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قوات عراقية ( ...تتمة �ص)9

زيارة قدا�سة البابا ( ...تتمة �ص)9

أعلنت محكمة التحقيق المركزية المتخصصة باإلرهاب والجريمة المنظمة
إلقاء القبض على شبكة من اربعة افراد في قوة حماية وزارة التجارة متهمة
بارتكاب أعمال ارهابية واغتيال االعالمي ناظم نعيم القيسي في  14الشهر
الجاري والذي يعمل في الوزارة.
وكانت القوات العراقية المشتركة تمكنت أول من امس من تطهير منطقة
الثرثار في محافظة االنبار من عصابات تنظيم «داعش» اإلرهابي وتكبيدها
أكثر من خمسين قتيالً وتدمير العديد من آلياتها.
على صعيد آخر ،أعلنت بغداد أنها ستعيد سفيرها إلى السعودية في إطار
توطيد العالقات الثنائية التي شهدت قطيعة على المستوى الدبلوماسي منذ
اجتياح العراق للكويت قبل ربع قرن.
وقالت الحكومة العراقية ،أول من أم��س ،إن تعيين سفير جديد لها في
المملكة ،جاء كتأكيد على توطيد العالقات الثنائية مع الرياض ،بما يخدم
مصلحة البلدين ،فيما تنتظر بغداد وصول السفير السعودي وإعادة العالقات
الدبلوماسية.
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم استقبل في وقت سابق أمل من أمس
سفير ب�لاده الجديد في السعودية رش��دي العاني ،وأك��د «ض��رورة تطوير
العالقات بين البلدين بما يضمن المصالح المشتركة» ،وفقا ً لبيان صدر عن
رئاسة الجمهورية العراقية.

