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تتمات  /ت�سلية
«داع�ش» يتب ّنى ( ...تتمة �ص)9

م�س�ؤول �أممي ( ...تتمة �ص)9

الـ  20من تموز الجاري.
وقال المتحدث باسم الدفاع األميركية ،العقيد كريستوفر
غارفر ،إن «البنتاغون» أنجز «التقييم لمدى مصداقية»
المعلومات عن مقتل مدنيين ج��راء الغارة التي وجهها
التحالف ضد عناصر تنظيم «داع��ش» في محيط مدينة
منبج بريف حلب الشرقي.
وأوض��ح المتحدث أن «البنتاغون» لدى التحقيق في
ال��ح��ادث ،سيعتمد على بيانات من «المصادر الخاصة
به ومن مصادر خارجية» ،بما في ذلك شبكات التواصل
االجتماعي.
وتجنب المسؤول األميركي الرد على أسئلة الصحفيين
حول التقييم لعدد القتلى جراء الغارة ،مذكرا ً بأن وسائل
إعالم تناقلت معلومات متضاربة جدا ً بهذا الشأن ،إذ تحدث
البعض عن مقتل ما بين  10و 15شخصاً ،فيما أصر آخرون
على سقوط  73قتيالً على األق��ل ج��راء الغارة على قرية
التوخار شمالي منبج.

في غضون ذل��ك ،أك��دت وزارة الخارجية السورية ،أن
االعتداءات اإلرهابية التي استهدفت بها التنظيمات اإلرهابية
مدينة القامشلي ،هي محاولة جديدة ومكشوفة من األنظمة
الداعمة والراعية لإلرهاب بهدف تقويض الجهود الرامية
إلى حقن دماء الشعب السورى وترتيبات التهدئة ،واستباقا ً
لعقد جولة جديدة من محادثات جنيف بهدف إفشالها.
الخارجية السورية أك��دت أن��ه من المعيب أن تستمر
بعض الدول األعضاء في مجلس األمن بمنع المجلس من
اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول واألنظمة
الداعمة والممولة لإلرهاب ،ما يعطي الضوء األخضر لهذه
االنظمة لالستمرار في توجيه إدواتها اإلرهابية في سورية
للتمادي في إرهابها وارتكابها المجازر بحق الشعب
السوري.
وفي شأن متصل ،باشر «البنتاغون» تحقيقا ً رسميا ً في
معلومات قال أنها «موثوقة» حول مقتل مدنيين جراء غارة
نفذها التحالف الدولي في محيط مدينة منبج السورية يوم

الطيران العراقي ( ...تتمة �ص)9
وأضاف ،أنّ «داعش أقدم على إحراق آبار النفط ،األمر
الذي عرض المدنيين إلصابات كبيرة» .وتابع ،أنّ «نازحي
القيارة في تزايد ،بينما هم متجهون نحو محمورين؛ قيارة
مخمور ،واألخر القيارة ـ شرقاط ـ بيجي».
في حين أوضح النائب محمد نوري العبد ربه ،بأنّ
«األوض���اع في القيارة تستوجب أن تكون هناك لجنة
خاصة لمتابعة أحوال النازحين ،ألننا أمام نزوح  20إلى
 30ألف نازح».
وفيما اتهم الحكومة بـ»العجز عن اي��وائ��ه��م» ،دعا
المنظمات الدولية واالنسانية لـ»إغاثة النازحين».
وي��واج��ه آالف العراقيين بينهم غالبية من النساء
واألطفال ،كانوا قد هربوا من أخطر مناطق «داعش» في
شمال العراق ،حياة مروعة من الجوع والعطش والحر
المفضي إلى الموت في جنوب الموصل.
وكشف قائممقام الموصل ،حسين حاجم ،في تصريح
صحفي ،عن نزوح  18ألف مدني ،من مناطق جنوب مركز
محافظة نينوى ،نحو مخيم ديبكة الواقع شرق قضاء
مخمور شمال البالد ،هاربين من قبضة تنظيم «داعش».
ولفت حاجم ،إلى أنّ «أحوال النازحين مأساوية ،حيث
تباينت بين الموت في طريق الهرب تحت حرارة الشمس
التي تجاوزت الـ 50درجة مئوية في رقم قياسي تاريخي
في العالم ،وعمليات اإلع��دام الجماعية الميدانية التي
نفذها الدواعش بحق العائالت التي حاولت الهروب من
مناطق جنوب الموصل».
وشبه حاجم ،موجة النزوح هذه بمأساة اإلبادة التي
تعرض لها المكون اإليزيدي على يد تنظيم «داعش» في
مطلع آب  ،2014مشيرا ً إلى تعرض غالبية النازحين من

