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تتمات  /ت�سلية
ف�شل التحالف ( ...تتمة �ص)9
ضرورة وضع حلول سياسية دائمة لألزمة العراقية،
التي تعتبر السبيل الوحيد لدحر ومحاربة «داعش»
اإلره��اب��ي ،كما أكد دعم الحكومة العراقية من أجل
التنفيذ الفعلي لعمليات اإلصالح الضرورية لتحقيق
المصالحة الوطنية.
المطالبة بدور فرنسي أكثر فعالية يتمثل بتزويد
فرنسا العراق بأسلحة ميدانية حديثة ومتطورة
تتالءم وطبيعة الحرب التي يخوضها العراق ضد
داع���ش ،ال��ى ج��ان��ب إرس���ال مدربين ومستشارين
عسكريين من القوات الخاصة الفرنسية وتوسيع
التعاون االستخباراتي بين العراق وفرنسا ،بخاصة
في ما يتعلق بتدفق االرهابيين األجانب عبر تركيا
واألردن إلى العراق وزي��ادة المعونات االقتصادية
لمواجهة االزمة اإلنسانية للنازحين العراقيين.
جاء انعقاد المؤتمر في العاصمة الفرنسية بعد
النشاط العراقي في العاصمة الروسية موسكو
الخميس الماضي ولقاء العبادي المسؤولين الروس
لبحث وتطوير العالقات بين البلدين وبخاصة ما
يتعلق بضرورة مساندة العراق ومده باألسلحة في
حربه ضد «داع��ش» ،يراها مراقبون أنها تمثل ورقة
ضغط على االدارة االميركية التي تنصلت عن وعودها
في تسليح العراق ومساعدته في حربه ضد تنظيم
«داع��ش» في وقت يخوض فيه العراق حربا ً شرسة
ضد الجماعات المسلحة وحاجته الى تنوع مصادر
التسليح وعدم االقتصار على دولة من دون اخرى.
فهل يكون ل��ل��دور ال��روس��ي عامل ايجابي لتحريك
الجهود الدولية لمحاربة «داعش»؟.

يسيطر على مساحات شاسعة من االراض���ي بين
البلدين مما استدعى الحكومة العراقية ال��ى طرح
موضوع معالجة حلول تدفق المسلحين األجانب إلى
العراق وذلك خالل مؤتمر باريس المصغر والمقرر
ف��ي الثاني م��ن ح��زي��ران وذل��ك بمشاركة  24دول��ة
لدول التحالف ضد تنظيم «داع��ش» وذلك لمراجعة
استراتيجيته بعد فشل آالف الغارات التي شنتها
مقاتالته خالل عشرة أشهر من وقف تقدم المقاتلين أو
الشاحنات المحشوة بالمتفجرات التي يستخدمونها،
المؤتمر ال��ذي يهدف ال��ى توحيد الجهود الدولية
لمكافحة االره��اب ،وآلية المساعدة التي يجب على
التحالف الدولي تقديمها في المجاالت العسكرية
واالغاثية واالنسانية.
وفي السياق ذاته أكد العبادي أن «حضورنا لمؤتمر
باريس للتحالف الدولی يأتی لحث هذه الدول على
الوقوف مع العراق» ،محذرا ً في الوقت ذاته من أن
«داعش اذا تمكن من السيطرة علی اجزاء من االرض
العراقية والعبور لدول الجوار فان تلك الدول لن تكون
في مأمن» .حيث أعلن ايضا ً أن تقدم جماعة «داعش»
االرهابية يشكل «فشالً للعالم بأسره» ،منددا ً بنقص
الدعم للعراق ال��ذي يتصدى للجماعات االرهابية
منذ عام والى اآلن ،حيث أكد «أهمية مساعدة الدول
للعراق في حربه ضد «داعش» ،كونه يخوض الحرب
لتخليص البلد والعالم من خطره وإرساء السالم في
العالم» ،الفتا ً الى أهمية أن يكون اإلع�لام العالمي
واضحا ً في محاربة التنظيم.
ومن جهة أخ��رى ،عبّر المتحدث باسم الخارجية
الفرنسية رومان ندال في بيان له ان «االجتماع يعكس
االرادة المشتركة لدحر االره���اب» .والتأكيد على

تدهور الحالة ال�صحية للأ�سير خ�ضر عدنان داخل �سجون العدو
تدهورت حالة األسير خضر عدنان الصحية
داخل سجون العدو «اإلسرائيلية» بعد إضرابه عن
الطعام منذ  28يوماً.
وأفاد نادي األسير الفلسطيني ،نقالً عن معلومات
من محامين أن حالة األسير خضر عدنان في تدهور
مستمر.
وقالت المتحدثة باسم النادي أماني سراحنة
«خ��ض��ر ه��ذه ال��م��رة ي��رف��ض أخ��ذ ال��م��ق��وي��ات ،وال
يتناول إال المياه ،إضافة إلى أنه اعتاد اإلضراب عن
الطعام».

