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تتمات  /ت�سلية
الح�شد ال�شعبي ( ...تتمة �ص)9

وأف���ادت صحيفة «راي ال��ي��وم» ن��ق�لاً ع��ن العميد ذن��ون
السبعاوي من الفرقة الثانية في الجيش العراقي قوله ،إن
«عناصر داعش أخلت قاعدة ناحية القيارة وثالثة سجون
سرية في ناحية حمام العليل جنوب الموصل من السجناء
على خلفية استعدادات سرية النطالق العملية العسكرية
لتحرير الموصل بعد سيطرة القوات األمنية العراقية على
أغلب مناطق قضاء بيجي جنوب الموصل».
وأوضح السبعاوي أن من بين السجناء ضباطا ً في الجيش
والشرطة وشيوخ عشائر ومدنيين ونوابا ً وموظفين نقلوا
جميعا ً في عجالت تابعة لداعش إلى جهات مجهولة.
وبين أن الجماعة أخلت بالوقت نفسه جميع مقرات
ومعسكراتها من األسلحة واالعتدة من داخل ناحيتي القيارة
وحمام العليل.
وعلى الصعيد نفسه ،أفاد مصدر أمني مسؤول في شرطة
نينوى ب��أن عناصر داع��ش أقدمت على تفجير م��درج مطار
الموصل بالكامل تحسبا ً ألي عملية عسكرية قريبة في منطقة
الطيران جنوب الموصل.
وقال العميد محمد الجبوري إن «داعش» أقدمت على تفخيخ
مدرج مطار الموصل الدولي بالكامل وتفجيره بالحال لحرمان
العناصر األمنية والعسكرية من االستفادة من المطار في حال
بدء انطالق العملية العسكرية المرتقبة ،مشيرا ً إلى أن الجماعة
أقدمت على تفجير المدرج بالكامل على خلفية وصول معلومات
استخباراتية بإمكانية هبوط عشرات الطائرات خالل العملية
األمنية المرتقبة من أجل تضييق الخناق على عناصر الجماعة
في المدينة.
وتشهد مدينة الموصل منذ االثنين أعنف قصف من قبل
التحالف الدولي خالل الساعات الماضية مستهدفا ً معسكرات
تدريب عناصر الجماعة ومعاقل ومخزنا ً لألعتدة واألسلحة
وقواعد صواريخ في مناطق جنوب وشمال وشرق الموصل.
وكانت عناصر «داعش» أقدمت مطلع العام الجاري على
تفجير جزء من مدرج مطار الموصل بعد االنتهاء من تفخيخه
تحسبا ً ألي عملية أمنية مرتقبة.
ي��ذك��ر ،ان جماعة «داع���ش» االره��اب��ي��ة صناعة اميركية
صهيونية ،وتتبنى الفكر الوهابي التكفيري الذي تروج له دول

القوات اليمنية ( ...تتمة �ص)9

أقليمية تسعى لتمرير أجندة اقليمية ودولية تهدف تجزئة
المنطقة بعد تدميرها ،وقد سيطرت هذه الجماعة االرهابية
على مدينة الموصل في ( 10ح��زي��ران  ،)2014إذ تعاني
المدينة من أزم��ة أمنية وإنسانية كبيرة نتيجة سعي هذه
الجماعة االرهابية إلى فرض رؤيتها «المتطرفة» على جميع
نواحي الحياة في المدينة ،فيما تتواصل الضربات الجوية
على مواقعها في المحافظة وغالبا ً ما تسفر عن مقتل وإصابة
عدد من عناصرها.
وك��ان القيادي في الحشد الشعبي ري��ان الكلداني كشف
أول من أمس ،عن اتصال جرى بين رئيس منطقة كردستان

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

مسعود بارزاني وقائد فيلق القدس قاسم سليماني ،وفيما أكد
عزم قيادات الحشد فضح سياسيين في حكومة العراق دعموا
«داعش» ،اعتبر أنه لوال الدور اإليراني في العراق لكان زعيم
جماعة «داعش» أبو بكر البغدادي في المنطقة الخضراء.
وق��ال الكلداني في حديث لبرنامج «بربع ساعة» الذي
تبثه «السومرية الفضائية» ،إن «إي��ران دعمتنا بالتسليح
واالستشارة ولوالها لكان أب��و بكر البغدادي في المنطقة
الخضراء» ،الفتا ً إلى أن «هناك أقنعة كثيرة لسياسيين ما زالوا
في الحكومة العراقية تعاملوا مع داعش وساعدوه على دخول
الموصل ولدينا أدلة سنقدمها بعد تحرير المدينة لفضحهم».

