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

موقف كيري ج��اء خ�لال اتصال
هاتفي اجراه بنظيره الروسي سيرغي
الفروف ،حيث جدد رفضه ألي تعاون
م��ع الرئيس ال��س��وري ف��ي محاربة
«داعش» ،في حين أعلنت الخارجية
األميركية عن ترحيبها بدور إيجابي
لروسيا في التحالف لكن من دون أن
يكون هناك دور للرئيس السوري.
م��ن جهته ،أك��د م��ن��دوب روسيا
ال��دائ��م ل��دى األم��م المتحدة فيتالي
تشوركين أن الغارات الجوية التي
ينفذها التحالف ال تضر ب��ق��درات
تنظيم «داع��ش» ،كما أنها تتعارض
مع القانون الدولي.
وأضاف« :أن ما يقوم به شركاؤنا
الغربيون في سورية يعد مخالفة
ك��ب��ي��رة ل��ل��ق��ان��ون ال���دول���ي ،ألنهم
يبررون خطواتهم بالمادة الـ51
في ميثاق األمم المتحدة المتعلقة بـ
«الحق في الدفاع عن الذات» لكنهم
يقومون بضرب أراض��ي دولة ذات
سيادة من دون موافقة حكومتها
على ذلك».
وت��اب��ع خ�ل�ال م��ؤت��م��ر صحافي
عقده أمس أن األنشطة األميركية في
سورية تثير أسئلة كبيرة من وجهة
النظر القانونية ،في الوقت الذي
تقدم فيه روسيا مساعداتها لدمشق

بمراعاة تامة للقانون الدولي.
الى ذلك ،أكد الكرملين أن رئيس
وزراء كيان ال��ع��دو «اإلسرائيلي»
بنيامين نتنياهو سيصل إلى موسكو
بزيارة قصيرة يوم االثنين  21أيلول
للقاء ال��رئ��ي��س ال��روس��ي فالديمير
بوتين.
وكان المكتب الصحافي لنتنياهو
قد ذكر أنه ينوي أن يبحث مع بوتين
مهمة الخبراء العسكريين ال��روس
المتواجدين في سورية.
ميدانياً ،تمكنت وح��دات الجيش
السوري من السيطرة في شكل كامل

الأردن يقدم ( ...تتمة �ص)9

على منطقة تل كروم قرب جبل الثردة
ف��ي دي��ر ال����زور ،وواص��ل��ت تقدمها
ب��ات��ج��اه المريعية ل��ط��رد مسلحي
تنظيم «داعش» االرهابي من المنطقة
وتوسيع طوق األمان في محيط مطار
دير الزور العسكري.
وف���ي ال���زب���دان���ي ،أع��ل��ن مصدر
عسكري س��وري إح��ك��ام السيطرة
على كتل أبنية جديدة في أحياء
وش����وارع عين الحمة والميداني
وال��ك��ب��رى وال��ع��ض��ي��م��ة ،وواص��ل��ت
وحدات الجيش السوري والمقاومة
تقدمها باتجاه مركز المدينة.

وقالت وسائل إعالم العدو إن وزيرة الثقافة والرياضة
ميري ريغيف طالبت بإقفال الحرم القدسي أمام المسلمين.
وفي ردود الفعل على االعتداءات «اإلسرائيلية» اعتبر أمين
سر الهيئة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب
عريقات إن القدس هي ما يوحد العرب على رغم خالفاتهم.
وأك���د ع��ري��ق��ات ف��ي ح��دي��ث للزميلة «ال��م��ي��ادي��ن» أن
الفلسطينيين لن يسمحوا لرئيس ال��وزراء «االسرائيلي»
بنيامين نتنياهو بتمرير مخططات تقسيم األقصى .وحذر من
نيات «إسرائيل» الدفع نحو المزيد من العنف ،كما رأى أن ال
فرق بين إرهاب داعش واالرهاب «االسرائيلي».
ودعت فلسطين إلى تدخل المجتمع الدولي لمنع االعتداءت
«اإلسرائيلية» ،وسط تحذيرات أممية من توسع دائرة العنف
خلف أسوار القدس الشرقية.
وف��ي بيان لها ،طالبت الخارجية الفلسطينية بوقف
مساعي الحكومة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» إل��ى تحويل ال��ن��زاع
الفلسطيني «اإلسرائيلي» إلى صراع ديني ،بسبب االقتحام
المتكرر للقوات «اإلسرائيلية» للمسجد األقصى بهدف تأمين
دخول المستوطنين واستخدام القوة وسط إطالق كثيف
للنار وقنابل الصوت والغاز ضد المصلين والمرابطين العزل
في المسجد األقصى.
كما دعت الخارجية المجتمع الدولي والعالمين العربي
واإلسالمي ،إلى تحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لوقف
العدوان «اإلسرائيلي» المتواصل على المسجد األقصى
وحماية المقدسات الدينية ،وحرية الوصول إلى األماكن
المقدسة ،وفقا ً لمبادئ القانون الدولي ،واتفاقيات جنيف.
وحملت فلسطين الحكومة «اإلسرائيلية» مسؤولية
التصعيد غير المسبوق على األقصى.
ودع��ا صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة

القوات العراقية ( ...تتمة �ص)9
وفي الرمادي مركز محافظة األنبار يواصل الجيش
العراقي عملياته العسكرية حيث تمكن من قتل  12مسلحا ً
بينهم أمير في جماعة داعش اإلرهابية يدعى أبو حفصة
سعودي الجنسية.
بدورها قصفت المدفعية العراقية أوك��ار المسلحين

الداخلية ال�سعودية تعلن �ضبط
خليتين �إرهابيتين في الريا�ض و�ضرما
األشخاص ورجال الشرطة تم خاللها إطالق النار وإلقاء
قنابل يدوية تجاه القوة األمنية.
وأسفرت تلك المداهمة عن اعتقال أحمد سعيد جابر
الزهراني  21سنة ،وشقيقه محمد  19سنة ،بحسب وزارة
الداخلية ،وتم ضبط أسلحة بحوزتهما ،إضافة إلى حوالى
نصف مليون ريال سعودي.
وفي محافظة ضرما جنوب العاصمة ،قال المتحدث
باسم وزارة الداخلية أن العملية األمنية هناك ال تزال
مستمرة حيث تجري عملية تعقب عناصر تمكنت من
الفرار بعد مداهمة موقعها ،مضيفا ً أنه تم ضبط حزام
ناسف مجهز بالمواد المتفجرة داخل السيارة ،إلى جانب
معمل يستخدم لتصنيع المواد المتفجرة.

أعلنت الداخلية السعودية القبض على خليتين
تابعتين لتنظيم «داعش» في الرياض ومحافظة ضرما
جنوب العاصمة ،وذلك في عمليتين أمنيتين نفذتهما قوات
األمن في شكل متزامن.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الداخلية السعودية اللواء
منصور التركي أن معلومات وردت عن تحركات مشبوهة
لمجموعة من األشخاص في موقعين مختلفين ،األول بحي
المونسية في الرياض ،وآخر في محافظة ضرما.
ففي حي المونسية في الرياض ،أش��ار المتحدث أن
الوحدات األمنية طوقت المساكن المجاورة لبناية سكنية
يتواجد فيها أشخاص وذلك بعد عملية إخالء للسكان،
مشيرا ً إلى أن عملية االعتقال شهدت مواجهات بين هؤالء

