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الجي�ش ال�سوري
ّ

من جهته ،أعرب وزير الخارجية الروسي عن قناعته بأنّ
االتفاقات التي ت ّم التوصل إليها مؤخرا ً مع نظيره األميركي،
من شأنها أن تضمن تنصل المعارضة السورية المعتدلة من
«داعش والنصرة».
الف��روف ق��ال ،أم��س ،إث��ر لقاءه مع كيري ،إن��ه في حال
تطوير االتفاقات التي ت ّم التوصل إليها ،وفي حال تنفيذ هذه
االتفاقات فعالً ،فستضمن تلك االتفاقات تنصل المعارضين
المعتدلين من «داعش» و»جبهة النصرة» ،وقال»إننا بحثنا
ما يجب علينا أن نقوم به لكي يبدأ تنفيذ هذه االتفاقات في
إطار عمليات القوات الجويّة والفضائية الروسية وسالح
الجو األميركي والتحالف الدولي الذي يقوده».
وأوضح الوزير الروسي أنّ االتفاقات مع واشنطن تتعلق
بخطوات عملية يجب اتخاذها من أجل محاربة اإلرهابيين
في سورية بفعالية ،وعدم السماح بتواجد من يطلق عليهم
«المعارضون المعتدلون» في األراضي الخاضعة لسيطرة
اإلرهابيين.
وتابع أنّ ه��ؤالء ي��ري��دون المشاركة في نظام الهدنة،
ويسعون ف��ي ال��وق��ت نفسه للسماح لتنظيمي «داع��ش»
والنصرة» باالستفادة من هذا النظام والحيلولة دون تكبد
التنظيمين أيّ خسائر.
وفي معرض تعليقه على نتائج لقائه بكيري في الوس،
قال الفروف إنّ الجانب األميركي ما زال يؤكد لموسكو أنه قادر
على الفصل بين المعارضة السورية المعتدلة والتنظيمات
اإلرهابية ،على الرغم من فشل واشنطن في إحراز هذه المهمة
منذ أشهر.
كما تناول الفروف في تصريحاته موضوع المفاوضات
السورية في جنيف ،مشددا ً على ضرورة استئنافها في أقرب
وقت .لكنه أ ّكد أنّ مواقف الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة
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عن معارضة الرياض وإصرارها على طرح إنذارات في سياق
الحوار ،تعرقل استئناف المفاوضات.
واستطرد قائالً «تتخذ ما تسمى الهيئة العليا للمفاوضات
حتى اآلن موقفا ً غير بناء ،وهي ال تطرح أيّ اقتراحات ،بل
تقدم إنذارات ال يمكن أن تؤدي إلى شيء إيجابي ،وتصر على
رحيل األسد ،لنرى بعد ذلك ما نفعل مع العملية السياسية.
إنه موقف ال يؤدي إال إلى طريق مسدود».
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري على منتجع الكاستيلو و
كراجات الليرمون شمال حلب ،و أ ّمن خطوطه ونقاطه على
طريق الكاستيلو ،وفتح الطريق للتوجه غربا ً باتجاه بلدة
كفرحمرة في الريف الشمالي للمدينة.
و يأتي هذا التقدم بعد ساعات من سيطرة الجيش على
اثني عشر معمالً في منطقة الليرمون الصناعية ،واستهدافه
مقار الجماعات المسلحة في حي الراشدين غرب حلب.
في غضون ذلك ،وجهت القيادة العامة للجيش السوري
مجموعة من الرسائل النصية عبر أجهزة الخليوي إلى
المواطنين والمسلحين في األحياء الشرقية لمدينة حلب،
تدعوهم فيها لالنضمام إلى المصالحات الوطنية وطرد
المرتزقة الغرباء وتحدد لهم ممرات آمنة وأماكن إقامة مؤقتة
لمن يرغب بالخروج.
كما تضمنت تلك الرسائل طمأنة للمواطنين في األحياء
الشرقية لمدينة حلب ،وأ ّكدت قيادة الجيش السوري حرصها
على تأمين متطلباتهم المعيشية لكافة المواطنين ،كما دعّ ت
المسلحين إلى ترك السالح وتسويّة أوضاعهم قبل فوات
األوان.
ومع سيطرة الجيش السوري على طريق الكاستيلو يكون
أطبق الخناق بشكل كامل على التنظيمات المسلحة داخل
مدينة حلب وقطعها كليا ً عن الريف.