جنوب الموصل ،لمنع الدخول إلى محافظة كركوك شمالي
العاصمة بغداد.
ويقول حاجم ،إنّ المساعدات اإلنسانية شحيحة جداً،
وكذلك الحكومة العراقية لم تستطع توفير االحتياجات
للنازحين بسبب أعدادهم الكبيرة ،مطلقا نداء استغاثة
إلنقاذهم من الموت حرا وجوعا في العراء.
وعن عمليات تحرير الموصل ،أشار حاجم إلى توقف
العمليات العسكرية حاليا ،بعد أن استطاعت القوات
العراقية مع حشد عشائر نينوى ومركزها ،وبدعم من
التحالف الدولي ضد اإلرهاب ،تحقيق انتصارات كبيرة
على «داعش» في القيارة ورفع العلم العراقي فوقها.
وجرح عدد من مسلحي تنظيم «داعش»
ميدانياًُ ،قتل ُ
مساء أمس ود ُمر معمل لتفخيخ السيارات إثر استهداف
ط��ي��ران الجيش العراقي لمقرات التنظيم ف��ي منطقة
الخالدية شرق الرمادي بمحافظة األنبار ،كما ُقتل عدد
من مسلحي التنظيم ،وتم تفكيك عدد من العبوات الناسفة
خالل عملية أمنية في مناطق متفرقة شمال مدينة الرمادي
مركز محافظة االنبار.
وألقت القوات األمنية العراقية القبض على مطلوبين
إثنين بتهمة اإلرهاب خالل عملية مداهمة في الضواحي
الجنوبية لمدينة بعقوبة بمحافظة ديإلى.
وفي صالح الدين ،ألقت القوات األمنية العراقية القبض
على مسلحين إثنين من تنظيم «داع��ش» بعد تسللهما
إلى وسط مدينة تكريت ،بهدف تنفيذ أعمال إجرامية في
المدينة ،كما دمر سالح الجو العراقي رتالً تابعا ً لتنظيم
«داعش» مكونا ً من  12سيارة في قضاء الشرقاط شمال
تكريت بمحافظة صالح الدين.

يحتج لل�سفير الفرن�سي
ال�سراج ّ
على وجود جنود بالده في ليبيا
ه �دّد الجيش الليبي باستهداف
ناقالت النفط ،في ح��ال ق��ررت نقل
�ح��ن��ات لصالح حكومة ال��وف��اق
ش� ْ
من دون اتفاق مسبق مع سلطات
الشرق.
وقال رئيس أركان الجيش اللواء
عبد ال��رزاق الناظوري ،إنّ الجيش
لن يسمح بتصدير النفط الليبي إال
عبر المؤسسة الوطنية للنفط في
بنغازي.
وجرى التوافق في منتصف الشهر
الحالي ،على إعادة توحيد المؤسسة
الليبية الوطنية للنفط ،إال أنّ هذا
االتفاق لم ينفذ بعد.
من جهته ،استدعى رئيس حكومة
الوفاق الوطني الليبية فايز السراج،
السفير ال��ف��رن��س��ي ل���دى طرابلس
والمقيم في تونس ،لالحتجاج على
الوجود الفرنسي شرق ليبيا ،وفق ما
أعلن بيان صادر عن الحكومة.
وطالب ال��س��راج باريس بتقديم
توضيح رسمي حيّال ه��ذا الوجود
ال��ع��س��ك��ري ،لما يمثله م��ن تجاوز
لألعراف الدولية وتدخالً مرفوضا ً

بدوره ،تابع المجلس السياسي ألنصار الله الجرائم النكراء
التي يرتكبها مرتزقة العدوان السعودي األميركي ،بحق أبناء
قرية الصراري وما جاورها في محافظة تعز من قصف وقتل
وترويع للنساء واألط��ف��ال ،واختطاف للعشرات ،وإح��راق
للمساجد والبيوت وغير ذل��ك من الممارسات الوحشية
التي تأباها أخالق وقيم الشعب اليمني ،واعتبرها غريبة
عنه ،ورأى فيها تعبير عن مقاصد العدوان في إثارة الفتنة
الطائفية والمناطقية بين أبناء الوطن الواحد ،التي عجز
عن إشعالها في الماضي بفضل يقظة أبناء الشعب اليمني
العظيم وتفويتهم الفرصة لنجاح مخططاته اإلجرامية.
وأدان المجلس السياسي واستنكر هذه الجرائم النكراء
بأشد العبارات ،واعتبرها «وصمة عا ٍر تضاف إلى السجل
اإلجرامي للعدوان السعودي األمريكي التحالفي ومرتزقته
من الدواعش والفكر التكفيري وكل المنضوين تحت تحالف
العدوان من األحزاب السياسية ،ويحملهم كامل المسؤولية
عن هذه الجرائم وما سبقها في مشرعة وحدنان».
وتعلي ًقا على هذا الجريمة النكراء ،أصدر الوفد الوطني
لمشاورات السالم اليمنية في الكويت بيا ًنا رأى فيه أن
«ما تم ارتكابه من قبل قوات هادي من القاعدة و«داعش»
وأخواتهما بحق قرية الصراري وساكنيها من أعمال قتل
وحرق وخطف وتهجير ونبش للقبور وتفجير للمساجد ،ال
يمكن أن يصفه واصف أو يسكت عليه بشر ما زال في قلبه

