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تتمات  /ت�سلية

قتلى وجرحى ( ...تتمة �ص)9

ريابكوف :وا�شنطن ( ...تتمة �ص)9
روسي في المنطقة بأنها مختلقة إعالمياً.
وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس
الروسي ،ردا ً على سؤال حول احتمال استئناف القوات
الجويّة الروسية غاراتها المكثفة على مواقع اإلرهابيين،
ردا ً على إسقاط المروحية ،قال «ليست لدي معلومات بهذا
الشأن».
وتابع ردا ً على سؤال آخر حول أنباء تحدثت عن قصف
مدينة سراقب التي جرى إسقاط المروحية الروسية،
بالقرب منها ،بـ «براميل الكلور» الليلة الماضية« :من
الصعب للغاية التعليق على مثل هذه األنباء المختلقة
إعالمياً .ونحن ال ن��درك وف��ي مثل ه��ذه الحاالت من أي
مصادر جاءت األنباء».

الجيش أيضا ً تصدى لهجوم المسلحين باتجاه مناشر
منيان غرب حلب الجديدة ،في حين ن ّفذ الطيران الروسي
– السوري المشترك أكثر من  80غارة على أهداف متفرقة
للمسلحين من ريف إدلب الشمالي امتدادا ً إلى ريف حلب
الجنوبي ،في سراقب  ،بنش ،و جزرايا.
ه��ذا وأك��د مدير صحة حلب الدكتور محمد ح��زوري،
استشهاد  5أشخاص وأصابة  8آخرين بحاالت اختناق
شديدة جراء سقوط قذائف تحوي غازات سامة أطلقتها
المجموعات اإلرهابية على المدينة القديمة في حلب.
إلى ذلك ،امتنع الكرملين عن التعليق على أنباء عن
«عملية انتقام» روسية ردا ً على إسقاط مروحية «مي»8 -
الروسية في سورية ،ووصف األنباء عن هجوم كيميائي

�أميركا تجدّ د ( ...تتمة �ص)9
وقالت صحيفة يديعوت آحرونوت ،أول أمس ،إنّ
«البيت األبيض على استعداد إلفساح المجال أمام
«إسرائيل» ألن تستمر في هذا النهج من المبيعات
األمنية خ�لال السنوات الخمس األول��ى من اتفاق
المساعدات المتوقع إنجازه بين البلدين قريباً».
تابعت« :على أن تتقلص األموال التي تحتفظ بها
«إسرائيل» لهذا الغرض حتى تصل إلى الصفر ،ما
عدا مشروعات مشتركة للبلدين ،في إشارة إلى شراء

منتجات صناعية «إسرائيلية» ،من أموال المساعدة
األميركية».
وتوقعت الصحيفة أنّ يتسلم الكيان الصهيوني
بموجب هذا االتفاق كل عام خالل السنوات العشر
المقبلة ،ما بين  3مليارات و 500مليون دوالر و3
مليارات و 700مليون دوالر ،مما يشكل ارتفاعا ً
مقارنة مع االتفاق الحالي ،ولكن أقل مما طالب به
نتنياهو ،وهو  4مليارات دوالر سنوياً».