م�صر تتفق ( ...تتمة �ص)9

فكيف يمكن الحديث عن طرح شخصيات أو سيناريوات لتغيير السلطة أثناء
الجمعية العامة لألمم المتحدة».
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس إن بالده ال تناقش
التغييرات السياسية في سورية مع غيرها من ال��دول ،مؤكدا ً أن «الشعب
السوري هو فقط الذي يناقش مستقبل بالده ويتخذ القرارات».
من جهة أخرى ،أفاد مصدر دبلوماسي روسي للصحافيين بأن موسكو
تنظر بتفاؤل إلى إمكانية توحيد الجهود لمكافحة تنظيم «داعش» اإلرهابي
وتسوية األزمة السورية ،مشيرا ً إلى أن الفشل في توحيد الجهود في هذا
المجال يهدد بوقوع كارثة حقيقية.
وقال المصدر إن واشنطن تستطيع الحصول على المعلومات المطلوبة حول
تعاون موسكو ودمشق من خالل قناة االتصال بين وزارتي الدفاع للبلدين،
موضحا ً «تمت إعادة تفعيل القناة ،وبدأ الحوار .واألميركيون يستطيعون
الحصول على رد مناسب على كل أسئلتهم».
هذا ودعت وزارة الخارجية الروسية واشنطن أمس إلى التعاون البناء من
أجل مكافحة اإلرهاب وتشكيل تحالف واسع لمواجهة تنظيم «داعش» بفعالية
على أساس القانون الدولي والدور المركزي لألمم المتحدة ،وذلك تعليقا ً على
تقارير أشارت إلى إرسال مجموعة مسلحين من «المعارضة المعتدلة» تدربوا
بمساعدة واشنطن إلى سورية.
وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها أن هذه التقارير تأتي على خلفية تزايد
االنتقادات داخل الواليات المتحدة نفسها في شأن برنامج تدريب مسلحين من
«المعارضة السورية المعتدلة» ،مشيرة إلى أن  54من المسلحين المتدربين
سابقا ً قتلوا على يد عناصر «جبهة النصرة» بعد إرسالهم إلى سورية في
تموز الماضي.
وأع���ادت الخارجية الروسية إل��ى األذه���ان أن المدير السابق لوكالة
االستخبارات المركزية ديفيد بترايوس أبدى رأيه سابقا ً بأن «جبهة النصرة»
يمكن اعتبارها «حليفة» في مواجهة تنظيم «داعش».
وأض��اف البيان أن خبراء بارزين يعتبرون برنامج تدريب مسلحين
«غير متطرفين» نوعا ً من المهادنة للرأي العام أكثر من أن يكون جزءا ً من
السياسة الحقيقية في ظل عدم وجود سياسة واضحة لواشنطن في شأن
سورية.

العلم الفل�سطيني ( ...تتمة �ص)9
وكانت الجمعية العامة لألمم المتحدة ،أقرت في العاشر من الشهر الجاري
بغالبية  119صوتاً ،ومعارضة  9دول (من بينها الواليات المتحدة األميركية)،
وامتناع  45دولة عن التصويت ،الموافقة على رفع علم الدول التي تحمل
صفة مراقب في األمم المتحدة وهي فلسطين والفاتيكان.
ويعتزم الفاتيكان (أصغر دول��ة في العالم) رفع علمه بعد الكلمة التي
سيلقيها البابا فرانسيس غدا ً الجمعة من دون إجراء أي مراسم أو احتفاالت.
يذكر أن فلسطين أصبحت «دولة مراقبة غير عضو» في األمم المتحدة ،في
 29تشرين الثاني .2012

