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تتمات  /ت�سلية
مواجهات في ريف ( ...تتمة �ص)9

وق��د نقلت مصادر ميدانية أن المسلحين
تمكنوا من السيطرة على تل ب��زاق في ريف
جبها وقطعوا طرق اإلمداد باتجاه بلدة حضر
التي باتت مطوقة بالكامل ،في حين تداعى
أهالي السويداء للتجمع أمام مقر عين الزمان
في المدينة من أجل تنظيم الصفوف ،تمهيدا ً
للتوجه إلى ريف القنيطرة لدعم صمود القرى
التي تتعرض لهجمات اإلرهابيين.
وانطلقت ص��اف��رات اإلن����ذار ف��ي ال��ج��والن
السوري المحتل ،في حين أعلن جيش العدو
«اإلسرائيلي» أن��ه يجري تحقيقا ً في أسباب
إطالق صافرات اإلنذار.
وكان الجيش والشرطة «اإلسرائيلية» أعلنا

أم��س مساحة ف��ي هضبة ال��ج��والن «منطقة
عسكرية مغلقة» وألغي اإلغالق بعد ساعات،
وتأتي حالة التأهب في الجوالن على خلفية
تصاعد المعارك على الجانب السوري المحرر
من الحدود.
ميدانيا ً أيضاً ،اندلعت اشتباكات عنيفة
بين الجيش السوري والجماعات المسلحة
على محور الراشدين غرب مدينة حلب ،حيث
فشلت الجماعات المسلحة في هجومها على
األحياء الغربية للمدينة في محاولة منها
لمنع الجيش من استكمال إحكام الطوق
على المدينة.
واستوعب الجيش مدعوما ً بالقوات الرديفة

الهجوم ،وأطلقوا هجوما ً مضادا ً أسفر عن التقدم
والسيطرة على أكثر من  10كتل أبنية في محيط
الراشدين وجمعية الزهراء.
وتمكن أهمية الجبهة أن الجيش من فرض
طوقا ً على المسلحين داخل األحياء الشرقية،
األم���ر ال���ذي يشكل خ��ط��را ً ت��ح��اول الفصائل
المسلحة االنتهاء منه بسيطرتها على الجبهة،
وذل��ك لوصلها بالكاستلو وربطها ببني زيد
والشيخ مقصود شمال غربي حلب.
ودف��ع فشل الهجوم على الجبهة الغربية
الجماعات المسلحة إلى فتح جبهات جديدة
تمكنها من تحقيق الهدف وإبعاد الجيش من
األحياء الشرقية ،فكانت االشتباكات األقرب إلى

الأممية ...من نوافذ ( ...تتمة �ص)9
األحياء السكنية في جبهتي الخالدية واألشرفية
شمال غربي المدينة.
إلى ذلك ،قام العماد علي عبدالله أيوب رئيس
هيئة األركان العامة في الجيش السوري بتفقد
وحدات الجيش والمقاومة الوطنية اللبنانية
العاملة على اتجاه القلمون بريف دمشق.
واطلع العماد أي��وب بتوجيه من الرئيس
بشار األسد من القادة الميدانيين في الجيش
وال��م��ق��اوم��ة على طبيعة األع��م��ال القتالية
وال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي ت��ح��ق��ق��ت ف���ي مالحقة
التنظيمات اإلرهابية التكفيرية والقضاء عليها
وإحكام السيطرة على أهم المواقع والتالل في
المنطقة.

