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ٍ
مواجهات عنيف ٍة
وخاضت وحدات االقتحام
خ�لال تقدمها إل��ى مداخل بلدة «كنسبا» بعد
أن سيطرت على مفاتيح الدخول إل��ى البلدة
وأسقطت م��واق��ع (ب��ل��دة شلف وقلعتي شلف
وطوبال إضافة لرويسة الكنيسة).
وقال قائ ٌد عسكري «إنّ العمليات العسكرية
ج��اءت ف��ي وق��تٍ تشتعل فيه جبهات القتال
في ريف حلب وهذا ما يتطلب إرس��ال مقاتلين
من جبهاتِ ريف الالذقية وري��ف إدل��ب إلسناد
المسلحين ودعهم وخاصة بعد أن تسارعت
األح����داث ه��ن��اك ،وق��د ش��نَّ الجيش ال��س��وري
عملياته العسكرية إلحراج تلك الفصائل وكسب
مواقع يحتاجها في معاركه القادمة و ُتعتبر
بلدة «كنسبا» أبرزها فهي تصل بين جبل األكراد
طريق الالذقية
والتركمان كما ُتعتبر مشرف ًة على
ِ
إغالق الحدود اإلدارية مع
— حلب و ُتسهم في
ِ
محافظة إدلب التي تغص بالمقاتلين األجانب
التابعين لـ «جيش الفتح».
وف���ي ح��ل��ب ،وج��ه��ت ط��ائ��رات س�ل�اح الجو
السوري ضربات مكثفة ضد مواقع وتجمعات
المسلحين ومواقعهم جنوب غ��رب المدينة،
ود ّمرت عدة قوافل لإلرهابيين كانت قادمة من
محافظة إدلب نحو جنوب غرب حلب.
وخ�لال الساعات الماضية ن َّفذت الطائرات
ال��ح��رب��ي��ة ال��س��وري��ة  10غ����ارات ع��ل��ى كليات
التسليح والمدفعية والفنية الجويَّة ،في حين رد
ٍ
بقصف حي الخالدية وشارع النيل.
المسلحون
إلى ذلك ،تمكنت القوات السورية من فتح ممر
نقل إلى مدينة حلب يسمح بدخول الشاحنات
المحملة بالمساعدات اإلنسانية وب��خ��روج
المدنيين ،حيث ت� َّم فتح ه��ذا الطريق بعد أن
تمكن الجيش السوري من السيطرة على طريق
الكاستيلو.

وفي السياق ،توقع مقاتلو «ق��وات سورية
الديمقراطية» ،أم��س ،االنتهاء من «تحرير»
مدينة منبج بالكامل من سيطرة تنظيم «داعش»
خالل ساعات.
وال ت��زال «الديمقراطية» تطارد آخ��ر فلول
التنظيم اإلرهابي داخل منبج الواقعة في ريف
حلب شمالي سورية حيث ال يزال عشرات من
مسلحي «داع���ش» يقاتلون ف��ي جيب وسط
المدينة.
وينتظر مقاتلو «الديمقراطية» المنتشرون
في ش��وارع المدينة موعد اإلع�لان رسميا ً عن
السيطرة الكاملة على المدينة التي كانت ُتعد
واحد ًة من أبر ِز معاق ِل «داعش» في حلب ،بعد
شهرين من المعارك الشرسة.
هذا وأعلن «مجلس منبج العسكري» السماح
لمسلحي التنظيم بالخروج من منبج مقابل
إطالق سراح جميع المدنيين المحتجزين لديه.
وأص���دّر المجلس بيانا ً ت�لاه القائد العام
للمجلس عدنان أب��و أمجد في مركز المدينة،
نشرته وكالة األنباء األلمانية ،جاء فيه «إننا
ف��ي مجلس منبج ال��ع��س��ك��ري وان��ط�لاق��ا ً من
مسؤولياتنا األخالقية واإلنسانية والوطنية
ات��ج��اه أهلنا المحتجزين لديهم نعلن أننا
على استعدا ٍد للسماح لعناصر تنظيم الدولة
بالخروج م��ن المدينة ش��رط اإلف���راج ع��ن كل
المدنيين المحتجزين وكذلك عن كل السجناء
الموجودين لديهم».
وأض��اف «حملة تحرير مدينة منبج وريفها
مستمرة ع��ب��ر م��ق��اوم��ة عظيمة الم��ث��ي��ل لها،
وقطعت خاللها قواتنا أشواطا ً كبير ًة ووصلت
إلى مراحلها األخيرة بعد تحرير مركز المدينة
ودوار الكرة األرضية واألحياء المحيطة بها،
وبذلك تكون نسبة المناطق المحررة من المدينة

