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العبادي يعتبر ( ...تتمة �ص)9

ت�شوركين ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)9
إلى ذلك ،أ َّكد المبعوث األممي الخاص إلى
سورية ،ستيفان دي ميستورا أنَّ المنظمات
اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة جاهزة
لتوزيع المساعدات اإلنسانية على السكان في
حلب ،وأنها رهن إشارة بدء الهدنة.
وأوضح مساعد دي ميستورا ،يان إيغالند،
أنَّ طريق الكاستيلو هو الطريق األفضل واألقصر
إليصال المساعدات اإلنسانية إلى شرق حلب.
وفي هذا السياق ،أشار دي ميستورا إلى أنَّ
المنظمات اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة لم
تتمكن من إيصال المساعدات اإلنسانية إلى
سورية خالل أسبوع.
وذكر دي ميستورا أنَّ روسيا وافقت بالفعل
على هدنة إنسانية في حلب لمدة  48ساعة،
لكن األمم المتحدة تنتظر ضمانات من أطراف
أخرى على األرض.
وق��ص��ف س�ل�اح ال��ج��و ال���س���وري ،أم��س،
«تحركات ومواقع انتشار التنظيمات اإلرهابية
المنضوية تحت مسمى «جيش الفتح» في
ريف حلب الجنوبي».
وأفاد مصدر عسكري بأنَّ الضربات الجوية
التي تركزت في محيط الكليات العسكرية
ومعراتة وتلة بازو بالريف الجنوبي ،أس َّفرت
عن مقتل أعداد كبيرة من المسلحين وتدمير
ع��رب��ات م��درع��ة ومصفحة وآل��ي��ات م���زودة
برشاشات متنوعة.
كما أفادت وكالة األنباء السورية بأنَّ وحدات
من الجيش وال��ق��وات المسلحة اشتبكت مع
مجموعات إرهابية تابعة لـ«جيش الفتح»
هاجمت تلة أم القرع االستراتيجية ،مشير ًة
إل��ى أنَّ أح��د ق��ادة «جيش الفتح» الميدانيين
المدعو «أبو عادل اليمني» ،قتل مع كامل أفراد
مجموعته.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان ورئيس
وزرائه بن علي يلدريم ،طرحت على أجندتها
المسائل الحساسة ،بما فيها تسليم الداعية
التركي المعارض فتح الله غولن إلى أنقرة
والقضية الكردية والعملية العسكرية للجيش
التركي في سورية.
وأعرب بايدن عن ارتياحه لزيارته إلى أنقرة،
مضيفا ً أنها أظهرت «م��دى إدراك��ن��ا للصدمة
العميقة ،التي لحقت بالشعب التركي» جراء
محاولة االنقالب الفاشلة ،التي شهدتها البالد،
ليلة  15إلى  16تموز الماضي.
وك��ان وزي��ر ال��دف��اع التركي فكري إيشيق
أعلن ،أنَّ القوات التركية ستبقى في شمال
س��وري��ة حتى تتمكن وح���دات م��ا يسمى بـ
«ال��ج��ي��ش ال��ح��ر» م��ن ف��رض سيطرتها على
الوضع هناك.
هذا وأبلغ وزير الخارجية األميركي جون
كيري نظيره التركي ج��اوي��ش أوغ��ل��و ،ب��أنَّ
«وحدات حماية الشعب» الكردية في سورية
بدأت باالنسحاب إلى شرق الفرات.
ونقلت وك��ال��ة «روي��ت��رز» ع��ن م��ص��ادر في
الخارجية التركية قولها ،إنَّ هذا اإلعالن جاء
أثناء مكالمة متلفزة بين كيري ونظيره التركي
مولود جاويش أوغلو ،بحث فيها الوزيران سير
عملية «درع الفرات» ،المدعومة من الجيش
التركي الستعادة مدينة جرابلس من تنظيم
«داع��ش» ،مؤكدين ضرورة استمرار مكافحة
التنظيم في أراضي سورية والعراق.
يذكر أنَّ الجيش التركي ،ك��ان قد أطلق،
األربعاء ،عملية عسكرية ضد تنظيم «داعش»
ف��ي األراض����ي ال��س��وري��ة ،تحمل اس��م «درع
الفرات» ،ما وصفته الحكومة السورية بتدخل
عسكري.