كما أكدت رندة موسى ،زوجة المعتقل أن محاميا ً
من طرف الصليب األحمر أبلغها أن حالة زوجها
آخذة في التدهور ،خصوصا ً أنه يرفض تناول أي
مقويات.
ويوجد عدنان حاليا ً في مستشفى الرملة الذي
تخصصه سلطات العدو للمعتقلين الفلسطينيين.
وقالت موسى« :المحامي أبلغني أنه سينقل إلى
مستشفى داخل «إسرائيل» ألن ظروفه الحالية ال
تسمح ببقائه في الرملة».
وكانت الجامعة العربية قد نددت نهاية شهر

أي��ار في تقرير لها باالنتهاكات «اإلسرائيلية»
التي ترتكب بحق األسرى والمعتقلين في سجون
«إسرائيل».
وأكد التقرير أن هناك  6500أسير في سجون
العدو منهم  478أسيرا ً صدرت في حقهم أحكام
بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة ،كما
أن هناك  21أسيرة من بينهن قاصرتان ،و205
أطفال أحداث أيضا ً دون سن  ،18إضافة إلى 480
معتقالً إداري�اً ،و 16نائبا ً في المجلس التشريعي
الفلسطيني ووزيرين سابقين.

بشرى الفروي

المملكة الوهابية ( ...تتمة �ص)9
«عاصفة الحزم» ،ولفت الى أهمية تنفيذ قرار مجلس األمن
والعمل على إيجاد مسارات عملية للتسوية السياسية.
التحركات الدبلوماسية السعودية التي تشهدها
األطراف االقليمية باتت تؤكد أن السعودية تحاول اإليحاء
بأنها ال تزال معافاة وق��ادرة على ريادة المشهد العربي
على رغم مشاكل الحكم واالره��اب الدائرة في أراضيها،
وهنا تسعى المملكة الوهابية بأدواتها اإلرهابية حفظ
ماء وجهها في اليمن وتستخدم الملف السوري كجسر
للعبور ال��ى ضفة تحميها من الوحش الداعشي الذي
صنعته بأيديها سيما أنها كانت الربيب األول لـ«القاعدة»
و«النصرة» والحاضن األساس للفكر الوهابي ورسائله
التكفيرية ،فتحاول التمسك بقوة إقليمية تمر بمراحل
هبوط في منحنى قوتها القومية والتي انعكست على
دورها اإلقليمي كالدولة المصرية لتبقى سورية الحاضرة
دائما ً عند السعوديين نظرا ً الى بقائها ام المعارك.

وكشف الجبير عن وجود جهود الستئناف المفاوضات
السياسية ف��ي اليمن على أرض��ي��ة وج��ود اجتماع في
جنيف إضافة الى استمرار المشاورات بين االمم المتحدة
والحكومة اليمنية لتحديد موعد لهذا االجتماع بهدف تنفيذ
قرار مجلس االمن الرقم .2216
وق��ال شكري ب��دوره ،إن مصر ج��زء من تحالف دعم
الشرعية في اليمن.
ووصف المتحدث الرسمي للخارجية المصرية السفير
بدر عبد العاطي من جانبه ،زي��ارة عادل الجبير لمصر
بالمهمة ،مؤكدا ً أنها تعكس تنامي التنسيق بين البلدين
باعتبارهما ركيزة أساسية في العمل العربي المشترك،
مشيرا ً إلى أن استمرار التشاور والتنسيق بات ضرورة،
بخاصة ح��ول الملفات اإلقليمية والدولية ،وف��ي إطار
التنسيق المشترك لما يدور في المنطقة العربية وعمليات
اإلرهاب التي تضرب عموم المنطقة وأكد عبدالعاطي أن
اليمن موضوع مهم ،باعتبار أن البلدين مشتركان في

