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تتمات  /ت�سلية
داع�ش» يق�صف ( ...تتمة �ص)9

�صالح «يغازل» رو�سيا ( ...تتمة �ص)9

قطعات عمليات نينوى والمدنيين بصواريخ
تحمل غ��از الكلور جنوبي المحافظة ،فيما
أ َّكد أنَّ هذه األفعال الجبانة تزيد عزم القوات
األمنية في االستمرار لتحرير المدينة.
وق��ال ال��ج��ب��وري ل��ـ السومرية ن��ي��وز ،إنَّ
«تنظيم «داعش» اإلرهابي أقدم ،على قصف
قطعاتنا في قرية العوسجة الواقعة شرق
ن��اح��ي��ة ال��ق��ي��ارة (65كم ج��ن��وب ن��ي��ن��وى)،
بواسطة ص��واري��خ محليَّة الصنع محملة
ب��غ��ازات ال��ك��ل��ور» ،مبينا ً أنَّ «ال��ق��ري��ة التي
استهدفت تضم سكان مدنيين».
وأض��اف الجبوري أنَّ «الهجوم لم يُسفر
عن تسجيل أ َّي��ة إصابة في صفوف القوات
العسكرية أو المدنيين» ،م��ش��ي��را ً إل��ى أنَّ
«التنظيم اإلره��اب��ي وم��ن خ�لال هكذا أعمال
يكشف أن��ه جبان وغير ق��ادر على مواجهة
ال��ق��وات العسكرية التي لقنته دروس���ا ً في
عمليات تحرير قرى عدة جنوب نينوى».
وتابع أن «التنظيم استهدف المدنيين بغاز
وفي تعز تتواصل المواجهات
على أش��ده��ا بين ق��وات الجيش
واللجان الشعبية من جهة وقوات
ه����ادي ال��م��س��ن��ودة ب��ال��ت��ح��ال��ف
ال��س��ع��ودي م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة في
منطقتي ال��ض��ب��اب وال � ُرب � ْي��ع��ي
أس��ف��رت ع��ن قتلى وج��رح��ى من
الطرفين.
ط��ائ��رات التحالف السعودي
اس��ت��ه��دف��ت ب��س��ل��س��ل��ة غ����ارات
م��درس��ة ال����روض ال��واق��ع��ة بين
المنطقتين جنوبي غرب المدينة.
ك��م��ا اس��ت��ه��دف��ت غ����ارات مماثلة
مفرق ش ّرعب في منطقة حِ � ْذران
عند ال��م��دخ��ل ال��غ��رب��ي للمدينة.
كذلك ع��اودت مقاتالت التحالف
السعودي شنّ غاراتها على تلة

سوفتيل شمالي ش��رق المدينة
جنوب البالد.
وإلى صعدة فقد جددت مقاتالت
التحالف غاراتها فاستهداف مبنى
األم���ن ال��س��ي��اس��ي وس���ط مدينة
المدينة ش��م��ال ال��ب�لاد بسلسلة
غارات جوية.
الحد ْيدة ارتفعت
وفي محافظة ُ
وتيرة غارات التحالف السعودي
على مطار الحديدة إلى  20غارة
جويَّة شمالي المدينة الساحلية
على البحر األحمر غرب اليمن.
أم���ا ف��ي م��ح��اف��ظ��ة حَ ��ج��ة فقد
أفاد مصدر عسكري بأنَّ طائرات
التحالف أسقطت قنابل فراغية
على مناطق متفرقة في مديرية
حرض الحدودية.

في المقابل أعلنت وزارة الدفاع
اليمنية ع��ن ال��ق��وة الصاروخية
للجيش واللجان استهدفت معسكرا ً
تدريبيا ً للقوات السعودية في
منطقة آل شهي ومرابض دبابات
سعودية بموقع رجال ،أعقب ذلك
تدمير قوات الجيش واللجان آلية
عسكرية سعودية بموقع الحمر
في نجران السعودية.
وف��ي ج��ي��زان قصفت مدفعية
الجيش واللجان تجمعات القوات
ال��س��ع��ودي��ة ب��م��وق��ع ج��ح��ف��ان،
بالتوازي مع استهداف موقعي
القرن والشبكة السعوديين في
منطقة الخوبة بقذائف المدفعية
الثقيلة ،وف��ق م��ا أف��اد ب��ه مصدر
عسكري للميادين.