بلغ اهتمام األميركيين لتلك الزيارة درجة كبيرة ج ّدا ً إذ حاول العديد من الن ّواب
والشيوخ السابقين والشخصيات السياسية واإلعالمية والف ّنية الحصول على
بطاقات حضور الخطاب الذي سيلقيه في الكونغرس من دون أي نتيجة .فقد
استنفدت البطاقات منذ زمن بعيد .كما أن ج ّولته في محيط الكونغرس ستكون
مناسبة لإلطاللة على الجماهير الغفيرة المرتقبة تجسيدا ً لتواصله الشعبي
المباشر.
أما في نيويورك فسيلقي خطابا ً يوم الجمعة في  25أيلول الجاري في الجمعية
العمومية لألمم المتحدة ويُتوقع أن يكون خطابه تنديدا ً إلهمال فقراء العالم من قبل
بالتوحش الرأس المالي عبر
الدول الغنية .هنا نذ ّكر بأن قداسته لم يكتفِ بتنديد
ّ
الخطابات السياسية بل أطلق رسالة بابوية في أيار  2015تحت عنوان «لوداتو
سي» ( )Laudato Siيشرح فيها العالم والعالقات االجتماعية .كما أن دعوته
لعبادة الله بدال ً عن عبادة المال في عاصمة معابد المال ال تخلو من الجرأة حيث
يكون صداه حركة مناهضة الواحد في المئة من األثرياء التي ع ّمت شوارع وسط
نيويورك منذ عامين ويخاصة وول ستريت .كما سيلتقي في ما بعد في مدينة
فيالدلفيا بعائالت ضحايا  11أيلول .2001
فماذا يمكن أن نتوقع من هذه الزيارة ومن خطابه اإلنساني والسياسي؟
أوال ً ـ شخص هذا البابا وخطابه للمسيحين وللعالم أجمع خطاب مميّز بامتياز
وشخصية نادرة .فمن يتابع خطاباته يجد لغة جديدة في مخاطبة الفقراء ،ونقول
نحن المستضعفين ،في العالم .خطابه ال يخلو من البعد الفكري والسياسي إضافة
للقيمة الروحية .خطابه خالل زيارته لدول اميركا الالتينية هذا الصيف حمل فيه
بشدّة على الرأس المالية المتوحشة التي تفتك بشعوب العالم حيث اعتبر الرأس
المالية المتوحشة من روث الشيطان! فزيارته الواليات المتحدة وبخاصة عاصمتي
السياسة (واشنطن) والمال (نيويورك) لها دالالت كبيرة .فحوى رسالته هو الكف
عن عبادة المال واالهتمام بالمستضعفين!
زيارته لكوبا قبل زيارته للواليات المتحدة لها أيضا ً دالالت .فكوبا دولة شيوعية
والشيوعية مرادفة لإللحاد .فكيف يمكن التوفيق بين من يم ّثل االيمان ومن يم ّثل
االلحاد وهو الذي قام بدور الوسيط في إعادة العالقات بين كوبا والواليات المتحدة؟
يشجعه
اإلجابة في رأينا تكمن في أن النظام السياسي في كوبا لم يل ِغ االيمان وإن لم
ّ
في قلوب المواطنين ،كما أن خطاب البابا عن المستضعفين يصعب تجاهله ونقضه.
من هنا تكون الزيارة طبيعية ناهيك عن دالالتها السياسية للدولة الكوبية وانفتاحها
على الكنيسة من باب الثقة بالنفس .فكوبا المحاصرة اقتصاديا ً من قبل الواليات
الصحية في العالم من معاينة مميّزة إلى رخص الدواء.
المتحدة تتمتع بأفضل النظم
ّ
كما أن النظام التعليمي مميّز والخدمات االجتماعية مؤ ّمنة .ليست هناك رفاهية
المجتمعات الغنية ولكن هناك ما ال يوجد في دول تدّعي التقدم على اآلخرين من
خدمات اجتماعية واعتزاز بوطنهم رغم كل المالحظات التي يمكن توجيهها لطبيعة
النظام القائم .أما مسألة الح ّريات في كوبا فهي مرتبطة ّ
بكف الواليات المتحدة عن
التآمر ضد الدولة الكوبية وخياراتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
ثانيا ً ـ صدقية هذا الخطاب من صدقية الرجل نفسه وسلوكه .تواضع قداسة
البابا وابتعاده عن مظاهر الثراء حتى وهو في هذا المقام الرفيع له تداعيات كبيرة
منها شعبيته الكبيرة عند المسيحيين وحتى غير المسيحيين .فعلى سبيل المثال
وبّخ العديد من األساقفة والمطارنة والرهبان والراهبات الذين يتج ّولون في سيّارات
فخمة بينما المطلوب سيارات متواضعة تفي بغرض النقل من مكان إلى مكان!
ّ
فالتقشف في سلوك رجال الدين مطلوب وفقا ً لتعاليم سيدنا المسيح عليه السالم،
والفائض من المال يجب أن يُصرف على الفقراء .ويتساءل قداسة البابا كم من طفل
جائع يمكن إطعامه مع الفرق في كلفة السيارة الفخمة والسيارة المتواضعة؟ هذا
نموذج من كالمه في موضوع نصرة الفقراء وتأنيب أحبار الكنيسة الذين يعيشون
في القصور ويتج ّولون في السيارات الفخمة! قد يحدث هذا البابا انقالبا ً مفصليا ً في
سلوك الكنيسة إذا ما كتب له االستمرار في هذه السياسة التي تمثل تعاليم المسيح
عيسى بن مريم عليه السالم وبخاصة ما جاء في موعظة الجبل.
يتميّز خطاب قداسة البابا فرنسيس الثاني بمضمونه وبوتيرته الهادئة .فمن
جهة يقارب المل ّفات االجتماعية الخالفية بين المسيحيين في قضايا العائلة
والعالقات بين األفراد من دون التراجع عن المعتقد في الكنيسة ولكنه ي ّتبع أسلوبا ً
هادئا ً متفهّما ً ألوجاع وهواجس الناس .فيرفض إدانة اإلنسان الخارج عن بعض
تعاليم الكنيسة إذا كان صالحا ً ويتفهّم اإلقدام على أعمال ال تنسجم مع تلك التعاليم
من دون الموافقة عليها مما يجعل أكثر المسيحيين يستمعون إليه .فصلته بالناس
تساعده على إيصال رسالته .استطالعات الرأي العام في الواليات المتحدة حول
هذا البابا أتت بنتائج الفتة للنظر .فأكثرية الليبراليين أو التقدميين يعتبرونه
تقدّميا ً بينما أكثرية المعتدلين يعتبرونه معتدال ً وأكثرية المحافظين يعتبرونه
محافظاًَ .هذا يدّل على قدرة في الوصول إلى مختلف الشرائح عبر إصغائه لهم
فيصغون عندئذ له .وفي ذلك عبرة للسياسيين في أميركا كما في العالم وبخاصة
في لبنان والوطن العربي!
وما يطلبه من اآلخرين يقوم هو بتنفيذه شخصياً .فالمعلومات حول مقام
إقامته في روما هي أنه يقطن شقة متواضعة في الفاتيكان ويعيش حياة بسيطة
للغاية .كما أن تواصله مع الناس العاديين وابتسامته الدائمة يجعالنه أيقونة عند
الكثيرين .أضف إلى ذلك كالمه في منتهى القساوة تجاه الممارسات البالطية في
الكرسي الرسولي حيث وصفها بمرض الجذام!
في هذا السياق بالذات تكون زيارته للواليات المتحدة حيث أكثرية المسيحيين
فيه ،وهم األكثرية السكاّنية ،من البروتستنتيين ،ذات دالالت كبيرة .لقد قامت
البروتستنتية على قاعدة التم ّرد على انحرافات الكنيسة الكاثوليكية في القرن
السادس عشر وبخاصة سلوك الفحش عند أحبار الكنيسة .كالم البابا فرنسيس
الثاني يحاكي وجدان األميركيين في شكل عام وبالتالي يخ ّفف من العداء المزمن
عند األميركيين تجاه البابا والكاثوليكيين.
من عناصر صدقية هذا البابا عند األميركيين مواقفه في معالجة قضايا أخالقية
كادت تطيح بالكنيسة الكاثوليكية في الواليات المتحدة .فالفضائح الجنسية تجاه
األطفال ارتكبها عدد من األساقفة ساهمت إلى ح ّد كبير في التخلّي لعدد كبير من
الكاثوليكيين األميركيين عن كنيستهم .واجه قداسة البابا فرنسيس الثاني هذا
الواقع بشجاعة وحزم منذ تو ّليه الكرسي الرسولي وأمر بتنقية األساقفة وقدّم
االعتذار لضحايا االعتداءات الجنسية لبعض األساقفة .ساهم هذا الموقف الجريء
إلى عودة العديد من الكاثوليكيين األميركيين إلى كنف الكنيسة.
قداسة البابا فرنسيس الثاني يريد جمع الناس وتآ ّلف القلوب في مواجهة قضايا
المجتمع والحياة .ال يتخلّى عن معتقدات الكنيسة ولكنه يتفهّم من ال يستطيع
االنصياع لها .فهل من يعتبر ذلك عند العرب والمسلمين؟