لمى خيرالله

«الن�صرة» التركية ( ...تتمة �ص)9
الوهابية التي وصفها الرئيس بشار األسد في 18
نيسان الماضي بأنها «أساس كل االرهاب في العالم»
وب���أن «جبهة ال��ن��ص��رة» والحكومة والمؤسسات
واالستخبارات التركية كانت كلهت تصرف وكأنها
جيش واح��د ف��ي معركة «إدل���ب» ،فاالستراتيجية
التركية الداعمة لإلرهاب تنتظر ما هو مقبل من تطورات
تشكل ثقالً حاسما ً في مصير أردوغان ومكانته ونتائج
انتخاباته التي ستحسم وضعه الداخلي ووضع
«حديقته الخلفية» في الشمال السوري التي تخوض
المعارك العسكرية التدميرية نيابة عن تركيا وبوكالة
حصرية ،لهذا فإن ماء «النصرة» كماء «داعش» يصب
في الطاحونة التركية التي تتقاطع «وهابياً» مع
التمدد العسكري لإلرهاب في استراتيجية التمدد
على خطوط الجغرافيا اإلقليمية وقبض األثمان،
فاالنتخابات التركية ونتائجها في الداخل التركي
سترمي بثقلها على نشاط «ال��ن��ص��رة» ،خصوصا ً
بعد فضيحة شاحنات األسلحة في بداية عام 2014
التي زودت بها تركيا تنظيم «النصرة» اإلرهابي وما
يتفاعل داخليا ً من هذا الموضوع ليصبح ورقة تجاذب
سياسي داخلي على عتبة االنتخابات التركية بعد
تهديد أردوغان علنا ً صحيفة «جمهورييت» التركية
التي كشفت الفضيحة في األول من الشهر الجاري ،مما
سينعكس على نشاط «النصرة» العسكري المرتبط
بأجهزة االستخبارات التركية لوجستيا ً وتكتيكيا ً
برابط أو ثقته الواليات المتحدة بحبال المال النفطي
الخليجي والتغطية اإلعالمية والسياسية الدولية،
ليكون سير األم��ور قابعا ً بين آم��ال ح��زب العدالة

والتنمية في قبض ثلثي البرلمان التركي الذي تحزبت
له المعارضة واألح��زاب المتحالفة معها في جبهة
واحدة من الكرد واألرمن وغيرهم ،وبين ما يخيم من
أج��واء التراجع التي ب��دأت تتسم معالمها في األفق
ليتجسد مشهد آم��ال الفوز التركي في االنتخابات
باط ّراد إندفاع أردوغان نحو التشكيل السياسي الجديد
للحكم في تركيا الذي سيترافق مع إعادة «األتاتوركية»
التي تعيد إمالء الفراغ العسكري في نشاط التنظيمات
اإلرهابية التي تحصد في مسعاها أوراقا ً أستراتيجية
تركية في خريطة المنطقة الجيوسياسية ،لكن مشهد
اإلنكفاء جرت به أقالم الكثيرين من المحللين لجهة
ما يتمثل من مفاجئة حقيقية دراماتيكية ستحل
بالوضع «األردوغاني» وعبره إلى الوضع العسكري
«للنصرة» اإلرهابية ،وما سيتغير من مشاهد القراءة
السياسية «التبيضية» التي تسعى إليها دول الحلف
الغربي ـ العربي المعادي لمحور المقاومة الذي غير
قواعد االشتباك اإلقليمية واالستراتيجية التي سترسم
جوارا ً إقليميا ً سوريا ً جديدا ً يضع «العدالة والتنمية»
مع ظهرها اإلرهابي في المشهد العسكري والسياسي
أمام «جيوبوليتيك» يفرض حسابات دقيقة وأثمانا ً
جديدة ٌتقرب آجال من ذهب بعيدا ً في العداء لمحور
المقاومة الذي بدأ يبدل موازين القوة العسكرية التي
ستكبح الكثير من المشاهد التي ترغب في أن تكون
على صدر المواجهة العسكرية المنتشرة على ضفتي
نهاية حزيران السياسية الدولية.