ذرة من إنسانية أو ضمير».
وأضاف البيان أنّ «تلك الجرائم قد جسدت بحق الوحشية
اآلدمية في أبلغ صورها ،وإنّ العدوان بمثل هذه الجرائم
وعبر شذاذ اآلف��اق ومصاصي الدماء والقتلة المستأجرين
يهدف إلى تفكيك النسيج المجتمعي وتعميق االنقسامات
والنزعات المناطقية والطائفية ،وإح��داث شرخ عميق في
جسد البنية المجتمعية ،تسهل عليه احتالل البلد وتنفيذ
مخططاته التمزيقية فيه».
وتابع بيان الوفد الوطني اليمني «لكن هيهات هيهات..
فالشعب اليمني وعلى مدى عام ونصف تقريبا ً من الصمود
والثبات والوحدة أفشل كل مخططات العدوان ومؤامراته
المتنوعة والمتلونة ،واليمكن لمثل هذه األعمال التي تكشف
قبح ما انطوت عليه نوايّا العدوان ،إال أنّ تزيد الشعب اليمني
وعيا ً وصمودا ً وتماسكا ً وتعاضدا ً وتالحما ً في مواجهة الشر،
ال��ذي يستهدف مستقبل البلد وأمنه واستقراره وسيادته
ووحدة أبنائه ،وستكون بإذن الله محطات استثنائية للشعب
اليمني بكل فئاته ومكوناته وأحزابه للتزود بالقوة والوحدة
في مواجهة مخططات التمزيق والتفتيت».
وأ ّك��د الوفد أنه لطالما «حذرنا األمم المتحدة والمجتمع
الدولي ط��وال األي��ام الماضية ،من وق��وع هذه الجرائم في
هذه القرية المسالمة الخالية من مقاتلي الجيش واللجان
الشعبية ،وطالبناهم بالتحرك العاجل لتفادي ما حدث

المغرب يحبط هجمات �إرهابية ويعتقل  52م�شتبه ًا بهم

الرباط :الأزمة متوا�صلة مع الأمم المتحدة
أك��د رئ��ي��س مجلس األم���ن لشهر
تموز أنّ بعثة حفظ السالم التابعة
لألمم المتحدة في الصحراء الغربية،
ال تعمل بشكل ك��ام��ل ع��ق��ب م��رور
أشهر على ط��رد المغرب لعشرات
الموظفين.
وقال السفير الياباني لدى األمم
المتحدة كورو بيسو ورئيس مجلس
األمن الحالي« :هناك اتفاق بين أمانة
األمم المتحدة وبين أعضاء المجلس،
على أننا لم نصل بعد إلى ذلك الهدف
الخاص بالعمل بشكل كامل».
ُيذكر أنّ أزمة بعثة السالم األممية
تأججت عقب تصريحات األمين العام
لألمم المتحدة بان كي م��ون ،أثناء
زي���ارة لمخيمات الجئي الصحراء
الغربية في آذار ،حيث وصف «ضم»
المغرب للصحراء في ع��ام ،1975
بأنه «اح��ت�لال» األم��ر ال��ذي أغضب
الرباط.
وم���دد مجلس األم���ن ف��ي نيسان
تفويض بعثة حفظ ال��س�لام لعام
آخ��ر ،مطالبا ً بعودتها إل��ى العمل

