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وأض��اف كوناشينكوف أن ذلك يمثل «دليالً ال يمكن
نفيه على أن القوات التركية تقوم بقصف بلدات سورية
حدودية باستخدام منظومات المدفعية الثقيلة» داعيا
ممثلي الناتو والبنتاغون إلى اتخاذ «رد فعل عاجل على
هذه الخطوة التركية والتفكير في عواقب هذه الخطوة».
وفي السياق ،وصفت وزارة الدفاع الروسية ادعاءات
نظام أردوغان بخرق الطيران الروسي لألجواء التركية
بأنها «استفزاز متعمد وال أساس له من الصحة».
من جهة أخ��رى ،كشفت وزارة الدفاع الروسية أن
غارات شنتها طائرات حربية روسية ،بما فيها قاذفات
طويلة المدى «تو -22إم  »3ساعدت في إحباط محاولة
اإلرهابيين اقتحام مدينة دير الزور السورية المحاصرة.
كما كشف كوناشينكوف أن سالح الجو الروسي في
إطار عمليته اإلنسانية بسوريا أرسل ما يربو على 200
طن من المواد الغذائية واألدوية إلى دير الزور في كانون
الثاني الماضي.
كما كشف أن ال��غ��ارات الروسية أسفرت عن تدمير
 1354موقعا ً لإلرهابيين في  8محافظات سورية هي
حلب والالذقية وحماة وحمص ودمشق والرقة ودرعا
ودير الزور.
وف��ي السياق ،أك��دت وزارة ال��دف��اع الروسية نشر
مقاتالت حديثة من طراز «سو »-35في سورة كي تشارك
في العملية العسكرية الروسية ضد تنظيم «داعش».
وقال اللواء إيغور كوناشينكوف الناطق باسم وزارة
الدفاع أمس« :منذ األسبوع الماضي بدأت مقاتالت «سو-
 35إس» ذات القدرة الفائقة على المناورة أداء المهام
القتالية من قاعدة حميميم الجوية».
وف��ي وق��ت سابق ذك��رت صحيفة «كوميرسانت» أن
الجيش الروسي أرس��ل إلى قاعدة حميميم الجوية في
ريف الالذقية السورية  4مقاتالت «سو -35إس» وهي من
أحدث الطائرات الحربية التي يملكها سالح الجو الروسي.

وفي السياق ،تصدى الجيش السوري وحلفاؤه لهجوم
عنيف ش ّنه تنظيم داعش على منطقة المقالع غرب تدمر.
وفي ريف الالذقية الشمالي الشرقي سيطر الجيش
السوري على قرية طعوما بعد مواجهات عنيفة مع
المسلحين.
وتعد بلدة طعوما أحد أهم خطوط دفاع المسلحين عن
كنسبا في ريف الالذقية.
وفي ريف حلب الشرقي يواصل الجيش السوري تقدمه
حيث اقترب من المحطة الحرارية ،وبات يحاصر عناصر
داعش في بعض المناطق .وقد سيطر خالل الساعات
الماضية على تل مكسور شمال المحطة الحرارية جنوب
غربي مدينة الباب.
وكان الجيش السوري قد تمكن من تحرير بلدة وديعة
االستراتيجية.
وفي وقت الحق ،أفادت مراسلة الميادين بأن الجيش
السوري سيطر على قرية دوير الزيتون في ريف حلب
الشمالي ،عقب اشتباكات عنيفة مع المسلحين.
وف��ي ري��ف حلب الشرقي يواصل الجيش السوري
تقدمه حيث اقترب من المحطة الحرارية ،وبات يحاصر
عناصر داعش في بعض المناطق.
من جهة أخرى ،أرسل الجيش الروسي إلى قاعدة حميميم
الجوية في ريف الالذقية أربع مقاتالت « »SU 35 Sبحسب
ما أوردت صحيفة «كوميرسانت» الروسية.
ونقلت الصحيفة نفسها عن مصادر في أجهزة اإلدارة
العملياتية في الجيش الروسي أنه جرى إرسال أحدث
الطائرات الحربية التي يملكها سالح الجو الروسي في
سوريا ،مضيفة أن المقاتالت األربع أقلعت قبل أيام من
مدينة أستراخان جنوبي روسيا ،ووصلت إلى سورية
بعد رحلة فوق مياه بحر قزوين وأراضي إيران والعراق.
وأشارت كوميرسانت أن سالح الجو الروسي تسلّم تلك
المقاتالت في الخريف الماضي.