ويواصل ال��ع��دوان قصفه لقرية ال��ص��راري بمختلف أن��واع
األسلحة منذ ع��ام وس��ط حصار خانق واع��ت��داءات متكررة
.وأوضحت مصادر محليّة أنّ قوات هادي ّ
نظمت  12محاولة
اقتحام لقرية الصراري المحاصرة خالل األيام الماضية .
وتعاني قرى منطقة الصراري منذ ما يقارب العام من حصار
خانق واعتداءات متكررة ،من قبل مرتزقة العدوان السعودي
األميركي سقط خاللها عشرات الشهداء بينهم أطفال ونساء.
ويتجاوز الحصار منع الخروج أو الدخول إلى المنطقة ،كما
يشمل منع وصول المواد الغذائية والطبيبة إال بالقدر الشحيح.
وفي السياق ،قتل  21عسكريا ً سعوديا ً على األقل بينهم قائد
حرس الحدود في قطاع خباش بنجران جنوبي المملكة ،خالل
معارك عنيفة ،اإلثنين ،مع الجيش اليمني واللجان الشعبية.
وقال مصدر عسكري يمني لوكالة «خبر» ،إنّ معارك عنيفة
تشهدها جبهات المواجهات في نجران ،بمناطق ما وراء الحدود
مع السعودية ،مضيفا ً أنّ قائد حرس الحدود السعودي في قطاع
لقي مصرعه
خباش بنجران ،العميد ناصر عبدالله الدوسريّ ،
و 20جنديا ً آخرين ،جراء االشتباكات.
وسبق أن اعترفت السعودية بمصرع خمسة من جنودها،
بمواجهات شهدها قطاع خباش الحدودي في منطقة نجران.
وفي عسير قتل عدد من الجنود السعوديين وأصيب آخرون
في قصف صاروخي للقوات اليمنية المشتركة ،استهدف تجمعا ً
لهم في موقع ثيا بمنطقة الربوعة ،كما ت ّم تدمير دبابة «إبرامز»
سعودية في موقع ملطة.

