14

السنة السابعة  /السبت  13 /حزيران  / 2015العــدد 1805
Seventh year / Saturday / 13 June 2015 / Issue No. 1805

تتمات  /ت�سلية
الجي�ش اليمني ( ...تتمة �ص)9

يأتي ه��ذا في وق��ت دك��ت القوة الصاروخية
للجيش واللجان الشعبية مركز قيادة حرس
الحدود السعودي في ظهران الجنوب بصواريخ
«النجم الثاقب» ،فيما قامت فرق أخرى بقصف
أبراج المراقبة لقيادة منطقة علب ومنطقة الضلعة
في نجران.
من ناحية أخرى ،يستمر اإلرهاب السعودي في
استهداف الشعب اليمني وبنيته التحية في جميع
المحافظات اليمنية مخلفا ً العديد من الشهداء
والجرحى .فعلى صعيد محافظة صعدة نفذ طيران
ال��ع��دوان السعودي أكثر من عشرين غ��ارة على
مناطق وادي ليه ومديرية الظاهر والنعاشوة والقهرة

والربحي بمديرية منبه الحدودية ،إضافة إلى سوق
يسنم الشعبي بمديرية ناقم ،مخلفا ً وراءه العشرات
من الشهداء والجرحى بينهم أطفال ،ونساء ،إضافة
إلى تدمير عدد من المنازل والممتلكات.
وسقط  5شهداء من أسرة واحدة بغارة سعودية
على أحياء سكنية في صنعاء القديمة بينهم امرأة
وطفالن.
فيما دان��ت منظمة اليونسكو غ��ارة ال��ع��دوان
السعودي ـ األميركي على صنعاء القديمة وذلك
بسبب تصنيف المنطقة ضمن التراث العالمي.
من ناحية أخ��رى ،أكد حسين أمير عبد اللهيان
معاون وزير الخارجية اإليرانية أن طهران مهتمة

بالحوار اليمني  -اليمني وتدعم الحل السياسي
لكن من دون ش��روط مسبقة .كما طالب في وقف
االعتداءات السعودية معتبرا ً أن أي تدخل خارجي
أو وضع أي شروط لن يساعد في الحل.
في غضون ذلك ،أعلن متحدث باسم األمم المتحدة
أن مبعوث المنظمة الدولية الخاص باليمن سيجري
محادثات س�لام منفصلة مع طرفي الصراع يوم
األحد المقبل في جنيف على أمل جمعهما على مائدة
تفاوض واحدة في نهاية المطاف.
ويجري المبعوث إسماعيل ول��د الشيخ أحمد
المحادثات ،التي من المتوقع أن تستمر  3أيام ،سعيا ً
إلى إنهاء األزمة اليمنية.

الجبوري في وا�شنطن ( ...تتمة �ص)9
ميدانياً ،تمكنت القوات العراقية
في محافظة صالح الدين من تصفية
 48عنصرا ً مسلحا ً م��ن «داع��ش»
وتدمير آليات للتنظيم ،بحسب ما
أعلنه المتحدث باسم وزارة الداخلية
العميد سعد معن ،أمس.
وأف����اد ال��ع��م��ي��د س��ع��د م��ع��ن ب��أن
ال��ش��رط��ة االت��ح��ادي��ة ن��ف��ذت عملية
أمنية ،ضمن قاطع عمليات الفتحة
شمال تكريت ،أسفرت عن مقتل 38
عنصرا ً م��ن «داع���ش» وتدمير 12
آلية ،مضيفا ً أن عناصر من الشرطة
والحشد الشعبي نفذوا عملية في
قاطع عمليات سبايكر في تكريت،
أسفرت عن مقتل  10مسلحين من
عناصر «الدولة اإلسالمية» وتدمير
مدرعتين.
وتشهد بعض مناطق محافظة
صالح الدين عمليات عسكرية ،وذلك
عقب سيطرة مسلحين على محافظة
نينوى بالكامل منذ الـ 10من حزيران
.2014
وفي تطورات ميدانية أمنية أخرى،
شهدت محافظة نينوى تحرير مركز
بيجي بعد انطالق عملية عسكرية
واسعة في المحافظة ،تمكنت فيها
العناصر األمنية المسنودة بقوات
الحشد الشعبي م��ن قتل عشرات
المسلحين وتفكيك عشرات العبوات
الناسفة.
وأعلنت وزارة ال��دف��اع العراقية
أمس ،أن القوات العسكرية مدعومة
بمسلحي الحشد الشعبي أح��رزت
تقدما ً في المعارك الدائرة في مدينة
بيجي ،مضيفة أن ق��ي��ادة عمليات
صالح الدين من الجيش والشرطة
وأب��ن��اء العشائر والحشد الشعبي
واصلت تقدمها في ثالثة محاور في
قطاع بيجي.
وأكدت ال��وزارة مقتل أعداد كبيرة
م��ن المسلحين واالس��ت��ي�لاء على
كميات كبيرة من األسلحة والعتاد