منظمة دولية تطالب
بوقف بيع الأ�سلحة �إلى ال�سعودية

طالبت منظمة «مراقبة بيع األسلحة» الدول الكبرى
المصدرة لألسلحة بوقف مبيعاتها إل��ى السعودية
بسبب عملياتها في اليمن.
وقالت آنا ماكدونالد مديرة المنظمة إنه باستمرار
الدول الكبرى ،في بيع األسلحة إلى السعودية ،فإنَّ أكبر
الدول المصدرة لألسلحة الموقعة على معاهدة تجارة
األسلحة تمارس «أسوأ أشكال النفاق».
جاء ذلك خالل مؤتمر عقدته في جنيف منظمة التجارة
العالمية هو الثاني حول «معاهدة تجارة األسلحة»،
التي بدأت العمل على تنفيذها في عام  2014وتتضمن
قوانين تحكم سوق األسلحة الدولية.
وأضافت ماكدونالد أنَّ «معاهدة تجارة األسلحة
مستمرة منذ عامين ونصف العام ،ولكن بعض الدول
األط��راف فيها تنتهكها دون محاسبة» ،متابعة «في
كل يوم نرى التأثير المدمر لبيع األسلحة والذخيرة

الكلور أكثر من م��رة» ،معتبرا ً أنَّ «ه��ذا دليل
على انهزامه وأن أيامه باتت معدودة».
يذكر أن القوات األمنية تواصل عمليات
تحرير المناطق الخاضعة تحت سيطرة
تنظيم «داعش» ،في محافظة نينوى ،بمساندة
الطيران الحربي ،حيث تمكنت من تحرير عدد
من مناطق وقرى المحافظة واوقعت خسائر
فادحة بين صفوف التنظيم اإلرهابي.
من جهة أخرى ،نفت قيادة عمليات الجيش
العراقي في بغداد ،تلقيها أيَّة معلومات تشير
إلى تعرض السفير السعودي في بغداد ثامر
السبهان إلى الخطر ،داع َّي ًة وسائل اإلعالم
إلى اعتماد المصادر الحقيقية لألخبار.
وقال المتحدث باسم قيادة عمليات الجيش
في بغداد «العميد سعد معن» إنَّ السفارة
السعودية في بغداد لم تبلغ الجهات األمنية
المختصة بأيَّة معلومات ُتشير إلى تعرضها
للخطر.
وأ َّك���د ف��ي بيان ب َّثه التلفزيون الرسمي

تحفظ �أحزاب تون�سية ( ...تتمة �ص)9

انتقادات �إيرانية ( ...تتمة �ص)9

وذك��ر عبد الكريم الهاروني ،أنَّ حركته حصلت على ثالثة وزارات هي
«تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي» و«التكوين المهني والتشغيل»
و«الصناعة والتجارة» ،وثالث وزارات دولة بعدما كانت ممثلة بوزارة واحدة
(التكوين المهني والتشغيل) في حكومة الحبيب الصيد.
أما بالنسبة لحزب «آفاق تونس» الممثل بوزيرين في الحكومة الجديدة،
فأعرب عن عدم رضاه وطلب من رئيس الحكومة المكلف «مراجعة» تشكيلته.
وتتكون حكومة الوحدة الوطنية الجديدة من  26وزيرا ً بينهم ست نساء،
و 14وزير دولة منهم امرأتان.
واجتمع مكتب البرلمان التونسي أمس بهدف تحديد تاريخ جلسة عامة
للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة الشاهد ،خلفا ً
لحكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة يوم الـ 30تموز الماضي
إثر انتقادات كبيرة لعدم فاعليتها في إنعاش االقتصاد ومكافحة الفساد.
جدير بالذكر ،أنَّ الحكومة السابقة ضمت وزراء مستقلين وآخرين من أربعة
أحزاب هم «نداء تونس» و«النهضة» و«آفاق تونس» ،و«االتحاد الوطني الحر»،
الذي غاب عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.

