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تتمات  /ت�سلية

هدنة الزبداني ( ...تتمة �ص)9

القوات اليمنية ( ...تتمة �ص)9

وك��ب��دت اللجان الشعبية والجيش اليمني
القوات السعودية خسائر كبيرة في منطقة وادي
جارة في محافظة جيزان السعودية.
وكشفت مشاهد عن العشرات من اآلليات المدمرة
ومن بينها دبابات برامز االميركية وبرادلي اضافة
الى مجموعة كاسحات اإللغام وحامالت الجند
والعربات التي تحمل مدافع رشاشة.
وأفادت مصادر ان القوات اليمنية توغلت داخل
االراض��ي السعودية كيلومترات ع��دة وفاجأت
مجموعة كبيرة من القوات السعودية التي كانت
تحاول التقدم الستعادة بعض المراكز العسكرية
التي خسرتها في وقت سابق.
وت��أخ��ذ وت��ي��رة عمليات ال���رد ال��ت��ي ينفذها
الجيش اليمني واللجان الشعبية داخل االراضي
السعودية منحى تصعيديا ً وذلك بعد تهديد قيادة
الجيش بتكثيف عملياتها في ح��ال ع��دم توقف
العدوان.
وأكد مراقبون أن من شأن هذه العمليات في
حال استمرارها بهذه الوتيرة ان تحدث ارباكا ً
في السياسات السعودية وتغييرا ً في المعادلة
االستراتيجية للحرب.
وفي السياق ،قتل ثمانية يمنيين بينهم أطفال
ونساء في غارات جوية لطيران العدوان السعودي
على محافظة إب وسط اليمن أمس.
ونقلت وكالة األنباء اليمنية «سبأ» عن مصدر
أمني مسؤول بالمحافظة قوله إن «طيران العدوان
ال��س��ع��ودي استهدف بصاروخين م��ن��زال ً ألحد
المواطنين بمنطقة جبل ربي بمحافظة إب ما أدى
إلى استشهاد جميع من كانوا بداخله من أطفال

ونساء» مشيرا ً إلى أن طيران آل سعود شن منذ
الصباح وحتى الظهر  14غارة جوية على عدد من
األماكن والمنشآت العامة والخاصة.
وأوض���ح المصدر أن ط��ي��ران ال��ع��دوان أطلق
أرب��ع��ة ص��واري��خ خ�لال ه��ذه ال��غ��ارات الهمجية
على مقر ق��وات األم��ن الخاصة القديم بمفرق
جبله بإب وثالثة صواريخ على منطقة المجمعة
بريف المحافظة وصاروخين على منطقة مشورة
في إب ،مضيفاً« :أن��ه تم استهداف مبنى إدارة
شرطة المحافظة وبوابة إدارة البحث الجنائي
بصاروخين كما استهدف بصاروخ المعهد العالي
إلعداد المعلمين بمنطقة السحول في إب».
وفي محافظة مأرب شرق اليمن شن طيران آل
سعود أكثر من عشر غارات جوية استهدفت مناطق
متفرقة .وقالت مصادر محلية إن «طيران العدوان
السعودي استهدف منطقة ض��وار والدشوش
بصرواح بغارتين جويتين كما شن ست غارات
جوية على منطقتي المخدرة والسحيل».
كما نفذ طيران النظام السعودي اليوم غارات
عدة على محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء
اس��ت��ه��دف خاللها ع���ددا ً م��ن األح��ي��اء السكنية
بالمدينة والقاطرات المحملة بالمياه والتمور
واألخشاب مخلفا ً خسائر مادية كبيرة في المنازل
والممتلكات والمحالت التجارية في الشارع العام
بمدينة عمران.
يذكر أن اليمن يتعرض لعدوان متواصل يقوده
نظام آل سعود منذ  26آذار الماضي أسفر عن مقتل
وإصابة آالف المدنيين وتدمير بنية اليمن التحتية
ومواقعه الحيوية واألثرية.