العراق يُطلق ( ...تتمة �ص)9
العراقي بتفكيك العبوات الناسفة التي خلّفها تنظيم
«داعش» على الخط السريع الدولي الرابط بين الفلوجة
والرمادي بمحافظة األنبار ،فيما أفيد عن مقتل  10من
مسلحي تنظيم «داع��ش» من جنسيات مختلفة بينهم
انتحاريون ،في المحور الشرقي من جزيرة الخالدية شرق
الرمادي بمحافظة األنبار ،وعثرت قوات الحشد الشعبي
على شبكة أنفاق واسعة لتنظيم «داع��ش» في جزيرة
الخالدية بمحافظة األنبار ،تربط مناطق شرق الجزيرة
مع غربها كان يستخدمها التنظيم للتنقل واالختباء.
أما في نينوى ،فقد قال النائب عن محافظة نينوى
فارس البيرفكاني في تصريح له إنّ «األهالي في محافظة
نينوى ب��دؤوا بإعداد أنفسهم لمقاومة تنظيم «داعش»
واالنتفاض ضده» .وأضاف أنّ «تحرير محافظة نينوى
سيكون نهاية حتمية لإلرهاب في العراق ،وسيتم تجفيف
ج��ذوره بعد تحرير الموصل التي ُتعد أح��د المعاقل
الرئيسية للتنظيم».
وفي كركوك ،ألقت القوات األمنية العراقية القبض على
عنصرين من تنظيم «داع��ش» جنوب محافظة كركوك
تسلالً إلى حي السكري جنوب مدينة كركوك لتسهيل
مهمة عناصر التنظيم للدخول إلى المدينة بغيّة تنفيذ
عمليات إرهابية».
وصوال ً إلى ديالى حيث اعتقلت القوات األمنية العراقية
مطلوبا ً بتهمة اإلرهاب ،خالل عملية أمنية في ضواحي
ناحية «هبهب» شمال غرب بعقوبة بمحافظة ديالى،
فيما أعلن المجلس البلدي في ناحية العظيم في محافظة
ديالى عن إحباط القوات العراقية محاولة تسلل لمسلحي
تنظيم «داعش» إلى محيط قرية «الطالعة األولى» غربي
الناحية.

وقال قائد الجهاز الفريق الركن عبد الغني األسدي ،أن
«عملية عسكرية ستنطلق األسبوع المقبل ،صوب القيارة
والشرقاط ،لغرض إكمال تحرير المناطق المدنسة من
عصابات داع���ش» .وأض��اف ف��ي تصريح صحافي إنّ
«الوجهة العسكرية لم تحدد في أي اتجاه لها» ،مؤكدا ً أن
«الخطط العسكرية منجزة بشك ٍل تام».
وكانت القوات األمنية ،قد حررت قاعدة القيارة الجويّة
جنوب الموصل ،بشك ٍل كامل ،بعد فرار «داع��ش» منها
بشكل جماعي ،ما يمثل تطهير  %70من أراضي محافظة
نينوى.
يُشار إلى أنّ عملية عسكرية انطلقت في  28من حزيران
لتحرير قضاء الشرقاط شمالي صالح الدين وناحية
القيارة جنوب الموصل ،تمهيدا ً لتحرير مدينة الموصل.
وك��ان قائد عمليات األن��ب��ار ال��ل��واء ال��رك��ن إسماعيل
المحالوي أعلن في تصريح له أنه «تم تحرير جزيرة
الخالدية في محافظة األنبار بالكامل من سيطرة تنظيم
«داع��ش» ،بعد مقتل أكثر من  120عنصرا ً من التنظيم
خالل العملية» .وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان لها
أنّ «القوات العراقية قتلت  28مسلحا ً من تنظيم «داعش»
ود ّم��رت عدة منصات إلط�لاق الصواريخ إضاف ًة إلى 4
مقرات للتنظيم ،خ�لال العمليات العسكرية الخاصة
بتحرير ج��زي��رة الخالدية شرقي ال��رم��ادي بمحافظة
األنبار».
وأعلن ضابط استخبارات الحشد الشعبي في قضاء
حديثة المقدم ناظم الجغيفي ،عن مقتل عدد من مسلحي
تنظيم «داع��ش» وتدمير آلياتهم ،إثر استهداف سالح
الجو العراقي رتالً للتنظيم في منطقة قضاء «رواه» غربي
محافظة األنبار ،كما بدأت وحدات الهندسة في الجيش

