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تتمات  /ت�سلية
القبائل تفجر ( ...تتمة �ص)9

وكان الطيران السعودي شنّ غارات استهدفت
منازل المواطنين في منطقة وادي صبر مخلفا ً
عددا ً كبيرا ً من الضحايا ودم��ارا ً هائالً في المنازل
والممتلكات .وسارع السكان الى انتشال الضحايا
من تحت االنقاض بعد أن دمرت الغارات سبعة
منازل على االقل.
وفي حصيلة سابقة استشهد  40مواطنا ً وأصيب
العشرات جراء قصف طيران العدوان السعودي
لعدد من المحافظات أول من أمس األربعاء.
وأوضح مصدر أمني مسؤول في تصريح لوكالة
األنباء اليمنية «سبأ» أن  30مواطنا ً استشهدوا
وأصيب  8آخ��رون في غ��ارات لطيران العدوان
ال��س��ع��ودي على منطقة صبر بمديرية سحار
محافظة صعدة ،مشيرا ً إلى أن هذا القصف أدى إلى
تهدم منازل المواطنين وتضرر عدد آخر منها.
وفي سياق آخر ،سيطر مقاتلو اللجان الشعبية
على منطقة اليتمة التابعة للجوف ،بعد معارك
عنيفة ضد مسلحين من ح��زب «ﺍﻹﺻﻼﺡ» ،كما
توغلت ﻗﻮﺍﺕ الجيش ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ،بنحو  10كلم في
االراض��ي السعودية ،ﺑﺎﺗﺠﺎه منطقة ﺻﺒﻴﻪ ،فيما
دارت مواجهات بين الجيشين احتدمت في منطقة
ﺻﺎﻣﻄﺔ ،تزامنا ً مع ﻗﺼﻒ الجيش لشبكة اإلتصاالت

في موقع ﺍﻟﻤﺤﺎﺯﻳﻒ ﺑﻨﺠﺮﺍﻥ.
هذه اإلنجازات اليمنية ،والتقدم باتجاه المواقع
السعودية ،تأتي ردا ً على مواصلة طائرات العدوان
السعودي غاراتها على المدنيين في المناطق
السكنية ،حيث تعرضت منطقتي خ��ور مكسر
والعريش وشبكة االت��ص��االت ف��ي جبل الحديد
بمحافظة ع��دن إل��ى ستة غ��ارات ،فيما استهدف
الطيران المعادي منطقتي المنصورة والشيخ
عثمان ،خصوصا ً بعد تأمين اللجان الشعبية
لمدينة الصالح وم��ف��رق الشعب ومدينة انما
الفاصلة بين البريقة والمنصورة.
اما في تعز ،فقد تمكن الجيش اليمني واللجان
الشعبية من التقدم في منطقة الشماسي وتأمينها
وتطهير ثالثه ش���وارع ،في وق��ت تعرض شارع
الستين وسط المدينة إلى سلسلة غارات لطيران
العدوان السعودي.
وكان الجيش اليمني وقوات اللجان الشعبية
سيطرا على منطقة اليتمة بمحافظة الجوف شمال
البالد بعد معارك مع عناصر «القاعدة».
وفي وسط البالد سيطرت القوات اليمنية على
موقعين عسكريين في منطقة الجدعان بمحافظة
مأرب فيما قصف الطيران السعودي مناطق كوفل