الدنمارك قلقة من تدهور
�صحة نبيل رجب

كما ُن � َّف��ذت وح���دات م��ن الجيش وال��ق��وات
المسلحة ال��س��وري��ة ،عمليات عسكرية في
منطقة درعا البلد وحي المحطة.
ولقي  6أشخاص مصرعهم وأصيب 34
َّ
آخرون بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية
على أحياء سكنية بمدينة حلب ،مصدرها
مسلحو «جيش الفتح» ،حسبما أفادت وكالة
األنباء السورية الرسمية.
وص � َّرح مصدر في قيادة شرطة محافظة
حلب أنَّ قذائف صاروخية أطلقها المسلحون
أس َّفرت عن مقتل شخصين وإصابة  15آخرين
ف��ي ح��ي ص�لاح ال��دي��ن ،باإلضافة إل��ى مقتل
شخصين وإصابة  4آخرين في حي الزهراء
بمدينة حلب.
وأشار المصدر إلى أنَّ االعتداءات تسببت
بمقتل شخص وإصابة  ،3في حيي الحمدانية
وسيف ال��دول��ة ،إض��اف��ة إل��ى إل��ح��اق أض��رار
مادية بالممتلكات العامة والخاصة ،مضيفا ً

أنَّ المسلحين استهدفوا ،ظهر الخميس ،حي
الجابرية بعدد م��ن القذائف الصاروخية،
أدت إلى مقتل امرأة وإصابة  13آخرين حالة
بعضهم خطيرة.
أم���ا ف��ي ري���ف ح��م��ص ال��ش��رق��ي ف��ق��د قتل
شخصان وأص��ي��ب آخ���رون ج��راء استهداف
تنظيم «داع���ش» قرية أم ال��س��رج بالقذائف
الصاروخية.
أص��ي��ب  3أش��خ��اص إث��ر س��ق��وط ق��ذائ��ف،
مصدرها «جيش اإلسالم» على ساحة التحرير
بمدينة دمشق في خ��رق جديد التفاق وقف
األعمال القتالية.
وذك��ر مصدر في قيادة شرطة دمشق أنَّ
إرهابيين يتحصنون في الغوطة الشرقية،
أطلقوا قذيفة صاروخية سقطت في ساحة
التحرير أدت إلى إصابة  3أشخاص.
وتنتشر ف��ي الغوطة الشرقية تنظيمات
مسلحة أكبرها «جيش اإلسالم».

ي��ش��ار إل��ى أنَّ ق���وات مشتركة
ب��دأت ،الثالثاء الماضي ،بعملية
اقتحام مركز ناحية القيارة جنوبي
محافظة نينوى.
م��ي��دان��ي �اً ،انطلقت العمليات
األمنية لتأمين جزيرة الخالدية
ش���رق ال���رم���ادي م���ن «داع�����ش»،
أله��م��ي��ت��ه��ا ك��ن��ق��ط��ة راب���ط���ة بين
الفلوجة والرمادي وكمنطقة خزان
بشري للتنظيم ،كما أ ّن��ه��ا مطلة
على الطريق الدولي الرابط بين
بغداد والرمادي .منحت طبيعتها
الجغرافية إمكانية تهديد المنجز
األمني المتمثل بتحرير الفلوجة
وعامرية الفلوجة من قبل تنظيم
«داعش».
وقد انطلقت العمليات العسكرية
ل��ت��ح��ري��ر ج��زي��رة ال��خ��ال��دي��ة من
«داع��ش» باالعتماد على الجيش
والشرطة االتحادية وإس��ن��ادا ً من
قبل الحشد العشائري .لكن عقدا
أمنية في البو بالي والبو كنعان
والزوية استدعت حضور الحشد
الشعبي لتأخر العمليات وتخ ّوفا ً
من ارتداد العمليات عكسيا ً بالتفاف
«داعش» ،كأسلوب يعتمده التنظيم
في عملياته.
وبحسب األمين العام لمنظمة
ب��در ،ه��ادي العامريُ ،قتل ما بين
 600إلى  700عنص ٍر من «داعش»
في معارك تطهير جزيرة الخالدية،
واعتبر العامري أنها كانت المنطلق
لسقوط م��دن مهمة ف��ي األن��ب��ار،