كانت بنفس األهمية إبان معركة الجيش العربي السوري مع قوات االحتالل
«اإلسرائيلي» في منطقة «السلطان يعقوب» عام  ،1982والتي كان الهدف منها
هو السيطرة على الطريق الدولية للتقدم نحو الحدود السورية ،فالمعادلة
تعيد نفسها ولكن بشطر ثانٍ يختلف في االسم ويتفق في الهدف مع العدو
«اإلسرائيلي» ،وهو ما جعل االنتقال بالزبداني من مدينة استراتيجية مساحتها
ما يقارب  400كلم مربع إلى معركة حسم يكمن الجواب فيها في االولوية التي
أفترضتها المجموعات «الصهيو ـ نصراوية» وهي إقامة ما يسمى «إمارة» ممتدة
من القنيطرة جنوبا ً الى الزبداني توسطا ً مع القلمون والريف الدمشقي شماال ً
وصوال ً الى عرسال والساحل السوري ومع ما يمكن له أن يرتبط بـ «إمارة»
شمالية حلبية كانت تركيا تريد توثيقها «بمناطق عازلة» إفتراضية خسرت
رهانها فيها مبكرا ً أميركيا ً وداعشياً ،وهو ما جعل عدم القدرة في السيطرة على
المدينة أقرب مسافة إلى األخطار المستقبلية التي تالحق المجموعات االرهابية
وداعميهم على خط بيروت ـ دمشق ،وتعيد السماحية للجيش السوري
المدعوم من المقاومة بالعودة إلى معارك عسكرية استراتيجية مريحة في
مناطق تبتعد حدودها عن دمشق والجنوب وترمي بآثارها على بقع عسكرية
محتدمة في جغرافيا مختلفة ،فاتفاق «الزبداني» هو نتيجة ما ساهمه تقدم
الجيش السوري والمقاومة نحو أساور إحكام الطوق العسكري على استسالم
المجموعات االرهابية في «الزبداني» المرتبطة بما كان اسمه «إمارة القلمون
والجنوب» والتي حاول اإلقليم «الترك ـ سعودي» وضع أعمدة لبنائها على
رمال متحركة ،لكن التذرع بنوع السالح وجهة االنتقال والكمية في الشروط
هو ما أفقد المشروع سيطرته اإلرهابية وقوته السياسية لينكسر تحت سقف
االنتصارات ويبدأ بحياكة الهدنة «الثانية» التي تمسك الساحة السياسية
اإلقليمية المنهكة بيد ،والساحة العسكرية المنهارة بيد أخرى ،لتبقى الهدنة
«أبغض الحالل عند الله».

فاديا مطر

التهدئة بين الو�صول ( ...تتمة �ص)9
العبادي يو�صي ( ...تتمة �ص)9

م�شاورات بوغدانوف ( ...تتمة �ص)9
جاء ذلك ،في رسالة وجهها بان كي مون ،إلى مجلس األمن
الدولي توضح خططه في ش��أن تحقيق في هجمات بغازات
سامة في سورية ستجريه األمم المتحدة ومنظمة حظر األسلحة
الكيماوية.
وقال األمين العام إن الهدف هو تحديد األفراد أو الكيانات أو
الجماعات أو الحكومات الذين ارتكبوا أو نظموا أو رعوا أو شاركوا
بطريقة ما في استخدام كيماويات كأسلحة بما فيها غاز الكلور أو
أي مواد سامة أخرى.
وأظ��ه��ر األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم المتحدة ف��ي رسالته هيكلية
وتنظيم عمل البعثة األممية المشتركة مع منظمة حظر األسلحة
« ،»OPCWومقاييس وكيفية إجراء التحقيق في شأن الهجمات
الكيماوية األخيرة في سورية خصوصا ً باستخدام الكلور.
وط��رح بان في رسالته الواقعة في سبع صفحات تكليف
ثالثة خبراء مستقلين بالتحقيق تدعمهم ف��رق متمركزة في
الهاي ونيويورك ،مضيفا ً أن اللجنة التي ستقود البعثة سيدخل
فيها مساعد األمين العام (لم يتم تحديد اسمه) مهمته «تحمل
المسؤولية األساسية» لعمل البعثة ،باإلضافة إل��ى نائبين
مسؤولين عن المسائل السياسية وإجراءات التحقيق.
هذا وال تحدد الرسالة العدد اإلجمالي لمن سيكلفون التحقيق
وال تاريخ بداية التحقيق الميداني .وسيكون أمام الخبراء 90