مقتل ع�شرة جنود ( ...تتمة �ص)9

تجاوزت  90بالمئة ،وهذا يعني أنَّ تنظيم الدولة
محاصر في مساح ٍة ضيق ٍة في شمالِ المدينة».
إلى ذلك ،أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنَّ 6
قاذفات بعيدة المدى انطلقت من أراضي روسيا
وقصفت مواقعا ً لتنظيم «داعش» اإلرهابي قرب
مدينة تدمر السورية باستخدام ذخيرة متشظي ٍة
شديدة االنفجار.
وأوض��ح الدفاع أنَّ القصف أدى إلى تدمي ٍر
مركز قيادة ومعسك ٍر ميداني كبير للمسلحين
ق���رب ال��س��خ��ن��ة ،إض��اف��ة إل���ى م��رك��زي ق��ي��ادة
ومستودع للذخيرة واألسلحة و 3مدرعات و12
سيارة مزودة برشاشات كبيرة و«عدد كبير» من
مسلحي «داعش» قرب تدمر وآراك.
إلى ذلك ،أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنّ 6
قاذفات بعيدة المدى انطلقت من أراضي روسيا
وقصفت ،مواقع لتنظيم «داعش» اإلرهابي قرب
مدينة تدمر السورية.
وجاء في بيانٍ صادر عن ال��وزارة الروسية
اإلثنين« ،ست قاذفات بعيدة المدى من طراز
«تو-22ام »3انطلقت من أراضي روسيا ووجهت
ضربة مكثفة باستخدام ذخيرة متشظية شديدة
اإلنفجار إلى منشآت تابعة لتنظيم «داع��ش»
اإلره��اب��ي في مناطق تقع ش��رق وشمال غرب
تدمر قرب بلدتي السخنة وآراك».
وأوض��ح البيان ،أنّ القصف أدى إلى تدمير
مركز قيادة ومعسكر ميداني كبير للمسلحين
ق���رب ال��س��خ��ن��ة ،إض��اف��ة إل���ى م��رك��زي ق��ي��ادة
ومستودع للذخيرة واألسلحة و 3مدرعات
ٍ
برشاشات كبيرة و«ع��د ٍد
و 12سيارة م��زودة
كبير» من مسلحي «داع��ش» قرب تدمر وآراك.
وأض��اف��ت وزارة ال��دف��اع ال��روس��ي��ة ،أنَّ كافة
ال��ق��اذف��ات الروسية ع��ادت بسالم بعد تنفيذ
مهمتها بنجاح.

علماء البحرينِّ :
تعديات النظام
إرادة ال�شعب
ك�سر � ِ
تهدف �إلى ِ
أ َّكد علماء الدين في البحرين أنَّ االستدعاءات
المك َّثفة والتوقيف والحبس والتهديد والتعدِّيات
المهينة لعلماء الدين ،و وكالء المراجع العظام
والخطباء وأئمة الجمعة والجماعة والرواديد
الدينيين والنشطاء األحرارُّ ،
كل ذلك يهدف إلى
كس ِر إراد ِة الشعب البحريني في حماي ِة وطن ِه
ودين ِه والدفاع القائد الوطني الكبير سماحة آيَّة
الله الشيخ عيسى أحمد قاسم.
وش�دَّد علماء البحرين في بيانٍ لهم على أنَّ