م�صر :ق�ضية ف�ساد تجبر
الوزير حنفي على تقديم ا�ستقالته

غارات للتحالف ( ...تتمة �ص)9

ع� َّب��رت الخارجية الدنماركية ع��ن قلقها الشديد من
المعلومات التي وردت إليها عن الحالة الصحية للحقوقي
البارز نبيل رجب المعتقل لدى السلطات البحرينية في
زنزانة انفرادية.
وفي رسالة لها إلى مركز البحرين لحقوق اإلنسان ،قالت
الخارجية الدنماركية إنها تتفهم «بواعث القلق لدى مركز
البحرين لحقوق اإلنسان عن أوض��اع حقوق اإلنسان في
البحرين بشكل عام».
وأض��اف��ت «ستبقى الدنمارك ملتزمة ب��إث��ارة األسئلة
المتعلقة بحالة حقوق اإلنسان في البحرين» مذكر ًة بتناولها
لقضية «االعتقال التعسفي في البحرين من خالل بياننا الذي
أصدرناه بالدورة  32لمجلس حقوق اإلنسان بجنيف في 22
حزيران  ،2016في المناقشات العامة».
وختمت بالقول« :لقد كررنا مطالبتنا باإلفراج عن جميع
السجناء المعتقلين بشكل تعسفي في البحرين ،كما أنَّ
الدنمارك تدعم بشك ٍل ع��ام كل بيانات وم��واق��ف االتحاد
األوروبي المتعلقة بقضايا حقوق اإلنسان في البحرين».
من جهة أخ��رى ،أدان ائتالف شباب ث��ورة  14فبراير
الخليفي رجل الدين ال ُمسِ نّ الشيخ علي بن
استدعاء النظام
ّ
الجدحفصي ،ومواصلته استهداف العلماء .مشدّدا ً
أحمد
ّ
الطائفي للبحرينيين من قبل النظام
على أنّ االضطهاد
ّ
سيعجل من نهاية حكمه.
ّ
وأ ّكد االئتالف في بيانه الصادر في  22آب « ،2016أنّ مثل
تمس صميم مبادئ الشعب
هذه االستدعاءات ُتعد جرائم
ّ
الخليفي
النظام
على
ّة
ي
عكس
البحراني ،ستؤدّي إلى نتائج
ّ
ّ
واالحتالل السعوديّ ».
وك��ان��ت ال��س��ل��ط��ات البحرينيّة ق��د اس��ت��دع��ت الشيخ
الجدحفصي ض��م��ن حملة االس��ت��دع��اءات واالع��ت��ق��االت
والمحاكمات التي تمارسها ض � ّد رج��ال الدين والعلماء
بسبب موقفهم المؤيّد لمطالب الشعب البحريني ،ورفضهم
استهداف آية الله الشيخ عيسى قاسم.