ع�شرات القتلى ( ...تتمة �ص)9
وال��زور والجفينه وال��دش��وش في المحافظة كما
تقدمت القوات االمنية في محافظة عدن جنوب
البالد لتحرير ميناء المنصورة من الجماعات
التكفيرية.
وقصف الجيش واللجان الثورية بالصواريخ
شبكة االتصاالت في موقع المزحاف العسكري في
جيزان السعودية.
وقصفت القوات اليمنية مواقع عسكرية ّسعودية
في منطقة ظهران جنوب محافظة عسير جنوب
المملكة بصواريخ زلزال محلية الصنع والعشرات
من صواريخ غراد المعدّلة.
وأصابت الصواريخ موقع الحمامة العسكري
القريب م��ن منفذ علب ال��ح��دودي ف��ي ظ��ه��ران ما
أدى إل��ى سقوط إص��اب��اتٍ ف��ي صفوف الجيش
السعودي.
كما استهدفت القوات اليمنية معسكرا ً لآلليات
العسكرية السعودية خلف مركز علب بعشرات
الصواريخ من ط��راز غ��راد المعدّلة ،ما أدّى إلى
أضرار مادية كبيرة.
موقعي تويلق وال��ـ أم بي
�وات
واقتحمت ال��ق�
ّ
سي وص��ادرت ع��ددا ً من األسلحة السعودية من
داخلهما.

العفو الدولية ( ...تتمة �ص)9
وأوضح نائب مدير برنامج الشرق األوسط
وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد
بومدوحة ،أن المنظمة تتبعت تصريحات الشيخ
علي سلمان منذ سنوات ،ونحن على علم بأن
الشيخ علي سلمان وجمعية الوفاق وبعض

الجمعيات االخ���رى التي واف��ق��ت على وثيقة
المنامة ،فيها توضيح عن رؤيتها وبالخصوص
عن استخدام العنف ،فهذه المنظمات وخصوصا ً
الوفاق دائما ً تؤكد على السلمية.
وأض���اف أن منظمة العفو الدولية تتبعت

تصريحات الشيخ علي سلمان ولم تر فيها أي
ن��داء الستخدام العنف أو للتلويح باستخدام
العنف ،ومن هذا المنطلق تبنت منظمة العفو
ال��دول��ي��ة الشيخ علي سلمان كسجين رأي،
وطالبت وستبقى تطالب باإلفراج الفوري عنه.

م�ساع ُعمانية ( ...تتمة �ص)9
يأتي ذلك في ضوء استمرار المشاورات التي
يشارك فيها وفد من الحوثيين في سلطنة عمان
التي تقود حراك تسعى من خالله الى ايجاد حل
سياسي ل�لازم��ة اليمنية ،وي��ؤك��د المراقبون ان
سلطنة عمان التي تقود هذا الحراك في امكانها
ان تمارس دورا ً حقيقيا ً في حل االزم��ة بالتعاون
مع الواليات المتحدة االميركية التي كان لها دور
حاضر في األزمة اليمنية من خالل االعالن االميركي
الصريح عن الدعم االستخباراتي واللوجستي
لـ«عاصفة الحزم» التي فشلت في تحقيق اهدافها
المعلنة وغير المعلنة .
فواشنطن التي ادركت ان السعوديين ال يملكون
استراتيجية حقيقية لتحقيق اهدافهم السياسية
في اليمن ،باتت تسعى للعب دور آخر من خالل
الوساطة بين االط��راف المتنازعة ،فدخلت طرفا ً

في محادثات تقريب وجهات النظر للحوار المزمع
عقده في جنيف بين الحكومة اليمنية والحوثيين،
وعلى ضوء هذا الحراك أجرى مسؤولون اميركيون
محادثات مع الحوثيين في سلطنة عمان وهذا
ما اكدته ماري هارف مستشارة وزير الخارجية
االميركي لالتصاالت االستراتيجية في  3حزيران
حيث قالت إن مساعدة وزي��ر الخارجية لشؤون
الشرق االدن��ى آن باترسون أج��رت لقاءات عدة
مطلع االسبوع الحالي بسلطنة عمان ومع االطراف
اليمنية بمن فيهم الحوثيون.
ويؤكد المراقبون ان الصراع في اليمن بات شكالً
من اشكال الصراعات التي ال يمكن حلها عسكرياً،
فقوة الحوثيين فاجأت الطرف المعادي لهم ،وحققوا
العديد من المكاسب على االرض ،لذا بات ال بد من
السعي ال��ى الحلول الدبلوماسية التي ستشكل