يوما ً لتقديم تقريرهم األول.
يذكر أن مجلس األمن الدولي صوت في  7آب باإلجماع على
مشروع ق��رار في ش��أن تشكيل آلية لتحديد المسؤولين عن
استخدام المواد الكيماوية ،بما في ذلك الكلور ،خالل النزاع في
سورية.
وجاء في القرار «المجلس يدين بشدة استخدام كل المواد
الكيماوية السامة ،مثل الكلور كسالح في الجمهورية العربية
السورية» ،وق��رر المجلس «إن��ش��اء آلية مشتركة للتحقيق»
بمشاركة األمم المتحدة ومنظمة حظر األسلحة الكيماوية «لمدة
سنة واحدة مع إمكانية التمديد إذا لزم األمر».
ميدانياً ،تأخر أمس تنفيذ المرحلة األولى التفاق الهدنة في
الزبداني في ريف دمشق وفي كفريا والفوعة في ريف إدلب،
بسبب تعقيدات في التفاوض.
وكان من المفترض أن تبدأ أمس (الجمعة) المرحلة األولى من
الهدنة المعلنة بين الجيش السوري والمسلحين في الزبداني
وكفريا والفوعة وتتمثل هذه المرحلة في إخالء الجرحى من
الطرفين عبر الصليب األحمر.
وترمي الهدنة إلى إتمام التفاوض في شأن نقاط عالقة ،أهمها
نقل المسلحين من الزبداني إلى ريف إدلب ،وتسوية أوضاع من
يود البقاء في المدينة وإخراج المدنيين من البلدتين.

وكان العبادي أعلن عزمه مواصلة خطواته
اإلصالحية مهما ك��ان الثمن ،م��ؤك��دا ً وج��ود
ج��ه��ات تعرقل اإلص��ل�اح ،ف��ي ح��رب جديدة
يخوضها ال��ع��راق ضد لفساد في مؤسسات
الدولة ،ونجحت الثورة على الفساد في دفع
السلطة إلى إقالة بعض المسؤولين وإصدار
أح��ك��ام اع��ت��ق��ال ب��ح��ق آخ��ري��ن وس��ط حديث
صريح عن استجواب وإقالة أي مسؤول يخفق
في مهمته.
وبدأ العبادي من هرم السلطة في قراراته
اإلصالحية ...وحظيت القرارات بتأييد شعبي
واس��ع ،بعد خروج تظاهرات في  31تموز في
بغداد وم��دن عراقية أخ��رى للمطالبة بتنفيذ
اإلصالحات والقضاء على الفساد ،وبخاصة
أيام الجمعة في نهاية كل أسبوع ،وفي كل مرة
يرفع المتظاهرون شعارات عدة ،منها مطالبة
الحكومة بتوفير الخدمات األساسية للشعب
ال��ع��راق��ي ومحاسبة ال��ف��اس��دي��ن والمتهمين
بالفساد ،ومنعهم من السفر ،وتقديم اإلصالحات
في القضاء ،كما طالبت الجموع بتحويل النظام

البرلماني الحالي في البالد إلى نظام رئاسي.
وأك��د العديد من التظاهرات دعمها للقوات
األمنية في محاربتها لإلرهاب في ظل سيطرة
تنظيم «داع��ش» على مساحات شاسعة من
البالد ،وأعلنت تأييدها للخطوات اإلصالحية
التي أقرها رئيس الحكومة حيدر العبادي.
ويرى بعضهم في تلك الحزمة من اإلصالحات
اس��ت��ش��ع��ارا ً ب��خ��ط��ر ت����ردي ال��وض��ع األم��ن��ي
والخدماتي جراء سنوات من الفوضى والفساد
الذي استشرى في عراق ما بعد الغزو األميركي،
في حين يرى آخ��رون أن إصالحات العبادي
بدأت تخلق نوعا ً من التقسيم داخل الحكومة
العراقية ،إذ دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم
إلى عدم تجاوز الدستور وعدم إيقاف العمل به،
وتأتي هذه التصريحات فيما يبدو على خلفية
إلغاء العبادي مناصب نواب رئيس الجمهورية
التي كان يشغلها السياسيون نوري المالكي،
وأياد عالوي ،وأسامة النجيفي .فيما أكد رئيس
الحكومة حيدر العبادي أن إصالحاته التي قام
بها دستورية وقانونية وسيمضي فيها قدماً.