العراق حري�ص ( ...تتمة �ص)9
وأك��د العبادي« :ح��رص العراق
على تمتين العالقات مع إي��ران في
المجاالت السياسية واالقتصادية
والتجارية والثقافية» .وأش��ار إلى
أن «الحكومة العراقية تعمل من
خ�لال اللجان وال����وزارات المعنية
على متابعة إنجاز وتذليل العقبات
أم��ام ع��دد من القضايا والمشاريع
المشتركة بين العراق وإيران».
وك����ان ال��ن��ائ��ب األول للرئیس
اإليراني اسحق جهانغیري ،قال لدی
استقباله العبادي أنه یجب التصدي
لممارسات جماعة «داعش» اإلرهابیة
والعنیفة في ال��ع��راق وس��وری��ة من
خالل التعاون وبموقف موحد.
ووصف جهانغیري العالقات بین
إیران والعراق بأنها على المستوی
المرجو ،وق��ال إن البلدین عازمان
علی م��زی��د م��ن تعمیق عالقاتهما
وإيجاد مجاالت جدیدة للتعاون.
وقال إن الجمهوریة اإلسالمیة في
إیران ،ونظرا ً إلی األواصر التاریخیة
والثقافیة المشتركة م��ع ال��ع��راق،
بصدد النهوض الشامل بالعالقات
مع العراق.
وأك��د أن إي���ران وقفت دائ��م �ا ً إلی
ج��ان��ب ال���ع���راق ح��ك��وم��ة وش��ع��ب�ا ً
ودافعت بكل ما أوتیت من قوة عن
السالم واالستقرار والتقدم للعراق
ولشعبه الصدیق والشقیق.
من جهة أخرى ،قال رئیس الوزراء
العراقي حیدر العبادي إن��ه ي��زور
إيران للمرة الثانیة منذ تولیه رئاسة
الوزراء خالل أقل من عام ،موضحا ً أن
هذا یشكل تأكیدا ً علی عمق العالقات
الودیة القائمة بین البلدین .وقال إن
الهدف من هذه الزیارة هو توسیع
العالقات بین طهران وبغداد.
وش��دد العبادي علی أن البلدین

اإلرهابية من قصف إلحياء حلب وبعض أحياء دمشق،
فمدينة حلب التي كان يعقد على «تجميد» القتال فيها
ديمستورا آم���اال ً شتى بددتها السعودية وتركيا عبر
إرهابييها آنذاك ،وهما من األيدي التي ساعدتهما الظروف
اإلقليمية الجغرافية والسيكيولوجية الوهابية من أن
يعبثوا بدماء السوريين عبر وق��ع ما ص��در من ق��رارات
سابقة أهمها القرار ( )192القاضي بإلزام الدول المجاورة
في سورية بوقف كل أشكال التعامل والتعاون مع اإلرهاب
كمدخل لبحث «جنيف »3الذي قدم ديمستورا في زيارته
الحالية عرضا ً لمشاورات البحث السياسي بشأنه ،وهو ما
دعمه وزير الخارجية وليد المعلم خالل لقائه ديمستورا،
م��ش��ددا ً على أهمية م��ا ت��م إن��ج��ازه ف��ي ل��ق��اءات موسكو
وضرورة متابعتها لضمان نجاح «جنيف ،»3فالسنوات
الماضية أثبتت صحة الموقف والطرح السياسي السوري
منذ ما قبل صدور القرارات األممية الداعية لطرح جديّ لما
سمي «مكافحة اإلرهاب» ومحاربته ،وهي المشكلة األساس
والعائق األقوى في وجه أي حل سياسي ،والذي لم تشترط
الحكومة السورية فيه شيئا ً سوى احترام سيادة القرار
السوري ووحدة األراضي السورية والتخلي عن ازدواجية
المعايير من قبل األط��راف الدولية في التعامل مع ملف
اإلرهاب على مساحة خريطة المنطقة برمتها ،االزدواجية

التي شجعت القوى المعادية على تغذية اإلره��اب ،مع
ادعاء محاربته عبر أنظمة تنطق بمنطق «األمركة» الداعم
لإلرهاب مع الصمت الدولي واألممي وعدم القدرة على إقناع
أي طرف مشارك في الدم السوري ،سواء أكان عسكريا ً أم
سياسياً ،وهو ما جعل حتمية الدفاع عن سيادة الدولة
وكيانها ضرورة استراتيجية ذات قوة أثبتتها معادالت
األرض والتجربة الميدانية المتعددة الجغرافية لجهة وهم
مزاعم قوة اإلرهاب «الداعشي ـ النصراوي» ذي الصناعة
األميركية الهوليودية ،والذي يتطلب دحره إرادة صادقة
بدليل ما ُمني به من هزائم على األرض السورية والعراقية
من القلمون وما سطره من نصر مركب إلى الجنوب السوري
الذي أكد معادلة المقاومة الشعبية كأساس ،ذهابا ً إلى
الشمال والشمال الشرقي وما تلقاه من هزائم على يد قوات
الجيش السوري ووح��دات حماية الشعب الكردي التي
سيطرت على تل أبيض شريان «داعش» األبهر ،والتي لم
تذكر اسمه معارضة القاهرة عمدا ً ليكون السؤال الحتمي
عن أي معارضة يبحث ديمستورا؟
وهو الذي يقف بين النوايا المبيتة والضمائر العادلة
كمتهم تتجاذب االتهامات أطرافه ،وال يملك دليل براءته...
ليقول المقبل من األيام «أي حكم هو أقرب للتقوى».