مخرجا ًلهذا الصراع وعلى ض��وء ذل��ك ب��دأ حراك
لبعض الدول منها سلطنة عمان اليجاد حل سياسي
لالزمة اليمنية ،وتراجع هادي عن عدم المشاركة في
حوار مع الحوثيين إال بعد تسليم سالحهم.
فمع تراجع ه��ادي عن شروطه التي وضعها
للجلوس مع الحوثيين ومع المساعي التي تبذلها
سلطنة عمان ،التي يدرك العديد من الدول االقليمية
صدقية الحكومة العُ مانية وسعيها ال��دائ��م من
اجل ايجاد مخارج سلمية لبعض االزم��ات ،يبقى
السؤال هل سنشهد نهاية لـ«عاصفة الحزم» وتقبل
السعودية بالحوثيين كجزء اساسي في السلطة
الحاكمة في اليمن ويتم اعالن توقف الحرب على
الشعب اليمني قبل شهر رمضان؟ سؤال ستجيب
عنه مجريات األحداث المقبلة.

ناديا شحادة

م�صر� :سجن  51من م�ؤيدي «الإخوان»
قضت محكمة الجنايات في مدينة
سوهاج جنوب مصر ،أمس ،بسجن 51
من أعضاء ومؤيدي جماعة اإلخ��وان
المسلمين المحظورة في البالد.
وق��ال مصدر قضائي إن المحكمة
عاقبت  42بالسجن المشدد  10سنوات
و 3بالسجن  5سنوات و 6بالسجن 3
سنوات ،مضيفا ً أنها برأت  3متهمين.
وت��ت��ص��ل ال��ت��ه��م ال��م��وج��ه��ة إليهم
باحتجاج نظمه «اإلخوان المسلمون»
في سوهاج في كانون الثاني 2014
تحول إلى العنف.
وق��ال��ت السلطات إن  4أشخاص
قتلوا فيه وأص��ي��ب ع��دد آخ��ر بينهم
ضابط شرطة كبير.
ومنذ ع��زل الرئيس السابق محمد
م��رس��ي ف���ي م��ن��ت��ص��ف  2013بعد
اح��ت��ج��اج��ات شعبية ح��اش��دة على
حكمه ال��ذي استمر عاما ً نظم أعضاء
ومؤيدون للجماعة احتجاجات تحول
كثير منها إل��ى العنف وقتل وأصيب
فيها آالف األشخاص أغلبهم محتجون
وبينهم رجال شرطة ومواطنون ال صلة
مباشرة لهم بالصراع.

وأض����اف ج���ودت أن «مقاتلي
النخبة أن��ه��وا تدريبات عسكرية
مكثفة في عمليات القنص وقتال
ال���ش���وارع وم��ع��ال��ج��ة ال��ع��ج�لات
المفخخة وال��ه��ج��م��ات المظلية
واقتحام الثكنات المحصنة» ،مؤكدا ً
أن��ه��م «سيتولون مهمات قتالية
خاصة ضد أهداف منتخبة للتنظيم
اإلره��اب��ي ف��ي ال��رم��ادي ومناطق
أخرى» ،بحسب تعبيره.
وف��ي اإلط���ار نفسه ق��ال العقيد
حميد الشندوخ ،وهو ضابط كبير
ف��ي ش��رط��ة محافظة األن���ب���ار ،إن
ساعة الصفر ل��م تعلن حتى اآلن
القتحام مدينة الرمادي ،مشيرا ً الى
أن القوات األمنية تعمل حاليا ً على
تضييق الخناق األمني على مسلحي
تنظيم «داعش» في الرمادي.
وق�������ال ال���ع���ق���ي���د ال���ش���ن���دوخ
لـ»األناضول»« :إن القوات األمنية
تواصل تعزيز قطعاتها وقطعات
الحشد الشعبي في المنطقة الغربية
م��ن مدينة ال��رم��ادي ،فيما ع��ززت
القوات األمنية الحواجز في المنطقة
الشرقية من المدينة».
وجدير بالذكر أن تنظيم «داعش»
سيطر على ال��رم��ادي بالكامل في
أيار الماضي ،وكذلك على المقرات
األمنية وال��دوائ��ر الحكومية ،فيما
انسحبت القوات األمنية إلى قاعدة
«الحبانية» الجوية شرق الرمادي.
وع��ل��ى رغ���م خ��س��ارة «داع���ش»
للكثير م��ن المناطق ال��ت��ي سيطر
عليها العام الماضي في محافظات
ديالى (ش���رق) ،ونينوى وصالح
الدين (شمال) ،لكنه ما زال يسيطر
على أغلب مدن ومناطق األنبار التي
يسيطر عليها منذ مطلع عام .2014
وك��ان قتل أكثر من  60عنصرا ً
من تنظيم «داعش» شرق الرمادي
وشمال تكريت في العراق على يد
ق��وات الشرطة والحشد الشعبي،
بينما تمكن التحالف ال��دول��ي من