وأفاد مصدر ميداني ،أنَّ اشتباكات عنيفة تجري على
تخوم تالل (المحروقات وأم القرع والجمعيات) ،وقد
أس َّفرت خالل اليومين الماضيين عن مقتل عد ٍد كبير من
المسلحين التركستانيين الذين يقاتلون إلى جانب «جيش
الفتح» ،إضافة ألعداد أخرى من مسلحي «النصرة».
وفي شأن متصل ،أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع
الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أنَّ كل طائرات سالح
الجو الروسي التي كانت تقوم بضربات جوية ضد مواقع
اإلرهابيين في سورية انطالقا ً من قاعدة همدان اإليرانية
أصبحت حاليا ً على األراضي الروسية.
كوناشينكوف أعلن أنَّ مواصلة استخدام القاعدة
اإليرانية من قبل القوات الجويَّة الروسية ،ستجرى على
أساس اتفاقات مشتركة لمكافحة اإلره��اب مع الجانب
اإليراني وتبعا ً لألوضاع في سورية ،في حين قال رئيس
مجلس السياسة الخارجية والدفاعية الروسي فيودور
لوكيانوف إنَّ تعليق استخدام قاعدة همدان ال عالقة له
بالموقف األميركي.
هذا و كان المتحدث باسم الخارجية اإليرانية بهرام
قاسمي ،قد اعلن تعليق الطلعات الروسية من قاعدة
همدان اإليرانية لضرب مواقع «داع���ش» في سورية،
مشيرا ً أنَّ إيران لم تبرم أي اتفاق مكتوب مع روسيا بشأن
القاعدة ،وأوضح أنَّ المواقف اإليرانية الروسية متقاربة
جدا ً بشأن مواجهة اإلرهاب.

أف��ادت وسائل إع�لام ليبية برفض مجلس النواب الليبي في طبرق منح
حكومة فائز السراج الثقة في تصويت بنصاب قانوني وبعدد أصوات رافضة
« »61وامتناع « »12عن التصويت  ،وبموافقة نائب واحد.
وذك��رت وسائل اإلع�لام أم��س ،أنَّ مجلس النواب منح المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني ،فرصة أخيرة لتشكيل حكومة مصغرة ،كما طالب
عضوي المجلس الرئاسي عمر األسود وعلي القطراني االلتحاق بالمجلس
الرئاسي فوراً.
وكان نواب داعمون لالتفاق السياسي قد طالبوا في بيان نشره عضو مجلس
النواب ،مصطفى أبو شاقور ،على صفحته الشخصية في موقع «فيسبوك»،
بعقد جلسات برلمانية صحيحة النصاب بحضور مراقبين ،تتهيأ فيها الظروف
الديمقراطية اآلمنة ،بعيدا ً عن التخوين والتشويه والتهديد.
كما طالبوا في البيان بإعالن ج��دول أعمال متفق عليه ،إلى جانب نقل
الجلسات على الهواء مباشرة ،باإلضافة إلى أهمية االلتزام بالالئحة الداخلية
في إصدار القوانين والقرارات ،ومنع دخول من ال يحق لهم في التواجد بمقر
مجلس النواب والمرافق التابعة له.
ولم يحدد النائب أبو شاقور عدد األعضاء الموقعين على البيان.
على الصعيد الميداني ،ج��ددت القوات الليبية (تابعة لحكومة الوفاق
الوطني) ،أول أمس ،هجومها على «داعش» في معقله السابق مدينة سرت،
مؤكد ًة أنها سيطرت على جامع المدينة وسجن كانت شرطة التنظيم تديره.
وأفاد المتحدث باسم مستشفى مصراتة أكرم قليوان ،أنَّ نحو  9من مقاتلي
الكتائب قتلوا كما أصيب  85آخرون خالل االشتباكات.
وقال المتحدث باسم عمليات تحالف قوات البنيان المرصوص رضا عيسى،
إنَّ مقاتلين تدعمهم مدفعية ثقيلة ودبابات سيطروا على مبنى كانت تستخدمه
شرطة تنظيم «داعش» سجناً.
وذكر المكتب اإلعالمي للقوات أنها سيطرت فيما بعد على مسجد الرباط أكبر
جوامع سرت ،حيث كان قادة التنظيم يلقون خطباً.
وأعلنت القوات التي تتشكل في معظمها من كتائب من مدينة مصراتة ،أنها
على وشك السيطرة على سرت ،بعد سيطرتها على معظم المدينة في حملة
بدأت قبل  3أشهر وقصرت وجود مقاتلي التنظيم في منطقة سكنية آخذة في
االنكماش في وسط المدينة.
وستمثل خسارة سرت ضربة كبيرة لـ «داعش» على الرغم من أنَّ مقاتلي
التنظيم الذين فروا أو تمركزوا في مناطق أخرى في ليبيا ،يتوقع أن يحاولوا
استغالل االضطرابات السياسية والفراغ األمني في البالد.