م�صادر �أممية ( ...تتمة �ص)9
وفي تحركٍ ن��ادر ،انتقد بان كي مون «ال��ذي يترك
منصبه في نهاية العام بعد عشر سنوات على رأس
األمم المتحدة» علنا ً السعودية لممارسة ضغوط غير
مقبولة على المنظمة الدولية ،بشأن التقرير المتعلق
باألطفال والصراع المسلح.
وص� ّرح��ت مصادر دبلوماسية ،في ح��زي��ران ،أنّ
الرياض أشارت إلى إمكانية صدور فتوى ضد المنظمة
الدولية ،باعتبارها منظمة مناهضة للمسلمين.
تجدر اإلشارة إلى أنّ بان كي مون التقى منذ ذلك
الحين مع ولي ولي العهد السعودي ،األمير محمد بن
سلمان ،ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير.
وأرسلت السعودية ،قبل أسبوعين ،رسالة وصفتها
مصادر دبلوماسية بأنها لم تعالج مخاوف األمم
المتحدة ،بشأن المخاطر التي يتعرض لها األطفال في
اليمن ،وقالت بأنها «شكلية».
وقال أحد المصادر الدبلوماسية إنّ رسالة ثانية
تلقتها األمم المتحدة ،الخميس الماضي ،ال تتصدى
لجميع المخاوف لكنها جيدة بما يكفي لمواصلة

التقييم المشترك.
وأض��اف المصدر أنّ الرياض مستعدة لمواصلة
الحوار وتقبل رسميا ً القانون الدولي اإلنساني ،وتقدم
جميع أنواع المعلومات المفيدة لتجنب ومنع حوادث
تؤثر على األطفال مستقبالً ،إال أنّ المصدر نفسه قال إنّ
األمم المتحدة بحاجة إلى «مزيد من التفاصيل».
وص ّرح السفير السعودي في األمم المتحدة ،عبد
الله المعلمي ،أول أمس ،بالقول« :نعتقد أننا أرسلنا
رسالة شاملة تماما ً وآم��ل أن تكون قد نجحت في
التصدي لجميع مخاوف األمم المتحدة ،وتوضيح كل
القضايا المحيطة بتقرير األمم المتحدة».
وكان مراقبون لعقوبات األمم المتحدة قالوا ،في
كانون الثاني الماضي ،إنّ التحالف ال��ذي تقوده
السعودية استهدف مدنيين في اليمن وإنّ بعض
الهجمات قد ُتشكل جرائم ضد اإلنسانية ،األمر الذي أثار
دعوات من جانب جماعات حقوقية بالواليات المتحدة
وبريطانيا بوقف مبيعات األسلحة للسعودية ،خشيّة
أن تستخدم في مثل هذه الهجمات.

واستهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان بصاروخ «الصرخة»
المحلي الصنع تجمعا ً للقوات السعودية بموقع المعزاب ،وأطلقت صاروخ
ّ
أورغان على معسكر أبو المض وصاروخين آخرين على مصنع لإلسمنت في
جيزان ذاتها.
وفي نجران ،إستهدفت مقاتالت التحالف السعودي بثالث غارات موقع
الهضبة السعودي في منطقة الطلعة بقطاع نجران.
وفي صعدة انهالت غارات التحالف السعودي بكثافة على مديرية كتاف
الحدودية مع السعودية ،فقد دمرت  5غارات جويّة شبكتي االتصاالت في
مركز مديرية كتاف ووادي آل أبو جبارة ،كما استهدفت سلسلة غارات معسكر
اللواء 131في منطقة البقع ،كذلك طاولت غارات مماثلة للتحالف السعودي،
منطقة القطعة في المديرية ذاتها غربي مدينة صعدة شمال اليمن.
أما تعز فشهِدت شنّ طائرات التحالف السعودي غارتين جويتين على
منطقة الخزجة وهيجة الجن في مديرية ح ْيفان جنوبي شرق المحافظة.
وفي السياق ،لقي  3أشخاص على األقل مصرعهم فيما أصيب آخرون،
أمس ،إثر انفجار سيارتين مفخختين في بوابة القطاع الغربي بردفان في
محافظة لحج ،جنوب اليمن.
وش��نّ ط��ي��ران التحالف ال��س��ع��ودي ،سلسلة غ���ارات استهدفت مواقع
وتجمعات قالت أنها النصار الله وقوات صالح على الشريط الحدودي بين
اليمن والسعودية.
وقال مصدر ميداني إنّ طيران التحالف شنّ غارتين جويتين في منطقة
المزرق الحدودية شرقي مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة .كما استهدف
طيران التحالف مديريتي «باقم» و«حيدان» الحدوديتين غربي محافظة
صعدة ،فيما استهدف بثالث غارات مديرية كتاف.
نشر موقع لقوات هادي ،خبرا ً مفاده أنّ أنصار الله نقلوا صواريخ يرجح
أنها باليستية إلى مديرية «بيحان» التي يسيطرون عليها بمحافظة «شبوة»
جنوب شرق اليمن والمجاورة لمحافظة مأرب ،معقل قوات هادي.