بشكل كامل بسرعة.
وال ت���زال األم���م المتحدة تجري
محادثات مع المغرب وسمح هذا
الشهر بعودة  25موظفا ً مدنياً ،علما ً
أنّ البعثة كان لديها قبل تخفيض
ع��دد العاملين م��ا ي��ق��رب م��ن 500
موظف عسكري ومدني.
ورف��ض سفير المغرب لدى األمم
المتحدة الكشف عن عدد الموظفين
الذين سيسمح المغرب بعودتهم،
مكتفيا ً بالقول إن التركيز ليس على
العدد وإنما على كفاءة البعثة.
أمنياً ،اعتقلت السلطات األمنية
المغربية  52متشددا ً ومواليا ً لتنظيم
«داعش» خالل حملة أمنية األسبوع
الماضي ،حسب بيان وزارة الداخلية
المغربية.
وك��ش��ف��ت ال��داخ��ل��ي��ة ،أم���س ،أنّ
المعتقلين كانوا يعدون لهجمات
إرهابية في المملكة ،حيث بلغوا
مستويات متقدمة من اإلعداد.
وج���اءت االع��ت��ق��االت بعد حملة
منسقة تحت إشراف النيابة العامة

المختصة استهدفت  143شخصا ً
من المشتبه في ميوالتهم المتطرفة
ومواالتهم لتنظيم «داع��ش» في 19

من الشهر الجاري.
وم��ن المنتظر أن ي��ق��دم  52من
المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء

تماما ً لدولة ذات سيادة.
أعلن الجيش الليبي أنّ قواته
سيطرت على بوابة القوارشة في
المدخل الغربي لمدينة بنغازي.
كما أ ّكد المكتب اإلعالمي للقيادة
العامة للقوات المسلحة الليبية،

أعربت النيابة العامة المصرية عن استعدادها لتسليم
مثيلتها الروسية ،معلومات عن سير التحقيق في حادثة
سقوط الطائرة الروسية  A321فوق سيناء.
أعلن ذلك الناطق الرسمي باسم النيابة الروسية الكسندر
كورينوي في ختام اللقاء الذي جرى أمس في موسكو ،بين
النائب العام الروسي يوري تشايكا ونظيره المصري نبيل
صادق .وقال »:أعربت النيابة العامة المصرية عن استعدادها
لتسليم النيابة العامة الروسية والمؤسسات الروسية المعنية
األخرى ،في حال الضرورة كافة المعلومات عن سير التحقيق
في حادثة سقوط الطائرة الروسية  A321فوق سيناء في
تشرين األول عام .»2015
وأضاف كورينوي أنه ت ّم خالل اللقاء بحث تعاون الجانبين
في المجال القانوني والتصدي ومكافحة الجريمة الدولية،
ووقعا ً على مذكرة حول التعاون بين المؤسستين.
وجدير بالذكر أنّ أكبر كارثة جويّة في تاريخ الطيران المدني
الروسي والسوفيتي كانت قد وقعت في نهاية تشرين األول عام
 : 2015سقطت طائرة ركاب روسية من طراز ايرباص A321

التحقيقات معهم من المكتب المركزي
لألبحاث القضائية ،التابع للمديرية
العامة لمراقبة التراب الوطني.

ال�سجن  14عام ًا ( ...تتمة �ص)9

م�صر م�ستعدة للتعاون مع رو�سيا
بكارثة «طائرة �سيناء»

سيطرة القوات على الشركة الصينية
أي��ض�اً .وأض��اف المصدر أنّ القائد
العام للجيش خليفة حفتر يقف على
سير ال��م��ع��ارك ف��ي مختلف محاور
القتال من داخل غرفة عمليات الكرامة
بقاعدة بنينا الجوية.

اليوم ،ولكن لألسف لم تحدث أيّة استجابة ..وعليه فإننا
إذ نعبر عن إدانتنا واستنكارنا بأبلغ العبارات لتلك الجرائم
الوحشية التي ارتكبت بحق قرية الصراري ،وأبنائها فإننا
ندين ونستنكر في نفس الوقت تقاعس األمم المتحدة عن
القيام بدورها ،وتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن خاصة
أنها ترعى مشاورات السالم الجارية في الكويت ،ناهيك عن
رعايتها التفاق وقف األعمال القتالية المعلن في العاشر من
نيسان الماضي الذي لم يلتزم به العدوان ومرتزقته منذ
اليوم األول».
كما أ ّكد البيان االحتفاظ «بحقنا في اتخاذ الموقف الذي نراه
مناسبا ً خالل األيام القادمة اتجاه هذا التصعيد الخطير ،من
دولي فاضح ،مطالبين قبل
قبل العدوان الذي يحظى بتواطؤ
ٍ
ذلك الحين المجتمع الدولي واألمم المتحدة بالتحرك الفوري
لإلفراج عن المختطفينن وإنقاذ ماتبقى من القرية وساكنيها،
باإلضافة لسحب مجموعات المرتزقة المسلحة فورا ً من قرية
الصراري ،ووقف كافة أعمال التصعيد العسكري في عموم
اليمن».
إل��ى ذل��ك ،قنصت وح��دات من الجيش اليمني واللجان
الشعبية اليمنية  4جنود سعوديين في رقابة ثيا وسهوة
بمنطقة الربوعة في عسير ،وجنديا ً آخر في منطقة الدفينية
بالخوبة بجيزان .كما ت ّم تدمير عربة برادلي سعودية في
منطقة الدفينية بالخوبة في جيزان.