«اإلرادة الشعبية التي ل��م تلن ط��وال خمس
الرسمي الهائل بشتى
سنوات رغم ك ِّل اإلرهاب
ّ
ص��ن��وف�هِ ،ه��ي إرادة الزال النظام ل��م يفهمها
بعد ،والزال يعيش الوهم في قهرها وتركيعها
بأساليبه اإلرهابية التي أثبتت فشلها طوال هذه
السنين التي لم تثمر سوى المزيد من اإلصرار
والثبات على المطالب الح َّقة العادلة».
وأضاف العلماء «إنَّ علماء الدِّين وكل غيور
على دينه ووطنه ،وكل ح ٍّر وشريف ،قد طالبوا
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ِ
بوقف ه��ذا االستخفاف بالطائف ِة
ويطالبون
حرصا وشفق ًة بهذا
الشيعية وعلمائها ورموزها؛
ً
الوطن وأهله» ،وأ َّكدوا «أنَّ الحياة يستحيل أن
تستقيم وال أن يستتب األمن واالستقرار في وطنٍ
لسحق طائف ٍة منه وتحطيم
يسعى النظام فيه
ِ
مراكز ق َّوتها الدينية ومقدساتها ورموزها ،وإنَّ
االستمرار على هذا النهج يفتح الطريق لكاف ِة
االحتماالت الخطيرة على الجميع ،والتي نحرص
ويحرص الجميع على النأي بالوطن عنها».

وأش��ار ول��د الشيخ أحمد إل��ى أنَّ المحادثات
اليمنية لم تفشل ،قائالً« :الفرصة ال ت��زال قائمة
للحوار».
بدوره أ َّكد األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي
أنَّ «المنظمة ستظل داعم ًة للح ِل السياسي في
اليمن».
وك��ان ول��د الشيخ أحمد قد أ ّك��د قبل مغادرته
الكويت قبل أيام ،أنه سيلتقي خالل األيام المقبلة،
مع ممثلين لجماعة الحوثي والرئيس السابق علي
عبدالله صالح ،ومع بعض أعضاء المجتمع الدولي
من أجل التحضير للخطوات المقبلة.
ميدانياً ،أ َّكد محافظ صعدة محمد جابر عوض
 ،أن المحافظة مازالت منكوبة بسبب العدوان
والحصار.
وق��ال عوض مصرحا ً أم��س :أنَّ صعدة تعيش
وضعا ً انسانيا ً صعبا ً ومأساويا ً جداً ،مشيرا ً إلى أنَّ
المنظمات االنسانية لم تقم بدورها الالزم لمعالجة
الوضع.

وأوض��ح ،أنَّ المحافظة أصبحت معزول ًة عن
العال ِم كليا ً بعد أن استهدفها العدوان السعودي
استهدافا ً تدميرا ً كبيرا ً ومباشرا ً وشملت االتصاالت
وكل ما يربطها بالعالم ،االنترنت ،محطات المياه
طرق النقل والجسور والمستشفيات،
والكهرباء،
ِ
محطاتِ البترول ،مخازن األدوية واألغذية.
وأشار إلى موجاتِ
نزوح كبيرة من المحافظة،
ٍ
تجاوب من المنظماتِ الفاعلة،
أي
وقال :لم نتلق ُّ
ٍ
وهناك بعض المساعدات التي ال تكاد أن تذكر وال
تلبي احتياجات  5بالمئة من أبناء المحافظة.
من جهتها ،أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل
عشرة جنود سعوديين ،وتدمير آلياتٍ عسكري ٍة في
عملي ٍة للجيش واللجان ،استهدفت موقع المعزاب
ِ
قصف مواقع الفوج ثالثة
في جيزان ،إضافة إلى
وثالثين في نجران جنوب السعودية.
إل��ى ذل��ك نقل عن مصد ٍر عسكري أنَّ أكثر من
عشرين غار ًة للتحالف السعودي استهدفت منطقة
الحثيرة السعودية في ج��ي��زان ،كما ت� َّم إحباط

محاوالتٍ عدة للجيش السعودي الستعادة تلك
المنطقة.
المصدر أ َّك��د أنَّ طائرات التحالف السعودي
استهدفت مركز مديرية الصفراء ومديرية كتاف
غرب صعدة ومديرية المخا الساحلية غرب تعز.
إلى ذلك أفيد في صنعاء باستشهاد إثني عشر
شخصا ً وإصاب ِة إثنين وعشرين بغاراتٍ
ِ
للتحالف
سوق شعبي قرب نهم شمال شرق
السعودي على
ٍ
صنعاء.
وفي جنوب اليمن ُقتل عشرة من قواتِ الرئيس
عبد ربه منصور هادي في تفجي ٍر انتحاري بسيار ٍة
مفخخ ٍة في منطق ِة يافع بمحافظ ِة لحج.
وفي حجة استهدفت طائرات التحالف السعودي
م��س��ج��دا ً ف��ي م��دي��ري��ة مستبأ .المسجد تعرض
لدما ٍر ضخم َخلَّفته غارتان للتحالف السعودي
استهدفتاه ،كما تعرضت المنطقة المجاورة له
إلى عد ِة غارات أدت إلى تدمير المنازل المحيطة به
وإصابة بعضها بشكل كبير.