فاديا مطر

الب�شير
ي�ؤدي اليمين
الد�ستورية
رئي�س ًا لل�سودان
أدى الرئيس السوداني عمر
حسن البشير ،أمس ،اليمين
الدستورية لفترة رئاسية
جديدة في جلسة برلمانية
بالخرطوم.
وأك���د البشير استعداده
للحوار م��ع ال���دول الغربية
وذل��ك ف��ي كلمة ألقاها أم��ام
البرلمان بعد أدائ��ه اليمين
ق��ائ�لاً« :سيسعى ال��س��ودان
ب���إذن ال��ل��ه وب��ق��ل��ب مفتوح
الستكمال الحوار مع ال��دول
الغربية حتى تعود العالقات
إلى وضعها الطبيعي».
وحضر مراسم التنصيب
زعماء أفارقة وعرب من بينهم
الرئيس المصري عبدالفتاح
ال��س��ي��س��ي واألم���ي���ن ال��ع��ام
لجامعة الدول العربية نبيل
العربي.
وك��ان البشير ق��د ف��از في
ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة التي
أجريت في نيسان بحصوله
ع��ل��ى  94ف���ي ال��م��ئ��ة من
األصوات.
وه��ذه هي أول انتخابات
ت��ج��ري ف���ي ال���س���ودان منذ
انفصال الجنوب عنه عام
 2011إال أن ال��ع��دي��د من
ش��خ��ص��ي��ات ال��م��ع��ارض��ة
قاطعتها.

الفروف يقول ( ...تتمة �ص)9
ض��رورة الحل السياسي لألزمة في سورية وإن��ه��اء المعاناة
اإلنسانية فيها داعيا ً المجتمع الدولي الى بذل جهود متواصلة
لوقف تنقل اإلرهابيين بين العراق وسورية.
وأكد العبادي في مؤتمر صحافي أمس في باريس في ختام
اجتماع يعقده «التحالف ضد داعش» ،استمرار حصول «داعش»
على الدعم المالي من خالل تهريب النفط وبيع اآلثار سرا ً عبر
أشخاص ودول ،واصفا ً هذه العملية بالجريمة الدولية ويجب أن
يقف المجتمع الدولي والتحالف الذي تقوده واشنطن ضدها.
ولفت العبادي إلى أن «داعش» لم يؤسس في العراق ،بل نما
وتأسس في سورية وما زال يمتد من خارج األرضي العراقية،
مبينا ً أن دور التحالف الدولي يتمثل في وقفة صارمة ضد مسلحي
التنظيم اإلرهابي لما يمثله من خطر على العالم بأسره.
كما أبرز رئيس الحكومة العراقية أن الوضع السوري يحتاج
إلى حل الرتباطه بتطور «داع��ش» ،مضيفا ً أن مهمة التحالف

األراضي السورية.
وق��ال الف��روف «إننا لسنا ضد جهود التحالف ال��ذي تقوده
الواليات المتحدة في إطار محاربة «داعش» ولكن ذلك يجب أن
يجري عبر مجلس األمن الدولي كما أنه من الخطأ تنفيذ قصف في
األراضي السورية من دون إذن من دمشق».
وأضاف« :يجب أن يكون هناك تنسيق مع الحكومة السورية
من اجل مواجهة تنظيم «داع��ش» وما يبعث على األسف هو أن
شركاءنا االميركيين ال يمكنهم فعل ذلك السباب ايديولوجية».
وردا ً على سؤال حول امكانية تأييد روسيا العمال عسكرية
برية يمكن أن تقوم بها الواليات المتحدة في بلدان الشرق األوسط
بهدف نشر االستقرار قال الفروف« :هل تعتبر أن القوات االميركية
هي القوات الوحيدة التي يمكنها أن تقوم بذلك ،فقد كانت هذه
القوات في أفغانستان وكانت في العراق ولننظر اآلن الى أين
وصل العراق وأفغانستان».

وقواته تكمن في منع تسرب مقاتلي «داعش» من سورية ومن دول
مجاورة إلى األراضي العراقية.
وفي السياق ،قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس،
إن الحرب ضد «داع��ش» ستكون طويلة األم��د ،مشيرا ً ال��ى أن
جهود التحالف تركزت على محافظة األنبار لتحرير الرمادي وأن
االستقرار في العراق لن يتحقق إال مع عملية انتقال سياسي في
سورية بحسب تعبيره.
وبخصوص األزمة السورية ،قال فابيوس أنه من الضروري
تجنب وقوع سورية في فوضى عارمة ،متمسكا ً بمبدأ االنتقال
السياسي ،الذي قال إنه سيساعد في مواجهة «داعش».
ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف مجلس األمن
الدولي إلى اتخاذ خطوات تمكنه من كشف الذين يشترون النفط
من تنظيم «داعش» اإلرهابي مؤكدا ً ضرورة الحصول على موافقة
الحكومة السورية قبل تنفيذ أي قصف لمواقع التنظيم على

