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تتمات  /ت�سلية
المرحلة الأولى ( ...تتمة �ص)9

وبدأتِ الج ّرافات بالعمل على رفع المتاريس
حول المدينة وفتح أكثر من معبرين لخروج
المدنيّين من داخلها ،في وقت قا َم فيه عناصر
الهندسة في الجيش السوري بتفكيك العبوات
الناسفة التي زرعها التكفيريّون.
ووضعت مصاد ُر متابع ٌة هذه العملي َة في
للجيش السوري
خان ِة اإلن��ج��ازاتِ الكبير ِة
ِ
ف��ي ف��رطِ عِ ��ق � ِد ال��ج��م��اع��اتِ اإلره��اب � ّي��ة داخ � َل
المناطق المحيط ِة بالعاصمة دمشق ،إضاف ًة
ِ
قطع االرتباطِ العسكري والجغرافي مع
إلى
ِ
ِ
الريف الجَ نوبي ومحو ِر خان الشيح ومحو ِر
الجغرافي
الطوق
توسيع
القنيطرة ،وبالتالي
ِ
ِ
ِ
اآلمن في محيطِ العاصمة وصوال ً إلى الغوط ِة
الشرقيّة.
ميداني آخ��ر ،أف���ادت مصادر
�اق
وف��ي س��ي� ٍ
ّ
إعالمية ،أمس ،باستمرار االشتباكات في منطقة
الـ 1070شقة في مدينة حلب ،في محاولة من
قِبل الجيش السوري الستعادة السيطرة على
كتل األبنية جنوب المنطقة.
وتستمر االشتباكات على الجبهة الجنوبيّة
لمدينة حلب بين الجيش السوري ومسلّحي
«جيش الفتح» و«جبهة النصرة» والفصائل
اإلسالميّة األخ��رى ،عبر محورين رئيسيّين:
الكليّات العسكرية – مشروع الـ 1070شقة،
وسط نجاح الجيش في إحراز تق ّد ٍم ميداني.
وت��راف��ق��ت االش��ت��ب��اك��ات م��ع ق��ص��ف ج � ّوي
ومدفعي على نقاط تمركز اإلرهابيّين عبر
ّ
الجبهة المذكورة ،وسط تقدّم الجيش عبر محور
الكليّة الفنيّة الجويّة ،حيث تر ّكزت االشتباكات
في داخلها في محاولة األخير للتثبيت في الكتل

الشرقيّة بعد السيطرة على الكتل الشمالية
سابقاً.
بالتزامن مع ذل��ك ،نجح الجيش في بسط
سيطرته على معظم مشروع الـ 1070شقة ،عدا
عدد من الكتل في الجهة الجنوبيّة من المنطقة،
حيث يتمركز فيها ق ّناصو الفصائل المسلّحة في
محاولة لتأخير تقدّم الجيش السوري والقوات
الرديفة.
في حين تشهد باقي جبهات المدينة هدوءا ً
ح���ذرا ً تتخلّله أص���وات ال��ض��رب��ات الجويّة
والمدفعيّة ألرت��ال وتح ّركات المسلحين عبر
المحور الغربي من المدينة في حي الراشدين،

في محاولة للجيش لقطع طرق إمداد المجموعات
المسلّحة نحو مناطق تواجدها في جنوب غربي
المدينة قادمة من ريف إدلب الشرقي.
في األثناء ،سيطر «الجيش الحر» اإلرهابي
المدعوم من تركيا على قريتي العمارنة والجامل
جنوب مدينة جرابلس شمال س��وري��ة ،بعد
اشتباكات عنيفة مع ما يس ّمى «قوات سورية
الديمقراطية» ،وامتدّت المواجهات بين الطرفين
لتشمل عدّة قرى جنوب المدينة ،فيما أرسلت
تركيا المزيد من الدبابات إلى سورية.
خطوط التماس تشتعل ما بين التكفيريّين
المدعومين من أنقرة وما يس ّمى بـ«قوات سورية

الكويت :الداخلية تعتقل موظف ًا حكوم ّي ًا
يعمل مع «جي�ش داع�ش الإلكتروني»