قياديون من «داع�ش» ( ...تتمة �ص)9
ميدانياً ،باشرت القوات العراقية
وال��ح��ش��د الشعبي عملية تحرير
البوكنعان في إطار المرحل ِة الثانية
م��ن تحرير ج��زي��رة ال��خ��ال��دي��ة في
الموصل.
وقد أدت العملية إلى مقتل نح َّو
عشرين عنصرا ً من «داع��ش» وفق
إعالم الحشد الشعبي.
وفي جنوب الموصل أحبطت القوات
العراقية هجوما ً لما سماه تنظيم
«داع��ش» بـ»الغزوة الكبرى» .ووفقا ً
لقائد عمليات نينوى فإنَّ الهجوم ت َّم
من  8محاور ،وشارك فيه 300مسلح
واستهدف الجسر العائم الذي إقامته
القوات األمنية في القيارة.
وف��ي ه��ذا السياق أش��ار مجلس
محافظة نينوى إلى أنَّ نح َّو سبعين
ألف نسم ٍة ما زالوا محاصرين داخل
�وب الموصل،
ناحيَّة ال��ق��ي��ارة ج��ن� ِ
وال��س��ك��ان المحتجزين يعيشون
أوض���اع���ا ً إن��س��ان��ي��ة ص��ع��ب��ة بعد
تسجيل ح��االت اختناق ج��راء قيام
«داع��ش» بحرق خمسة آب��ا ٍر نفطية
لحجب الرؤية عن
في محاول ٍة منه
ِ
طائرات التحالف الدولي.
تنظيم «داعش» حاول تلويث مياه
نهر دجلة ،بعد أن قام بمد أحد أنابيب
نفط إل��ى ضف ِة النهر ق��رب مصفا ِة
القيارة النفطية بهدف تدمير وإحراق
الجسر العسكري العائم الذي أنشأه
الجيش العراقي الشهر الماضي.
وفي السياقُ ،تحاصر ق��وات من
الحش ِد الشعبي والشرط ِة االتحادية
والرد السريع لوزارة الداخلية أعدادا ً
كبير ًة من قياديي «داعش» الهاربين
م��ن الفلوجة ف��ي منطقة ال��زاوي��ة
الشمالية في جزيرة الخالدية شرق
الرمادي.
وك����ان م��ص��در م� َّ
�ط��ل��ع ق���د أف���اد
بإحباط ال��ق��وات العراقية عملية
تسل ٍل لمسلحي «داعش» في جزير ِة
شرق الرمادي .كذلك أ َّكد
الخالدية
ِ
مسلحي تنظيم
المصدر مقتل عد ٍد من
ِ
«داع����ش» ف��ي خ�ل�ا ِل عملية أمنية

في منطقة «بروثة» على ضف ِة نهر
غرب محافظة األنبار.
الفرات ِ
قائم مقام قضاء الحويجة سبهان
خلف ال��ج��ب��وري ،أ َّك��د أنَّ مسلحي
«داعش» أحرقوا عددا ً من المعتقلين
لديهم في إحدى القواعد العسكرية.
وبحسب الجبوري فإنَّ «داعش»
أح���رق معتقلين ب��ق��اع��د ِة البكارة
ال��واق��ع��ة ب��ي��ن ق��ض��اء ال��ح��وي��ج��ة
ون��اح��ي��ة ال��ري��اض غ���رب ك��رك��وك،
كما اقتاد عناصره بعض العوائل
التي حاولت الهرب من التنظيم إلى
سجون «داعش» في قريتي السيحة
والمدينة غرب كركوك وقتلوا خمسة
رجال.
إلى ذلك ،أعلن قائد عمليات األنبار
اللواء الركن اسماعيل المحالوي،
األح����د ،أنَّ ق���و ًة أم��ن��ي � ًة قتلت 25
عنصرا ً من تنظيم «داعش» يحملون
ج��ن��س��ي��اتٍ أجنبية ش��م��ال مدينة
الرمادي.
وقال المحالوي لـ السومرية نيوز،
إنَّ «قوة من لواء  40التابع للفرقة
العاشرة حاصرت  25إرهابيا ً من
تنظيم «داع��ش» في حقو ِل دواجن
ومناطق وع��رة في صحراء الثرثار
شمال الرمادي».