فاديا مطر

تظاهرات بحرينية ( ...تتمة �ص)9
واعتبر فريق الدفاع عن الشيخ سلمان أن المحاكمة
كانت ضد العمل السياسي السلمي وأن االستئناف هي
الخطوة المقبلة.
وأجمع محامون بحرينيون خالل ندوة بعنوان «البعد
القانوني في محاكمة الشيخ علي سلمان» على أن محاكمة
الشيخ سلمان هي محاكمة سياسية هدفها النيل من العمل
السياسي وأن إجراءاتها تشوبها الكثير من المخالفات
واإلج��راءات الباطلة .وأصدر كبار علماء البحرين بيانا ً
مشتركا ً شددوا فيه على ضرورة اإلفراج الفوري عن الشيخ
سلمان وتبرئته من كل التهم الموجهة إليه.

كما أعرب العديد من النشطاء الحقوقيين في البالد عن
رفضهم للممارسات القمعية للنظام الحاكم ،وأك��دوا أن
محاكمة الشيخ سلمان هي استهداف للعمل السياسي.
وتظاهر المواطنون البحرينيون في مناطق عدة من
البالد أهمها البالد القديم والديه والمصلى للمطالبة
باإلفراج الفوري عن الشيخ سلمان ورردوا شعارات منددة
بالنظام ومواصلته لسياسة القمع وطالبوا بإسقاط
النظام ،فيما اعتبر الكثيرون أن الحكم األخير أضاف
قضية جديدة للثورة البحرينية وضمن في الوقت نفسه
ديمومتها.

ليبرمان ي�شترط بناء �ألف وحدة ا�ستيطانية
في القد�س لالن�ضمام للحكومة
بوسعهما تكمیل ع�لاق��ات أحدهما
اآلخ���ر وت��ع��زی��ز دور ك��ل منهما في
المنطقة والعالم ،م��ؤك��دا ً أن إی��ران
وال���ع���راق ی��ج��ب أن یشكال جبهة
موحدة لمكافحة اإلرهاب.
كما بحث الجانبان القضایا ذات
االهتمام المشترك وسبل توسیع
وتمتین التعاون بین البلدین.
والعبادي الذي وصل إلى طهران
أم���س اس��ت��ج��اب��ة ل��دع��وة رسمية.

وتعد ه��ذه ال��زي��ارة هي الثانية له
إلى الجمهورية اإليرانية منذ توليه
منصب رئاسة الوزراء في أيلول من
العام الماضي.
أمنيا ً أعلنت قيادة عمليات بغداد
أن القوات المسلحة العراقية قضت
على  12إرهابيا ً ودم��رت  15وك��را ً
بمن فيها خالل عملية فجر الكرمة
غرب بغداد.
ونقلت شبكة اإلعالم العراقي عن

القيادة قولها في بيان أم��س« :إن
العملية أس��ف��رت أي��ض�ا ً ع��ن تدمير
خمس سيارات وآلية مدرعة إضافة
إلى ضبط صاروخ مهيأ لإلطالق».
وفي سياق متصل ،أك��دت خلية
الصقور االستخبارية التابعة لوزارة
الداخلية العراقية في بيان مقتل
 23انتحاريا ً من تنظيم «داع��ش»
اإلره��اب��ي أول م��ن أم��س ف��ي قصف
جوي في منطقة المحمدي بقضاء