�إطالق نار على �سفينة «�أطباء بال حدود»
في البحر المتو�سط
تع ّرضت سفينة إن��ق��اذ الجئين
تابعة لمنظمة «أط��ب��اء ب�لا ح��دود»
إلطالق نار قبالة السواحل الليبيّة،
حسبما نقلت تقارير إخباريّة عن
المنظمة.
وأف��ادت صحيفة «غارديان» نقالً
عن «أطباء بال حدود» ،بأنّ مسلّحين
مجهولين اق��ت��رب��وا م��ن السفينة
«بوربون أرغ��وس» ،أمس ،على متن
قارب سريع ،وفتحوا نيران أسلحتهم
صوبها ،م ّما أدّى إلى أضرار ماديّة.
�ب أح��د ب��ال��ه��ج��وم ،ألنّ
ول��م ُي��ص� ْ
الطاقم احتمى في مكان آم��ن داخل
وتوجهت بعد ذلك إلى ميناء
السفينة
ّ
في صقلية.
وقالت المنظمة ،في تصريحات
تناقلتها وسائل إعالم ،إنّ المسلّحين
صعدوا على متن السفينة ،فيما اختبأ
الطاقم ،ولم يغادروها إلاّ بعد حوالى
 50دقيقة ،من دون أن يأخذوا أحدا ً أو
شيئا ً معهم.

منسق
وأعربستيفانوآرغينزيانوّ ،
العمل ّيات لبعثة األطباء بال حدود في
المتوسط ،عن قناعته بأنّ المهاجمين
نووا بالفعل قتل من كانوا على متن
السفينة أثناء إطالقهم النيران ،وقال:
«لم تكن طلقات تحذيريّة ...لقد أطلقوا
ما ال يق ّل عن  13رصاصة با ّتجاهنا،

الديمقراطية جنوب مدينة جرابلس في الشمال
السوري ،للسيطرة على المناطق التي انسحبت
منها جماعة «داعش» في محيط المدينة.
وكانت وكالة «أسوشيتد ب��رس» ،أف��ادت
اس��ت��ن��ادا ً إل���ى م��ص��در ف��ي «ق����وات س��وري��ة
الديمقراطية» ،ب��أنّ الجيش التركي يواصل،
لليوم الثاني على التوالي ،قصف مواقع مقاتلين
أكراد منتمين للتحالف قرب جرابلس السوريّة.
وق��ال المتحدث باسم التحالف في مدينة
منبج ،شرفان دروي���ش ،في حديث للوكالة
أمس ،إنّ القوات التركيّة تستمر بقصف مدفعي
لمواقع األكراد في بلدة العمارنة جنوب مدينة
جرابلس ،شمال محافظة حلب بالقرب من
الحدود مع تركيا.
ب��دوره��ا ،قالت أن��ق��رة إنّ ض��رب��ات قواتها
على ري��ف جرابلس تشمل م��واق��ع األك���راد،
أل ّن��ه��م يتجاهلون المطالب بسحب قواتهم
من المناطق التي تن ّفذ فيها تركيّا عمليتها
العسكرية ض ّد «داعش».
وكانت تركيا أرسلت ،الخميس الماضي،
ووجهت تحذيرا ً
مزيدا ً من الدبابات إلى سوريةّ ،
شديد اللهجة إلى القوات الكرد ّية لتنسحب من
مواقعها ،غداة سيطرة فصائل مقاتلة سوريّة
مدعومة من أنقرة على مدينة جرابلس السوريّة
الحدودية من أيدي مسلّحي تنظيم «داعش»
اإلرهابي.
وفي السياق ،أ ّكد مم ّثلون عن «قوات سورية
الديمقراطية» إتمام انسحاب القسم األكبر من
المقاتلين من مدينة منبج ومحيطها ،هذا فيما
بقيت بعض القوات في مناطق جنوب المدينة.