وأض���اف ال��م��ح�لاوي ،أنّ «القوة
تمكنت من قتل جميع اإلرهابيين»،
مشيرا ً إلى أنَّ «اإلرهابيين يحملون
جنسياتٍ أجنبي ٍة مختلفة».
ُيذكر أنَّ ال��ق��وات األمنية ح� َّررت

جزير َة الخالدية األسبوع الماضي
من تنظيم «داعش» ،فيما ف َّر عشرات
«اإلرهابيين» باتجاه صحراء الثرثار
بعد تقدم القوات األمنية بعمليات
التحرير.

ت�شكيلة الحكومة ( ...تتمة �ص)9
مشموالت الرئاسة ،ويتم التوافق بشأنها بين رئاستي الجمهورية والحكومة،
ورجحت المصادر اإلبقاء على وزي��ري الداخلية والخارجية الحاليين في
منصبيهما وتعيين وزير جديد للدفاع ،بينما سيتم االعتماد على مبدأ تشكيل
أقطاب حكومية في إطار الهيكلة الجديدة التي يسعى الشاهد العتمادها.
من جهتها ،أوضحت القيادية في حرك ِة نداء تونس صابرين القوبنطيني أنه
مقترح لهيكل ٍة جديدة للحكومة ،تقوم على إحداثِ
أقطاب كبرى يتوالها
ت ّم تقديم
ٍ
ٍ
وزراء وإعادة العمل بخط ِة وزراء الدولة ،مشير ًة إلى أنَّ حزبها يساند هذا االتجاه
باعتبار أ َّنه يضفي التماسك داخل الحكومة ليكون عملها أكثر فاعلية ،خصوصا ً
وأنَّ حكومة الحبيب الصيد لم تكن متماسكة بسبب غياب الهيكلة الضرورية،
وفق تعبيرها.
وفي األثناء ،أ ّكد القيادي في حركة نداء تونس عبد العزيز القطي ،أنه ال
وجود لخالف بين أعضاء حرك ِة نداء تونس حول تكليف القيادي بالنداء
رفض البعض من أعضا ِء
يوسف الشاهد برئاسة الحكومة ،نافيا ً ما يروج عن
ِ
إجماع تا ٍم وكامل داخل الحركة،
الحرك ِة لهذا التكليف ،وشدد القطي على وجو ِد
ٍ
بضرورة أن يكون المرشح لرئاسة الحكومة من داخلها ،باعتبارها الفائزة في
االنتخابات التشريعية الماضيةُ ،مردِفا ً أنَّ «الكتلة النيابية والهيئة السياسية
والمكاتب الجهوية والمحلية تساند الشاهد».

ال�سودان :الب�شير يتعهَّد ب�إطالق ال�سجناء ال�سيا�سيين
تعَّ هد الرئيس السوداني عمر البشير إطالق سراح
كافة السجناء السياسيين في البالد قبل انعقاد
المؤتمر العام لمؤتمر الحوار الوطني المقرر في
العاشر من شهر أكتوبر المقبل ،في وقتٍ تتجه فيه
انظار السودانيين إلى العاصمة اإلثيوبية أديس
أبابا التي تشهد اليوم توقيع قوى نداء السودان
المعارضة خريطة الطريق اإلفريقية ،التي تؤسس
ِ
اطالق النار والدخول في الحوار الوطني.
لوقف
ِ

َّ
وحض البشير الذي يرأس المؤتمر العام للحوار
الوطني اللجنة التنسيقية المعرفة اختصارا ً بالية
( )7+7باجراء المزيد من االتصاالت للحصول على
إجماع كلي حول التوصيات المقترحة التي لم يتم
ٍ
التوافق حولها في إطار مخرجات لجان الحوار،
من أج ِل تحقيق اإلجماع الشامل وتفادي أي عملي ٍة
للتصويت خالل المؤتمر العام الذي سيجيز هذه
التوصيات.