تظاهرات لـ «علماء �أحرار» ن�صرة لل�شيخ قا�سم

القوات الليبية ت�ستعيد جامع �سرت من «داع�ش»

برلمان طبرق يرف�ض منح الثقة
لحكومة ال�سراج

الستخدامها ضد المدنيين في اليمن».
وتنص المعاهدة على ض��رورة وق��ف أ َّي��ة صفقات
أسلحة ،إذا أثبت في وقت بيعها أنها ستستخدم ضد
المدنيين.
ومن ضمن المصادقين على المعاهدة فرنسا ،التي
باعت أسلحة إلى السعودية بقيمة  18مليار دوالر (16
مليار يورو) ،وفق تقرير منظمة مراقبة بيع االسلحة هذا
الشهر.
أما الواليات المتحدة التي وقعت على المعاهدة ،دون
أن يصادق الكونغرس عليها ،فقد وافقت على صفقات
بيع أسلحة إل��ى الرياض بقيمة  5,9مليار دوالر في
.2015
يذكر أنَّ السعودية تواجه انتقادات شديدة بسبب
هجماتها ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن ،دعما ً
لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ال��ع��راق��ي الليلة ال��م��اض��ي��ة ،أنَّ البعثات
الدبلوماسية العاملة في ال��ع��راق ،مؤمنة
بشك ٍل كامل سواء على مستوى األشخاص
أو البنايات ،وأشار إلى أنَّ هذا األمر يعتبر من
ثوابت قوات األمن العراقية.
ودعَّ ���ا معن وس��ائ��ل اإلع�ل�ام إل��ى اعتماد
ال��م��ص��ادر الحقيقية ل�لأخ��ب��ار ،م��ح��ذرا ً من
م��ح��اوالت البعض إرب���اك ال��وض��ع األمني،

والتشويش على ال��رأي العام ،في محاولة
للنيل من قدرات التشكيالت األمنية.
وطالب سياسيون وبرلمانيون عراقيون
من «التحالف الوطني» الحاكم ،في وقتٍ
سابق ،الحكومة العراقية ،بطرد السفير
السعودي ،بسبب تصريحاته التی اعتبرها
مسؤولون عراقیون أنها تدخل في الشأن
العراقي.

ب���دوره ،وج��ه وزي��ر ال��دف��اع اإلي��ران��ي حسين دهقان
انتقادات إل��ى التعامل اإلعالمي الروسي مع موضوع
استخدام قاعدة همدان ،وقال في تصريحات صحفية،
أمس ،إنَّ إيران لم ولن تمنح الروس أي قاعدة عسكرية في
أراضيها.
وردا ً على سؤال لماذا كانت روسيا األولى التي أعلنت
عن استخدام قاعدة همدان ،وليس السلطات اإليرانية،
قال دهقان إنَّ اإلعالن الروسي جاء دون تنسيق هذا األمر
مسبقا ً مع اإليرانيين .واستطرد قائالً «ال��روس يرغبون
بالظهور على أنهم قوة عظمى وعنصر مؤثر في المعادالت،
لذلك فإنَّ تواجد الطائرات الروسية في همدان هو للتزود
بالوقود ،وإنَّ اإلعالن عن وجود طائراتهم العسكرية في
همدان جفاء منهم ،ولم يتم توقيع أي اتفاق مع الروس
لتواجد طائراتهم في همدان».
واعتبر الوزير أنَّ الروس يريدون إظهار أنفسهم كعنصر
مؤثر في ميدان العمليات في سورية ،من أجل تحسين
مواقعهم في المفاوضات مع األميركيين وضمان حصتهم
في مستقبل سورية السياسي.
وأوض���ح أنَّ ظهور ال��ق��اذف��ات الروسية ف��ي القاعدة
اإليرانية جاء على خلفية «تحركات جديدة لإلرهابيين
في سورية ،والحاجة إلى الدخول في موجهة أكثر شراسة
معهم ،ما يتطلب من الطيران الروسي أن يتزود بالوقوف
في منطقة أقرب ،ولذلك جاء استخدامهم لقاعدة همدان».