وفي نجران أيضا ً دمرت القوات المشتركة مدرعة سعودية في
كمين بالمنطقة الخضراء.
من جانبها اعترفت الرياض بسقوط طائرة من طراز «أباتشي»
ومقتل طياريها أثناء مهمة عملياتية في مأرب اليمنية ،مرجعة
سبب ذلك إلى سوء األحوال الجوية.
وأ ّكدت وزارة الداخلية السعودية مقتل خمسة جنود من حرس
الحدود السعودي ،خالل مواجهات مع ما سمتها «مجموعات
معادية في نجران السعودية».
من جهته ،ت ّوعد العميد شرف غالب لقمان الناطق الرسمي
باسم القوات المسلحة اليمنية «بتنفيذ عمليات ضد عشرات
المواقع والمعسكرات السعودية إذا لم يتوقف تصعيد التحالف
السعودي العسكري ال��ج��وي وال��ب��ري وال��ب��ح��ري» ،على حد
تعبيره.
وأ ّكد العميد لقمان أنّ «قوات الجيش واللجان الشعبية تمتلك
من اإلمكانات والقدرة الصاروخية ،ما يؤهلها لفرض معادلة
جديدة في الحرب وإحداث أكبر خسائر ممكنة في مراكز ثقل العدو
واحتياطياته التعبوية» ،وفق ما قال.
على صعيد آخر ،أشار المغرد السعودي المشهور إعالميا بـ
«مجتهد» إلى التضليل اإلعالمي السعودي حيال عدد القتلى
السعوديين في الحرب على اليمن وسقوط األباتشي مشددا ً على
ضرورة فضح القيادة الخائنة التي تتسكع بين طنجة وباريس.
وقال مجتهد في تغريدات له على موقع «تويتر»« :مع األسف
الشديد األباتشي أسقطها أنصار الله وليس ظ��روف جوية،
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وحسب «مرآة البحرين» ،قال المنظمون إنّ االعتصام يأتي بالتزامن مع أول جلسة من
جلسات محاكمة آية الله قاسم المقررة اليوم ،وضمن فعاليات تنطلق في عدد من العواصم
العالمية.
يأتي ذلك في إطار استعدادات الشعب البحريني لجمعة استثنائية في اليوم العالمي
للتضامن مع البحرين ،ورفضا ً الجراءات النظام.
وفي السياق ،اعتبرت حركة الحريات والديمقراطية (حق) في بيان لها ،إن المضي قدما ً في
مثل هذه الخطوات المجنونة يهدد أمن المنطقة برمتها .ودعّ ت إلى اإلستعداد للمواجهة دفاعا ً
عن الهوية والرموز.
وأ ّكدت الحركة ،أنّ محاكمة الشيخ قاسم تأتي ضمن مسلسل االستهداف الطائفي واالضطهاد
من قبل النظام ،داعية إلى التضامن العالمي مع الشعب البحريني من خالل التظاهرات
والوقفات االحتجاجية يوم الجمعة المقبل ،والذي اعلنته المعارضة في الداخل والخارج يوما ً
عالميا ً للتضامن مع الشعب البحريني ،ضد ممارسات النظام ودعما ً للشيخ قاسم والرموز
الدينية والسياسية.
شعب
وكمقاومة للخطوة التي أقدم عليها النظام بإعالن محاكمة الشيخ قاسم ،أعلن
ُ
البحرين الرفض العام ابتدا ًء من ليل ِة األربعاء حتى موعد المحاكمة ،ووجه دعوة لكل أحرار
البحرين ولكل غيو ٍر رافض للظلم واالضطهاد للبرنامج التالي:
 اطفاء األنوار الخارجية للمنازل والمحالت التجارية ابتدا ًء من الساعة  8:30مسا ًء حتىمطلع الفجر.
 اغالق المحالت التجارية ابتدا ًء من الساعة  8:30مسا ًء اطالق صيحات التكبير في الشوارع ومن فوق أسطح المنازل . نهيب بجميع أبناء الشعب االستعداد أليّ طارئ وتكثيف أعداد المرابطين المتواجدين فيساحة الفداء ومحيطها نهار األربعاء  2016/7/27حتى المساء.

وفد م�صري في مو�سكو

يوري تشايكا مع نبيل صادق.
وكان وزير الطيران المصري قد زار روسيا األسبوع
الماضي ،من أجل بحث عودة السياحة الروسية مرة أخرى
إلى البالد ،وذلك بعد عرض جميع اإلجراءات واالحتياطات
األمنية التي و ّفرتها مصر من أجل تأمين السياح والمطار،
وأ ّكد على أنّ النائب العام المستشار نبيل صادق سيزور
روسيا من أجل عرض آخر نتائج التحقيقات.
يُذكر أنّ حادثة تحطم الطائرة وقعت نتيجة عمل
إرهابي ،باستخدام عبوة ناسفة بسعة 1كغ من مادة «تي
أن تي» المتفجرة.

ت ّوجه صباح أمس وفد مصري إلى العاصمة الروسية
موسكو ،يضم كال من وزير الطيران المدني شريف فتحي
ونبيل صادق النائب العام .وذ ّكرت مصادر إعالمية ،أنّ
الوفد المصري يضم أيضا ً الكابتن أيمن المقدم ،رئيس
لجنة التحقيقات فى حادثتي الطائرة الروسية والطائرة
المصرية ،ومن المقرر أن تعرض آخر نتائج التحقيقات
الخاصة بحادث تحطم الطائرة الروسية «ايرباص-
 »321بعد إقالعها من مطار شرم الشيخ ،في سيناء في 31
تشرين األول الماضي ،التي راح ضحيتها  224شخصاً.
وبحسب مصادر روسية ،سيلتقي النائب العام الروسي