والمعدات.
من جهة أخرى ،أكدت وزارة الدفاع
األميركية ،في  8حزيران ،أن القوات
العراقية تحقق بالفعل تقدما ً في
بيجي ومصفاتها ،ووصفت المعارك
على األرض بين الجانبين بأنها
عنيفة.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر
العبادي ق��ال إن القوات العراقية،
حققت انتصارات مهمة خالل األيام
القليلة الماضية في بيجي والثرثار،
وت��ت��ق��دم ب��ق��وة ف��ي األن��ب��ار وب��اق��ي
الجبهات.
وفي ديالى ،تمكنت القوات األمنية
المشتركة م��ن ال��ش��رط��ة والجيش
المدعومة بقوات الحشد الشعبي
من إبعاد خطر العناصر المسلحة
لـ«الدولة اإلسالمية» حوالى مسافة
 100ك��م م��ن ال��ح��دود م��ن جانب

محافظتي كركوك وصالح الدين.
وكانت األجهزة األمنية في ديالى
خ��اض��ت م���واج���ه���ات ش��رس��ة مع
«داعش» في محيط حدود المحافظة
من جهة صالح الدين وكركوك خالل
األشهر الماضية.
وشمال بغداد ،اعتقلت الشرطة
العراقية مسؤول العبوات الالصقة
ب��ـ«داع��ش» بقضاء ال��م��دائ��ن خالل
عملية مداهمة في منطقة األعظمية
شمال العاصمة ،حيث ق��ال مصدر
أمني إن عملية االعتقال استندت إلى
معلومات استخبارية دقيقة.
دبلوماسياً ،وفي لقاء جمع رئيس
مجلس النواب سليم الجبوري مع
رئيس لجنة العالقات الخارجية في
مجلس الشيوخ األميركي السيناتور
ب��وب ك��ورك��ر ،اعتبر ال��ج��ب��وري أن
إص��ل�اح ال��ج��ي��ش ال��ع��راق��ي يكون

ع��ن ط��ري��ق إع���ادة بنائه م��ن جديد
على أس��س وطنية متوازنة ،داعيا ً
المسؤولين األميركيين إلى اإلسراع
ف��ي تسليح ال��ق��وات األمنية ودع��م
النازحين.
وش����دد رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��ن��واب
ع��ل��ى ض����رورة ال��ت��س��ري��ع بتسليح
القوات األمنية لتكون راف��دا ً للقوات
الحكومية.
ودعا الجبوري المجتمع الدولي
إل��ى دع��م النازحين ف��ي ظ��ل األزم��ة
االقتصادية التي يمر بها العراق
إلنقاذهم وتمكينهم من العودة إلى
ديارهم.
يذكر أن رئيس مجلس النواب
سليم الجبوري وصل في  8حزيران
 2015م��ع ال��وف��د المرافق ل��ه إلى
العاصمة األميركية واشنطن ،ضمن
دعوة تلقاها من البيت األبيض.