لندن غير م�ستعدَّ ة لل�ضغط على ال�سلطة البحرينية
عبّر ستيفن بيل ،أحد أعضاء «ائتالف أوقفوا الحرب» ،عن
قلق منظمته العميق بشأن الوضع الحالي في البحرين.
وفي مقابلة مع «مرآة البحرين» ،على هامش «المؤتمر
ال��دول��ي لدعم الشعب اليمني» ،ال��ذي ينعقد في لندن
يومي  21-20آب ،قال بيل« ،نحن قلقون للغاية بشأن
الوضع المتدهور لحقوق اإلنسان في البحرين ..حقيق ًة
أنَّ كبار الساسة وكبار الزعماء الدينيين يتم تجريدهم من
الجنسية ،وسجنهم ،هو توضيح إلى أ َّنه ال يوجد أي عملية
إصالحية فعّ الة داخل البحرين اليوم».
و»ائتالف أوقفوا الحرب »Stop the War Coalition
هو أحد ّ
منظمي المؤتمر ،وقد سعى عبر أنشطته خالل
ال��س��ن��وات الماضية إل��ى تعزيز المطالب اإلنسانية
وحقوق اإلنسان في الميادين الكا ّفة بالشرق األوسط
والعالم العربي .كما كان يُشارك في تنظيم المؤتمرات
واالعتصامات التي تندّد بعمليّة القمع ا ّلتي يقودها النظام
البحريني بدعم من دول الخليج (الفارسي) ،وبالحرب
السعوديّة على اليمن.
ّ
بيل قال في معرض تعليقه على المسألة :إنّ
منظمة
أوقفوا الحرب «تسلّط الضوء على حقيقة أن الحكومة
البريطانية مستعدة لقبول قاعدة بحرية مجانيّة في
البحرين ،ولكنها ليست مستعدة للضغط بشكل جدّي
على الدكتاتورية الحاكمة في البحرين لتغيير أساليبها،
أو لدعم إدخال الديمقراطية إلى البحرين».
وتعلي ًقا ً على ما إذا كان هناك أي تدخل دولي في البحرين،
أ ّكد ستيفن بيل أنّ األمم المتحدة ال تزال ُتعتبر أ ّنها «هيئة
غامضة» .وأعرب عن أمله أن يكون هناك تنسيق بين جميع

أطراف المجتمع الدولي ..وبالمقابل ،أعرب عن قلقه العميق
من أنَّ مثل هذا التنسيق أمر مستحيل ،خصوصا ً أنَّ األمم
المتحدة قد انتخبت ممثالً للحكومة السعودية في لجنة
حقوق اإلنسان في األمم المتحدة ،مما يظهر السخرية في أي
عملية لبناء التعاون تجاه الحل.
وعالوة على ذلك ،أ َّكد بيل نيّة المنظمة ممارسة الضغط
السياسي على الحكومة البريطانية ،التي تدعم حرب
السعودية وعدوانها ،مما يمكن أن يضر في إمكانيّة أي ح ّل
سلمي ،حسب وصفه.
ّ
وأضاف «يتعين على الحكومة البريطانية حظر األسلحة
على المملكة العربية السعودية ،ووقف دعمها للحرب ال ّتي
تش ّنها أحد أغنى دول العالم ضد أحد أفقرها».
إلى ذل��ك ،انطلق األهالي األح��رار ببلدة ب��وري (غرب
المنامة) في تظاهرة حملت شعار «علماء أحرار» ،نصرة
آلية الله الشيخ عيسى قاسم.
كما جاءت المظاهرات تضامنا ً مع السادة العلماء الذين
تم استهدافهم واعتقالهم مؤخرا ً على خلفية المشاركة في
«اعتصام الدراز».
وشهدت بلدتا «المعامير» و«كرزكان» تظاهرا ً واسعا ً
لألهالي المنادين بحق الحرية للرموز القادة والسادة
العلماء وكافة األسرى.
�اق متصل ،ش��ه��دت ب��ل��دات «ال��ن��وي��درات،
وف��ي س��ي� ٍ
المعامير ،العكر» نزوال ً ه��ادرا ً ألبناء الشعب البحريني،
وأكدوا مضيهم قدما ً على هذا النهج حتى تحقيق المطلب
الشعبي األساسي المتمثل في إسقاط نظام العصابة
الخليفية الغازية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1رئيس أميركي راحل
2 .2من أوجه القمر ،تكيّف مع الشيء ،أجابت النداء
3 .3مدينة مصرية ،نتهم
4 .4للتفسيرّ ،
رطبت بالماء ،أثنت على
5 .5عاصمة التبت على أحد روافد تسانغ بو ،إله الشر في
ديانة زاردشت
6 .6أنست ،عمر ،قادم
7 .7جسد ،عودة ،خالف جن
8 .8إختبر ،صارع
9 .9دفنا البنت وهي حية (نحن) ،صوت حزين
1010عش الطائر ،مدينة كولومبية
1111تخت ،دخل فجأة ،للتأوه
1212قائد قرطاجي فينيقي األصل ،جزيرة إيطالية