االحتالل بقطع المياه عن منطقة الحرم فور ظهور الحريق وحاولت منع
المواطنين الفلسطينيين وسيارات األطفاء التي هرعت للقيام بإطفائه ،فاألحداث
التي يشهدها األقصى هذه األيام تعتبر جريمة حرب وتصعيدا ًَ خطيراً ،فقرار
رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو أمس تشديد العقوبات على
الشبان الذين يتصدون القتحامات األقصى من قبل جنود االحتالل ومستوطنيه
بالحجارة ،إضافة الى التسريبات الصادرة عن مواقع صهيونية ان نتيناهو
سيقوم بجولة في اماكن حساسة في القدس المحتلة ،هذه التصريحات تعتبر
تصعيدا ً خطيرا ً واستفزازا ً واضحا ً لمشاعر العرب والمسلمين من قبل العدو
«اإلسرائيلي» الذي يهدف الى تقسيم المسجد ومن ثم هدمه في ظل صمت عربي
الذي يمكن اعتباره تسليما ً مطلقا ً بالمخطط الصهيوني لتقسم األقصى ،وهذا ما
أكده بيان صادر عن العالقات العامة االعالمية لحزب الله الذي دعا الى أوسع
حملة تضامن مع المسجد األقصى ضد الهجمة الشرسة التي يتعرض لها،
وأشار البيان الى ان الهجمة المتصاعدة تكشف بوضوح حجم المؤامرة التي
يتعرض لها المسجد األقصى والتي تستهدف تقسيمه وبعد ذلك تهديمه ،فكل
ما يجري ال نجد أي رد فعل من قبل الحكام العرب.
يؤكد المتابعون ان الظروف الدولية والظروف التي تشهدها منطقة الشرق
االوسط والتي أدت الى انشغال محور المقاومة في محاربة اإلرهاب تبدو مواتية
لتنفيذ العدو «اإلسرائيلي» مخططاته في ظل صمت عربي خليجي المستعد
للمقايضة على الصمت بدعم «اسرائيل» لمواجهة محور المقاومة ،فـ «اسرائيل»
لديها مصالح استراتيجية مع المعسكر الخليجي وبالذات السعودي المعادي
اليران ألنها تمثل تهديدا ً استراتيجيا ً لها ،فمحور ايران وسورية وحزب الله
هو المشكلة األكبر للعدو «اإلسرائيلي» والسعودية وهذا ما أكده خبير شؤون
الشرق األوسط مئير ليبتك.
فدول الخليج وبالذات السعودية التي لديها مصير مشترك مع تل أبيب
ضد محور المقاومة لم تعيد تظهر اهتماما ً للوضع الفلسطيني ألنها في حاجة
لـ«اسرائيل» كما جاء ذلك على لسان المستشرق الصهيوني غاي باخور .فماذا
ستفعل هذه الدول إن أقدمت «إسرائيل» على هدم المسجد األقصى؟

التحرير الفلسطينية ،إل��ى ض���رورة عقد جلسة طارئة
لمجلس األمن ،في شأن االنتهاكات التي تمارسها القوات
«اإلسرائيلية» في المسجد األقصى ،مضيفا ً أن مجلس األمن
سيشكل ضغطا ً على واشنطن ألنها الدولة الوحيدة القادرة
على إيقاف «إسرائيل» ،على حد قوله.
على الصعيد العالمي أعرب المنسق الخاص الروسي
لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف عن
قلقه من تواصل أعمال العنف في محيط المناطق المقدسة
في القدس القديمة.
واعتبر مالدينوف أن مثل ه��ذه االس��ت��ف��زازات الجدية
قادرة على إشعال العنف خارج أسوار المدينة القديمة في
القدس.
كما حذر االتحاد األوروب��ي من أي «استفزاز» إثر تجدد
المواجهات في المسجد األقصى مجددا ً دعوته إلى الحفاظ
على الوضع القائم في المسجد.
وأفادت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم المفوضية
األوروبية بأن تصعيد العنف يمثل استفزازا ً وتشجيعا ً على
الكراهية والعنف ،وخصوصا ً خالل فترة األعياد اليهودية
ومع اقتراب عيد األضحى ،مضيفة أن التزام كل األطراف
الهدوء وضبط النفس أمر ضروري في هذه اآلونة.
وقدم األردن مشروع قرار إلى مجلس األمن الدولي في
شأن التطورات األخيرة التي تشهدها مدينة القدس الشرقية
ومحيطها.
وينص مشروع البيان على دع��وة مجلس األم��ن جميع
األطراف إلى وقف التحريض وأعمال العنف ،واالحترام التام
للقانون الدولي ،والسماح للمصلين المسلمين بالتعبد في
المسجد األقصى بسالم وهدوء ،بعيدا ً من العنف والتهديدات
واالستفزازات.