كما دعا كيري الحوثيين إلى المشاركة في المبادرة،
محذرا ً إياهم من أنَّ رفضهم للخطة الجديدة سيعرضهم
إلجراءات دولية مناسبة.
من جانبه ،طالب عادل الجبير جماعة الحوثي بفك
الحصار عن كافة المدن اليمنية ،معتبرا ً أنَّ الحوثيين
احتلوا صنعاء بقوة السالح وليس عن طريق صناديق
االقتراع.
كما قال وزير الخارجية السعودي إنَّ الحوثيين فئة
صغيرة ال يحق لها السيطرة على اليمن ،داعيَّا جماعة
الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إلى
اغتنام الفرصة للوصول إلى حل سلمي في البالد.
وش��دد الجبير على أنَّ السعودية تدخلت في اليمن
حتى ال تقع البالد تحت قبضة إيران و«حزب الله» بحسب
تعبيره.
كما قال الجبير إنَّ بالده ال تزال ملتزمة بإعادة إعمار
اليمن ،مشيرا ً إل��ى أنَّ ال��ري��اض حريصة على تقديم
مساعدات إنسانية للمواطنين اليمنيين وتأمل في أن
تشهد عملية إيصالها إلى المناطق اليمنية تسهيالً في
أقرب وقت.
وأجرى وزير الخارجية األميركي ،محادثات مع العاهل
السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،حول أزمتي
سورية واليمن ومحاربة تنظيم «داعش».
وك��ان كيري أج��رى محادثات م��ع ول��ي ول��ي العهد
السعودي األمير محمد بن سلمان ،تناولت سبل إنهاء
الصراع في اليمن واستئناف محادثات السالم .وقال
مسؤولون أميركيون إنَّ المحادثات التي أج َّراها كيري
مع بن سلمان ،ب��دأت في وق��تٍ متأخر واستمرت ثالث
ساعات.
مسؤول في وزارة الخارجية أوض��ح أنَّ «االجتماع
متعدد األط��راف بشأن اليمن يهدف إلى تبادل األفكار
والمبادرات لعودة المناقشات السياسية إلى مسارها
ومحاولة التوصل إلى حل سياسي .وسيبحث االجتماع
أيضا ً مسألة إدخال المساعدات اإلنسانية» رافضا ً إعطاء
المزيد من التفاصيل ح��ول المقترحات التي يحملها
كيري.
ووجهت مؤخرا ً انتقادات كثيرة لواشنطن على خلفية
دعمها للرياض في حرب اليمن التي شهدت انتهاكات
لحقوق االن��س��ان وقصف للمدنيين .وف��ي ه��ذا اإلط��ار
أقدمت الواليات المتحدة على تخفيض عدد مستشاريها
العسكريين في التحالف الذي تقوده السعودية.
ميدانياً ،استشهدت طفلة في غ��ارة جويَّة لطائرات
س بمحافظة حَ ْجة
التحالف السعودي على مديرية عَ ْب ْ
غرب اليمن.

كما ش َّنت طائرات التحالف غارة جوية على منطقة
ابودوار بمديرية ُم ْس َتبأ وغارة جوية أخرى ،استهدفت
معسكر اللواء 25ميكا في مديرية ع ْبس ،وسط تحليق
متواصل فوق المنطقة بالمحافظة ذاتها .
وك َّثفت طائرات التحالف السعودي غاراتها على
العاصمة صنعاء خ�لال ال��س��اع��ات الماضية ،حيث
استهدفت ب  8غارات جويَّة معسكري ِ
الصيانة والفرقة
األولى مدرع سابقا ً شمال العاصمة صنعاء ،وتحدث
مصدر محلي ع��ن غ��ارة ج��و َّي��ة للتحالف السعودي
استهدفت مسجد جبل النبي ُشعيب األثري في مديرية
بني مَطر غرب العاصمة صنعاء.
وش َّنت طائرات التحالف السعودي  5غارات جويَّة،
استهدفت منطقة م ْندبة في مديرية باقِم الحدودية
غربي صعدة شمال اليمن .
ع��ل��ى صعيد ال��م��واج��ه��ات ع��ل��ى ال��ح��دود اليمنية
السعودية أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن استهداف
الجيش وال��ل��ج��ان الشعبية بصليات م��ن ص��واري��خ
الكاتيوشا تجمعات ال��ق��وات السعودية في موقعي
�ج � َران محققين إصابات
ال� ُ
�س � َد ْي��س وأب��وهَ �� ْم��دَان ب � َن� ْ
مباشرة.
وأعلن مصدر عسكري ،عن استهداف قوات الجيش