وفي السياق ،تستع ّد القوات العراقيّة لبدء عمليّة
عسكريّة تشمل المناطق من حدود القيارة وصوال ً إلى
الموصل معقل «داعش» في العراق.
خالل  72ساعة فقط تم ّكنت القوات األمنيّة العراقيّة
المشتركة من تحرير ناحية القيارة بشكل كامل ،ورفع
العلم العراقي فوق مبانيها بعد اشتباكات عنيفة،
وقتل العشرات من مسلّحي «داعش» داخل المدينة.
وأ ّك��د الفريق الركن عبد الغني األس��دي قائد جهاز
مكافحة اإلره��اب في العراق« :القيارة اآلن هي تحت
سيطرة القطعات األمنيّة ،والتي شاركت فيها قطعات
جهاز مكافحة اإلره���اب والفرقة التاسعة المد ّرعة
البطلة».
أ ّم��ا ال��ل��واء ال��رك��ن نجم ال��ج��ب��وري ،قائد عمليات
الجبوري ،فقد ص�� ّرح« :أحلى ما في قصة القيارة
وتحريرها هي االنتفاضة ،حيث إنّ أهالي المدينة
انتفضوا ض ّد «داع��ش» وقتلوا الكثير منهم ،وكانوا
خير أدلاّ ء بالنسبة للقوات األمنيّة على أماكن تواجد
«داعش».

ناحية القيارة ُتع ّد األكبر في محافظة نينوى ،لذلك
تم ّثل أهميّة استراتيجيّة بوجود موارد نفطيّة ،فضالً
عن كونها ب� ّواب��ة م��رور نحو مدينة الموصل معقل
«داعش» األه ّم واألكبر المتب ّقي في العراق ،التي تع ّد
القوات المشتركة العدّة لتحريرها بالكامل.
وقال اللواء الركن كريم الشويلي ،نائب قائد عمليات
نينوى« :إنّ ال��ق��وات المسلّحة مستمرة في عملية
استكمال التحرير» ،معتبرا ً أنّ «عملية تحرير القيارة
مفتاحا ً لالنتصارات المستقبليّة باتجاه الموصل».
فيما قال العميد الركن فالح العلي ،نائب قائد الفرقة
التاسعة المد ّرعة في الجيش العراقي« :عمليّة القيارة
كانت على مرحلتين ،األولى هي تطويق مدينة القيارة
واالقتحام ،والمرحلة الثانية هي التطهير والسيطرة
عليها بالكامل».
بعد تحرير القيارة ت ّتجه القوات العراقيّة المشتركة
لتحرير ناحيتي ش��ورى وحمام العليل ،وص��وال ً إلى
تخوم مدينة الموصل لقطع كافة إم���داد مسلّحي
«داعش» تمهيدا ً القتحام الموصل خالل األيّام المقبلة.

�صوت ( ...تتمة �ص)9
البرلمان التون�سي ّ

«داع��ش» ،والمختص باختراق تلك المواقع حيث يقوم
بنشر المعلومات األمنيّة والحساسة منها باستخدام كنية
ولقب خاص به ،ليت ّم استخدامها واستغاللها من قِبل
عناصر التنظيم اإلرهابي.
وذكر البيان ،أنّ األجهزة األمنيّة المختصة ،ومن خالل
رصدها ومتابعتها للم ّتهم منذ عدة أشهر ،تم ّكنت من
ضبطه متلبّساً ،واعترف بقيامه بتلك األفعال وأرشد على
شركائه في العمليّة وهم ثالثة أشخاص.
وأشار بيان الوزارة الكويتيّة ،إلى أ ّنه ت ّم ضبط م ّتهمين
اثنين في العراق وثالث باألردن ،مساء الخميس ،موضحا ً
أ ّنه ت ّم تحويل المتهم إلى النيابة العا ّمة بتهمة االنضمام
إلى تنظيم إرهابي ،واختراق مواقع إلكترونية لترويج
أفكار ما يس ّمى بتنظيم «داعش».