ومن المرجح من خالل ما يتسرب من أنباء حول الحاملتين،
وبعد أن يتسلمهما الجانب المصري أن تناوب إحداهما في
مياه البحر األحمر والثانية في مياه المتوسط.
هذا وكانت مصر قد حصلت من فرنسا منذ عام  2014على
أربع سفن من طراز  Gowindبقيمة مليار يورو ،إضافة إلى
فرقاطة  FREMMبقيمة  900مليون يورو ،و 24مقاتلة من
نوع  Rafalبلغت قيمتها زهاء  3مليارات يورو ،كما اشترت
القاهرة من باريس أسلحة أخرى بـ 1.1مليار يورو.
يذكر أن روسيا وفرنسا كانتا قد أبرمتا في  2011عقدا ً
تقوم باريس بموجبه بتزويد موسكو بحاملتي مروحيات

من طراز «ميسترال» بقيمة  1.2مليار يورو ،ونص العقد على
أن تتسلم موسكو في تشرين الثاني الماضي الحاملة األولى
باسمها الروسي «فالديفوستوك» ،إال أن األوضاع في أوكرانيا
والعقوبات التي فرضتها ال��دول الغربية على روسيا على
خلفية تلك األحداث حالت دون إيفاء باريس بالتزاماتها في
إطار الصفقة.
واتفقت موسكو وباريس مطلع آب الماضي على فسخ عقد
«ميسترال» ،على أن يتاح لفرنسا التصرف بالحاملتين بعد
تفكيك األسلحة والمعدات الروسية التي ركبت على الحاملة
األولى وإعادتها إلى روسيا.

مجل�س حقوق الإن�سان يت�سلم تقريراً عن االنتهاكات في البحرين

عبد اللهيان :ا�ستمرار اعتقال ال�شیخ �سلمان خاطئ
أع��رب مساعد وزی��ر الخارجیة االیرانیة في الشوون
العربیة واألفریقیة حسين امیرعبد اللهیان عن قلقه من
استمرار انتهاك حقوق االنسان في البحرین ،معتبرا ً
استمرار اعتقال األمین العام لجمعیة «الوفاق» الوطني
اإلسالمیة الشیخ علي سلمان بأنه امر خاطئ.
واف��ادت وكالة األنباء اإليرانية (ارن��ا) نقالً عن عبد
اللهیان الذي یزور روسیا حالیاً ،في تصريح للمراسلين
وهو یرد علی سوال في شأن الوضع في البحرین :اننا
ال ن��زال قلقین في شأن االوض��اع في البحرین ونشجع
حكومتها علی الحوار مع المعارضة السیاسیة التي تعتبر
من اكثر المعارضات دیمقراطیة ،ونعتبر استمرار اعتقال
الشیخ علي سلمان زعیم اكثر المجموعات البحرینیة
دیمقراطیة بانه امر خاطئ.
وأض��اف عبد اللهيان« :اننا نأمل بأن تقوم الحكومة
البحرینیة باخراج العناصر المتطرفة من داخل الحكومة
وایجاد فرصة للمصالحة مع شعبها ،واننا مستعدون
لبذل جهود من اجل بدء الحوار الوطني بین االطراف كافة،
وقلقون ازاء استمرار انتهاك حقوق االنسان في البحرین».
�ي لدعم الحقوق
وف��ي ال��س��ي��اق ،سلم المركز ال��دول� ّ
والحريّات  -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة -
التقرير الثاني عن أحوال المدافعين عن حقوق اإلنسان في
البحرين أثناء الدورة  30لمجلس حقوق اإلنسان بجنيف.
وأوضح موقع «منامة بوست» ،ان رئيس المركز أحمد
عمر ،سلم المف ّوض السامي لحقوق اإلنسان زيد بن رعد