تدمير �أكثر ( ...تتمة �ص)9

غرب األنبار وقتلت الحاكم الشرعي في المنطقة المدعو
حاكم عبدالواحد .ومع تقدم القوات البرية يواصل سالح
الجو العراقي ضرب طرق إمداد المسلحين حيث استهدف
ج��س��را ً لنقل األسلحة وال��ذخ��ي��رة وال��م��واد اللوجستية
للمسلحين في منطقة الحويجة شمال تكريت.

ماذا �ستفعل ال�سعودية ( ...تتمة �ص)9

كما استهدف الجيش واللجان الشعبية بالقصف المدفعي موقعي القرن
والدود في جيزان ،فيما تعرضت جرافة سعودية للقصف لدى محاولتها سحب
آليتين معطوبتين بموقع الرديف في المنطقة.
هذه اإلن��ج��ازات اليمنية ،والتقدم باتجاه المواقع السعودية ،تأتي ردا ً
على مواصلة طائرات العدوان السعودي غاراتها على المدنيين في المناطق
السكنية ،حيث استهدفت بسلسلة غارات مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء،
منها  7غارات على منطقة الحفا ،و 5على حي القيادة وغارتان على قاعدة
الديلمي الجوية.
كما استهدف طيران العدوان السعودي مواقع تم إسقاطها من أيديهم في
منطقة الخوبة ،فيما شن غارتين على منطقة البقع بمديرية كتاف في محافظة
صعدة .وارتفع الى  56عدد شهداء غارات التحالف السعودي على محافظات
ذمار والمحويت وحجة وعمران أول من أمس.
ٌ
انفجارات عنيف ٌة أمس أحياء في صنعاء جراء غارات جوية شنتها
وهزت
طائرات التحالف السعودي على مقر قيادة القوات المسلحة ومعسكر
الحفا.
ٌ
غارات منطقة الفاو ومناطق جنوب المدينة .يأتي هذا
وفي مأرب استهدفت
فيما تتواصل المواجهات العنيفة.
يأتي هذا فيما تتواصل المواجهات العنيفة بين قوات الجيش واللجان
الشعبية وقوات هادي والتحالف بقيادة السعودية في مواقع الدشوش وتلتي
المصارية والبلس جنوب مأرب.
وأعلن الجيش واللجان تدمير ثالث مدرعات اماراتية حاولت الزحف على
الجفينة وذات الراء أعقبها تدمير أكثر من  45آلية عسكرية حاولت التقدم نحو
الجفينة خالل يومين فقط.
كما تمكن الجيش واللجان من ايقاف عملية زحف أخرى للتحالف السعودي
باتجاة التبة الحمراء وصرواح غرب مدينة مأرب شمال شرقي اليمن.
وفي تعز وسط اليمن سقط نحو عشرة قتلى وثالثين جريحا ً بمواجهات
شهدتها مناطق الزنوج وكالبة والبعرارة شمال المدينة بين الجيش واللجان
من جهة وقوات التحالف السعودي من جهة اخرى.
والى الحدود السعودية اليمنية حيث تستعر نار المواجهات أعلن مصدر
عسكري تدمير الجيش اليمني آلية عسكرية واستهداف شبكة المزحاط بجيزان
السعودية ،ما ادى الى مقتل جنود سعوديين وتدمير سبع جرافات .كما أكد
المصدر سيطرة الجيش واللجان على موقع فرضة الجابري العسكري ومصرع
وجرح عدد من الجنود السعوديين.