رابعاً :نجاح هذه التهدئة واستكمال بنودها يؤثر إيجابيا ً بنواحي عسكرية
واقتصادية وانسانية على منطقة الزبداني ذاتها والمناطق المجاورة وال سيما
في مضايا وعين الفيجة وصوال ً للعاصمة دمشق ،وامتداد أثرها اﻹنساني على
منطقتي كفريا والفوعة وإدخ��ال االحتياجات والمساعدات االساسية إليهما
وإخراج الحاالت اﻹنسانية منهما.
خامساً :التغير في المواقف واﻷولويات اﻹقليمية والدولية على رغم استمرار
التصعيد في الخطاب السياسي واﻹستمرار في دعم المجموعات المسلحة من
قبل بعض الدول اﻹقليمين وفي مقدمها الكيان الغاصب وقطر والسعودية
وتركيا ،ولكن ارت��داد اﻹره��اب إلى هذه ال��دول وح��دوث اضطرابات في داخل
بعض هذه ال��دول وال سيما تركيا التي أثر فشل المشروع اﻹخونجي فيها
بالسيطرة على المنطقة وانهيار الحلم اﻹردوغاني في تدمير الدولة السورية
وإقامة منطقة عازلة ،هذا كله أدى الى تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية
في االنتخابات وعدم القدرة على تشكيل الحكومة واالعالن عن انتخابات مبكرة
يسعى اردوغ��ان وحزبه للفوز بها لذلك سيرفع من حدة الخطاب السياسي
والتهديد والوعيد والتوجه نحو الداخل من دون التورط في المزيد من المستنقع
السوري ،والسيما بعد وجود مؤشرات لتسلم الدب الروسي الملف السوري
من قبل األميركي والحراك السياسي وتراكم الزيارات لموسكو من معارضات
داخلية وخارجية وشخصيات دبلوماسية ورؤس��اء دول ،وثبات روسيا
االتحادية وإيران وحلف المقاومة على مواقفها في الدفاع عن شرعية الحكومة
السورية ووحدة أراضيها والحفاظ على أمن الشعب السوري واحترام قراره
في تقرير مصيره من خالل التمهيد لحوار سوري  -سوري من دون أي تدخل
خارجي .مع االقرار لمصلحة الجيش العربي السوري بلعب الدور الحاسم في
مكافحة اإلرهاب والبدء بالتنسيق معه من قبل كل الدول.

محمد نادر العمري

مندوبا � ً
ً
أمميا من الم�شاركين
القاهرة ت�ستقبل 30
في ملتقى «دعم م�صر لع�ضوية مجل�س الأمن»