الإرهاب بين الف�شل ( ...تتمة �ص)9
أبو عبد الرحمن التونسي قائد تنظيم النصرة
اإلرهابي المرتبطة بنظام أردوغ��ان وآل سعود
التكفيريين ،فقد سبق لهذا التنظيم وتحت ذرائع
ظالمية تكفيرية ارتكاب مجزرة في بلدة اشتبرق
في ريف جسر الشغور راح ضحيتها حوالى 200
مواطن ،معظمهم نساء وأطفال في  30نيسان
الماضي على يد أحد ضباط االستخبارات التركية
كما نقلت مصادر ميدانية ،يُدعى إيرفان سورميلي
المعروف كمسلح عادي في تنظيم ما يسمى «أحرار
الشام» الذي تم تشكيله بتعاون سعودي ـ تركي
عبر غرف عمليات في تركيا بالتعاون مع القنوات
اإلعالمية الداعمة له ،فهي مؤامرة باتت تستهدف
الواقع الدرزي كـ»اختيار» في الجنوب السوري
عبر جذب اإلرهابيين واالستقواء بالمشاريع من
خارج الجغرافية السورية في محاولة لتغيير
الواقع الديموغرافي عبر محاوالت دفع المخاوف
نحو الطوائف ومنها «الدرزية» ،فدروز سورية
الذين يتعرضون إلرهاب التنظيمات التكفيرية
في السويداء وغيرها ،هم على عتبة طموحات

«إسرائيلية» ـ تركية تكفيرية لضمان حماية
المصالح األمنية الحيوية الصهيونية ،التي
وصفها وزير دفاع العدو موشيه يعلون منذ أيام
بأنها «خطوط حمراء» ،والتي يحميها إرهابيو
«النصرة» في الشريط ال��ح��دودي مع الجوالن
ِ
تخف «إس��رئ��ي��ل» اطمئنانها
المحتل ال��ذي ل��م
تجاهه بأنه ال يشكل خطرا ً حدوديا ً مع وجود
«النصرة» ،مع ما ترافق مع هذه التصريحات
من عمليات دعم تسليحي منظم واستخبارتي
كبير ،يكشف النقاب عن الطموحات التركية ـ
الصهيونية تجاه الدروز السوريين الذين يشتهر
ماضيهم بالكالم عنهم ،وم��ا عكسته مناطق
وجودهم من ثقافة وحضارة ،لتكون السويداء
التي تحدث محللون «إسرائيليون» عن أهميتها
اإلقليمية الكبرى بالنسبة إلى معركة الجنوب
ال��س��وري ،فهي ستكون مهد س��ك��رات الموت
إلرهابيي «النصرة» األردوغانية ـ الصهيونية،
التي ربما ستختار الجهة الخطأ مرة أخرى في
الهرب إليها كمخرج للتقدم نحو العمق السوري،
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م�سلحون يقتحمون القن�صلية التون�سية في طرابل�س
ويختطفون  10من موظفيها
اس��ت��ن��ك��رت وزارة ال���ش���ؤون
الخارجية التونسية ،أمس ،اقتحام
عناصر من كتيبة ليبية مسلحة
مقر القنصلية العامة في طرابلس
واح��ت��ج��ازه��ا  10م���ن م��وظ��ف��ي
البعثة.
وق��ال��ت ال�����وزارة ف��ي ب��ي��ان إن
الحادثة بمثابة اعتداء سافر على
السيادة الوطنية التونسية ،وهي
انتهاك ص��ارخ للقوانين الدولية
واألع��راف الدبلوماسية الضامنة
لسالمة وأمن الموظفين والبعثات
الدبلوماسية والقنصلية.
وبحسب وكالة األنباء الرسمية
التونسة «وات» ،أك��دت ال��وزارة:
«أن أجهزة الدولة كافة تتابع بكل
اهتمام وان��ش��غ��ال ت��ط��ورات هذه
الحادثة بالتنسيق مع األط��راف
الليبية واإلقليمية والدولية بهدف
ال��ت��وص��ل ف��ي أق���رب وق���ت ممكن
لإلفراج عن طاقم البعثة التونسية
وضمان سالمتهم الجسدية».
كما دعت أفراد الجالية التونسية
الموجودين في ليبيا إلى ضرورة
توخي الحذر خالل تنقلهم في هذا
البلد وم��غ��ادرة التراب الليبي إن
اقتضى األمر ذلك.
وحثت ال���وزارة كل المواطنين

