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تتمات  /ت�سلية
دي مي�ستورا ي�أمل �أن ( ...تتمة �ص)9

وذكرت ،أنّ أكثر من عشرين عسكريا ً بريطانياً ،تركوا
القاعدة قبل يوم من الضربة الجوية الروسية.
وق��ال المصدر إنّ مغادرة البريطانيين للموقع قبل
يوم منقصفه ،إنما يؤكد على أنه ت ّم وبشكل مسبق إبالغ
التحالف بالغارة الروسية في المنطقة المذكورة.
من جهتها ،أعلنت وزارة الدفاع األميركية أنّ عسكريي
الواليات المتحدة وروسيا ال يتعاونون حاليا ً في مجال
إجراء عمليات في سورية ،مضيف ًة أنّ الجانبين يجريان
اتصاالت في إطار مذكرة تأمين التحليقات.
وق��ال المتحدث باسم ال����وزارة ،العقيد كريستوفر
غارفر،أمس« ،في الوقت الحالي ال نتعاون مع الروس في
إجراء عمليات في سورية .ونتحدث معهم في إطار المذكرة
الموقعة».
وفي شأن متصل ،أعلنت الخارجية األميركية أنّ اللقاء
المرتقب في جنيف بمشاركة الواليات المتحدة وروسيا
واألمم المتحدة ،سيركز على الخطوات الضرورية لتعزيز
نظام وقف إطالق النار في سورية.
وص ّرح جون كيربي المتحدث الرسمي باسم الوزارة،
أنّ المشاورات ستتناول أيضا ً سبل تحسين الوصول
اإلنساني إلى المحتاجين في سورية ،وتوفير الظروف
الضرورية للتوصل إلى حل سياسي للصراع.
وأك��د كيربي أنّ ب�لاده ما زال��ت تسعى إلح��راز تقدم
خطوة بعد خطوة تنفيذا ً لالتفاقات التي توصل إليها
وزي��را الخارجية األميركي وال��روس��ي خ�لال لقاءاتهما
األسبوع الماضي ،معربا ً عن قناعته بأنّ الخطوات التي
اتفق عليها الوزيرين ،من شأنها ،في حال تطبيقها بروح

التحالف الدولي ( ...تتمة �ص)9

حسن النية ،أن تؤدي إلى تخفيف مستويات العنف بقدر
كبير ،وإضعاف تنظيم «جبهة النصرة» في سورية،
وتوفير المجال لالنتقال السياسي الحقيقي ال��ذي ال
رجعة عنه.
بدوره ،أعلنت المتحدثة باسم ستيفان دي ميستورا ،أ ّنه
يأمل أن يمهد اجتماع جنيف األسبوع المقبل مع مسؤولين
أميركيين وروس الطريق الستئناف محادثات السالم بين
األطراف المتحاربة في سورية.
ورفضت المتحدثة جيسي شاهين ذكر تفاصيل عن
المحادثات أو المشاركين فيها .وقالت «أملنا هو أن تساعد
أيّ مناقشات بشأن سورية في تحريك العملية قدما ،بحيث
يتسنى لنا أيضا ً أن نبدأ الجولة المقبلة من المحادثات بين
السوريين».
دي ميستورا أعلن من برلين ،أمس ،عزمه العمل على
تحديد موعد في شهر آب المقبل إلع��ادة إط�لاق الحوار
السوري ،الفتا ً إلى أن التفاهم الروسي األميركي اتجاه
بعض الخطوات التي يتوجب اتخاذها سيساعد في ايجاد
أجواء جيدة.
وبين دي ميستورا أنّ األسابيع الثالثة المقبلة ستكون
بالغة األهمية لمنح الفرصة ليس من أجل استئناف الحوار
بين السوريين فقط ،ولكن أيضا ً من أجل خفض العنف،
الفتا ً إلى أنّ الدول اإلقليمية تدرك أهمية ايجاد حل سياسي
لألزمة في سورية.
وفي السياق ،أعلن الكرملين عن اجتماع مرتقب بين
الوزيرين الفروف وكيري في فيينا ،من أجل تسريع وتيرة
الحل السلمي في سورية.