ناديا شحادة

ليبيا :تعثر محادثات ال�سالم بعد رف�ض الحكومة
تعديالت على م�سودة االتفاق
رفض ممثلو الحكومة الليبية تعديالت مسودة اتفاق
إلنهاء الصراع في البالد ،وأكدوا انهم سيسحبون ممثليهم
من محادثات السالم التي ترعاها األمم المتحدة.
وقال عضو لجنة الحوار الوطني شريف الوافي ،في
حديث صحافي إن مبعوث األم��م المتحدة برناردينيو
ليون أكد في وقت سابق أن مسودة االتفاق السياسي لن
يتم المساس بها أو تعديلها» ،مشيرا ً إلى أن «التعديالت
تتضمن إنشاء مجلس أعلى للدولة يضم  145عضوا ً منهم
 135من المنتمين لإلسالم السياسي والموالين له في
طرابلس أو بقايا المؤتمر ،و 11عضوا ً يختارهم رئيس
المؤتمر».
وطالب وف��د المؤتمر الوطني إل��ى محادثات السالم
بإدخال تعديالت على هذه المسودة ،قبل أن يؤكد في وقت
سابق توصله إلى تسوية مع بعثة األمم المتحدة وعودته
إلى طرابلس حيث تجري منذ صباح اليوم مناقشة هذه
المسودة المعدلة داخل المؤتمر.
ومع تمسكها بالمسودة الموقعة في تموز ورفضها ألي
تعديل أو إضافات ،أبقت الحكومة الباب مفتوحا ً أمام
إمكانية التوصل إلى تسوية ،مؤكدة موافقتها على «دراسة
المالحق من حيث التعديل واإلضافة بما ال يتعارض مع
وثيقة االتفاق السياسي المبرم» ،ما يعني االنفتاح على
تعديل المالحق التي ترافق مسودة االت��ف��اق من دون
المساس بالمسودة نفسها.
وإلى جانب رفضها لتعديل المسودة ،أعلنت «استدعاء
فريق الحوار للعودة فورا ً إلى مجلس النواب» ،في إشارة

إلى ممثليه الذين يجرون في مدينة الصخيرات المغربية
مناقشات مع بعثة األمم المتحدة.
بدوره ،أعلن مبعوث األمم المتحدة أن «الجانبين توصال
الى توافق في اآلراء وسيحددان قريبا ً أسماء المرشحين
لحكومة الوحدة» ،داعيا ً أطراف النزاع للعودة الى المغرب
التمام عملهما على مسودة األمم المتحدة األخيرة إلنهاء
النزاع الليبي.
وأمل ليون خالل تصريح صحافي في الرباط ان «تكون
نتيجة النقاش ايجابية ويعود األطراف» إلى الصخيرات،
لكنه قال في الوقت نفسه «ال أظن أن طبرق رفضت مقترحنا،
فحسب معلوماتي لم يكن هناك نصاب ،واألمر يتعلق فقط
ببيان مدعوم من طرف بعض النواب وهو ما ليس كافيا ً
ليحقق التوافق داخل البرلمان ،كما أنه في جهة طرابلس
هناك عدد مهم من النواب يساندون االتفاق ،والنقاش ما
زال مفتوحا ً وهو أمر عادي في أي مفاوضات».
وأضاف ليون أن «الطرفين مدعوان للتصويت بنعم أو
ال على هذا المقترح ،عليهم أن يتخذوا القرار وليس نحن،
فنحن قدمنا المقترح على الطاولة وبإمكانهم القبول
أو الرفض» ،متوقعا ً ع��ودة وفد المؤتمر الوطني العام
ووفد الحكومة الى منتجع الصخيرات مساء األربعاء أو
الخميس «على أبعد تقدير» ،موضحا ً أن «الرأي السائد في
حالة الطرفين هو االلتزام بالحوار».
وكانت األمم المتحدة مدعومة بالسفراء والمبعوثين
الخاصين الى ليبيا قد حددت تاريخ  20أيلول كتاريخ
نهائي لالتفاق على المسودة إلنهاء النزاع.

الملك حمد ( ...تتمة �ص)9
قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا» إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة
وصل أمس إلى مدينة جدة السعودية ،في زيارة يلتقي فيها الملك السعودي
سلمان بن عبدالعزيز.
وأضافت الوكالة أن اللقاء سيتناول «مستجدات األوضاع الراهنة في المنطقة
وآخر التطورات واألحداث اإلقليمية والدولية».
وتشهد البحرين منذ بداية  2011ح��راك�ا ً شعبيا ً وتظاهرات عارمة
تطالب باإلصالح والديمقراطية وإنهاء الفساد والدكتاتورية ،فيما استعان
النظام البحريني بحليفته السعودية التي ارسلت بدورها قوات عسكرية
لمواجهة التظاهرات ،كما استعان نظام البحرين بقوات الدرك األردنية لقمع
المتظاهرين ،ويعمد النظام البحريني الى تكميم األفواه عبر القمع وتسييس
القضاء ويقوم بعملية توطين وتغيير ديموغرافي طائفي عبر سياسة
التجنيس.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1شاعر فلسطيني له مجموعة من الشعر الحر الثائر
2 .2ناعم الملمس ،دكان
3 .3إستفسر ،مدينة فلسطينية ،جوهر
4 .4عملة آسيوية ،بركان مشتعل في إيطاليا ،من القديسات
5 .5خيال ،يكمالن العمل
6 .6حفر عميقة في األرض يستخرج منها الماء وما شابه،
يحب نفسه
7 .7مرفأ في البرازيل ،خالف النشاط
8 .8أرض مرتفعة قليلة ،طاغية روماني ،منزل
9 .9من أطرافي ،السالم
1010مدينة إيرانية قديمة ،حاكم
1111عندي ،تأسفا ،حرف جر
1212نفاخر ،جزيرة إيطالية