التونسيين على عدم التوجه إلى
ليبيا في الوقت الحالي إال للضرورة
القصوى بعد التنسيق مع وزارتي
الداخلية والشؤون الخارجية.
وي���رى م��راق��ب��ون أن احتجاز
الموظفين التونسيين ل��ه صلة
بمسألة اع��ت��ق��ال ول��ي��د القليب،

القيادي البارز في تنظيم فجر ليبيا،
والذي رفضت السلطات التونسية
اإلفراج عنه.
يذكر أن أجهزة األمن التونسية
قد اعتقلت القليب في مطار قرطاج
بتهمة ال��ت��ورط ف��ي ج��رائ��م حرب
وج��رائ��م ضد اإلنسانية في ليبيا

واس��ت��ه��داف مواطنين تونسيين
واحتجازهم في معتقالت في الغرب
الليبي.
وكانت أطراف تونسية قد ربطت
في وقت سابق بين عملية اعتقال
القليب واخ��ت��ط��اف  172ع��ام�لاً
تونسيا ً منتصف أيار الماضي.

َ
موظف ْين في منظمة العفو الدولية
المغرب يطرد
كانا ينجزان بحث ًا ب�ش�أن �أو�ضاع المهاجرين
ط��ردت السلطات األمنية في المغرب موظفين
اثنين في منظمة العفو الدولية كانا ينجزان بحثا ً
بشأن قضايا الهجرة بعد اعتقالهما واستجوابهما.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن الموظفين
األجنبيين «لم يكونا يحمالن التراخيص المطلوبة
إلنجاز البحث» ،مضيفة أن الحكومة المغربية
طلبت من منظمة العفو الدولية أن تؤجل البحث إلى
أن يحصال على الموافقة المطلوبة.
لكن المنظمة الدولية تقول إنها حصلت على
«الضمانات المكتوبة والشفوية لزيارة مختلف
أرج���اء البلد دون ال��ح��اج��ة إل��ى ال��ح��ص��ول على
التراخيص».
وأض��اف��ت المنظمة أن الموظفين وص�لا إلى
المغرب االثنين بغية تقصي الحقائق بشأن وضع
المهاجرين في المناطق الشمالية من المغرب
الراغبين في الهجرة إلى إسبانيا.

ووصفت المنظمة في بيان لها طرد الموظفين
بأنه «محاولة سافرة لمنع البحوث الشرعية في
مجال حقوق اإلنسان وتكميم النقد في البلد».
وأض��اف البيان أن السلطات األمنية احتجزت
ف��ي شكل منفصل ك�لاً م��ن مدير برنامج أوروب��ا
وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية ،جون
دلهاوزن ،وإيرم أرف الباحثة في حقوق الالجئين
والمهاجرين.
وأش��ارت إلى أن السلطات عمدت إلى مصادرة
جوازي سفرهما واستجوابهما في محطتي شرطة
بمدينتي الرباط (العاصمة) ووجدة (في الشرق
على الحدود مع الجزائر) قبل ترحليهما إلى لندن
وباريس على التوالي.
وقالت أنا نيستات مدير البحث في منظمة العفو
إن «تباهي المغرب بأنه بلد منفتح قد انكشف ،وهو
ليس سوى كلمات جوفاء بسبب ما حدث اليوم».

وأضافت الباحثة أن «ق��رار طرد الموظفين من
المغرب بعد ب��دء تحقيقهما بشأن وض��ع حقوق
اإلنسان بالنسبة إلى المهاجرين والالجئين يثير
شكوكا ً جدية بأن السلطات ترغب في إخفاء شيء
ما».
ومضت قائلة إن «السلطات المغربية بدال ً من
طردنا ،عليها أن تثبت أن ليس لديها ما تخفيه
من خالل منح الباحثين في مجال حقوق اإلنسان
اإلذن في الوصول إلى األشخاص األكثر تعرضا ً
لالنتهاك».
وقالت المنظمة إن العالقات مع المغرب تدهورت
في شكل كبير بعد إطالقها حملة «أوقفوا التعذيب»
في عام  2014والتي وثقت ح��االت التعذيب في
المغرب.
لكن الحكومة المغربية قالت إن تقرير منظمة العفو
بشأن المغرب يعوزه «النزاهة والموضوعية».