وأضافت الخلية أن «قطعات الفرقة  14نفذت عملية
تطهير منطقة البو شجل وبإسناد من طيران الجيش
والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي وكتائب اإلسناد
المدفعي والصاروخي وكانت النتائج قتل  15إرهابيا ً
وتدمير عجلة مفخخة وقتل من فيها ومعالجة  41عبوة
ناسفة» ،مشيرة الى أن «فرقة التدخل السريع األولى
وخ�لال عملية تطهير منطقة النعيمية وجسر التفاحة
تمكنت من قتل  5إرهابيين مع تدمير كدس عتاد».
وتابعت القيادة أنه «بالتنسيق مع طيران الجيش
تم قتل  15إرهابيا ً وتدمير عجلة حوضية مفخخة في
منطقة األعيوج بصالح الدين» ،الفتة الى أنه «تم نقل
قوة من قطعات عمليات الفرات األوسط جوا ً لتنفيذ واجب
مداهمة وتفتيش قرب جسر الروضة-منطقة الرحالية
على الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات األنبار غرباً،
وأسفرت عن تفكيك وتدمير  4براميل كبيرة سعة 1000
لتر تحتوي على م��ادة  C4و TNTتحت قناطر طريق
الرحالية – جسر ثعيلبة – جسر الروضة ،كما تم تدمير
وإحراق عجلتين».
ويشهد العراق وضعا ً أمنيا ً استثنائياً ،إذ تواصل
ال��ق��وات األمنية بمشاركة الحشد الشعبي ،العمليات
العسكرية لطرد مسلحي «داع��ش» من المناطق التي
ينتشرون فيها ،فيما أعربت دول عدة دعمها للعراق في
حربه ضد اإلرهاب.
أف���اد م��ص��در أم��ن��ي ف��ي ك��رك��وك ،أم���س ،ب��أن «القائد
العسكري» لمناطق جنوب غربي المحافظة في تنظيم
«داعش» وأربعة قياديين آخرين قتلوا بقصف للتحالف
الدولي في أطراف الحويجة.
وقال المصدر في حديث إلى «السومرية نيوز» ،إن
«خمسة من قادة تنظيم داعش ،بينهم القيادي المعروف
بالمال شوان ابو ه��ارون ،قتلوا بقصف لطائرة مسيرة
تابعة للتحالف الدولي في أط��راف قضاء الحويجة،

بين حرائق ( ...تتمة �ص)9

( 55كم جنوب غربي كركوك)» ،موضحا ً أن «القصف
استهدف موقعا ً يستخدمه داعش لعقد اجتماعات قادة
التنظيم وهو أشبه بغرفة عمليات إدارة جنوب غرب
كركوك».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ،أن
«المال شوان ،وهو من سكنة أربيل يعتبر بمثابة القائد
العسكري لمناطق جنوب غربي كركوك» ،من دون اإلدالء
بالمزيد من التفاصيل.
م��ن جهة أخ���رى ،اتهمت منظمة «ه��ي��وم��ن رايتس
ووتش» ،ميليشيات عراقية ضمتها الحكومة إلى الجيش
بقتل وخطف مدنيين مطلع الشهر الجاري ،في ممارسات
تقترب إلى مستوى «جرائم حرب».
واتهمت المنظمة ميليشيات باختطاف وقتل العشرات
من المقيمين في بلدة تقع وس��ط العراق وه��دم منازل
ومساجد في أعقاب تفجيرات مطلع الشهر الجاري التي
أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنهما .واستندت المنظمة
في معلوماتها على إفادات من السكان المحليين.
وق��ال نائب رئيس المنظمة في الشرق األوس��ط جو
ستروك «مرة ثانية يدفع المدنيون ثمن فشل العراق في
ضبط الميليشيات الخارجة عن السيطرة».
واعتبرت المنظمة أن «قتل المدنيين والقيام بأعمال
السلب ،والتدمير غير المبرر للممتلكات خالل الصراعات
المسلحة ،هو انتهاك خطير للقانون الدولي».
واعتمد ال��ع��راق على الميليشيات ف��ي ع��ام 2014
لمواجهة مخاطر تنظيم داع��ش ال��ذي استولى على
مساحات شاسعة في شمال وغرب البالد ،ولعبت تلك
الميليشيات دورا ً كبيرا ً لوقف تقدم اإلرهابيين واستعادة
األراض���ي .لكن بعض ه��ذه الفصائل نفذت انتهاكات
خالل الصراع ما أدى إلى زعزعة الثقة بالحكومة وأضر
بجهودها لتأكيد سيطرتها على المناطق المستعادة من
سيطرة اإلرهابيين.