الف�صائل الفل�سطينية في �سورية تبحث
في �إجراءات الأونروا ب�ش�أن �آلية توزيع الم�ساعدات
عقدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في
سورية اجتماعا ً طارئا ً لها للبحث في اإلجراءات
ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا األون�����روا ب��ش��أن آل��ي��ة ت��وزي��ع
المساعدات النقدية لالجئين الفلسطينيين في
سورية ،وانتهت إلى التالي:
 - 1الح��ظ��ت الفصائل أن ه��ذه اإلج���راءات
تترافق مع اإلج���راءات التي اتخذتها األون��روا
بتقليص النفقات ف��ي أقاليم عملياتها كافة،
ورأت أن هذه اإلجراءات التي قررتها آللية توزيع
المساعدات النقدية في سورية تندرج في اإلطار
نفسه والتي ال يمكن فهمها إال في سياق محاوالت
شطب األون���روا الشاهد الرئيسي على قضية
الالجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى
الديار والممتلكات.
 - 2ال حظت أن هذه اإلجراءات ال تتناسب مع

األوضاع العملية التي يعيش في ظلها الالجئون
الفلسطينيون في سورية والتي تشكل معاناة
إنسانية من الطراز األول.
 - 3ه��ذه االج����راءات التي تعني تخفيضا ً
لمستوى مسؤولية األونروا عن معاناة الالجئين
الفلسطينيين في سورية ال تأخذ بعين االعتبار
أنها هي المسؤولة بالدرجة األول��ى عن تقديم
كل أشكال الدعم والمساندة الضرورية لالجئين،
خصوصا ً إذا تعلق األم��ر ب��ظ��روف استثنائية
كالظروف التي يمرون بها في سورية.
 - 4على رغ��م إش���ارات األون���روا إل��ى أن ما
تسميه عملية التدقيق بالبيانات الفردية
لالجئين الفلسطينيين المقيمين ف��ي سورية
(اإلح��ص��اء) ،ل��ن تمس قيودهم إال أننا نشعر
بخشية كبيرة من نتائج هذه العملية على قيود
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هيت بمحافظة األنبار.
وكانت ال��ق��وات العراقية قضت
أمس على نحو تسعة إرهابيين في
عامرية الفلوجة وأحبطت مخططا ً
إره��اب��ي �ا ً للهجوم على العاصمة
بغداد انطالقا ً من مدينة الفلوجة
وقضت على ستة وعشرين إرهابيا ً
من متزعمي تنظيم «داع��ش» خالل
اجتماع لهم في مدينة القائم القريبة
من الحدود السورية ـ العراقية.

أب��دى أفيغدور ليبرمان ،زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»،
استعداده لدخول االئ��ت�لاف الحكومي ،برئاسة بنيامين
نتنياهو ،في حال موافقته على بناء ألف وحدة سكنية في
مستوطنة «معاليه أدوميم» شرق القدس.
وقال ليبرمان إلذاعة جيش العدو أمس« :لن يكون هناك
مجال للحديث عن انضمام الحزب إلى الحكومة ،إال بعد
المصادقة على بناء ألف وحدة سكنية جديدة في معاليه
أدوميم».
وامتنع ليبرمان ،الذي شغل منصب وزير الخارجية في
الحكومة السابقة ،عن االنضمام إلى االئتالف الحكومي،
بسبب ما أسماه عدم وج��ود ق��رار لدى نتنياهو ،بالقضاء
على حركة «حماس» في غزة ،ورفض تبني قرار بتصعيد

االستيطان في القدس الشرقية .وقال ليبرمان« :إن حزب
«إسرائيل بيتنا» يُصر على الشروط التي وضعها لالنضمام
إلى االئتالف الحكومي ،بما في ذلك مواصلة البناء في يهودا
والسامرة «الضفة الغربية»».
وكانت الواليات المتحدة األميركية واالتحاد األوروب��ي،
قد ح��ذرا نتنياهو في أكثر من مناسبة ،من مغبة توسيع
مستوطنة «معاليه أدوميم».
وق��د اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية ،في تقارير
أصدرتها خ�لال األشهر الماضية ،أن البناء في «معاليه
ادوميم» ،سيؤدي إلى عزل القدس الشرقية كليا ً عن الضفة
الغربية ،ويفصل وسط الضفة الغربية عن جنوبها ما يمنع
فرص تنفيذ «حل الدولتين».