حفتر في القاهرة بزيارة «غير معلنة»
قالت وكالة «األناضول أنّ خليفة حفتر ،القائد العام
للجيش الليبي ،وصل القاهرة ،مساء اإلثنين ،على متن
طائرة خاصة ،في زيارة لم يعلن عنها من قبل ،وفق مصدر
مالحي بمطار القاهرة الدولي.
ونقلت األن��اض��ول ع��ن م��ص��در ،قالت أن��ه فضل عدم
الكشف عن هويته ألنه غيرمخول بالحديث لإلعالم ،إن
«حفتر وصل القاهرة على رأس وفد يضم  7من مساعديه،
وذل��ك على متن طائرة خاصة» ،فيما قال مصدر أمني،
لألناضول ،مفضال عدم نشر اسمه ،إنه «من المقرر أن

يلتقي حفتر خالل زيارته ع��ددًا من المسؤولين لبحث
آخر التطورات على الساحة الليبية ،خاصة فيما يتعلق
بمواجهة التنظيمات اإلرهابية».
وتعد زيارة حفتر للقاهرة هي الثالثة من نوعها ،التي
يكشف عنها خالل شهر ،حيث وصل مصر في  25حزيران
الماضي ،لحقها بزيارة في  11تموز الجاري ،وارتبطت
الزيارات الثالث بـ»بحث دعم عالقات التعاون بين مصر
وليبيا ،خاصة في مجال مواجهة التنظيمات اإلرهابية»،
بحسب مصادر مطلعة.

فاألباتشي معروف أنها تعمل في أصعب الظروف ودمروا معها
 ٣دبابات أبرامز بصواريخ كورنيت.
وأشار إلى انتقام التحالف السعودي من اليمنيين األبرياء
بسبب خسائره األخيرة وقال« :تسببت غارات التحالف بقتل
 10مدنيين وجرح آخرين في جعار ،في عملية استهدفت القاعدة
تنفيذا ألوامر أميركية .طبعا ً لم يصب أحد من القاعدة».
ّ
وكشف عن أنّ القتلى السعوديين في الحدود يزيدون بإضعاف
عن العدد المعلن رسميا ً وأضاف  :عدد القتلى السعوديين في
الحدود  4أضعاف الرقم المعلن ،والمحزن أنّ الحوثي تمكن
من نشر أسمائهم ورتبهم بينما ال يعرف عسيري عدد القتلى
الحوثيين».
ول ّفت في جانب أخر من تغريداته إلى المساعي الحثيثة التي
تجري خلف الكواليس إلنهاء حرب اليمن ،وقال « :ابن سلمان
أدرك أنّ استمرار المواجهة العسكرية لن يكون لصالحه ،فهو
يستميت خلف الكواليس عن طريق اإلمارات وعُ مان للتفاهم مع
صالح والحوثيين وإيران».
وكشف عن االستعاد الحوثي المتكامل في مقابل التشرذم
السعودي ،وقال إن «مصادرنا في الجبهة تتحدث عن استعدا ٍد
حوثي متكامل بعد الهدنة مقابل بعثرة وسوء تدبير في قواتنا،
ٍ
وقلق بالمزيد من سقوط الطائرات وتدمير اآلليات؟ مصرحا ً
بالقول« :لم نكن لنكتب هكذا لو كان هم الملك ووزير دفاعه حماية
الثغور ،ومعايشة الجيش لكن ال بد من فضح هذه القيادة الخائنة
التي تتسكع بين طنجة وباريس».

وفي سياق متصل ،قال قائد ق��وات الشرطة
االتحادية الفريق رائد جودت «نحن عازمون على
تحرير آخر شبر في العراق وأنجزنا االستعدادات
لخوض معركة تحرير الموصل بقيادة القائد
العام للقوات المسلحة».
ورأى جودت أنّ حمالت التشهير المغرضة،
زادت م��ن عزيمة رج��ال االت��ح��ادي��ة ومواصلة
االنتصارات والقتال إلى جانب الجيش العراقي
والحشد الشعبي.
وكانت ال��ق��وات العراقية استعادت مؤخرا ً
بدعم من طيران التحالف الدولي ،قاعدة جويّة
قرب مدينة القيارة التي تقع على الضفة الغربية
لنهر دجلة ،وقال مسؤولون عراقيون وأميركيون
إنّ القاعدة ستكون منطلقا ً لمعركة استعادة
الموصل التي يسيطر عليها تنظيم الدولة منذ
حزيران .2014
من جهته ،قال موفق الربيعي عضو لجنة األمن
والدفاع بالبرلمان ،إن توقيت انطالق معركة
الموصل متوقف على استكمال التحضيرات
اللوجستية ،فضالً عن الحاجة للتنسيق مع إقليم
كردستان.
وق��ال مسؤولون أك��راد إنّ ق��وات البشمركة