البحرين :الآالف يتظاهرون طلب ًا لال�صالحات الديمقراطية
تظاهر آالف المواطنين في البحرين بعد شعائر الجمعة في
مناطق بحرينية عدة تنديدا ً باستمرار اعتقال رموز المعارضة
وفي مقدمهم االمين العام لجمعية «الوفاق» الشيخ علي سلمان،
ومجددين مطالبهم باالصالحات الديمقراطية.
من جهة اخرى ،أ ّكد الشيخ محمد صنقور رفض التدخل الرسمي
في إدارة الشأن الديني ،وقال إنّ «ما تسميه بعض الدوائر الرسمية
إقحاما ً للشأن السياسي في الخطاب الديني ،يسميه القرآن أمرا ً
بالمعروف ونهيا ً عن المنكر وتواصيا ً بالحق».
وفي خطبة صالة الجمعة أمس ،في جامع اإلمام الصادق بالدراز،
ق��ال الشيخ صنقور ب��أن «السعي لتقنين الحجر على الخطاب
المتصدي للنقد والتصحيح ،يقع في سياق المناقضة لكتاب الله
الحجر على خطاب األمر بالمعروف هو
تعالى» ،مشددا ً على أن
ْ
«حج ٌر على مجمل الخطاب الديني» ،مشيرا ً إلى أن «دين الله ال يقبل
ْ
التجزئة واالنتقاء».
وأوضح صنقور بأنّ فريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ال يمكن أن «يناط» امتثالها «باإلذن والترخيص» من أحد ،غير الله
تعالى .وقال إن فرض هذا الترخيص «على الخطاب الديني» يُص ّنف
ضمن «التبوء لموقع لم يأذن الله ألحد من عباده أن يتبوأه».
وجدّد التأكيد على أن العلماء معنيون بفريضة األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ،وهي فريضة «ال رخصة في إغفالها والتفريط في
أدائها».

وص��ل مندوبو  30دول���ة ل��دى األم���م المتحدة ،إلى
العاصمة المصرية «القاهرة» ،أمس ،للمشاركة في ملتقى
«دع��م ترشيح مصر لعضوية مجلس األم��ن الموقتة»،
المقرر انعقاده اليوم السبت.
وقال مصدر دبلوماسي فضل عدم نشر اسمه ،أن مطار
القاهرة الدولي استقبل حتى اآلن  30مسؤوال ً من األمم
المتحدة من المندوبين الدائمين بالمنظمة الدولية.
وتابع المسؤول «من المنتظر وصول وفد آخر يضم عددا ً
من المسؤولين األمميين مساء اليوم قادما ً من سويسرا»،
متوقعا ً أن يبلغ عددهم مع نهاية اليوم نحو  45مسؤوالً.
وأوض���ح المصدر أن��ه «سيتم خ�لال الملتقى عرض
التوجهات المصرية تجاه القضايا الدولية ،في ضوء قرب
انضمام مصر إلى عضوية مجلس األمن المؤقتة لعامي
 2017/ 2016واالنتخابات المزمع إجراؤها في منتصف
تشرين األول المقبل».
وتابع أن مصر تسعى «ال��ى تمكين ال��دول الصغيرة
والمتوسطة من التأثير في عملية صنع ال��ق��رار داخل
المنظومة الدولية ،وسبل دفع عجلة التنمية في الدول

األفريقية وإيجاد حلول خالّقة وغير تقليدية للمشكالت
االقتصادية واالجتماعية واألمنية التي تواجه ال��دول
األفريقية الشقيقة».
يذكر أن مصر شغلت مقعد العضوية غير الدائمة
بمجلس األمن خالل أعوام 1949ـ ،1950و1961ـ،1962
و1984ـ ،1985و1996ـ ،1997كما تحظى بعضوية كافة
الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة ،وتستضيف على
أراضيها مكاتب إقليمية لعدد كبير من تلك الوكاالت.
وف��ي نهاية كانون الثاني الماضي ،اعتمد المجلس
التنفيذي لوزراء الخارجية األفارقة في اجتماعاته التي
عقدت في إثيوبيا ،بندا ً يتعلق بدعم ترشح مصر لمقعد
العضو غير الدائم في مجلس األمن الدولي 2016ـ.2017
ويتألف مجلس األمن من  15عضوا ً منهم  5دائمين:
روسيا والصين وفرنسا بريطانيا وال��والي��ات المتحدة
األميركية.
وتنتخب الجمعية العامة لمدة سنتين عشرة أعضاء
غير دائمين هم :األردن وأنغوال ونيجيريا وإسبانيا وتشاد
وشيلي وفنزويال وليتوانيا ،وماليزيا ،ونيوزيلندا.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1جمهورية من جزر األنتيل الكبرى
2 .2مرفأ في قبرص ،جزيرة بريطانية
3 .3ربط وش �دّ ،هدم البناء ،جزيرة بريطانية ،من كانت
أسنانهم صغيرة ومتالصقة
4 .4أنظمة تشريعية ،أداة إحدى حواسي
5 .5وبّخ ،جالساه على الشراب
6 .6نهتم باألمر ،من الطيور
7 .7يناقش مالسنة ،أنكشها (للصوف)
8 .8باس ،عائلة عالم إنكليزي راحل صاحب نظرية التطور
باألجناس الحية
مساه ،أنثى الحمار
ّ 9 .9
ُ 1010غشي عليه ،كاتبي ،حرف أبجدي مخفف
1111الجمر الطافئ ،والد (بالعامية) ،رقد
1212ربح ،يشاهدكما