وأعلن زعيم حزب األمة المعارض الصادق
ال��م��ه��دي ع��زم��ه التوقيع ال��ي��وم على خريطة
الطريق اإلفريقية وأ ّكد في بيانٍ له أنَّ الفرصة
مواتية لتحقيق أهداف األجندة الوطنية المتمثلة
ِ
بوقف الحرب وبناء السالم والحكم القائم على
المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم
القانون واقتصاد التنمية والعدالة االجتماعية
والجهوية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1بحر يتفرع من المتوسط بين إيطاليا وألبانيا
2 .2مرفأ في قبرص ،قامر على
3 .3قبيح المظهر ،مدينة إيطالية
4 .4متشابهان ،ناعم الملمس ،فرد
5 .5وهبنا ،قلم
6 .6عاصمة أميركية ،وجهة نظر
7 .7نوبخها ،يسجن
8 .8من األلوان (باألجنبية) ،كتاب ألرسطو ،للتفسير
9 .9راسل ،والية أميركية
1010قصد المكان ،نضجر ،إسم إشارة
1111شهر ميالدي ،فتنت
1212نهر في المغرب ،يهدم البناء ،حاكم المملكة

1 .1جمهورية من جزر األنتيل الكبرى
2 .2من الحمضيات ،الصادق
3 .3والدتي ،دكان ،نوتة موسيقية
4 .4مرفأ في الهند ،إصبع
5 .5حفر البئر ،فلوسها ،عمر
6 .6يف ّوض ،يأنسا
نمسه
7 .7أول الصباحّ ،
8 .8عاصمة بوسنيا قتل فيها أرشيدوق النمسا  1914فكان
سببا ً إلندالع الحرب العالمية  ،1حاجز
9 .9يجعلنا نرى ،ال يباح بها
1010مدينة فرنسية ،زفاف ،يضرب
1111أحبت بجنون ،رغبت بالشيء
1212وعاء كبير ،در ،يوافقك الرأي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،854731296 ،791246835
،173854962 ،236985471
،629317584 ،485692713
،517468329 ،362579148
948123657

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اوالن باتور  ) 2نابولي،
بهتان  ) 3دس ،ام��ل��دان ،ن��ا ) 4
يطول ،س��ي ،ت�لال  ) 5ايماني ،يم
 ) 6نمد ،اناهيد  ) 7المدن ،را ،يال

 ) 8دبور ،بنادق  ) 9وين ،سألكم،
مد  ) 10لبيب ،سا ،سبأ  ) 11ين،
ديلوس ،دنس  ) 12سيالن ،سمان.
عموديا:
 ) 1انديانا بوليس  ) 2واسط،
م��ل ،يبني  ) 3ل��ب ،واد مدني ) 4

اوال��ي ،دب ،بدأ  ) 5نلم ،مانوس،
ين  ) 6بيلسان ،راسل  ) 7دينار،
الوس  ) 8ت��ب��ا ،ي��ه��اب��ك ،س��م ) 9
وهنت ،نمس  ) 10رت ،ليديل ،بدن
 ) 11انام ،ادمان  ) 12انال ،القد،
سد.

 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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Suicide Squad
فيلم دراما بطولة ويل سميث.
مدة العرض  130دقيقة،ABC( .
السساليناس،سيتيكومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس ،سينمال).
Viral
ف��ي��ل��م رع����ب ب��ط��ول��ة صوفي
ب��ل�اك دي��ل��ي��ا م���ن اخ�����راج هنري
جوست واري���ل ستشلمان .مدة
ال���ع���رض  85دق��ي��ق��ة،ABC( .
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
Ice Age: Collision
Course
فيلم تصويري بولة ستيفاني
بيتريز من اخراج مايك تورمير.
مدة العرض  94دقيقة،ABC( .
ك���ون���ك���ورد ،س��ي��ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
Mike and Dave Need
Wedding Dates
فيلمكوميديبطولةزاكافرون
من 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 هنري
ج���وس���ت .م����دة ال���ع���رض (الس
س��ال��ي��ن��اس ،ABC ،سينمال،
امبير ،فوكس ،سينما سيتي).
Star Trek Beyond
فيلم ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة كريس
باين م��ن اخ���راج جوستين لين.
مدة العرض  120دقيقة،ABC( .
السساليناس،سيتيكومبلكس،
سينمال ،سينما سيتي).