تدمير موقع إلنتاج سيارات مفخخة
بالحويجة.
وأع��ل��ن مسؤولون عراقيون أن
م��وق��ع�ا ً مهما ً لتجهيز ال��س��ي��ارات
ال��م��ف��خ��خ��ة ال���ت���ي ي��س��ت��خ��دم��ه��ا
المتطرفون ُد ّم��ر بالكامل في غارة
جوية أول من أمس عند مدخل مدينة
الحويجة شمال بغداد.
وأوضح المسؤولون أن التحالف
ال��دول��ي نفذ ال��غ��ارة على الموقع
ال��م��ذك��ور ال����ذي ك���ان يستخدمه
تنظيم «داعش» المتطرف لتفخيخ
السيارات ،ما أوقع العديد من القتلى
بين المتطرفين ،إضافة إلى مقتل
وجرح مدنيين.
وقال عقيد عراقي إن الموقع الذي
دمرته الغارة هو «األك��ب��ر» لتنظيم
«الدولة» في العراق لتجهيز السيارات
المفخخة التي تعتبر من أكثر الوسائل

دموية التي يستخدمها «داعش».
م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت قيادة
الشرطة االت��ح��ادي��ة ع��ن مقتل 13
«إرهابياً» شرق مدينة الرمادي ،فيما
أشارت إلى تدمير ثكنة لـ«داعش»
في صالح الدين.
وق��ال قائد الشرطة االتحادية
الفريق رائد شاكر جودت في بيان
له إن «كتيبة صواريخ الكورنيت
الحرارية دمرت عجلة للعدو تحمل
مدفعا ً رشاشا ً أحاديا ً في المنطقة
العسكرية بصالح ال��دي��ن» ،مبينا ً
أن «كتيبة ال��راج��م��ات تمكنت من
استهداف ثكنة للعدو وتدميرها
ب��ال��ك��ام��ل ب��ع��د ورود معلومات
استخبارية تشير إلى اجتماع لعدد
من قادة التنظيم داخل الثكنة».
يذكر أن رئيس مجلس محافظة
األنبار صباح كرحوت حذر األربعاء

من كارثة إنسانية في المحافظة
وجنوب البالد بعد إغ�لاق تنظيم
«داع���ش» س��دة ال��رم��ادي ،وطالب
ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل��ل��ق��وات المسلحة
ب���اإلس���راع ف��ي ت��ح��ري��ر ال��رم��ادي
واستعادة السدة.
يذكر أن مقاتلي الحشد الشعبي
من قبيلة العبيد تمكنوا أمس من قتل
 6عناصر من تنظيم «داع��ش» في
اشتباكات بمنطقة ربيضة بالقرب
م��ن سلسلة جبال حمرين شمال
شرقي مدينة تكريت.
وأعلن إعالم هيئة الحشد الشعبي
ع��ن مقتل  10عناصر م��ن تنظيم
«داعش» بكمين نفذه عناصر الحشد
شمال تكريت .وأضافت الهيئة أن
«ط��ي��ران الجيش شن غ��ارات على
مقر لتجمع الدواعش جنوب شرقي
القضاء».