أعلنت الداخليّة الكويتيّة عن اعتقال مواطن كويتي
يعمل لدى إحدى
المؤسسات الحكومية ،مستغلاّ ً مكتبه
ّ
وحاسوبه في اختراق المواقع الرسميّة في بعض الدول
الشقيقة والصديقة ونشر الفكر المتط ّرف.
ونقلت وكالة األن��ب��اء الكويتيّة بيانا ً عن الداخلية
المختصة تم ّكنت
الكويتية جاء فيه ،أنّ األجهزة األمنيّة
ّ
من إلقاء القبض على الم ّتهم عثمان زبن نايف( ،مواليد
 ،)1990الذي استغ ّل مكتبه وجهاز الكمبيوتر لنشر الفكر
المتط ّرف لما يُسمى بتنظيم «داعش» اإلرهابي عبر وسائل
التواصل االجتماعي لتلك الجهات ،وبالتعاون مع شركاء
له خارج البالد.
وأضاف البيان ،أنّ المتهم اعترف بأ ّنه عضو رئيس في
ما يُس ّمى بجيش الخالفة اإللكتروني الذي يتبع تنظيم

ع�شائر «عنه» يهاجمون ( ...تتمة �ص)9

وكان الشاهد قدّم فريقه الحكومي إلى رئيس البرلمان من دون إجراء أيّة
تغييرات ،وذلك رغم الضغوط التي تع ّرض لها خالل األيام الماضية من
ِقبَل بعض األحزاب ،سواء منها المعارضة أو تلك المشاركة في االئتالف
الحاكم .ونجح الشاهد في إجبار بعض الكتل السياسيّة على التراجع عن
تهديداتها باالنسحاب من الحكومة وعدم التصويت لها ،كما هو الحال مع
حزب «آفاق تونس» ،الذي تح ّفظت قيادات داخله على بعض األسماء في
الحكومة ،ول ّوحت باالنسحاب قبل العدول عن ذلك.
ويقول رئيس حزب «آف��اق تونس» ،ياسين إبراهيم ،إنّ هنالك حالة
انقسام حول الحكومة بسبب تح ّفظ قياديّين في الحزب على عدد من
األسماء على غرار أحزاب أخرى ،لك ّنهم وافقوا تحت ضغط الوضع الذي
تعيشه تونس ،والذي لم يع ْد يحتمل تأخير تشكيل الحكومة.
ووفقا ً للدستور التونسي ،يجب على الحكومة الحصول على غالبيّة
األصوات داخل مجلس النواب ،وهي  109أصوات من أصل  217هم عدد
الن ّواب في البرلمان.
وتحوم ّ
الشكوك حول مدى قدرة الشاهد وحكومته على قيادة البالد
إلى ب ّر األم��ان؛ وهي الحكومة التي ُو ّجهت إليها انتقادات الذع��ة من
ِقبَل السياسيّين والمواطنين العاديّين ،حتى قبل حصولها على ثقة
البرلمان.
وترى المعارضة التونسيّة أنّ الحكومة الحاليّة ليست سوى تكريس
لحكم الرئيس ال��ف��رد ،وأ ّن��ه ت ّمت فيها م��راع��اة المحاصصة السياسيّة
والمصالح الضيّقة على حساب الخبرة والكفاءة.

مقدي�شو 10 :قتلى في هجوم
لــ «حركة ال�شباب»

فضربوا أجزاء مختلفة من السفينة،
وك��ان من الممكن أن يسقط الناس
الذين كانوا على متن السفينة قتلى أو
جرحى بجروح خطرة».
وكانت السفينة وقت الهجوم في
طريقها إلى مه ّمة بحث وإنقاذ الجئين
في البحر.