العدوان ي�ستهدف ( ...تتمة �ص)9
وكان مصدر أكد نقل عن مصدر عسكري يمني أن الجيش واللجان الشعبية قصفا ثالثة معسكرات
وخمسة مواقع سعودية في جيزان بالصواريخ والقذائف.
واستهدفت القوات األمنية اليمنية سيارة عسكرية سعودية في ظهران الجنوب ما أدى الى إصابتها
بنحو مباشر وسقوط قتيل وعدد من الجرحى.
كما قصفت القوات اليمنية جمرك الطوال السعودي قبالة مديرية حرض بمحافظة حجة ومواقع
سعودية في محور علب  -باقم ومقر قيادة حرس الحدود السعودي ومخزن أسلحة.
سياسياً ،قال الناطق باسم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من الرياض راجح بادي إن

مشاورات مكثفة تجري لعقد الحوار اليمني  -اليمني خالل اسبوعين في جنيف .وشدد على تمسك
الحكومة بالقرار الدولي ألفين ومئتين وستة عشر .يأتي هذا الموقف بعد لقاءات أجراها المبعوث
األممي الى اليمن في صنعاء والرياض مع مسؤولين يمنيين وسعوديين.
مراسل الميادين في موسكو نقل عن مصادر رسمية روسية أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز
سيزور موسكو منتصف الشهر الجاري لبحث العالقات الثنائية وتطورات المنطقة ال سيما في اليمن.
وقد أعلنت روسيا إرجاء توقيع اتفاقية التعاون النووي بين موسكو والرياض والتي كانت مقررة اليوم
الى حين زيارة الملك الى موسكو.

تدريب �صهيوني ( ...تتمة �ص)9
وتوجه المستوطنون بموجبها ف��ورا ً إل��ى المنطقة اآلمنة
القريبة ،وفق بيان الجبهة الداخلية «اإلسرائيلية» ،في سياق
التدريب القطري الواسع المعروف باسم «نقطة تحول ،»15
للجبهة الداخلية في جيش اإلحتالل .ويحاكي هذا التدريب
وقوع عدد كبير من الصواريخ على كيان العدو ،وسيستمر الى
غد.
وكان التدريب الواسع «نقطة تحول» انطلق ،بعد أن أنهت
قيادة الجبهة الداخلية «اإلسرائيلية» ،كافة االستعدادات
والتحضيرات والتجهيزات الخاصة بالتدريب ،بمشاركة
الجيش والشرطة ،وخدمات اإلسعاف واإلطفاء ،وال��وزارات

ويأتي هذا التدريب ضمن هذا التوجه ،على أثر الحرب الثانية
على لبنان عام  ،2006حيث بدأ جيش العدو يفكر جديا ً في
إخالء السكان من مناطق الشمال وخط النار في الحرب المقبلة،
بخاصة في ظل تقديرات عسكرية ،بأن الحرب المقبلة ،سوف
يحاول فيها حزب الله احتالل مناطق في شمال «إسرائيل»،
ويقوم الحزب بالتدريب واإلعداد للتسلل إلى الشمال استعدادا ً
للحرب المنتظرة ،والذي بات يفرض على جيش العدو ،عمليات
إخالء للسكان من خط النار ،بخاصة لما شهدته الحرب الثانية
على لبنان ،من نزوح للسكان من مناطق التماس والقريبة من
الحدود اللبنانية.

والسلطات المحلية ،لفحص الجاهزية في التعامل مع حاالت
وأوضاع الطوارئ ،مع التشديد على محاكاة تعرض «إسرائيل»
لضربة صاروخية مكثفة.
وقام الجيش «اإلسرائيلي» المعادي ،للمرة األولى ضمن هذا
التدريب العسكري الموسع «نقطة تحول  ،»15بتدريب ميداني
إلخالء السكان أثناء الحرب على الجبهة الشمالية مع لبنان،
ليحاكي تسلل عدد كبير من مقاتلي حزب الله إلى المناطق
«اإلسرائيلية» من جنوب لبنان ،وكيفية اخالء السكان أثناء
المعارك التي تشهد عمليات عسكرية ،وحضر هذا التدريب وزير
الجيش موشيه يعالون ،وقائد الجبهة الداخلية يؤال ستريك.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1م��ن مشاهير ال��ش��ع��راء الفرنسيين وزع��ي��م الحركة
الرومنطيقية ،أبو البشرية
2 .2للتفسير ،بحيرة مالحة وسط التبت
3 .3دولة أميركية ،نفيس
4 .4ظهر من بعيد ،ناعم الملمس
5 .5دولة أفريقية ،أهدما البناء
6 .6نعم (باألجنبية) ،ظلم ،هيا
7 .7أكبر جزيرة في أرخبيل أدميرلتي ،كبر وتطور
8 .8مقياس مساحة ،عاصمة آسيوية ،ربط وش ّد
9 .9شالالت على مجرى الكونغو ،إخترع
1010ما ينخل به الحنطة ،بس
1111علة ،ضمير متصل ،ألوم
1212الفتى ،صاح التيس