الجي�ش اليمني ( ...تتمة �ص)9
و ُق��ت��ل  3عسكريين سعوديين على أي���دي الجيش
اليمني واللجان الشعبية في موقع جالح في جيزان ،كما
استهدفت القوة الصاروخية في الجيش واللجان موقع
القمبول السعودي في جيزان بعدد من القذائف المدفعية.
وشهد موقع القنبول العسكري السعودي في جيزان،
هروبا ً جماعيا ً لآلليات السعودية وحالة من الذعر والهلع
في صفوف العسكريين السعوديين الموجودين في
الموقع.
على صعيد آخر ،نفى وزير الخارجية المصري سامح
شاكر ،وجود قوات برية مصرية على األراضي اليمنية.
وخالل مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء» ،على
قناة «دريم  ،»2أضاف شكري« :ان مصر تنسق مع بقية
األطراف في ما سماه «التحالف العربي» ،لتقوم بمهمات
محددة تتعلق بحماية مدخل البحر األح��م��ر» ،حسب
تعبيره.
وكانت القوات المشتركة تقدمت في مناطق عديدة من
منطقة جيزان جنوب السعودية .حيث فرضت سيطرتها
على قرية قمر وقرية الظهيرة ومناطق أخرى في الخوبة
بجيزان ،وسبق ذلك وقوع اشتباكات عنيفة أسفرت عن
مقتل وإصابة العشرات من جنود الجيش السعودي ،كما
قنصت القوات اليمنية ثالثة جنود سعوديين في مركز
جالح العسكري.
وأفشلت محاولة تقدّم للجيش السعودي باتجاه موقع
دار النصر العسكري ما أسفر عن تدمير ثماني آليات
ودبابات سعودية.
هذا ووزع اإلعالم الحربي اليمني مشاهد لعمليات تقدّم