ستشارك في عملية استعادة الموصل ،لكنها لن
تدخل المدينة.
وكان وزراء دفاع وخارجية ال��دول األعضاء
بالتحالف ال��دول��ي ،بحثوا األس��ب��وع الماضي
ف��ي واشنطن االس��ت��ع��دادات لمعركة الموصل
المرتقبة.
وفي سياق أمني آخ��ر ،بعد ساعات من نفي
القيادة المركزية األميركية إسقاط إحدى طائراتها
الحربية قرب األنبار ،نشر تنظيم «داعش» صورا ً
لحطام الطائرة ومتعلقات خاصة بها.
وبحسب «عربي »21تظهر ال��ص��ور بعض
المتعلقات الخاصة بطاقم الطائرة الذي أعلن
التنظيم عن مقتله بالكامل.
ولم ينشر التنظيم صورا ً لجثث طاقم الطائرة،
أو ص��ورة للطائرة بعد تحطمها ،فيما أظهرت
إحدى الصور ب ّزة عسكرية لطيار أميركي.
وك��ان��ت وك��ال��ة «أع��م��اق» التابعة لتنظيم
«داع��ش» أعلنت إسقاط طائرة حربية أميركية
قرب قاعدة عين األسد غرب األنبار.
وأوضحت الوكالة أنّ الطائرة التي أسقطها
عناصر التنظيم ُقتل طاقمها ،فيما لم تعطى أي
معلومات إضافية.

قتلى في هجومين ب�سيارتين مفخختين قرب مطار مقدي�شو بال�صومال
ُقتل  10أشخاص على األقل في هجومين بسيارتين مفخختين
بالقرب من المدخل الرئيسي لمطار العاصمة الصومالية مقديشو،
بحسب ما ذكرته الشرطة الصومالية ،وشهود عيان.
وأفاد صحفيون محليون بأنّ أحد التفجيرين تم بواسطة انتحاري
قرب نقطة تفتيش .أما الهجوم اآلخر فقد أصاب الجدار الخارجي
للمطار.
ويعتقد أنّ بين القتلى عددا ً من حراس األمن في نقطة التفتيش.
وقالت حركة الشباب اإلسالمية المتشددة ،إنها مسؤولة عن
الهجومين ،وإنها كانت تستهدف مقر قوات االتحاد اإلفريقي.
ونددت بعث ُة االتحاد اإلفريقي في الصومال بـ»بالهجومين اللذين
ال معنى لهما ،واللذين هدفا إلى زعزعة حياة الصوماليين العاديين،
وعرقلتها».
وكانت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة قد نفذت هجمات
متعددة في الصومال ،وفي العاصمة مقديشو ،من أجل اإلطاحة
بالحكومة المدعومة من األمم المتحدة.
وقد دحرت الحركة من معظم البلدات الرئيسية التي كانت تسيطر
عليها ،لكن مراقبين يقولون إنها التزال تمثل تهديدا ً محتمالً.
وتعرضت خ�لال األسابيع القليلة الماضية ،فنادق لهجمات
بسيارات مفخخة ،ثم لهجمات نفذتها فرق مسلحة.
ويوجد مطار مقديشو الكبير في «منطقة خضراء» آمنة بالنسبة
لعمليات ق��وات األم��م المتحدة ،واالت��ح��اد اإلفريقي ،والسفارات
األجنبية.
وال تزال الحكومة الصومالية تقاتل  -بمساعدة قوات االتحاد
اإلفريقي  -مسلحي حركة الشباب في عدة مناطق من البالد.
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1أول سالطين المماليك البحريين إغتيل بدسيسة من
زوجته شجرة الدر ،ضمير متصل
2 .2دولة عربية ،الذين يضربون بالسوط
3 .3فقرة ،طبيب يوناني إشتهر بإكتشافاته في التشريح
4 .4يهتما باألمر ،سيدات
5 .5عاصمة جزر بليار ،نناقش
6 .6أمر عظيم ،خوف شديد ،يخبرا القصة
7 .7عاصمة أميركية ،أثمن وأغلى ،حرف عطف
8 .8منصفاً ،شاهدتي
9 .9ضمير منفصل ،بشر ،تعبئ
1010إقتربت من ،يوافق الرأي
1111من األطراف ،أجعله مستوي السطح ،خالف بارد
1212مصيف لبناني ،أعالم

