال��ح��رب ع��ل��ى اإلره���اب
والفساد ،وترسيخ الديمقراطية،
تشارك فيها أح��زاب ونقابات ،على
رأسها النقابة العمالية األكبر واألهم
في البالد «االتحاد العام التونسي
للشغل».
وب��ح��س��ب ال��دس��ت��ور التونسي،
فإنّ تغيير الحكومة الحالية ممكن،
إذا فشلت في نيل ثقة البرلمان مرة

أخرى ،بحسب ما تنص عليه الفقرة
الثانية من الفصل  98من الدستور،
فيما يمنع األخير ،رئيس الجمهورية
من تقديم «الئحة لوم» ضد الحكومة،
وف��ق ما ورد في في الفقرة الثانية
من الفصل  80من الدستور ،بحكم
سريان حالة الطوارئ في البالد.
إل����ى ذل����ك ،ك��ش��ف��ت ال��س��ل��ط��ات
التونسية ،إنها فككت خلية مرتبطة
ب��ـ «داع�����ش» ك��ان��ت تخطط لشن
هجمات في مدينة سوسة الساحلية
التي تعرضت قبل عام لهجوم دموي
استهدف سياحا ً بأحد فنادقها.
وتجدر اإلشارة إلى أنّ قوات األمن
في حالة استنفار قصوى منذ هجمات
 2015ال��دم��وي��ة ال��ت��ي استهدفت
سياحا ً وحافلة لألمن الرئاسي.
وقتها ،فتح مسلح النار وقتل 38
سائحا ً أغلبهم بريطانيون بعد أن
شق طريقه نحو الشاطئ في أحد
ف��ن��ادق س��وس��ة ،ف��ي شهر حزيران
 ،2015وك��ان ذلك أس��وأ هجوم في
تاريخ تونس.
وتبنى تنظيم «داعش» المسؤولية
عن هجوم سوسة وآخ��ر استهدف
متحف ب���اردو ف��ي وق��ت سابق من
العام الماضي.

وقالت وزارة الداخلية التونسية،
في بيان ،األربعاء ،إنّ «قوات األمن
كشفت خلية إرهابية بجهة القلعة
الصغرى كانت تعتزم القيام بأعمال
إرهابية بمنطقة سوسة».
وأضاف البيان أنّ «أعضاء الخلية
أظهروا مبايعتهم لما يسمى بتنظيم
«داع�����ش» اإلره���اب���ي ح��ي��ث ك��ان��وا
يشاهدون مقاطع فيديو تبين كيفية
صنع المتفجرات وبنادق تقليدية
الصنع ويمارسون تدريبات قتالية».
جدير بالذكر أنّ الرئيس الباجي
ق��ائ��د السبسي ق��د م���دد ،ال��ث�لاث��اء،
حالة الطوارئ المعلنة في البالد منذ
نهاية العام الماضي ،والتي فرضتها
السلطات ،ف��ي تشرين الثاني من
العام الماضي ،في أعقاب هجوم
ان��ت��ح��اري اس��ت��ه��دف حافلة لألمن
الرئاسي في قلب العاصمة تونس
وتبناه تنظيم «داعش».
وجاء في تغريدة نشرتها رئاسة
الجمهورية على حسابها بـ«تويتر»،
أن الرئيس ق��رر ،بعد التشاور مع
رئ��ي��س الحكومة ورئ��ي��س مجلس
نواب الشعب ،تمديد حالة الطوارئ
ف��ي ال��ب�لاد ل��م��دة شهرين ب���دءا ً من
أمس.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
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4
5
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1صناعي فرنسي راحل أول من حاك الحرير اإلصطناعي
2 .2أنت (باألجنبية) ،عاصمة جمهورية أذربيجان ،وضعا
الشيء فوق بعضه البعض
3 .3رتلت ،سقط باإلمتحان ،جامعة أميركية شهيرة
4 .4مدينة بلجيكية ،داعب
ّ 5 .5
لطخ بالعار ،شهر مصري ،مدينة إيرانية
6 .6ضمير ،خالف عالم باألمر
7 .7ترشدني ،منازل
8 .8مادة قاتلة ،زوجة يعقوب ووالدة يوسف ،نضع خلسة
9 .9ضمير منفصل ،للنداء ،والدي
1010يف ّوضه ،ضياء ،أحد الوالدين
1111ضمير منفصل ،زرع ،ألف
1212يزيالن ما في الجلد من رطوبة ،عاصمة أوروبية

1 .1مؤرخ ورحالة يوناني ،لفظة عامية تستعمل للتعبير
عن اإلعجاب
2 .2من األنبياء ،أعلى قمة في جبال البرز بإيران
3 .3شحاذ ،ند ّون
4 .4أقطع ،رتبة عسكرية
5 .5حرف أبجدي مخفف ،مملكة قديمة في أسيا الوسطى،
ظرف مكان
6 .6أثنوا علينا ،عائش ،من الحبوب
7 .7ذئب ،والية أميركية
8 .8فني وهلك ،من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،في
العود
أجل األمر ،مقياس مساحة
9 .9هدم البناءّ ،
1010أليف ،من القوارض ،احد الوالدين
1111نسارع إلى الشيء قبله ،إلهة الصيد عند الرومان
1212من المطيبات ،حلوى تصنع من السكر واللوز ،سنور
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،694832715 ،312475986
،836147529 ،578619234
،429358167 ،157926348
،283794651 ،961583472
745261893

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الدار البيضاء  ) 2ليالي،
النهر  ) 3هم ،ات ،مرمر  ) 4شرم
الشيخ ،الي  ) 5يد ،نا ،نادل 6
) بالي ،بان ،بدو  ) 7يانا ،يني

 ) 8دام ،ال��ن��وادر  ) 9باست،
ينقرها  ) 10ناس ،االسد ،ار 11
) وكلتم ،ادنس  ) 12اكلم ،ميت،
لهب.
عموديا:
 ) 1الن شيبرد ،نبأ  ) 2لي،

ردا ،اب��ا  ) 3داه��م ،ليماسول 4
) المانيا ،كم  ) 5ري ،ناتال ) 6
اش ،بال ،لتم  ) 7التينا ،نيامي 8
) بل ،خان يونس  ) 9ينم ،ناقدا
 ) 10ضهر البيدر ،دل  ) 11ارمل،
رهانه  ) 12ؤيفون ،ارسب.

 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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Ghostbusters
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي زاك وودز
من اخرا بول فيغ .مدة العرض
 116دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

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 بطولة الين
دي��غ��ي��ن��ري��س م��ن اخ����راج ان���درو
س��ت��ان��ت��ون وان��غ��وس ماكالين.
م�����دة ال����ع����رض  103دق���ي���ق���ة.
( ،ABCك�����ون�����ك�����ورد ،الس
س��ل��ي��ن��اس ،س��ي��ت��ي كومبلكس،
س����ي����ن����م����ا س����ي����ت����ي ،ف����وك����س،
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 ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،امبير ،فوكس،
سينمال).