بن الحسين وعدد من مندوبي الدول داخل مجلس حقوق
اإلنسان نسخا ً عن التقرير.
وأضاف ،ان المركز ذكر في تقريره ،أنّ البحرين شهدت
نهاية عام  ،2014تعديالً بقانون مكافحة اإلرهاب ،يسمح
لجهاز األم��ن ب��أن يعتقل أيّ شخص قرابة الشهر قبل
تقديمه لجهات التحقيق ،ما يتيح تعذيبه وإجباره على
االعتراف بأيّ جرم.
كما عبّر المركز عن قلقه من استعمال هذا القانون في
استهداف عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان ومضايقتهم
وتخويفهم واالنتقام منهم ،أل ّنهم يمارسون عمالً إنسان ّيا ً
وليس عمالً إرهاب ّياً ،ومن لجوء السلطات البحرينيّة إلى
الق ّوة المفرطة لتفريق التج ّمعات عبر استخدام األسلحة
التوسع في سحب الجنسيّة
المح ّرمة دول ّياً ،فضالً عن
ّ
واستخدامها كعقوبة مع العقوبات الجنائيّة ،واستخدام
االحتياطي كعقوبة سريعة توقع قبل المحاكمة،
الحبس
ّ
إلى جانب منع النشطاء والمعارضين من السفر.
وأظهر التقرير أنّ البحرين أهدرت ّ
حق الدفاع والمحاكمة
العادلة في قضيّة األمين العام لجمعيّة «الوفاق» الشيخ
علي سلمان ،كما أنّ المحتجزين محرومون من حقوقهم
الدولي ،والسلطة مستم ّرة بممارسة
الواردة في القانون
ّ
في واالخ��ت��ف��اء القسريّ للمعارضين
االعتقال
ّ
التعس ّ
والمدافعين ع��ن حقوق اإلن��س��ان ،وتلفيق االتهامات
لهم ،وإحالتهم لمحاكمات جائرة تفتقر للح ّد األدنى من
المحاكمات العادلة.

من جهة ثانية ،أصيب اللواء عبد الرب الشدادي قائد
المنطقة العسكرية الثالثة وقائد القوات الموالية للرئيس
اليمني عبد ربه منصور هادي بجروح بليغة إثر قصف
صاروخي للجيش واللجان الشعبية استهدف اجتماعا ً
له مع بعض ق��ي��ادات ق��وات التحالف السعودي في
مأرب.
وأك��د مصدر عسكري يمني مقتل ثالثة من مرافقي
الشدادي وأربعة جنود سعوديين وإماراتيين اثنين.
وبحسب المصادر العسكرية فقد نقل الشدادي بمروحية
سعودية إلى أحد مستشفيات المملكة.
ميدانياً ،دم��رت طائرات التحالف السعودي جسر
شرس الرابط بين صنعاء ومحافظة حجة بعد استهدافه
بثالث غارات.
واستشهد نحو  20مدنيا ً يمنيا ً باستهداف طائرات
التحالف السعودي فندقا ً في العاصمة اليمنية وقد
أحدثت الضربة الجوية دمارا ً في الفندق وفي المباني
المحيطة به .هذا وأف��اد مراسلنا باستهداف طائرات
التحالف مخيما ً للنازحين في منطقة ذناه بمأرب شمالي
اليمن.
وقالت وزارة الصحة اليمنية إن  236شهيدا ً خلفتهم
الغارات السعودية خالل األي��ام األربعة األخيرة على
صنعاء.
سياسيا ً قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
إن العودة إلى العاصمة صنعاء ستكون قريبة .وعقب
وصوله إلى عدن ،ث ّمن هادي ما وصفه بالدور اإليجابي
الذي تقوم به دول التحالف ،وما تقدمه من دعم ومساندة
ألبناء الشعب اليمني على حد تعبيره .ونقل عن مصادر
في عدن أن زيارة هادي ستستمر يومين وينتقل بعدها
إلى نيويورك إللقاء كلمة في األمم المتحدة.
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي اليمني العام
ع��ادل الشجاع اعتبر أن ع��ودة ه��ادي الى عدن مقدمة
إلخراجه من المعادلة السياسية.
وفي سياق آخر ،أعلنت قبائل مراد وقوفها الى جانب
الجيش اليمني واللجان الشعبية في خوض معركة