«�إ�سرائيل» تفتعل ( ...تتمة �ص)9

الالجئين الفلسطينيين في سورية بكل ما يمكن
أن يترتب عليه من تخفيض لنفقات األونروا في
مجاالت الرعاية الصحية والتعليمية والخدمات
االج��ت��م��اع��ي��ة ،وأن��ه��ا س��ت��م��س ح��ق الالجئين
الفلسطينيين في العودة إلى الديار والممتلكات
بموجب قرار األمم المتحدة رقم .194
وعليه فإن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
تطالب األون���روا بالتراجع عن إجراءاتها التي
اتخذتها ،وبدأت العمل بها ،والعودة إلى اآللية
السابقة نفسها التي كانت تتبعها .ونعبر في
الوقت ذاته عن الغضب واالستنكار الشديدين
ال��ل��ذي��ن نلمسهما ل��دى أب��ن��اء شعبنا م��ن هذه
اإلج��راءات التي تمس حاجات شعبنا وكرامته.
األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى احتجاجات واسعة
من المجتمع المحلي.

ومع تصميم الجيش السوري على استعادة
مواقعه في القنيطرة ،واعتراض كبار الضباط
ف��ي الجيش «اإلس��رائ��ي��ل��ي» على دع��م جبهة
النصرة ،أسقط من حسابات تل أبيب قيام
منطقة ع��ازل��ة تحكمها جبهة النصرة على
الحدود مع الجوالن المحتل ،وب��دء السقوط
المرحلي لمشروع المنطقة العازلة ،التي كانت
تحضر على الجبهة الجنوبية م��ن سورية
بدعم «إسرائيلي» واض��ح لتأمين خط ربط
الجوالن السوري المحتل مع الجزء المحرر
بما يسمح للقوى اإلرهابية وأب��رزه��ا جبهة
النصرة والجيش الحر بالسيطرة على مناطق
أوسع ،ولكن الجيش السوري وحلفاءه فرضوا
معادلة عسكرية جديدة وبالذات في منطقة
درعا دمشق القنيطرة معادلة أثارت قلقا ً لدى
«إس��رائ��ي��ل» ،التي تتابع ع��ن كثب المعارك
الضارية بين الجيش السوري والجماعات
اإلرهابية ،ومع احتدام المعارك الدائرة بين
الجيش السوري والجماعات اإلرهابية برز دور
للطائفة الدرزية ،بعد قتل  20شخصا ً منهم على

يد جبهة النصرة في قرية قلب لوزة بمحافظة
إدل��ب ،األم��ر ال��ذي أج��ج لهيب االقتتال وفتح
المجال لتدخالت خارجية منها «إسرائيل»
التي بادرت إلى إجراء اتصاالت مع الصليب
األحمر واألمم المتحدة ،إلقامة المنطقة العازلة
التي تطمح لها في الجوالن ،وأك��دت مصادر
«إسرائيلية» رسمية الموضوع ،حيث قالت إن
«إسرائيل» تتابع عن كثب أوضاع الدروز في
سورية ،لتنضم هذه التصريحات لتلك التي
أدلى بها ضابط كبير في الجيش «اإلسرائيلي»
والتي قال من خاللها إن «إسرائيل» لن تسمح
بدخول الالجئين ال��دروز إليها ،وفي المقابل
لن تقف مكتوفة األي��دي إذا ما شاهدت وقوع
مذابح على حد تعبيره.
ويؤكد المتابعون فشل الجماعات اإلرهابية
في انتزاع أي تقدم عسكري أو سياسي بعد
هجومها على مطار الثعلة العسكري غرب
مدينة ال��س��وي��داء ووق��وف أه��ال��ي المحافظة
مع الجيش السوري في صد الهجوم ،فصمد
المطار وتكاتف األهالي والفصائل المقاتلة إلى