الجي�ش يتقدم ( ...تتمة �ص)9
وأضاف« :التحالف لم يقصف «داعش» في محيط الحسكة ولم يقترب
منه بل قصف المناطق األخرى التي تتحرك فيها وحدات الحماية كرأس
العين تل تمر وغيرها والطيران السوري هو الوحيد الذي يقصف سواء في
الشدادي أو في ساحة المعركة قرية الداودية والمجبل وفي أكثر من موقع
آخر».
وفي السياق ،قال مسؤول تركي إن أكثر من ثالثة آالف سوري فروا الى تركيا

منذ يوم األربعاء بسبب اشتباكات بين تنظيم «داعش» والمقاتلين األكراد في
مدينة تل ابيض في محافظة الحسكة السورية.
وأضاف المسؤول التركي إن  3337من السوريين عبروا الى تركيا خالل
أقل من يومين لتفادي االشتباكات وغارات القصف التي يشنها تحالف تقوده
الواليات المتحدة ضد تنظيم «داعش» ،مشيرا ً الى أنه يجري تسجيل السوريين
وفحصهم طبيا ً في معبر أقجة قلعة الحدودي.

الكاتب ال�صحافي را�سم عبيدات يحا�ضر
عن «الثورات العربية وانعكا�ساتها على الواقع الفل�سطيني»
ح��اض��ر ال��ك��ات��ب الصحافي راس���م عبيدات
في قاعة انشطة جامعة الخليل ،وبدعوة من
ن��ادي طلبة العلوم السياسية عن «ال��ث��ورات
العربية وانعكاساتها على الواقع الفلسطيني»،
رأى فيها أن ال��ث��ورة هي تعبير عن صراعات
اجتماعية عميقة ،لها فكرها وفلسفتها وروحها
الخاصة ،وتمتلك ادواتها المعرفية والسياسية
واأليديولوجية إضافة ال��ى أدوات��ه��ا الطبقية
للتعبير عن رؤيتها وبرنامجها البديل ،وهي
ال تعني بأي حال من األح��وال تمردا ً اجتماعيا ً
كبيرا ً قائما ً على الفوران العاطفي والوجداني،
غير المستند الى مرجعية فكرية ورؤيا فلسفية،
وعدم وجود حاضنة وحوامل تنظيمية له ،ناهيك
عن غياب العقل القيادي والمدبر ،وما حدث في
العالم العربي وما يحدث اآلن بدءا ً من «الثورة
التونسية» وم��ا يجري ف��ي ال��ع��راق وسورية
ومصر ،يؤكد أن «الثورات العربية» تعرضت الى

حالة من اإلغتيال والسرقة و «الخصي» على يد
قوى وجماعات لها أهداف وأجندات بعيدة من
مصالح الشعوب وهمومها وطموحاتها ،قوى
خدعت الجماهير وضللتها ،وجعلتها تسير
خلف شعارات ديماغوجية وزائفة وجعلت منها
وقودا ً وحطبا ً لكي تستثمر نضاالتها وتضحياتها
لتحقيق اهدافها.
واعتبر عبيدات أن الحلقة السورية بالتنسيق
والتعاون مع اي��ران وح��زب الله ،شكلت حلقة
مركزية في منع تمدد وتسيّد ه��ذا المشروع،
وحتى اللحظة مع اقتراب توقيع أميركا وايران
على اتفاق في شأن برنامج اي��ران النووي في
نهاية ح��زي��ران ال��ج��اري ل��م يتم حسم وجهة
ال��ص��راع ،وال��ذي كل المعطيات تشير ال��ى ان
المشروع األميركي بأدواته وتوابعه سينهزم
وينكفئ ،وسترسم ايران كقوة اقليمية مقررة في
المنطقة ،وهو ما يترتب عليه تغيرات ومعادالت