المواطنون ينددون بمحاكمة ال�شيخ �سلمان في جمعة تظاهرات

لتدارك اإلنجازات العسكرية الالفتة التي يحققها
الجيش والمقاومة في مجمل األح��داث السورية
عسكريا ً وسياسياً ،حتى تصبح الجهة الجنوبية
التي حرض ضدها الصوت «الجنبالطي» من قبل،
على خلفية الرهانات المعقودة من «إسرائيل»
وتركيا والسعودية وهماً ،بأن هذا التحريض
سيصل إلى وظيفه تحت شعارات «نستطيع فعل
شيء» للتوغل داخل األراض��ي السورية ،والتي
سيحكمها الفشل بعد معادلة الردع التي رسمت
العنوان األه��م عسكريا ً وه��و إس��ق��اط اإلره��اب
الدولي واإلقليمي الذي نسجته أيد عربية ـ تركية
ـ «إسرئيلية» ،أقفلت على نفسها بفشل كبير
في تغيير موازين القوى .وما ترسمه الصورة
الميدانية من خالل ما مضى من أحداث بين نصر
استراتيجي قلموني وسياسي دولي أجهض حلم
تركيا و«إسرائيل» ورسم تقييما ً جديداً ،انطالقا ً
من جملة المتغيرات الدولية التي فرضها الميدان
السوري ،ونقل محاورها السياسية الدولية إلى
ضفاف القمة المنتظرة في األفق.

الق�ضاء البحريني ي�سقط الجن�سية عن  56مواطن ًا
أسقط القضاء البحريني الجنسية عن 56
مواطنا ً من منطقة واحدة بذريعة تشكيل خلية
«إرهابية» في أكبر حكم قضائي في تاريخ البالد
منذ انتفاضة  14فبراير  2011التي تشهدها
البحرين.
وأم���رت المحكمة بسحب الجنسية ع��ن 56
م��واط��ن�ا ً أغلبهم م��ن قرية بني جمرة بذريعة
تأسيس وتنظيم جماعة ،والدعوة إلى تعطيل
القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها،
وه��و االت��ه��ام ال��ذي ع��ادة م��ا تسوقه السلطات
للمعارضين.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 5
مواطنين و 15سنة على  22آخرين وبالسجن 10
سنوات على ثالثين مواطناً ،وبهذا الحكم يرتفع

عدد من أسقطت جنسيتهم إلى  186مواطناً.
على صعيد آخر ،تظاهر آالف البحرينيين أمس
في جمعة غاضبة قبيل جلسة النطق بالحكم في
محاكمة زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي
سلمان.
واحتشد اآلالف من المواطنين في منطقة الدراز
غ��رب العاصمة المنامة للتظاهر عقب صالة
الجمعة ،فيما خرجت تظاهرات في مناطق أخرى
منها كرزكان وجبلة حبشي وسار في ما أطلق
عليه «جمعة لن نترك األمين».
وندد المواطنون بمحاكمة الشيخ علي سلمان،
كما خرجت احتجاجات في مناطق عدة رفعت
صور الشيخ علي سلمان وأعالم البحرين وطالبت
باإلفراج الفوري عنه ،مشددة على أن اعتقاله