جانب الجيش بدل انفكاك اهالي المحافظة
عنه تدريجيا ً وع��ن جسم ال��دول��ة ،وبالتالي
فشل التعويل على مشروع ال��دروز المخطط
له منذ زمن إلقامة دويلة درزي��ة في سورية.
ه���ذا ال��م��ش��روع ال���ذي ح��اول��ت «إس��رائ��ي��ل»
وأتباعها إح��ي��اءه م��ن ج��دي��د ،إلق��ام��ة دويلة
درزي��ة عازلة بين سورية و«إسرائيل» لبث
الفتن والمؤامرات في جبل العرب الذي تسكنه
الغالبية الدرزية.
وم����ع اح���ت���دام االش���ت���ب���اك���ات ف���ي منطقة
ال��س��وي��داء القريبة م��ن ال��ج��والن بين الجيش
السوري والفصائل الدرزية المقاتلة من طرف
والجماعات اإلرهابية من ط��رف آخ��ر ،وبذلك
يكون سقط المخطط «اإلسرائيلي» بسبب قوة
الدولة السورية ووالء الطائفة الدرزية ،األمر
الذي جعل من الجيش «اإلسرائيلي» أن يعلن
في  15من الشهر الجاري منطقة شمال شرقي
الجوالن السوري المحتل منطقة عسكرية يمنع
التجول فيها.

ناديا شحادة

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مرفأ مغربي
2 .2موقع في غرب دمشق جرت فيه معركة شهيرة بين
الجيشين الفرنسي والسوري ،ذهبت بعيدا ً
3 .3أحد الوالدين ،سهل في مالي بحوض النيجر ،للندبة
4 .4مرفأ في غرب الواليات المتحدة ،وهب
5 .5كم القميص ،تكلمنا بصوت منخفض
6 .6دولة آسيوية ،ضربت بالسوط
7 .7ضمير ،فيلسوف ألماني راحل
8 .8يسر ،إله الصيد عن الرومان ،متشابهان
9 .9سالم ،وبّخته
1010وضع شيئا ً مقابل المال ،إله الحرب عند اليونان ،غزال
1111شهر ميالدي ،أح ّل محل ،من جزر سيكالد اليونانية
1212ضابط سوري دافع عن دمشق ضد الفرنسيين

1 .1إحدى اإلمارات العربية ،للتفسير
2 .2من الحمضيات ،كثير ،مرض صدري
3 .3وضع خلسة ،دعمناه
4 .4دولة أوروبية ،من أصنام العرب في الجاهلية
5 .5مدينة فرنسية ،من أنواع الدببة ،ضمير متصل
6 .6أخيطها للثياب ،يسلم باليد
7 .7يجمعا عن األرض ،جزء من أربعة
8 .8أميرة (باألجنبية) ،بشر
9 .9اول يحارب ،مدينة سعودية ،مادة قاتلة
1010خالف إهتدى ،فلوسك ،خلف بحرية
1111إله مصري ،قوانين تحم البالد
1212ودّت ،عدم إهتمام
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،678152394 ،295473861
،769315248 ،134689527
،543298176 ،821764953
،387526419 ،456931782
912847635

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ساحل العاج  ) 2جميل،
الروش��ال  ) 3رن ،انبك ،بعل ) 4
يأمال ،مير ،فا  ) 5دنا ،كانساس 6
) يفلحان ،ناس  ) 7انسلها ،امدح

 ) 8لينا ،را ،ايدا  ) 9بر ،فابيوال
 ) 10نوالي ،االنيس  ) 11ازل،
الم ،ار  ) 12البا ،دوالي.
عموديا:
 ) 1جريدة البناء  ) 2سمنان،
ن��ي��روز  ) 3اي ،مايسن ،اال ) 4

حالل ،فالفل  ) 5ناكلــه ،اياب 6
) الب ،احارب ،ال  ) 7الكمنا ،ايام
 ) 8عر ،يسـنــا ،ول  ) 9اوبرا،
ماالبو  ) 10جشع ،سنديان 11
) الف ،احد ،يال  ) 12ال ،ارس،
السري.

 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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Jurassic World
فيلم تسويق بطولة كريس
بات من اخراج كولين تريفورو.
مدة العرض  12دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
ابراج ،سينمال ،فوكس).
Boychoir
فيلم درام ��ا ب�ط��ول��ة داستين
هوفمان من اخراج فران وامب.
مدة العرض  103دقيقة( .سينما
سيتي ،صوفيل ،امبير).
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).