الرباط تعتزم �شراء طائرات من مو�سكو
أعلنت زه��رة المعافري ،المديرة
ال��ع��ام��ة للمركز المغربي لتعزيز
ال����ص����ادرات ،أنّ ال���رب���اط ت��ج��ري
محادثات مع موسكو لشراء طائرات
مدنية.
وأشارت المعافري إلى أنّ التعاون
ال��روس��ي -المغربي عبر السنوات
األخيرة كلّل بالنجاح ،في مجاالت
متنوعة مثل ال��ت��ع��اون ف��ي مجال
التكنولوجيا الزراعية التي تعتمد
على استخدام الطاقة الشمسية،
والتكنولوجيا الرقمية ،والسياحة.
وقالتالمعافري،أمس،للصحفيين:

«كل هذه التقنيات هي قيد التطوير في
المغرب ...ستسهم في تطوير بعض
القطاعات ف��ي ال��س��وق المحلية...
وخالفا ً للتنمية الدولية ،فإنّ التعاون
بين روسيا والمغرب سيتم توجيهه
وفق الشراكة مع روسيا».
وأضافت المعافري ،أنّ المغرب
مهتم بجذب االستثمارات الروسية.
«نحن نخطط اآلن لتطوير صناعة
الطيران  ...ونرغب بشراء طائرات
روسية ...نحن بحاجة لالستثمارات
م��ن ق��ب��ل االت���ح���اد ال���روس���ي لدعم
صناعتنا».

وت��اب��ع��ت المسؤولة المغربية:
«في آذار الماضي ،أعل ّنا أننا نخطط
لشراء طائرات روسية ،في حين أنّ
المفاوضات ما زالت قيد المناقشة...
سنكشف عن التفاصيل في المستقبل
...ن��ح��ن نخطط لتحديد العالمة
التجارية للطائرات المدنية ،التي
سنشتريها».
وفقا ً للمديرة ،فإنّ تعاون موسكو
وال���رب���اط ف��ي م��ج��ال ب��ن��اء السكك
الحديدية يتمتع بإمكانات كبيرة،
ويمكن أن ي��ع��ود بالنفع على كال
البلدين.

العفو الدولية� :إغالق الوفاق
يعني �إ�سكات المعار�ضة ال�سلمية

وص ّفت منظمة العفو الدولية تصعيد البحرين لهجومها
على حقوق اإلنسان من خالل حل جمعية الوفاق ،باالعتداء
الصارخ على حرية التعبير وتكوين الجمعيات ،مؤكد ًة
أنها تهدف إلى إسكات المعارضين والمنتقدين.
وأف��اد موقع «م��رآة البحرين» ،أن المنظمة قالت« :إن
إغالق جمعية الوفاق ال يضيف سوى المزيد من البراهين
على أ ّنه لن يسمح بالمعارضة السلمية في البحرين».
واعتبرت أنّ «قرار حل الوفاق اعتداء على حرية التعبير
وتكوين الجمعيات» ،مشير ًة إلى أنّ «السلطات البحرينية
لم تقدم أيّ أدلة ذات مصداقية ،على أنّ الجمعية ليست
سوى حركة معارضة سلمية».
وأضافت العفو الدولية« :إنّ ق��رار المحكمة لم يقدم

أسبابا ً منطقية واضحة تدعم القول إنّ التغريدات ذات
ّ
حرضت
الصلة التي ُنشرت على تويتر قد أيدّت العنف أو
عليه».
وتابعت أنها تعتبر «الشيخ علي سلمان سجين الرأي،
سجن ظلما ً بتهم التحريض على الكراهية وعدم االنصياع
للقوانين ،وانتقاد المؤسسات العامة».
وأ ّك��دت العفو الدولية في بيانها أنّ «التشجيع على
االح��ت��ج��اج��ات السلمية واالن��ت��ق��اد السلمي للسلطات
والقوانين البحرينية ،ودعوة المجتمع الدولي إلى القيام
بدور فاعل في دعم اإلصالحات الحقيقية في البحرين،
ال تعتبر أسبابا ً مشروعة إلغالق جمعية الوفاق أو أيّ
جمعية معارضة سلمية أخرى».