قالت الشرطة الصومالية إنّ عدد قتلى هجوم ن ّفذته «حركة الشباب» على
مطعم في العاصمة مقديشو ارتفع إلى .10
وهاجم مسلّحون ،أول أمس ،مطعم بنادر بيتش الذي يخدم أيضا ً كفندق
بسيارة مفخخة ،ليندفع بعدها ما ال يق ّل عن ثالثة مسلحين إلى داخل المبنى
ويفتحوا النار ،بحسب ما ذكر أحمد العولي وهو ضابط كبير في الشرطة
الصوماليّة لوكالة األنباء األلمانيّة.
وقال ضابط الشرطة علي عبد الله ،أمس ،إنّ هذا العدد يشمل ستة مدنيّين
واثنين من قوات األمن ومهاج َم ْين.
وقالت الشرطة ،إنّ «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة أعلنت
مسؤوليّتها عن الهجوم الذي تسبّب في اندالع معركة باألسلحة الناريّة.
من جهته ،قال الناطق باسم العمليّات العسكريّة لـ«حركة الشباب» عبد
العزيز أبو مصعب ،إنّ أحد االنتحاريّين بدأ الهجوم باقتحام ب ّوابة المبنى
بسيارة ملغومة.
وقتل  13شخصا ً الثالثاء الماضي ،عندما انفجرت سيارتان ملغومتان عند
بوابة القاعدة الرئيسية لـ«قوات حفظ السالم» التابعة لالتحاد األفريقي ،في
هجوم أعلنت «حركة الشباب» مسؤوليّتها عنه.
وح ّذر محلّلون أمنيّون من أنّ الحركة قد تصعّ د هجماتها وتستغل االنشغال
بالحمالت االنتخابيّة ،قبل انتخابات الرئاسة المق ّررة.

الجي�ش يطلق �صاروخ ًا ( ...تتمة �ص)9
وقد أعلن جون كيري ،عقب لقائه
وزي��ر الخارجية ال��س��ع��ودي ع��ادل
الجبير في جدة ،عن إطالق مبادرة
جديدة لحل األزم��ة اليمنيّة تتض ّمن
سحب الحوثيّين ألسلحتهم من
ص��ن��ع��اء وتشكيل ح��ك��وم��ة وح��دة
وطنيّة.
م��ي��دان��ي �اً ،استشهد  4مدنيين
وجرح آخرون بغارة جويّة للتحالف
ُ
ال��س��ع��ودي استهدفت منزلهم في
منطقة آل ال��زم��اح بمديرية باقِم
الحدودية ،بعد ساعات من وقوع 8
شهداء وجرح  7آخرين من المدنيّين
بغارة مماثلة للتحالف السعودي
استهدفت مفرق باقِم في المديرية
ذاتها غربي صعدة ،كما ُجرح ثالثة
أشخاص بقصف طائرات التحالف
السعودي منزلهم في منطقة وادي
الحبال بمديريّة ساقين شمال غربي
المحافظة.
إلى ذلك ،ش ّنت طائرات التحالف
ال��س��ع��ودي  4غ����ارات ع��ل��ى شبكة
االتصاالت في الجبل األحمر ومنطقة
ال��م��ه��اذر ب��م��دي��ر ّي��ة س��ح��ار ،وغ��ارة
خامسة على الخط العام في منطقة
آل ع ّمار بمديرية الصفراء ،كما امتدّت
غ����ارات ال��ت��ح��ال��ف ال��س��ع��ودي إل��ى
معسكر المحور وسط مدينة صعدة،
في حين واصلت القوات السعوديّة
قصفها ال��ص��اروخ��ي المك ّثف على
منطقتي ال��دوش��ة وآل الشيخ في
مديرية ُمنبه الحدوديّة عند األطراف
الغربيّة للمحافظة شمال اليمن.
وإلى تعز ،حيث تتواصل المعارك
العنيفة بين قوات الجيش واللجان
الشعبيّة م��ن جهة ،وق���وات ه��ادي
المسنودة بالتحالف السعودي من
جهة ث��ان��ي��ة ،ف��ي م����دارات ومحيط

معسكر اللواء  35في المحور الغربي
للمدينة ،كذلك تدور مواجهات عنيفة
حي الدعوة شرق
بين الطرفين في ّ
مدينة تعز جنوب البالد.
وف���ي ص��ن��ع��اء ،ش � ّن��ت ط��ائ��رات
التحالف السعودي سلسلة غارات
جويّة على معسكر التموين العسكري
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ِ
ع��ص��ر ج��ن��وب غ��رب��ي
المدينة وكليّة الطيران ،وغارتين
في الناحية الغربية من المدينة.
طائرات التحالف السعودي كانت قد
استهدفت مناطق متف ّرقة في مديرية
ِن � ْه��م بـ15غارة ج��وي��ة ،بالتزامن
م��ع م���ح���اوالت ال��زح��ف ال��واس��ع��ة
لقوات هادي با ّتجاه منطقتي القتب
والمدفون شمال المديريّة ،والتي
أوقعت عشرات القتلى والجرحى
بصفوفهم في المديرية نفسها شمال
شرقي العاصمة صنعاء.
وفي محافظة الجوف ،أفاد مصدر
عسكري عن تدمير الجيش واللجان
آليّة عسكريّة لقوات ه��ادي ومقتل