ال�سلطات البحرينية تمنع عائلة ال�شهيد الحايكي من ت�شييعه
منعت السلطات األمنية البحرينية عائلة الشهيد الشاب
حسن الحايكي ،من تشييعه عبر مراسم تشييع الشهداء
المعتادة ،وأجبرتهم على حصر التشييع في نقل الجثمان من
المغسل إلى مقبرة الحورة مباشر ًة ،وهي مسافة ال تتعدى الـ
 10أمتار.
وكانت مصادر خاصة قد أكدت لموقع «اللؤلؤة» أنّ عائلة
الشهيد الشاب حسن الحايكي تتعرض للعديد من الضغوط،
لعدم تشييع جثمان ابنها أو التوقيع على أوراق ،بأن العائلة
مسؤولة عن أي حادث يحصل خالل التشييع وهذا ما رفضته
العائلة.
وقد استدعت النيابة العامة أمس اإلثنين ،شقيقه وزوجة
الشهيد الحايكي للتحقيق معهما حول تعرضه للتعذيب.

أدل��ة مادية ،وأوضحت أنّ السلطات األمنية لم تستند في
تحقيقات إال على األدلة القولية ،وهو ما أ ّكدته النيابة العامة
التي ص� ّرح��ت ف��ي  20ح��زي��ران ،بأنها قامت باستجواب
مواط َنين اتهمتهم بالضلوع بحادثة العكر ،وزع ّمت النيابة
أنهما اعترفا ومثال كيفية تنفيذهما للواقعة وأمرت بحبسهما.
وأف��ادت معلومات عن تدهور حالة الحايكي في الحبس
اإلحتياطي جراء التعذيب ،إضافة للتضييق المستمر على
الموقوفين منذ  20حزيران الماضي.
وأثناء األي��ام العشرة التي ُنقل فيها إل��ى مركز الحبس
االحتياطي ،لم يتمكن ذوو الحايكي من زيارت ِه سوى مر ًة
واح��د ًة فقط منذ اعتقاله ،حيث كان مرهقا ً ج��دا ً في الفترة
األخيرة من شدة التعذيب.

وك��ان الشاب الموقوف حسن جاسم حسن الحايكي قد
استشهد أم��س األول األح��د ،بعد تعرضه للتعذيب خالل
التحقيق معه في مبنى التحقيقات الجنائية سيئ الصيت،
في قضايا ذات خلفية سياسية.
وأف��ادت مصادر حقوقية لموقع اللؤلؤة إنّ الحايكي من
بين  3متهمين على خلفية «حادثة العكر» الواقعة في مطلع
حزيران الماضي ،قد تعرض للتعذيب الشديد لمدة  10أيام
انقطعت فيها أخباره قبل أن ُتبث ص��وره على التلفزيون
الرسمي  -خالفا ً للقانون  -والتي أظهرت التعب واإلعياء
على وجهه.
وقالت المصادر الحقوقية إنّ الحايكي تعرض لتعذيب
شديد جعله يعترف على نفسه في قضايا عدة دون وجود