تقرير �إخباري
ملفات �شائكة �أمام قمة نواك�شوط؟

تزال تحت سيطرة تنظيم «داعش»،
لكن التقدم في المعارك لم يقابله
تحسن أمني داخل البالد.
وش���دّد العبيدي ،ف��ي تغريدات
على «تويتر» من واشنطن أول أمس،
قبل اجتماع ل��وزراء دف��اع التحالف
الدولي ،قائالً إنّ «التقدم في األداء
العسكري ال بد أن يقترن بمزيد من
التقدم في الملف األمني» .وأضاف أنّ
الملف األمني «لم نحقق تقدما ً كبيرا ً
فيه» ،متابعا ً أنّ «م��ج��زرة الكرادة
مثال صارخ» على ذلك.
وأ ّك���د أنّ «ال��ع��راق بحاجة إلى
دع��م حلفائه في مجاالت حفظ أمن
المدن والحدود ،وفي تشكيل مراكز
العمليات المجهزة بالتقنيات ونظم
اإلنذار والسيطرة والمراقبة».
وكان التنظيم اإلرهابي قد استولى
في ذروة حملته قبل سنتنين على ما

بين  30و 40في المئة من األراضي
العراقية ،لكنه تقهقر بصورة كبيرة،
علما ً أن��ه ال ي��زال بإمكان مسلحيه
إلحاق أضرار هائلة بالبلدات والمدن
ال��ع��راق��ي��ة م��ن خ�ل�ال التفجيرات
االنتحارية.
وق����ال ال��ع��ب��ي��دي إنّ ال��م��ع��رك��ة
الس��ت��ع��ادة ال��م��وص��ل ،أك��ب��ر معاقل
«داع��ش» المتبقية ،والتي اكتسبت
زخما ً دافعا ً منذ استعادة الفلوجة في
األنبار وقاعدة القيارة الجويّة قرب
الموصل ،تتطلب دعما ً جويا ً دقيقا ً
ومكثفا ً وجهدا ً هندسيا ً و استخباراتيا ً
فعاالً.
وأش����ار إل���ى أنّ م��ع��رك��ة تحرير
الموصل تتطلب تنسيقا ً فعاال ً مع
ق��وات البيشمركة الكردية ،مشددا ً
على أنّ إشراك قوات الحشد الشعبي
سيتم طبقا ً للخطط العسكرية ،وقرار

بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مع األمين العام
ّ
لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ،جدول أعمال القمة العربية
التي تنطلق في نواكشوط اإلثنين المقبل.
وقال أبو الغيط ،في تصريح صحفي بعد انتهاء اللقاء ،إنّ الجانب
الموريتاني والجامعة العربية اتفقا على بنود جدول األعمال ،الذي
سيتم تقديمه إلى الزعماء العرب ،خالل الدورة السابعة والعشرين
لمجلس الجامعة العربية.
وتسعى الحكومة الموريتانية ألن تكون قمة نواكشوط ،وهي
األولى في موريتانيا ،عالمة فارقة في تاريخ العمل العربي المشترك،
بتبنيها قرارات مهمة في مختلف الملفات الحساسة والقضايا العربية
الشائكة.
وعُ ��ه��د إل��ى لجنة مشتركة م��ن الجامعة العربية والحكومة
الموريتانية بصياغة جدول األعمال ،أو ما يطلق عليه «التقارير
المرفوعة إلى القمة» .وهي الموضوعات ،التي سيناقشها الزعماء
العرب .وتشير المعطيات المتوفرة إلى أنّ جدول األعمال يتضمن
ستة عشر بنداً ،بينها القضايا التقليدية ،مثل :القضية الفلسطينية
والصراع العربي اإلسرائيلي والعالقات مع إيران ،في ظل استمرار
سيطرتها على الجزر المتنازع عليها مع دول��ة اإلم��ارات العربية
المتحدة.
كما سيتضمن ج��دول أعمال القمة األوض��اع في سورية وليبيا
واليمن ،ودعم الصومال وخروج قوات «اليوناميد» من دارف��ور في
السودان ،وانتهاك الجيش التركي سيادة العراق.
وفي الجانب االجتماعي واالقتصادي ،ستبحث قمة نواكشوط
مقترحات قدمتها بعض ال��دول األعضاء إلى المجلس االقتصادي
واالجتماعي حول دمج القمة العربية االقتصادية مع القمة العادية،
وض��رورة استحداث آليات جديدة لمواكبة التغيرات االقتصادية
واالجتماعية في العالم العربي ،حسب نائب األمين العام للجامعة
أحمد بن حلي.
أما في المجال األمني ،فستناقش القمة محاربة اإلره��اب؛ حيث
ص ّرح مسؤول موريتاني بأنّ بالده ستعرض تجربتها في هذا الصدد
على البلدان العربية ،لالستفادة منها في تجفيف منابع التطرف ،الذي
يهدد الوجود العربي.
وستخرج القمة بإعالن نواكشوط؛ وهو إعالن سياسي اقتصادي
يتم االتفاق عليه بين الجامعة العربية والجانب الموريتاني ،كما
ص ّرح بذلك األمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

القائد العام للقوات المسلحة رئيس
الحكومة حيدر العبادي.
على صعيد أخر ،اتهم زعيم التيار
ال��ص��دري م��ق��ت��دى ال��ص��در ،أم��س،
ال��والي��ات المتحدة ب��إدخ��ال تنظيم
«داع���ش» إل��ى ال��ع��راق ،وفيما جدد
رفضه أليّ تدخل عسكري أجنبي
في األراضي العراقية ،هدد بالتعامل
مع أميركا أو أيّ دولة غيرها كـ»غزاة
محتلين» في حال أرسلت جنودا ً إلى
البالد.
وق��ال الصدر في رد ِه على سؤال
ألح���د أت��ب��اع��ه ب��ش��أن «األس��ال��ي��ب
ال���م���ض���ادة ل���م���ح���ارب���ة» أم��ي��رك��ا
و«إسرائيل» بحسب السومرية نيوز،
إ ّنه «حسب فهمي أنّ أميركا أرادت أن
تكون المنقذ للشعوب وعلى رأسها
الشعب العراقي ،إال أنّ ما جرى من
أحداث دموية فيه أدى لعكس ذلك».

القوات اليمنية توقف ( ...تتمة �ص)9
المعارك احتدمت بشكل عنيف
ف��ي م��ح��اف��ظ��ات ح��ج��ة وال��ج��وف
وم��أرب وش��رق العاصمة صنعاء
وت��ع��ز وإب ول��ح��ج ،ب��اإلض��اف��ة
إل��ى الجبهات على ال��ح��دود مع
السعودية.
وأش���ار ال��م��وق��ع إل��ى مواصلة
العملية العسكرية التي بدأتها
القوات الموالية لهادي ،أول أمس
بمساندة قوات التحالف العدواني
وغ��ط��اء مكثف للطيران الحربي
ل��ل��س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��دي��ن��ة ح��رض
الحدودية مع السعودية.
وو ّزع اإلع�لام الحربي مشاهد
لعملية كسر زحف قوات العدوان
السعودي باتجاه منفذ الطوال
والرمضة وجمارك حرض.
وتظهر مشاهد اإلع�لام الحربي
لحظات كسر الزحف الذي استخدم
فيه العدوان طائرات «األباتشي»،
كما ُتظهِر المشاهد احتراق آليات
عسكرية تابعة لقوات هادي وسط
تجمعاتهم.
ّ
ويكشف المشهد تصاعد دخان
داخ��ل تجمعات آليات ال��ع��دوان،
في منفذ الطوال الحدودي وجمارك
حرض وانكسار زحفهم بعد عجز
تقدمهم ،ومقتل العشرات منهم.
وو ّث��ق اإلع�لام الحربي مشاهد
لبعض القتلى الذين سقطوا خالل
المواجهات و ُت��رك��ت جث ُثهم في
ساحة المعركة.
وأ ّك����دت م��ص��ادر عسكرية أنّ
ال��ع��ش��رات م��ن ق����وات ال��ع��دوان
السعودي قتلوا خ�لال التصدي
ل��ل��زح��ف ،ال���ذي اس��ت��م��ر س��اع��ات
قبل أن يتمكن الجيش واللجان