مشيرا ً إلى أنّ «داع��ش» لم يشهد
خ��س��ارة بين صفوفه كخسارته
بمعارك تطهير جزيرة الخالدية.
إلى ذل��ك ،قتل  13شخصا ً على
األقل وأصيب  24آخرون بجروح،
ج��راء سلسلة تفجيرات وح��وادث
إط�لاق ن��ار ،في أنحاء مختلفة من
العاصمة العراقية بغداد ،حسب
وكالة أسوشيتد برس.
ونقلت ال��وك��ال��ة ع��ن الشرطة
العراقية ،أم��س ،أنَّ االنفجارات
وقعت في ش��وارع تجارية مكتظة
في شمال بغداد وجنوبها ،ما أس َّفر
عن مقتل  5أشخاص وإصابة 17
آخرين .فيما أودى تفجير سيارتين

م��ل��غ��وم��ت��ي��ن ف���ي ج��ن��وب وش���رق
العاصمة بحياة شخصين آخرين
وجرح  7أشخاص.
كما لقي ستة أشخاص آخرون
حتفهم ،في ثالثة حوادث إطالق نار
وقعت في عدد أحياء بغداد.
ولم تعلن أي جماعة تنشط في
المنطقة حتى اآلن مسؤوليتها عن
هذه الحوادث.
من جهتها ،أفادت وكالة شينخوا
الصينية الرسمية ب��أنَّ ما ال يقل
عن  18من رجال الشرطة راحوا
ضحية هجوم انتحاري م��زدوج
ف��ي ال��ع��راق ،دون أن تكشف عن
تفاصيل.

واللجان الشعبية بعشرات القذائف الصاروخية
والمدفعية موقعي َ
الس ْودَة في
الشبكة وال َق ْرن ومركز ُ
قطاع جَ ْيزان السعودية ،مضيفا ً أنَّ القوة الصاروخية
للجيش واللجان أطلقت أكثر من 30صاروخا ً من نوع
كاتيوشا وقذيفة مدفعية على موقع َ
الشبكة في منطقة
ُ
الخوبة بجيزان.
أم��ا داخلياً ،ف��دارت مواجهات متقطعة بين قوات
الجيش واللجان الشعبية من جهة وق��وات الرئيس
ه��ادي من جهة أخ��رى ،في المحور الشرقي ب َثعْ بَات
والجَ ْحمَل ْية ،وامتدت حتى المدخل الجنوبي للمدينة
بمنطقة َ
الضباب.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن
إفشال محاولة تقدم لقوات هادي باتجاه مديرية ُذوباب
جنوب غرب تعز جنوبي اليمن ،ومقتل وجرح العشرات
من قوات هادي.
وف��ي نِهم شمال ش��رق العاصمة صنعاء تستمر
المواجهات وت��ب��ادل القصف المدفعي والصاروخي
بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات
هادي من جهة أخرى ،بأسفل َف ْر َ
ضة نهم والمَجَ ا ِوحة
وال � َم � ْد ُف��ون ،مع إستمرار التحليق المكثف لطائرات
التحالف السعودي فوق المديرية .