القوات المشتركة في مناطق ما بعد مدينة الربوعة ،حيث
تظهر المشاهد اقتحام وسيطرة الجيش واللجان الثورية
مواقع عسكرية سعودية عدة تط ّل على الجهة الجنوبية
الغربية للمدينة التي سيطر عليها الجيش اليمني االسبوع
الماضي.
والحقا ً أعلنت وزارة الدفاع اليمنية سيطرة الجيش
اليمني على ثالث قرى في الخوبة بجيزان السعودية
ومقتل ثالثة جنود سعوديين عند الحدود مع اليمن.
ووقع  25شهيدا ً وعشرات الجرحى بقصف الطائرات
السعودية م��ن��ازل مواطنين ف��ي الحصبة وس��ه��وان
بصنعاء .كما سقط شهداء في غ��ارات سعودية على
مصنع تهامة لإلسمنت في منطقة بني قيس بحجة غرب
اليمن.
وتحدثت وكالة «اليمن برس» عن استمرار إغالق مطار
عدن منذ األسبوع الماضي ،ووقف الرحالت منه وإليه
ومحاولة اقتحامه من قبل مسلحي الحراك الجنوبي.
وكانت طائرات التحالف السعودي استهدفت األكاديمية
العسكرية ومنزل القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام
أحمد الكحالني ،فيما تتواصل المواجهات بين قوات
الجيش المسنودة باللجان الشعبية ،من جهة ،وقوات
الرئيس هادي من جهة أخرى في منطقة ذات الراء جنوب
غربي مأرب ومدينة تعز.
بالتزامن ،تحدثت وكالة «اليمن برس» عن استمرار
إغالق مطار عدن منذ األسبوع الماضي ووقف الرحالت
منه وإليه ومحاولة اقتحامه من قبل مسلحي الحراك
الجنوبي.

أيّدت محكمة االستئناف البحرينية و ْقف نشاط جمعية
الوفاق المعارضة ثالثة أشهر مع الزامها إزال��ة أسباب
المخالفة.
وأش��ار المحامي عبدالله الشمالوي إلى أن المحكمة
قضت بر ْفض طعْ ن جمعية الوفاق الوطنية.
وكانت المحكمة الكبرى اإلدارية قد قضت العام الماضي
بو ْقف نشاط الجمعية وطلبتْ تعديل أوضاعها وإزالة
المخالفات.
من جهة أخرى ،أطلق ائتالف شباب ثورة  14شباط
حزمة جديدة من الفعاليات بعنوان «آم��ن المتو ّكلون
–  ،»2وذلك سعيا ً إلى تنفيذ مشاريع ثوريّة تتماشى
مع المناسبات اإلسالميّة ،وفي أج��واء يوم عرفة وعيد
األضحى المبارك.
وأوض���ح االئ��ت�لاف أول م��ن أم��س أنّ م��ن أه���داف هذا
المشروع ،إعالن البراءة من المشركين ،وألنّ
الحج هو
ّ