الجي�ش الأميركي يق�صف �سرت وقواعد روما الجو ّية في الخدمة

مو�سكو :غارات وا�شنطن في ليبيا يجب �أن تتوافق مع القانون الدولي
أ ّك��دت وزارة الخارجية الروسية،
أم��س ،أنّ الضربات ال��ج��و ّي��ة ،التي
ينفذها الطيران األميركي ضد تنظيم
«داع��ش» في ليبيا يجب أن تتوافق
بشكل صارم مع القانون الدولي.
وقالت الخارجية في بيانها :كانت
روسيا متمسكة دائما ً بضرورة اتخاذ
ال��خ��ط��وات الحاسمة للقضاء على
تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات
اإلرهابية أينما كانت ،وذلك بالتوافق
الصارم مع القانون الدولي .ومع ذلك،
نعتقد أنه من المهم مبدئيا ً العمل على
التنسيق الوثيق بين جميع ال��دول
التي ُتحارب اإلرهاب».
ودعّ ت الخارجية الروسية جميع
ال��ق��وى السياسية داخ���ل المجتمع
الليبي إلى إظهار الحكمة ،وتجاوز
خالفاتها الداخلية لصالح المواطنين
ك��اف��ة ،بغ ّية التوصل إل��ى تسو ّي ًة
مستدامة لألزم ِة في البالد.
وكان سفير روسيا في ليبيا إيفان
مولوتكوف أع��ل��ن ،ف��ي وق��تٍ سابق
أنّ الضربات الجو ّية التي تقوم بها
واشنطن على مواقع تنظيم «داعش»
في ليبيا تفتقر إلى األسس القانونية،
مؤكدا ً أنّ مسألة توجيه ضربات إلى
إرهابيين في هذه البلد تحتاج إلى

اتخاذ قرار من مجلس األمن الدولي.
وكانت الطائرات األميركية قصفت
أه��داف�ا ً تابعة لتنظيم «داع���ش» في
مدينة سرت الليبية استجابة لطلب
من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
الوطني في ليبيا.
وق���ال بيتر ك���وك ال��ن��اط��ق باسم
البنتاغون ف��ي ب��ي��انٍ أص����درهُ ،إنّ
الجيش األميركي شنّ غ��اراتٍ جويّة
ٍ
أهداف لتنظيم «داعش»
ُمحددة على
ف��ي س���رت ل��دع��م ق����وات الحكومة
الوطنية في مسعاها لهزم التنظيم في
معقل ِه األساسي بليبيا.
وتأتي الغارات العسكرية األميركية
بعد أن تقدّم رئيس حكومة الوفاق
بطلب رسمي إلى الحكومة
الوطني
ٍ
األميركية ،يطلب التدخل للمساعدة
في القضاء على التنظيم اإلرهابي
بسبب ضراوة المعارك التي يخوضها
الجيش الليبي ضد «داعش» في سرت
منذ أزيد من ثالثة أشهر.
وأعلن رئيس حكومة الوفاق فايز
ال��س��راج ف��ي كلمة نقلها التلفزيون
ال��ل��ي��ب��ي ال��رس��م��ي ،ان��ض��م��ام ب�لاده
للتحالف ال��دول��ي لمحاربة تنظيم
«داع��ش» ،مؤكدا ً أنه وبالتنسيق مع
غرفة عمليات «البنيان المرصوص»

طلب من الواليات المتحدة المساعدة
العسكرية بشك ٍل محدود ،ودون وجود
قوات مقاتلة على األرض.
إل��ى ذل��ك ،كشف وزي��ر الخارجية
اإلي��ط��ال��ي ،ب��اول��و جينتيلوني ،أنّ
س��ل��ط��ات ب�ل�اده ُم��س��ت��ع��دة ل��دراس��ة
مسألة استخدام قاعدة «سيغونيال»

الجوية في صقلية لتوجيه ضربات
ضد «داعش» في ليبيا.
كانت وزارة الخارجية اإليطالية
قد رحبت في وقتٍ سابق بالعمليات
الجوية ،التي شنتها الواليات المتحدة
على مواقع تنظيم «الدولة اإلسالمية»
اإلرهابي في مدينة سرت الليبية.

وش��ددت الخارجية اإليطالية في
بيانٍ لها على أنّ الضربات األمريكية
ج��اءت «بنا ًء على طلب من حكومة
ال��وف��اق ال��وط��ن��ي الليبية ،ول��دع��م
القوات الموالية لها ،وفي إطار الهدف
المشترك المتمثل في المساعدة على
استعادة السالم واألمن في ليبيا».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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1 .1عالم دان��م��ارك��ي ف��ي وظ��ائ��ف األع��ض��اء درس وظيفة الشرايين
الصغيرة في جريان الدم ،غير مطبوخ
2 .2مدينة فرنسية ،دولة أوروبية
3 .3يكتبا ،من األطراف
4 .4باشر العمل ،أغلقت الباب ،إتهم
5 .5بلدة لبنانية ،سندنا
6 .6مدينة فيتنامية ،شخصية خرافية في الميثولوجية اليونانية
7 .7للنفي ،حادث مالسنة ،دخل فجأة
8 .8فتاة روسية خليلة السلطان سليمان  ،1اإلس��م القديم لدولة
آسيوية ،إسم موصول
9 .9أص ّرت على األمر ،يتناول الطعام
1010مدينة فرنسية ،علم ،بشر
1111يوافقا الرأي ،ضمير منفصل ،من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة
1212خاصتنا ،حرف جر ،حمام بري