1 .1أهم مدن جزر كناريا ،عمر
2 .2قصر ،أشك باالمر
3 .3عاصمة بورما ،جزيرة إيطالية
4 .4عسل ،والية أميركية
5 .5حصل على ،مدينة إيطالية
6 .6ترقدان ،دولة آسيوية
7 .7يرجو ،يتبع
8 .8وشى ،منزل ،بلدة لبنانية
9 .9تحسد اآلخرين على نعمتهم ،ح ّل محل ،حرف جر
1010أدعمهم ،تخاف من
1111أوطان ،مدينة تركية قرب بحيرة وان
1212حمام بري ،طعم الحنظل ،إحسان

7
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8
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،425837691 ،316945278
،637514982
،978126453
،852769134
،194382567
،289453716
،561278349
743691825

{حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1نهر الكلب ،نبأ  ) 2يانس،
ربحنا  ) 3ون ،أس��م��ن ،ردود ) 4
أوالي ،ايسالي  ) 5ويل ،نانسي ،نم 6
) عرين ،دست  ) 7اليت ،ايل ،رهن ) 8

يلو ،المانيا  ) 9اسنده ،وني ،نب 10
) نم ،ردمت ،ورود  ) 11زامبيا ،ينتف
 ) 12نعت ،ناي ،برد.
عموديا:
 ) 1نيو اورليانز  ) 2هانوي،
السمان  ) 3رن ،العيون ،م��ع ) 4

اسأل ،رت ،دربت  ) 5سيني ،اهدي
 ) 6كرم ،انال ،مان  ) 7لبنان ،يموت
 ) 8بح ،يسدالن ،ي ي  ) 9نرسيس،
نيون  ) 10ن��ادل ،ت��ري ،رت��ب ) 11
وان ،هانوفر  ) 12الديمان ،بد.

 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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San Andreas
فيلم تشويق بطولة الكسندرا
داداريو اخراج براد بايتون .مدة
ال �ع��رض  114دق �ي �ق��ة،ABC( .
الس س��ال�ي�ن��اس ،اب� ��راج ،سينما
س� �ي� �ت ��ي ،اس� � �ب � ��اس ،س �ي �ن �م��ال،
غاالكسي).
Maggie
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب��ط��ول��ة ارن ��ول ��د
ش� ��وازي � �ن � �غ� ��ر اخ� � � � ��راج ه� �ن ��ري
ه ��وب� �س ��ون .م � ��دة ال � �ع� ��رض 95
دق�ي�ق��ة ،ABC ( .اب� ��راج ،سيتي
ك��وم��ب��ل��ك��س ،ف� ��وك� ��س ،سينما
سيتي).
Tomorrowland
ف�ي�ل�م�ت�ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ج ��ورج
كلوني من اخراج براد بيرد .مدة
ال �ع��رض  130دق �ي �ق��ة،ABC( .
الس س��ال�ي�ن��اس ،اب� ��راج ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Dany Collins
فيلم كوميدي بطولة ميليسا
ب� �ي� �ن ��وي� �س ��ت م � ��ن ارخ � � � ��اج دان
ف��وغ �ي �ل �م��ان .م ��دة ال �ع��رض 106
دق��ائ��ق ،ABC( .سينماسيتي،
سينمال ،فوكس ،اسباس).
Poltergeist
ف� �ي� �ل ��م رع � � ��ب ب � �ط� ��ول� ��ة س� ��ام
روك��وي��ل م��ن اخ��راج غيل كينان.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
الس س��ال �ي �ن��اس ،سينماسيتي،
سينمال ،فوكس).
Survivor
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة ميال
ج��وف��وف�ي��ش م��ن اخ ��راج جايمس
ماك تيغو .مدة العرض  96دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
كونكورد ،غاالكسي ،فوكس).