الشعبية من كسره.
ويأتي هذا الزحف بعد انكسار
زحوفات مماثلة في عدة جبهات،
وتكبد العدوان خسائر فادحة في
العتاد واألرواح.
واط���ل���ق���ت ال����ق����وات ال��ي��م��ن��ي��ة
المشتركة ص��اروخ��ي��ن م��ن نوع
أورغ����ان و زل����زال  -3استهدف
موقع مدفعية الجيش السعودي
ومعسكر ل��ل��ح��رس ال��وط��ن��ي في
منطقة أبو مضي بجيزان جنوبي
المملكة.
وأ ّك������د م���ص���در ع��س��ك��ري أنّ
انفجارات كبيرة هزت المعسكر،
وإن ال��ص��اروخ حقق هدفه بدقة
عالية .وأض��اف أن ه��ذه العملية
ت��أت��ي ردا ً على غ���ارات ط��ائ��رات
ال��ع��دوان السعودي المتواصلة
على مختلف المحافظات اليمنية.
اطالق الصوارخ جاء عقب صد
القوات المشتركة هجوما ً للجيش

ليبيا :قوات �أجنبية( ...تتمة �ص)9

السعودي ومرتزقته على جمارك
حرض ومنطقة ميدي الساحلية
الحدودية مع السعودية.
وت � ّم الهجوم على ميدي تحت
��وي مكثف ،ح��ي� ُ
�ث شنّ
إس��ن��اد ج� ٌّ
الطيران السعودي أكثر من 30
غ��ارة على مناطق حرض وميدي
والحثيرة في جيزان ،المتاخمة
للحدود بين البلدين.
وف���ي م����أرب ت��ص��دت ال��ق��وات
المشتركة لمحاولة تقدم لمرتزقة
العدوان على تباب البراء الواقعة
ش��رق��ي معسكر ك��وف��ل بمديرية
ص��رواح ،ما أدى إلى مقتل وجرح
عدد من المرتزقة وتدمير آلياتهم.
وج���اء ال��ه��ج��وم ب��ال��ت��زام��ن مع
تواصل المعارك في تباب أتياس
والنظارة ،فيما ن ّفذ طيران العدوان
 4غ���ارات على منطقة األشقري
وأت��ي��اس وش��رق��ي س��وق ص��رواح
وسط تحليق في األجواء.