1 .1لقب إشتهر به بالط السلطان العثماني
2 .2يصنع من الحليب ،مذاهب ،إترك باألمر
3 .3محرمة ،حبر
4 .4حرف أبجدي مخفف ،فلوس ،حصل على
5 .5جزيرة مرجانية في المحيط الهندي ،أنتسب
6 .6للتأوه ،حرف أبجدي مخفف ،خاصته
7 .7يحترمان ،فتى ي��ون��ان��ي أس��ط��وري عشق صورته
المنعكسة في الماء
8 .8فني وهلك ،مرفأ في فلسطين ،أمنح
9 .9مدينة أميركية
1010قانون يحكم البالد ،تثنيا على
1111غير مطبوخ ،مدينة إيرانية ،مقياس مساحة
1212وبّخت ،عائلة ،أسلب
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،528947613 ،936185742
،652718394 ،147623589
،384269175 ،791354268
،865431927 ،273896451
419572836

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ط��ور عابدين ،ال  ) 2رج،
يدربانكم  ) 3ادنبره ،يناسب ) 4
باس ،ينجد ،تكد  ) 5لندن ،تواكب
 ) 6الكمت ،انين  ) 7الهند ،لبنان

 ) 8لب ،سردنا ،كاس  ) 9غالي،
يدرس ،ين  ) 10رسب ،رن ،يامرا
 ) 11بنادق ،اسرا  ) 12انادمه،
ينال.
عموديا:
 ) 1طرابلس الغرب  ) 2وجدان،

لباسنا  ) 3نسدله ،لبان  ) 4عيب،
نانسي ،دا  ) 5ادري ،كدر ،رقد ) 6
برهنتم ،دين  ) 7دب ،جوتلند ،اه
 ) 8يايدا ،باريس  ) 9ن ن ن ،كان،
س��اري  ) 10كاتبناك ،م��ان ) 11
لمسك ،يناير  ) 12بدين ،سنابل.

 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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Star Trek Beyond
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة كريس
ب��اي��ن م ��ن اخ � ��راج ج��وس �ت �ي��ن لين.
م��دة العرض  120دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينمال ،سينما سيتي).
Free State of Jones
فيلم تشويق بطولة ماتيو ماك
ك��ون�غ��ي م��ن اخ� ��راج غ���اري روس.
م��دة العرض  139دقيقة،ABC( .
ك��ون�ك��ورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
The Conjuring 2
فيلم رعب بطولة باتريك ويلسن
من اخراج جايمس وان .مدة العرض
 134دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس س��ال �ي �ن��اس ،س�ي�ن�م��ا سيتي،
دي��ون��ز ،س�ي�ن�م��ال ،ف��وك��س ،سينما
سيتي).
Ghostbusters
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي زاك وودز من
اخ��را ب��ول ف�ي��غ .م��دة ال�ع��رض 116
دقيقة ،ABC( .ك��ون�ك��ورد ،سيتي
كومبلكس ،سينما سيتي ،سينمال،
فوكس).
Now you see me 2
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة جيسي
إيسينبيرغ من اخراج جون م تشو.
م��دة العرض  129دقيقة،ABC( .
ك��ون�ك��ورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس ،غاالكسي).
Finding Dory
ف �ي �ل��م ت� �ص ��وي ��ري ب �ط��ول��ة الين
ديغينريسمناخراجاندروستانتون
وانغوس ماكالين .مدة العرض 103
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد ،الس
سليناس ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،فوكس ،غاالكسي).