تقدم وزير التموين المصري ،خالد حنفي ،باستقالته ،أمس ،على خلفية ما
َّ
تقصي الحقائق عن تورطه بقضية فساد القمح.
كشفه تقرير ّ
وقال رمضان بطيخ ،أستاذ قانون عام ،إنَّ استقالة وزير التموين خالد
حنفي من منصبه يترتب عليها سقوط كل االستجوابات المقدمة ضده
من مجلس النواب ،حيث تسقط االستجوابات بسقوط عضوية مقدمها أو
باستقالة المقدمة ضده ،مضيفا ً أنَّ البرلمان ليس من حقه استجواب الوزير
مطلقا ً.
وأش��ار المتحدث في تصريح للـ»اليوم السابع» ،إلى أنَّ االستجوابات
تسقط بقبول مجلس ال��وزراء استقالة الوزير حيث إنَّ المجلس هو الجهة
الفاصلة في االستقالة.
من جهته ،أكد المهندس مجدي ملك ،عضو مجلس النواب ورئيس لجنة
تقصي حقائق فساد القمح ،أنَّ استقالة الدكتور خالد حنفي وزير التموين،
تعد انتصارا ً للحق والعدل ودولة القانون.
ويعد خالد حنفي الوزير الثاني الذي يخرج من الحكومة بسبب وقائع
الفساد.
وبين النائب مصطفى بكري ،عضو لجنة تقصي الحقائق فى وقائع فساد
القمح ،أنه وبعد أن تقدم وزير التموين خالد حنفي باستقالته أصبح باب
المحاكمة أمامه واسعاً ،مشيرا ً إلى أنه تقدم ببالغ للنيابة العامة ،األربعاء،
أرفق معه مستندات بـ 10اتهامات رئيسية ضد وزير التموين.
وأع��رب النائب مصطفى بكري عن ثقته في أنَّ النيابة العامة ستحقق
وتتخذ اإلج���راءات ال�لازم��ة ح َّياله ،موضحا ً أنَّ االستقالة لن تعفيه من
المسؤولية الجنائية والقانونية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1عاصمة منغوليا
2 .2نناقش ،أداة إحدى حواسها
3 .3متشابهان ،نداعب ،فلوس
4 .4يوبّخ ،عاصمة أميركية ،متشابهان
5 .5أضاءته ،السيدة
6 .6كذب ،هنأ بالعيد
7 .7رجاء ،عبيد أتراك وجراكسة ومغول جندهم األيوبيون
في الخدمة العسكرية
8 .8عاصمة والية أميركية ،غاز يستعمل لإلنارة
9 .9جيد (باألجنبية) ،وافقوه الرأي ،وجها الحملة من كل
صوب
1010أطول انهر فرنسا ،يقابل ويصادف
1111يشي ،جارى بالحديث ،اول ماو تسه
1212تخت ،حقول القمح

1 .1عاصمة والية أميركية
2 .2ضمير ،مدينة فرنسية
3 .3للنفي ،مدينة فلسطينية ،قبل اليوم
4 .4عاصمة أوروبية ،حلّق في الفضاء
5 .5نجمع عن األرض ،تطلبي الشيء ،نوتة موسيقية
6 .6وحي ،منازل
7 .7اللباس ،مدينة إيطالية
8 .8تتجرآ وتعطيا الحق ،فار من
9 .9للندبة ،مدينة في أبوظبي
1010رتل ،مجموعة جزر في جنوب أرخبيل ريوكيو
1111جمهورية من جزر االنتيل الكبرى ،ضعف ،أمر عظيم
1212جزيرة أندونيسية ،حيوان منقرض
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،748916253 ،391752468
،175623984 ،652348791
،439871625 ،826495137
،284139576 ،513267849
967584312

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سهل بنا هرون  ) 2وادي
زم ،بند  ) 3امين الريحاني  ) 4زل،
يعتب ،اتان  ) 5يتقنه ،حال ،له 6
) لون ،النبال  ) 7نندم ،بات ،بدأ

 ) 8يأمن ،كينا  ) 9دلل ،الرد ،ها
 ) 10اي ،يانس ،يرمم  ) 11مالنا،
ابني  ) 12سرب ،امنح ،ملل.
عموديا:
 ) 1س��وازي��ل��ن��د ،ام���س ) 2
هاملتون ،دي��ار  ) 3ل��دي ،قنديل،

لب  ) 4بينين ،مالين  ) 5نزاعها،
ااا  ) 6هملت ،لبنان  ) 7ربحنا،
ل��س��ان  ) 8راي ،اب��ت��ك��ر ،ب��ح ) 9
حاال ،يدين  ) 10نبات ،لبن ،ريم
 ) 11ننال ،داه��م  ) 12يدينهما،
امال.

 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).