1 .1دير جبل لبنان في شمال أديس أبابا
2 .2حب ،للنداء ،نجيع ،مقت
3 .3يحن ويعطف ،جزيرة يونانية في بحر إيجه
4 .4سهام ،حرف أبجدي مخفف ،سقي
5 .5بحيرة مالحة في أريتريا شمال صحراء الدناقل ،احدى
واليات زنوج بانتو في افريقيا الجنوبية
6 .6للنداء ،مدينة في جنوب فنلندا ،نمنع
7 .7ن ّمقته ،األحالم
8 .8طاولة الزهر ،سقطا باإلمتحان ،أول نهر
9 .9خالف يسار ،خالف بخيالً
1010األسف ،وثقا بالشخص
1111تهيأ للحملة بالحرب ،رقة وعطف ،أحد الوالدين
ّ 1212
نظمت ،تدعمها
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،815264937 ،362795481
،741832695 ،497183526
،286519743 ،953647812
،579328164 ،624951378
138476259

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1دوديكانيز ،اس  ) 2يناير،
ارميه  ) 3ن��دم ،يعلم ،رم��س ) 4
ستاتن ،قاتلت  ) 5س��و ،ديانا 6
) ارمينيا ،ابات  ) 7دمع ،نام ) 8

تمر ،امال ،اجل  ) 9يأكل ،هدم 10
) رودوس ،العيوب  ) 11يل ،اهدال،
نيو  ) 12ندين ،اهلي ،نس.
عموديا:
 ) 1دي����ن ،س��ان��ت��وري��ن ) 2
ون��دس��ور ،ول��د  ) 3دام��ت ،مدريد

 ) 4ي ي ،اليم ،اوان  ) 5كريت،
نعاكسه  ) 6ع��ن��دي ،م��ل ،دا ) 7
نال ،يانا ،اله  ) 8يرمقا ،الهالل 9
) زم ،انام ،دع  ) 10يرتاب ،امين
 ) 11اهمل ،ارج ،وين  ) 12ستات،
لسبوس.

 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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Remember
فيلم دراما بطولة كريستوفر
بالمر من اخراج اتورن اغويان.
مد العرض  95دقيقة( .سوفيل،
.)ABC
War Dogs
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة ميلز
تيلير من اخراج تولد فيليب .مدة
ال��ع��رض  114دق��ي��ق��ة،ABC( .
ك����ون����ك����ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
أمبير ،سينمال ،فوكس).
The Secret Life of Pets
فيلم تصويري بطولة لويس
سي كي من اخراج يارو تشيني.
مدة العرض  87دقيقة،ABC( .
ك����ون����ك����ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).
The Shallows
فيلم رعب بطولة باليك ليفلي
م��ن اخ���راج ج��وم ك��ول��ي��ت سيرا.
مدة العرض  86دقيقة،ABC( .
ك���ون���ك���ورد ،س��ي��ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
Equals
فيلم درام���ا بطولة نيكوالس
ه�����ول�����ت م������ن اخ�����������راج دراي�������ك
دورم�������س .م����دة ال���ع���رض 101
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).
Suicide Squad
ف���ي���ل���م درام���������ا ب���ط���ول���ة وي���ل
س���م���ي���ث .م������دة ال����ع����رض 130
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).