رداً على الكاتب ال�سعودي جمال خا�شقجي

النمنم� :أرف�ض ت�صدير الوهابية الى م�صر
نفى حلمي النمنم ،وزي��ر الثقافة
المصري الجديد أن يكون قد قال إن
«الوهابية» هي أم المصائب مؤكدا ً في
الوقت نفسه أنه يقف ضد الجماعات
االرهابية ...وقال إنه اذا كان الكاتب
السعودي جمال خاشقجي يضع
نفسه في صفهم ،فهو بطبيعة الحال
يقف ضده ،حسب ما نقل موقع «سي
أن أن».
وك��ان خاشقجي قد غ � ّرد السبت
الماضي عبر حسابه على «تويتر»،
ق��ائ�لاً« :بصراحة ووض���وح :بحكم
ال��ع�لاق��ة ب��ي��ن ال��س��ع��ودي��ة ومصر
ول��ط��ب��ي��ع��ة ال��ن��ظ��ام ه���ن���اك ،ح��ري
باألخيرة أال تعين وزي��را ً أمعن في
االساءة للمملكة مثل حلمي النمنم».
من جهته ،ر ّد النمنم خالل اتصال
هاتفى ببرنامج «العاشرة مساءً»
الذي يقدمه اإلعالمي وائل اإلبراشي
ع��ب��ر ف��ض��ائ��ي��ة «دري�����م» ق��ائ�لاً إن
«الوهابية» شأن سعودي خاص ،وما
يعترض عليه هو تصدير الوهابية
ال��ى مصر ،وعلى ك ّتاب المملكة أن
يحترموا اختيارات المصريين.

الق�ضاء البحريني ي�ؤيد وقف ن�شاط
جمعية «الوفاق» المعار�ضة

توحد المسلمين ،ك��ان ال ب � ّد من وقفة مع قبلة
موسم
ّ
المسلمين األول����ى ،المسجد األق��ص��ى ال���ذي يتعرض
باستمرار الستباحة وهمجيّة الصهاينة ،وفي هذا السياق
جاءت الدعوة إلى مسيرات مركزيّة تنديداص بمحاوالت
تهويد المسجد ،تحت شعار «قدسنا لن ته ّود».
وتمهيدا ً إلحياء يوم عرفة المبارك ،ضمن الفعاليّة
تثقيفي حول
اإليمانيّة «ث��ورة الدعاء  ،»10سيقام لقاء
ّ
تخصص
أهميّة الدعاء وفضله في «يوم عرفة» ،على أن
ّ
صبيحة عيد األضحى المبارك وتحت شعار «إ ّنما المؤمنون
إخوة» ،لزيارة رياض الشهداء األبرار ،وتف ّقد أحوال عوائل
والمهجرين والجرحى.
المعتقلين والمطاردين
ّ
كما يشمل مشروع «آمن المتو ّكلون –  »2دعوة لمسيرات
إطالق البراءة من المشركين والمستكبرين والطواغيت في
ُجمعة «البراءة والرجم» ،على أن يختتم بثورة المحراب،
عبر إقامة الصالة في بقاع المساجد المهدّمة.

تون�س :عدد الإرهابيين في ال�سجون
يفوق الألف من جن�سيات مختلفة
بعد ذلك ،عاد خاشقجي ليرد في
سلسلة تغريدات عبر حسابه على
«تويتر» على وزير الثقافة المصري،
مستخدما ً وسم «الوهابية ال ُتصدر»،
قائالً« :الوهابية ال تصدر ،وهي قِدم
النهضة المصرية ،ورموزها تالميذ
محمد عبده».

وأضاف أن «السلفية سبقت حتى
اإلخ����وان بمصر تنظيماً» .وتابع
خاشقجي أن «معظم كتب الدعوة
السلفية حققت بفضل علماء مصريين
وطبعت هناك وكانت ترد للمملكة من
«المطبعة السلفية» وغيرها اول
القرن الماضي».

أعلن وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى
أن عدد اإلرهابيين الموجودين في السجون التونسية
يفوق ألف سجين من جنسيات مختلفة.
وقال بن عيسى في تصريح لصحيفة «التونسية»
في عددها الصادر أمس إن «جنسيات اإلرهابيين تتوزع
بين تونسية وجزائرية ومغربية وليبية وفرنسية
وألمانية وبرتغالية» مؤكدا ً أن هؤالء اإلرهابيين هم
محل متابعة أمنية ومراقبة من قبل إدارة السجن .