هذا وكانت وزارة الخارجية الكويتية رفعت شكوى قضائية ضد دشتي بعد
ظهوره على الفضائية السورية في  24شباط الماضي ،واتهم حينها السعودية
بمساعدة اإلرهاب ،وفق مصادر خليجية.
وأعلن نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي وقتها حملة للتضامن مع
دشتي وأطلقوا عليه لقب «جيفارا العرب».

تابعة لشركة «كوغاليم آفيا» فوق سيناء بعد فترة قصيرة من
إقالعها من مطار شرم الشيخ متوجهة إلى بطرسبورغ ،وكان
على متنها  217راكبا ً وسبعة من أفراد الطاقم قتلوا جميعاً.
وبعد ذلك قررت السلطات الروسية وقف الرحالت الجويّة
والسياحية إلى مصر وال يزال الحظر سائدا ً حتى اآلن .وتبذل
السلطات المصرية جهودا ً كبيرة لرفع مستوى األم��ن في
المطارات المحلية من أجل عودة السياح الروس من جديد إلى
مصر.
وخالل األشهر التي تلت الكارثة زارت المطارات المصرية
وفود خبراء من عدة دول أجنبية ،للتحقق من مستوى األمن
في مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة .وفي األسبوع
الماضي ،التقى وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف في
موسكو مع وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي .وعقب
االجتماع دعا الوزير الضيف ،الخبراء الروس لزيارة مصر لكي
يتم حل كافة القضايا المعلقة ،وأعرب الجانب الروسي من
جانبه عن استعداده للقيام بذلك في غضون األسابيع القليلة
المقبلة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1إحدى جزر األنتيل الكبرى
2 .2إلهة الصيد عند الرومان ،منصفات
3 .3ذاق الطعام ،مدينة سويسرية ،در
4 .4بحر يتفرع من المتجمد الشمالي ،مدينة قديمة عاصمة
مقدونيا في القرن 5
5 .5يحنّ إلى ،صارع ،إسم موصول
6 .6صاهره ،عاصمة أوروبية
7 .7ألوم ،شاهدت من بعيد
8 .8حرف نصب ،مرفأ فرنسي ،نجيع
9 .9شأنه ،داعب
1010لإلستفهام ،خالف أصبح ،مدينة فرنسية
1111مدينة ألمانية ،وهبا
1212تحفران البئر ،أزالت الرطوبة من الجلد

1 .1مناص ،مكتبة شهيرة في بغداد
2 .2مصائب ،قرية لبنانية
3 .3يسجنونا ،ص ّريت
4 .4قرع الجرس ،نحاربه ،ال يباح به
5 .5رجعت عن المعصية ،نهر في المغرب ،ألف
6 .6أسرق ،غزال
7 .7يرافق البرق ،عائلتي ،كثر شحمه
8 .8يوبخك ،مدينة بلجيكية
9 .9جهد وتعب ،يثني علينا ،حاجز
1010دعى بالويل ،قطع ،شجر يشبه ثمره حب الزيتون
1111أصابع ،إمارة عربية
1212إسحقي ،مدينة فيتنامية ،مرفأ ليبي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،6 9 7 2 3 4 1 8 5
،321658497 ،4885791623
،946873251 ،258916734
،839142576 ،173425869
512367948 ،764589312

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1المعز ايبك ،نا  ) 2لبنان،
جالين  ) 3بند ،جالينس  ) 4يأبها،
ستات  ) 5بالما ،نحاور  ) 6اد،
ورع ،يسردا  ) 7ليما ،انفس ،بل 8

) عادال ،رأيتي  ) 9انا ،ناس ،تمأل
 ) 10دنت ،يأيد  ) 11يد ،أملسه،
حار  ) 12عاليه ،بيارق.
عموديا:
 ) 1ال��ب��اب العالي  ) 2لبن،
ادي���ان ،دع  ) 3منديل ،م��داد ) 4

عا ،اموال ،نال  ) 5زنجبار ،انتمي
 ) 6اه ،عا ،له  ) 7يجالن ،نرسيس
 ) 8بلي ،حيفا ،اهب  ) 9كانساس
سيتي  ) 10دس��ت��ور ،تمدحا 11
) ني ،اردبيل ،ار  ) 12انبت ،ال،
اسرق.

 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).