التحرير ضد الغزاة بمحافظة مأرب.
ودعت قبائل مراد في بيان صدر عن اإلجتماع القبلي
الموسع الذي عقد بمديرية الجوبة بمأرب الى النفير
العام لمواجهة المحتل ورفض التواجد األجنبي لتحالف
العدوان السعودي في بعض مناطق المحافظة ووجوب
التصدي له.
كما دانت العدوان السعودي واالستهداف الممنهج
لقبيلة مراد وآخرها استهداف كوكبة من شباب القبيلة
في منطقة ملعاء بحريب.
على صعيد آخر ،أعلنت األمم المتحدة مقتل أكثر من
 400طفل وإصابة  600آخرين في اليمن منذ بدء القصف
الجوي من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية في
 26آذار ،وحتى آب .2015
وقالت ليلى زروق��ي الممثلة الخاصة لألمين العام
المعنية باألطفال والصراعات المسلحة االثنين الماضي،
إن  73في المئة من وفيات وإصابات األطفال نتجت من
عمليات القصف الجوي التي نفذها التحالف ،كما أن
عمليات الحوثيين أسفرت عن حوالى  18في المئة من
الوفيات واإلصابات.
وأشارت زروقي إلى ارتفاع نسبة تجنيد واستخدام
األطفال خالل األشهر الثمانية األولى من العام بمقدار
ثالث مرات عن المسجل خالل العام الماضي بأكمله،
موضحة أن  82في المئة من حاالت التجنيد التي تم
التحقق منها نسبت إلى الحوثيين بحسب تعبيرها.
ووصفت المسؤولة األممية الوضع الراهن في اليمن
بأنه «أكثر من مأسوي» وشددت على األهمية القصوى
ألن يعمل مجلس األم��ن والمجتمع ال��دول��ي لتعزيز
الحوار السياسي الهادف إلى إنهاء االنتهاكات ضد
األطفال.
واستنكرت ارت��ف��اع أع���داد الضحايا بين صفوف
األطفال ،األمر الذي يؤكد فشل أطراف الصراع في التمييز
بين األهداف المدنية والعسكرية واتخاذ إجراءات وقائية
لتجنب وقوع الضحايا المدنيين والحد من ذلك ،حسب
رزوقي.

ال�سعودية تحكم على قا�صر بالإعدام
والأمم المتحدة ت�ستنكر
رغم اإلدانة العالمية تواصل الحكومة السعودية تنفيذ
أحكام اإلع��دام بمعدل مرتفع آخرها الحكم على قاصر
باإلعدام بتهمة االنتماء إلى منظمة إرهابية إثر مشاركته
في تظاهرات احتجاجية.
علي محمد النمر هو اسم معروف جدا ً في شرق المملكة
العربية السعودية ،ألقي القبض عليه عام  2012عندما
كان في عمر الـ 17سنة لمشاركته في احتجاج مناهض
للحكومة ليحكم عليه الحقا ً باإلعدام في أيار .2014
وقد تم الكشف هذا األسبوع عن رفض الطعن الذي قدمه
علي محمد النمر ضد الحكم الصادر بحقه ،ما يعني أن
السلطات السعودية ستنفذ الحكم بالشاب.
في غضون ذلك ،طالب خبراء مستقلون في مفوضية
األم��م المتحدة لحقوق االنسان أول من أمس السلطات
السعودية بإلغاء حكم اإلعدام الصادر في حق الشاب.
وقال الخبراء في بيان إن علي محمد النمر كان طالبا ً
ثانويا ً في العام  2012حين ش��ارك في تظاهرات في
القطيف بالمنطقة الشرقية .مضيفين أن الشاب تعرض
على ما يبدو للتعذيب وانتزعت اعترافاته رغما ً عنه ولم
يحصل على مساعدة من محا ٍم كما يجب س��واء قبل أو
خالل محاكمته التي بدورها لم تراع المعايير العالمية.