وتحالفات جديدة ،تعزز من محور الممانعة
والمقاومة في المنطقة.
و»الثورات العربية» كانت لها انعكاساتها
السلبية على القضية الفلسطينية والمشروع
الوطني الفلسطيني ،فالحالة الفلسطينية
ضعيفة باألساس وتعاني من االنقسام ،وهذه
الحالة الضعيفة والمنقسمة على ذاتها سمحت
بتدخالت عربية واقليمية ودولية في الشأن
الفلسطيني ،تجاه تصفية المشروع والقضية
الفلسطينية ،من خالل اقامة دويلة فلسطينية
ذات حدود موقته في قطاع غزة وانهاء قضية
القدس ،وما تبقى من الضفة الغربية يتحول الى
جزر وكانتونات معزولة في محيط «اسرائيلي»
واس��ع ،ناهيك عن تراجع االهتمام بالقضية
الفلسطينية والتي لم تعد قضية مركزية للعديد
من الدول العربية التي أصبحت تنسق وتتعاون
مع «إسرائيل» علناً.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1جمهورية في شرق أوروبا
2 .2مدينة بلجيكية ،عملة عربية
3 .3خبأتم المال ليومكم االسود ،اداة جزم
4 .4سالم ،عاصمة والية أميركية
5 .5مرفأ في البرازيل ،مدينة تركية ،وعاء كبير
6 .6دويبة كريهة الريح تألف االماكن القذرة في البيوت،
تلميذ
7 .7خالف صادر ،عاصمة بوليفيا
8 .8اداة جزم ،يدعمنا بالمال ،جامعة اميركية شهيرة
9 .9مدينة مصرية ،مدينة اميركية
1010نترك ،تبسطينه
1111المقبرة ،والية اميركية
1212يكبر ويتطور ،قرع الجرس ،جلس برفقة

1 .1اديب فرنسي راحل دعا الى نبذ العنف ونشر الحب بين
الناس
2 .2للندبة ،اسم موصول ،ناعم الملمس
3 .3احد فرسان حرب طروادة كان صوته جهيراً ،مد ّرس
4 .4ي��ج��اوب ،منطقة هضاب رملية واسعة بين بلجيكا
وفرنسا ،عاصفة بحرية
5 .5خالف الفاني ،نهر بين كولومبيا وفنزويال
6 .6اوقع الشخص في مشكلة ال خالص منها ،بلدة لبنانية
7 .7تطليان بااللوان ،كتب
8 .8فتلنا الحبل ،عاصمة اوروبية
9 .9متشابهان ،مدينة مصرية ،عملة آسيوية
1010خالف مهتديا ً الى الطريق الصواب ،ان ّمقهما
1111وجع ،ارشد ،حرف عطف ،من كانت اسنانهم صغيرة
ومتالصقة
1212السهام ،الف
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،619253748 ،452897613
،268349571 ،873614923
،597182364 ،134765289
،785436192 ،946521837
321978456

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 )1بدرو كابرال  )2وي ،درب،
ادي���ان  )3ل��واي��وت��ه ،م���رزق )4
يالتا ،دبا ،لب  )5ننم ،تيرانا )6
انيسات ،دين  )7زينتاه ،واست

 )8يرشا ،راسل ،رس  )9اا ،براغ،
حركت  )10فزعت ،انام  )11لقن،
اورين ،نو  )12اهتمتا ،سيحان.
عموديا:
 )1بولينيزيا ،ال  )2دي��وان،
ي��راف��ق��ه  )3ال��م��ان��ش ،زن���ت )4

ودي��ت ،نتابع  )5كرواتيا ،رتلت
 )6ابت ،يسهرا ،وا  )7هدرا ،اغار
 )8را ،باتوس ،نيس  )9ادمان،
الحاني  )10لير ،ادس ،رم )11
ازل ،ي��ت��رك ،ن��ا  )12ينقبان،
سترون.

 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).