وأضاف بن عيسى أن عدد مساجين الحق العام في
السجون التونسية يتراوح بين  22ألفا ً و 23ألفا ً والرقم
متغير بصفة يومية حسب الوافدين والمغادرين .
ي��ذك��ر أن آالف اإلره��اب��ي��ي��ن التونسيين انضموا
إلى التنظيمات اإلرهابية في سورية وفق تقديرات
المسؤولين التونسيين حيث اعتقل بعضهم لدى
عودتهم إل��ى ت��ون��س كما قتل ال��ع��ش��رات منهم في
سورية.

زياد حافظ

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1ثالث رئيس جمهورية للواليات المتحدة األميركية
وضع وواشنطن إعالن اإلستقالل 1797
2 .2مصورين ،عملة آسيوية ،أمر عظيم
3 .3بركان مشتعل في إيطاليا ،من أن��واع السمك ،يهدم
البناء
4 .4شريفاً ،عملة عربية
5 .5إستفسر من ،عاصمة أميركية ،وضع شيئا ً مقابل المال
6 .6يداعبه ،شهر مصري
7 .7أداة جزم ،مدينة بلجيكية ،للتفسير
8 .8ل ّفق الحديث ،محارم
9 .9شبه جزيرة في أوروبا تضم أسبانيا والبرتغال ،غير
مطبوخ ،حرف جر
1010برز ،من أنواع الشجر ،مدينة إيرانية
1111يوجهها من كل صوب (للحملة) ،أمسيات
1212يخوفها ،شقيقي

1 .1منطقة في رومانيا الوسطى
2 .2مدينة أميركية في فلوريدا
3 .3عاصمة آسيوية ،أنشأني
4 .4أحالم ،بلدة لبنانية ،بس
5 .5نوتة موسيقية ،جزيرة إيطالية ،قلم
6 .6فقدت عقلها ،يعتنيان باألمر
7 .7أسف ،قرع الجرس ،أرشده
8 .8سقي ،يتمنيان ،للنداء
9 .9أعوام ،مرفأ في أوكرانيا
1010منزلي ،أداة إستثناء
1111نطلب منه فعل األمر ,من الكواكب
1212جوهر ،عالم بالغيب ،غير مطبوخ
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،435812967 ،278496531
،182379654 ،691735248
،754628319 ،369154872
،927543186 ،843261795
516987423

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سانت هيلينا  ) 2روابي،
هر ،ليل  ) 3يجن ،ثابساكوس 4
) ليبيريا ،مل  ) 5ن ن ،جود ،البعد
 ) 6كافر ،نريد ،اي  ) 7اوراسيا،

ادم��ا  ) 8نمنح ،مدنس  ) 9دين،
اياب ،ين  ) 10نالعبه ،الهاي 11
) هل ،دونت ،سد  ) 12تي ،ماين،
تابه.
عموديا:
 ) 1سريلنكا ،دنست  ) 2توجين

اونيل  ) 3نانب ،فرمناه  ) 4تب،
يجران ،علم  ) 5هيثرو ،سحاب 6
) ايدني ،يهدي  ) 7لهبا ،راما ،ون
 ) 8يرس ،اي ،دبلن  ) 9املدان،
اتت  ) 10الكلب ،دسيه  ) 11يو،
عام ،ناسب  ) 12السنديان.

 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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Everest
فيلم تشويق بطولة اليزابت
دي��ب��ي��ك��ي م���ن اخ�����راج بالتاسار
كورم .مدة العرض  121دقيقة.
( ،ABCكونكورد ،ابراج ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،غاالكسي).
Sleeping with Other
People
فيلم كوميدي بطولة اليسون
بري من اخراج ليسلي هيدالند.
مدة العرض  95دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال).
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 روبرت
ري������دف������ورد م�����ن اخ���������راج كين
ك���واب���ي���س .م����دة ال���ع���رض 104
دق���ي���ق���ة ،ABC( .ك���ون���ك���ورد،
سينمال ،غاالكسي).
Barbie in Rock N
Royals
فيلم تصويري .مدة العرض
 84دق����ي����ق����ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينما سيتي ،ديونز،
اس����ب����اس ،ف����وك����س ،س��ي��ن��م��ال،
غاالكسي).