وأكد الخبراء أيضا ً أن محاكمته في درجة االستئناف
كذلك تمت «بدون إشعار مسبق وفي تجاهل تام للمعايير
الدولية».
إلى ذلك ،شدد البيان على أن «أي عقوبة باإلعدام تصدر
بحق أشخاص كانوا قاصرين ل��دى ارتكابهم األفعال
المنسوبة إليهم ،وكذلك تنفيذ هذه العقوبة ،يتعارضان
مع االلتزامات الدولية للسعودية».
وح��ذر الخبراء من أن النمر ال��ذي دي��ن أيضا ً بتهمة
االعتداء على الشرطة «يمكن أن يعدم في أي لحظة».
وتزعم عائلة علي بأن صلة قرابة ابنهم بالشيخ نمر
باقر النمر هي السبب الحقيقي الذي يقف خلف القضية،
فهو ابن شقيق رجل الدين والناشط الذي سجن وحكم عليه
باإلعدام لخطبه ومواقفه الحادة ضد السلطة الحاكمة.
وفقا ً لمنظمة العفو الدولية ،تتمتع المملكة العربية
السعودية بثالث أعلى معدل إعدام قضائي في العالم،
ويسبقها ف��ي ه��ذا المجال الصين وإي����ران ،ول��ك��ن في
الوقت الذي غالبا ً ما يتم فيه تطبيق أحكام اإلعدام بحق
المجرمين ،تعتبر قضية علي النمر هي القضية األولى التي
سيتم فيها تنفيذ حكم اإلعدام بسجين سياسي في المملكة
منذ عقود.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مارشال ألماني من قواد الجيش في الحرب العالمية 2
2 .2تهيأ للحملة في الحرب ،يفرح ،أطوف بالمكان
3 .3دللت ،حارس
4 .4مدينة روسية ،دعم
5 .5تحصل على (مجزومة) ،قطعت ،أصبح طري الحركة
والملمس
6 .6نخبر بما في فؤادنا ،سرقت
7 .7يخاف ،أزيل األثر ،بحر
8 .8ح ّذرتم ،مرفأ في الجزائر
9 .9جيد (باألجنبية) ،سفكنا الدم ،حرف أبجدي
1010يد ّرب ،سبيل
1111نادر الوجود (باألجنبية) ،يرفض األمر ،ماة قاتلة
1212أضرب بالسوط ،جزيرة برتغالية في األطلسي

1 .1رسام فرنسي راحل
2 .2دولة عربية ،من أصنام العرب في الجاهلية ،للنداء
3 .3جعلناه بصورة أجمل ،يهز بقوة
4 .4من القديسات ،أسرتهم
5 .5إكتمل األمر ،من المحرمات ،عاصمة أوروبية
6 .6جمهورية على األدرياتيك ،رتل
7 .7فتن ،يلقون ،أحد الوالدين
8 .8وضعت خلسة ،قلة نومنا
9 .9أرخبيل في أوقيانيا ،ذبح الماشية ،يرافق البرق
1010يناقشه ،تهذيب
1111نهر في المغرب ،رفضنا األمر ،ال يباح به
1212دخل في الشيء ،ضمير منفصل ،عاصمة أميركية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،754218936 ،213496785
،429763851 ،968357214
،831542697 ،576981342
،687134529 ،192875463
345629178

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الزبداني ،نبأ  ) 2رانشي،
وج��دون��ي  ) 3ن��ت ،ان��دي��ان��ا ) 4
سفير ،هن ،سلبت  ) 5تي ،برمانا،
ام  ) 6هاي نان ،بهار  ) 7ابساال،

سدا  ) 8نادرا ،ملول  ) 9غد ،دالل،
دميم  ) 10ومأ ،عرمون ،را ) 11
ماين ،عاليه  ) 12يونان ،اد ،بدر.
عموديا:
 ) 1ارن��س��ت هنمنغواي ) 2
التفيا ،ادم  ) 3زن ،ي��اد ،امن ) 4

بشار بن البرد ،اا  ) 5دين ،راس
العين  ) 6دهمنا ،ارن  ) 7نوينا،
لملم  ) 8ي��ج��ا ،ن��ب��ال ،وع��د ) 9
دنساه ،ودنا  ) 10نوال ،اسلم ،لب
 ) 11بن ،بارد ،يريد  ) 12ايدتم،
الماهر.

 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).