1 .1صحراء واسعة في السعودية
2 .2نعم (باألجنبية) ،عملة عربية ،جامعة
أميركية شهيرة
3 .3دولة أميركية ،مدينة بلجيكية
4 .4دعم ،رجاء ،حرف أبجدي مخفف
5 .5أحبت ،شدّا (باألمر)
6 .6مدينة أميركية
7 .7مص ّور ،يحصل على (مجزومة) ،وجهة نظر
8 .8تهيأ للحملة في الحرب ،ترشد ،أدرك األمر
9 .9حسد اآلخرين على نعمتهم ،إحتفلنا بالعيد،
للتفسير
1010جالسنا على الشراب ،بيت
1111شهر ميالدي ،أعلى قمم العالم وأضخمها
1212للنداء ،طريا ً ملمسه ،درج
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،825634719 ،134579286
،962487351 ،679218543
،457361892 ،318952467
،741893625 ،583126974
296745138

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1روم��ي��و وج��ول��ي��ي��ت ) 2
وج���دان ،مسندم  ) 3م��ا ،كينيا،
يني  ) 4اق��ب��ل ،ال��دي��ن  ) 5تأمر،
تعاتب  ) 6سأل ،يادها ) 7الورع،

يألفا  ) 8لينا ،ار ،جامل  ) 9مو،
س��رد ،دهن  ) 10رم��ال ،رب��ا ،وين
 ) 11ي��ت��ب��ا ،راس���ي  ) 12ليل،
اربيل ،يم.
عموديا:
 ) 1رومانس المرتل  ) 2وجاق،

ال��ي��وم  ) 3م��د ،ب��ت��ل��ون ،اي��ل ) 4
ياكال ،راسلت  ) 5ون��ي ،ميع ،با
 ) 6نارا ،ادراار  ) 7جميل ،دير 8
) وسادتها ،داري  ) 9لن ،يعالجه،
ال  ) 10يدينا ،فانوس  ) 11يمن،
تنام ،ي ي ي  ) 12يربح ،لبن.

 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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Mike and Dave Need
Wedding Dates
فيلم كوميدي بطولة زاك افرون
م��ن اخ��راج جايك سيزمانسكي.
مدة العرض  98دقيقة،ABC( .
س� �ي� �ت ��ي ك ��وم� �ب� �ل� �ك ��س ،دي� ��ون� ��ز،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
Nerve
ف��ي��ل��ك ت� �ش ��وي ��ق ب� �ط ��ول ��ة ام ��ا
روب� ��رت� ��س م� ��ن اخ�� � ��راج ه �ن��ري
ج���وس���ت .م� ��دة ال� �ع���رض (الس
س��ال �ي �ن��اس ،ABC ،سينمال،
امبير ،فوكس ،سينما سيتي).
Star Trek Beyond
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة كريس
ب��اي��ن م��ن اخ ��راج جوستين لين.
مدة العرض  120دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينمال ،سينما سيتي).
Free State of Jones
فيلم تشويق بطولة ماتيو ماك
كونغي من اخ��راج غ��اري روس.
مدة العرض  139دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
The Conjuring 2
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة ب��ات��ري��ك
ويلسن من اخ��راج جايمس وان.
مدة العرض  134دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،سينمال ،فوكس،
سينما سيتي).
Ghostbusters
ف �ي �ل��م ك ��وم� �ي ��دي زاك وودز
م��ن اخ��را ب��ول فيغ .م��دة العرض
 116دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