1 .1مدينة مصرية شرق الدلتا الشرقية ،إنتقل من حالة إلى
أخرى
2 .2من الحمضيات ،مرفأ مهم في دبي
3 .3نجيع ،مؤلف عربي فارسي األصل نقل إلى العربية
كتاب «كليلة ودمنة»
4 .4دفنّ البنت وهي حية (هن) ،مناص
5 .5شاعر عراقي مدح بني أمية
6 .6أنت (باألجنبية) ،حصل على ،أول أهاب
7 .7نجمع عن األرض ،منازل ،مملكة عربية قديمة
8 .8وجع ،نناصرك
9 .9مدينة أميركية
1010عائلة ،تركنا دون عناية ،ضمير متصل
ّ 1111
نوضح األمر ،للتأوه ،خبر
1212دولة أوروبية ،رجاء
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،852349617 ،347516892
،234951768 ،619872354
،796283541 ،185467239
،421735986 ،578694123
963128475

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اوزبكستان ،اي  ) 2والي،
نابولي  ) 3رت ،تجدها ،ااا ) 4
يردانه ،لترمم  ) 5بالل ،مايسن 6
) يو ،ديار ،اكاد  ) 7ريب ،يسما 8

) سان نتازير ،ان  ) 9لم ،الوديان
 ) 10رع ،بنانه ،دال  ) 11بددت،
رام الله  ) 12العراق ،الب.
عموديا:
 ) 1اوري���ب���ي���دس ،رب���ا ) 2
واترلو ،العدل  ) 3زل ،دا ،رنم،

دع  ) 4بيت الدين ،بتر  ) 5جن،
يبتان  ) 6سندهما ،االرق ) 7
تاه ،اريزونا  ) 8ابالي ،سيدهما
 ) 9نو ،تسامري ،ال  ) 10الرنكا،
ادلب  ) 11ايام ،انال  ) 12املدان،
لها.

 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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The Man from
UN.C.L.E
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة اليسيا
فيكاندر من اخراج غاي ريتشي..
مدة العرض  116دقيقة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سينما سيتي ،اس �ب��اس ،ديونز،
غاالكسي).
Self/less
فيلم رعب بطولة راين رينولدز
م��ن اخ� ��راج ت��ارس�ي��م س��اي��ن .مدة
ال� �ع ��رض  117دق �ي �ق��ة (،ABC
سينما سيتي ،اب��راج��ن سينمال،
فوكس).
Lila and Eve
فيلم دراما بطولة جنيفر لوبيز
م��ن اخ ��راج ش��ارل��س س�ت��ون .مدة
ال� �ع ��رض  94دق� �ي� �ق ��ة،ABC( .
كونكورد ،سينما سيتي ،فوكس،
سينمال).
The Gift
فيلم رعب بطولة واخراج جويل
ادغرتون .مدة العرض  108دقيقة.
(ف��وك��س ،سينما س�ي�ت��ي ،امبير،
سينمال ،ABC ،كونكورد).
– Mission: Impossible
Rogye Nation
فيلم تشويق بطولة توم كروز
من اخ��راج كريستوفر ما كوري.
مدة العرض  131دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينمال ،فوكس).
Inside Out
ف�ي�ل��م ت �ص��وي��ري ب �ط��ول��ة امي
بولير م��ن اخ ��راج بيتي دوكتير.
مدة العرض  93دقيقية،ABC( .
اب ��راج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