يمثل استهتارا ً بحقوق الشعب وتضحياته،
وانتهاكا ً خطيرا ً يستهدف كل الوطن.
واستهدفت قوات النظام المتظاهرين بالقمع
والعنف وأطلقت قنابل الغازات السامة والخانقة
عليهم في منطقة الدراز.
وتأتي التظاهرات قبيل النطق بالحكم على
زعيم المعارضة البحرينية المعتقل الشيخ
علي سلمان في يوم  16حزيران الجاري ،وقد
شهدت آخر جلسات المرافعة منع المحكمة لهيئة
الدفاع والشيخ علي سلمان من الترافع والدفاع
األم��ر ال��ذي جعل الكثير من المراقبين يؤكدون
أن القضية باتت منهارة قانونيا ً في ظل غياب
دليل اإلدانة ومنع المحكمة للدفاع من طرح دليل
البراءة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1عاصمة عربية
2 .2مدينة سورية ،لمسا
3 .3ب ّررت ،من الحيوانات المائية
4 .4إسم يطلق على القسم الجنوبي من سلسلة جبال لبنان
الشرقية ،آثار مدينة في مهرة بين حضرموت وعُ مان
5 .5فقرة ،مدينة إسبانية شمال غرب برشلونة
6 .6سلما باليد ،أرشد ،سالم
7 .7من أعظم شعراء الدولة العباسية ،متشابهان
8 .8متشابهان ،ناحت ،مذنب شهير
9 .9شد ًة وضعفاً ،سحرنا
1010مدينة تركية ،عاصمة دولة آسيوية
1111تعلم ،دخال فجأة ،بقرة برية
1212جزيرة إيطالية ،تلوم

1 .1شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات
2 .2من األطراف ،مدينة فلسطينية ،حرف أبجدي مخفف
3 .3إبن سنحاريب ملك آشور أعاد بناء بابل ،كاتب
4 .4بلدة لبنانية ،أعلى عاصمة في العالم
5 .5متشابهان ،طرقات ،بسطا
أحواّ ،
نظميه
ّ 6 .6
7 .7للتفسير ،نظهر ،فرمت فرما ً ناعما ً
8 .8خاصتنا ،إبن الفرس ،أول أعلم
9 .9كفر ،يوبّخ
1010بلدة لبنانية ،صارعت
1111قرية لبنانية ،شهر مصري ،يمنح
1212إعتمدنا على ،ضمير منفصل
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،753624981 ،926815473
،895743162
،184397625
،261958734
،437261859
،312476598
،648539217
579182346

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ادريس السنوسي  ) 2ليما،
بارد ،ام  ) 3حوانيت ،دميم  ) 4انل،
سكنا ،عتب  ) 5حيدر اباد  ) 6طمسا،
ن��د ،لينا  ) 7اس��ن ،دام���ان ،بت ) 8

الرسا ،هاوسا  ) 9كرم ملحم كرم 10
) يد ،لسعته  ) 11يألف ،وده ،نمد 12
) رن ،يردم ،يأسر.
عموديا:
 ) 1الحائط الكبير  ) 2دي��ون،
مسار ،ان  ) 3رمال حسن رمال ) 4

يان ،يا ،سم ،في  ) 5يسد ،دالي ) 6
ابتكرنا ،حدود  ) 7ال ،نادمهم ،دم ) 8
سرداب ،ااكله  ) 9ندم ،النورس 10
) يعدي ،سمعنا  ) 11سأمت ،نبأ،
تمس  ) 12يم ،بنات ،أهدر.

 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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Insidious: Chapter 3
فيلم رع��ب ب�ط��ول��ة ديرموت
مولروني من اخراج ليغ وانيل.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك ��ون� �ك ��ورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Spy
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة روز
بيرن من اخ��راج بول فيغ .مدة
ال�ع��رض  120دقيقة،ABC( .
اب��راج ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Woman In Gold
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب��ط��ول��ة راي���ن
ري �ن��ول��دز م��ن اخ� ��راج سيمون
ك��وري �ت��س .م ��دة ال �ع��رض 100
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
ابراج).
San Andreas
فيلم تشويق بطولة الكسندرا
داداريو اخراج براد بايتون .مدة
ال�ع��رض  114دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،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
دقيقة ،ABC ( .اب��راج ،سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،ف ��وك ��س ،سينما
سيتي).
Tomorrowland
فيلمتشويق ب�ط��ول��ة ج��ورج
كلوني من اخراج براد بيرد .مدة
ال�ع��رض  130دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب��راج ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