يقود سالح الجو في القوات التي يترأسها الفريق أول خليفة حفتر ،الموالية
للبرلمان المعترف به دوليا ً في طبرق وكذلك الحكومة غير المعترف بها في
البيضاء شرق البالد.
وجاء تصريح الجروشي بوجود قوات أجنبية في ليبيا ،بعد يوم من إعالن
الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند مقتل ثالثة جنود فرنسيين في تحطم مروحية
في الشرق الليبي ،في أول اعتراف لباريس بوجود عسكري لها في ليبيا.
من جهتها كانت وزارة الدفاع األميركية أعلنت في أيار الماضي ،أنّ الجيش
األمريكي ال يملك «صورة كافية» عن الوضع في ليبيا ،لكن فرقا ً صغيرة من
قوات العمليات الخاصة تعمل هناك لجمع معلومات استخباراتية.
هذا وذكرت صحف بريطانية أنّ مجموعة من القوات البريطانية الخاصة
تقدم خدمات استشارية للقوات الليبية التي تقاتل تنظيم «داعش».
وترفض حكومة الوفاق الوطني إرس��ال قوات أجنبية إلى ليبيا من دون
موافقتها ،وأعربت األربعاء عن استيائها جراء إعالن باريس عن مقتل الجنود
الثالثة.
من جهة أخ��رى ع ّثر بمكب للقمامة في بنغازي ،الخميس على  14جثة
ألشخاص مجهولين قتلوا في ظروف غامضة.
وقال مصدر في مركز بنغازي الطبي لموقع «بوابة الوسط» إنّ المواطنين
أبلغوا الجهات األمنية المختصة عن مكان وجود الجثث ،وعليها أثار تعذيب
وجرى إعدامهم بإطالق الرصاص على الرأس وقد تم تكبيل أيديهم.
وأ ّكد مصدر ّ
مطلع أنّ التحقيقات تمت المباشرة بها على الفور ،وهناك توتر
كبير من قبل األهالي بعد التعرف على هويّة بعض القتلى.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة
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1 .1أديبة إنكليزية راحلة لها روايات رعب مشهورة منها
«أسرار أودلف»
2 .2خفيف السعرات الحرارية (باألجنبية) ،ضحك دون
إصدار صوت ،عائلة أديب لبناني راحل
3 .3ه ّز بقوة ،منازل ،أحد الوالدين
4 .4قرية فلسطينية ،مدينة أميركية
5 .5سنة ،تبارح ،إسم موصول
6 .6أهم أنهر افريقيا الغربية ،مقت
7 .7ريق ،إسم عدد من ملوك اللخميين والغساسنة
8 .8ما حمض من العصير أو الخمر ،نهر في سيبيريا ،حسن
المظهر
9 .9دولة إسالمية ،ظهرت من بعيد
1010أخذ الثأر ،عبأ
1111يذوق الطعام ،كل شخص ذو رزق
1212يوم يحتفل به ،نجالس على الشراب

1 .1صحراء واسعة في السعودية
2 .2رسام كاريكاتير فلسطيني راحل ،للنفي
3 .3نعم (باألجنبية) ،كثر شحمهما ،كاتب
ّ 4 .4
نظما ،يرطبان بالماء
5 .5يصنع ،ينتسب
6 .6مرض صدري ،خباز ،من الحيوانات
7 .7إخفيا األمر ،عاصمة بوليفيا في األندس
8 .8نجيع ،أثق بالشخص ،إله مصري
9 .9سد في لبنان بالبقاع على الليطاني ،بيت
 1010عاصمة أميركية ،تكلمتم بصوت منخفض
 1111عملة آسيوية ،بحر ،للتفسير ،كفر
1212حيوان ضخم ،دولة أوروبية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،532984716 ،679312584
،915673842 ،184756239
،867421395 ،243598671
،496237158 ،751869423
328145967

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1هيالر ش��اردون��ه  ) 2يو،
باكو ،كدسا  ) 3رنمت ،رسب ،يال 4
) واترلو ،العب  ) 5دنس ،يناير ،قم
 ) 6ودان ،جاهل  ) 7تدلني ،ديار

 ) 8سم ،راحيل ،ندس  ) 9انا ،يا،
ابي  ) 10يوكله ،نور ،اب  ) 11انت،
نبات ،انس  ) 12يدبغان ،روما.
عموديا:
 ) 1ه���ي���رودوت���س ،ي���اي ) 2
يونان ،دماوند  ) 3متسول ،نكتب

 ) 4ابتر ،جنرال  ) 5را ،ليديا ،هنا
 ) 6شكرونا ،حي ،بن  ) 7الوس،
انديانا  ) 8بلي ،يل ،وتر  ) 9دك،
ارجأ ،ار  ) 10وديع ،ارنب ،ام 11
) نسابقه ،ديانا  ) 12هال ،ملبس،
بس.

 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).
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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 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).