جميع أفراد طاقمها بمنطقة صبرين
في مديرية الخب والشعف شمال
المحافظة الصحراوية شرق البالد.
أ ّم��ا في محافظة م��أرب ،فقد ُقتل
وجرح ستة آخرون بانفجار
جند ّيان ُ
عبوة ناسفة استهدفت موكب قائد
معسكر اللواء  ،103التابع للرئيس
هادي العقيد ذياب القبلي في بوابة
المعسكر ذاته بمأرب شمال شرقي
اليمن.
على الحدود اليمنيّة السعوديّة،
أعلنت وزارة الدفاع اليمنيّة عن إطالق
القوة الصاروخيّة للجيش واللجان
صاروخا ً بالست ّيا ً على شركة أرامكو
السعوديّة بمنطقة جيزان.
وف����ي ن���ج���ران ،أط��ل��ق��ت ال��ق��وة
الصاروخيّة للجيش واللجان صلية
من صواريخ الكاتيوشا على موقع
رج�لا ال��س��ع��ودي مح ّققة إص��اب��ات
مدفعي
مباشرة ،بالتوازي مع قصف
ّ
للجيش وال��ل��ج��ان ع��ل��ى موقعي
السديس وأبوهمدان السعوديَّين.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1قرية في شمال سورية ،شهر ميالدي
2 .2دولة عظمى ،خالف النهار
3 .3نكون على رأس الوفد ،أجل ،وافق الرأي
4 .4من األشجار ،يقرأون
5 .5أعيقي الحركة ،بلدة لبنانية ،يبس الخبز
6 .6عاصمة فيتنام ،رتلنا
7 .7ورك ،من الطيور ،بلدة لبنانية
8 .8أسرق ،بشر
9 .9برز ،أوجاع ،باشر العمل
1010إلهة الصيد عند اليونان ،أضاء
1111من المخلوقات ،من القديسات
1212الوالي ،سهل

1 .1مصيف لبناني ،للتعريف
2 .2مدينة لبنانية ،مقاطعة في جنوب إيران
3 .3مصورين ،مدينة سومرية في العراق
4 .4الفرع الشمالي في دلتا الرين بهولندا ،أعطى من دون
مقابل ،نقيض قصر
5 .5للنفي ،شريان في العنق ،أهب
6 .6أوتوماتيكي ،مذنب شهير
7 .7رقد ،مسدس ،سجنك
8 .8القروض ،وشى ،بحر
9 .9أرض مرتفعة قليالً ،تزيّنا ،قادم
1010جامعة أميركية شهيرة ،صاهرناه
1111دولة أوروبية ،حرف أبجدي مخفف
ّ 1212
لطخ بالعار ،دولة عربية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،497682153 ،268351947
،184925376 ،351749268
،973416582 ،625837419
،519278634 ،746593821
832164795

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اوالن باتور  ) 2نجادل،
لسانها  ) 3دد ،ن��م��ازح ،م��ال 4
) يانب ،ليما ،ي ي  ) 5انارته،
الست  ) 6بهتان ،عايد  ) 7امل،

مماليك  ) 8بوسطن ،نيون ) 9
ول ،ايدوه ،شنا  ) 10لوار ،يالقي
 ) 11ينم ،ساير ،ماو  ) 12سرير،
بيادر.
عموديا:
 ) 1انديانا بوليس  ) 2ودان،

مولون  ) 3ال ،نابلس ،امس ) 4
ادنبره ،طار  ) 5نلم ،تتمني ،سي
 ) 6الهام ،ديار  ) 7الزي ،نابولي
 ) 8تسمحا ،هارب  ) 9وا ،العين
 ) 10رنم ،ساكيشيما  ) 11هايتي،
ون ،اد  ) 12بالي ،ديناصور.

 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).