1 .1هضبة واسعة تغطي وسط فرنسا وجنوبها
2 .2مصيف لبناني ،دولة عربية
3 .3ضجر ،شاهدت ،أسير
4 .4أول ودع ،دولة أوروبية
5 .5إتهمت ،أوتوماتيكي ،أزال الشعر من الجسد
6 .6جارية غنت للرشيد ،حرف ابجدي مخفف ،يبس الخبز
7 .7قضى ليلته ،فتيان
8 .8ماء مجبول بالتراب ،فلوسنا ،إسم موصول
9 .9يسجنانك ،تقال قبل األغاني الشعبية
1010وجه الحملة من كل صوب ،يالئمنا
1111أحبت ،نتبع ،أداة جزم
1212رفاق سني ،حيوان خيالي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،263457918 ،798136254
،532649187 ،451982763
،849371526 ،617528349
،326714895 ،985263471
174895632

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 11ت���وت ع��ن��خ ام����ون ) 2
ويمبلي ،روابي  ) 3ويومنغ ،مون
 ) 4يبتهم ،مهمال  ) 5قرن ،كالمي،
را  ) 6االدمان ،نايت  ) 7لي ،يانعا،

لدي  ) 8حنون ،وهران  ) 9يانس،
ديانا  ) 10يصغره ،ابوسه ) 11
مدا ،الهيا ،دن  ) 12انتبه ،لنا.
عموديا:
 ) 1توفيق الحكيم  ) 2وي،
برلين ،صدأ  ) 3تموتنا ،ويغان 4

) عبيه ،دينار  ) 5نلومكما ،نهاب
 ) 6خيم ،النوس ،له  ) 7نمانعه،
اه  ) 8مرغهم ،اردب��ي��ل  ) 9و و،
مين ،ايوان  ) 10نأمل ،الناس 11
) ب��واري��د ،نهد  ) 12دي��ن ،اتينا،
ني.

 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 Runner
فيلم درام ��ا بطولة نيكوالس
كايغ من اخراج اوستين ستارك.
مدة العرض  90دقيقة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
فوكس ،غاالكسي).
The Perfect Guy
فيلم رع��ب بطولة سانا الثان
من اخراج دايفد روسينتال .مدة
ال �ع��رض  100دق�ي�ق��ة،ABC( .
سينما سيتي ،سينمال ،امبير،
ديونز ،غاالكسي).
A Walk in the Woods
فيلم تشويق بطولة روب��رت
ريدفورد من اخراج كين كوابيس.
مدة العرض  104دقيقة،ABC( .
كونكورد ،سينمال ،غاالكسي).
Barbie in Rock N
Royals
فيلم تصويري .م��دة العرض
 84دق� �ي� �ق���ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينما سيتي ،ديونز،
اس � �ب� ��اس ،ف� ��وك� ��س ،سينمال،
غاالكسي).
Connasse, princesss
des coeurs
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة كاميل
ك��وت�ي��ن م��ن إخ� ��راج ال� ��وس النغ
وناعومي ساغلو .م��دة العرض
 80دق��ي��ق��ة( .س �ي �ن �م��ا سيتي،
.)ABC
A Mouse Tale
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ت��وم
ارنولد من إخراج دايفد بيسبانو.
مد العرض  96دقيقة( .فوكس،
 ،ABCكونكورد ،غاالكسي).