الريا�ض تعترف ( ...تتمة �ص)9
شمال اليمن.
وفي صنعاء ج��ددت طائرات التحالف السعودي
شنّ غاراتها على دار الرئاسة اليمنية بمنطقة النهدين
جنوب المدينة ،ومنطقة ال َقرماني بمديرية بني م ََطر
غرب صنعاء.
وفي تعز ،استهدفت طائرات التحالف السعودي
محطة المخا البخارية ما أدى إل��ى تدمير خزانات
الوقود الرئيسية فيها بمديرية المخا الساحلية غرب
تعز وسط اليمن ،وسط هدوء حذر في معظم جبهات
القتال من المدينة.
أما على الحدود اليمنية السعودية فقد أعلن مصدر
عسكري يمني مقتل جنود سعوديين بعمليات قنص
متفرقة في مواقع الشبكة والغاوية وملحمة في الخوبة
 .كما دمرت القوة الصاروخية للجيش واللجان دبابتين
سعوديتين بموقعي الرمضة وخلف الشبكة.
وبالتزامن استهدفت القوة الصاروخية للجيش
واللجان محطة الكهرباء بـ  4صواريخ في الخشل

إلى ذلك ،قال سكان إن عشرات من متشدّدي تنظيم
«القاعدة» سيطروا على بلدة عزان في محافظة شبوة
باليمن مستغلّين الفراغ األمني في جنوب البالد.
وأفيد نقالً عن مصدر عسكري يمني بسقوط قتلى
وجرحى في صفوف الموالين لقوات الرئيس هادي
والسعودية في كمين للجيش اليمني واللجان بسوق
الثلوث بمنطقة خب الشعف في الجوف شرق اليمن.
ف��ي المقابل ،ش ّنت ط��ائ��رات التحالف السعودي
عشرات الغارات الجوية على مفرق الجوف ومأرب
بمنطقة الجدعان ،وسط مواجهات عنيفة بين قوات
الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي ،وقوات
الجيش واللجان الشعبية في المنطقة شمال مأرب.
كما تواصلت غ��ارات التحالف أيضا ً على مناطق
متفرقة بمديرية صرواح غرب مدينة مأرب شمال شرق
اليمن.
غارات التحالف السعودي تكثفت أيضا ً على مديريات
منبه وباقم والظاهر وكتاف والصفراء بمحافظة صعدة

بجيزان.
وفي نجران استهدفت القوة الصاروخية معسكر
بريالين .وفي عسير قصفت القوة الصاروخية مواقع
عسكرية سعودية في المجازة والخورمة وشعب أفقه
في عسير السعودية.
وكانت القوات اليمنية المشتركة سيطرت على مدينة
الربوعة في محافظة ظهران عسير جنوب السعودية
بعد معارك عنيفة داخل المدينة.
وأكدت مصادر عسكرية أن المدينة أصبحت تحت
سيطرة الجيش اليمني واللجان بالكامل ما عدا التالل
الواقعة شمال المدينة التي تضم المجمع الحكومي.
وفي محافظة الجوف شمال البالد استعاد الجيش
اليمني منطقة الصبرين وعددا ً من المواقع بعد معارك
عنيفة مع المرتزقة ،وقتل وأص��اب العشرات منهم،
بينهم قائد مليشيا المرتزقة بالجوف المدعو صالح
الروسا.
ويواصل الجيش اليمني واللجان الشعبية التصدي

لمحاوالت المرتزقة بالتقدم في مديرية الغيل .فيما
أكد أفراد الجيش في المديرية المحاذية للحزم مركز
محافظة الجوف من الجهة الغربية ،أكدوا صمودهم
ضد العدوان السعودي األميركي رغم اإلسناد الجوي
الذي تشنه طائراته التي تستهدف منازل وممتلكات
المواطنين.
وفي السياق ،قال المتحدث باسم التحالف العدواني
أول من أمس ،إن مستشارين أميركيين وبريطانيين
يقدمون النصح لقوات التحالف لتحسين عمليات
القصف الجوي بحجة تقليل الخسائر في صفوف
المدنيين.
وأض��اف المتحدث باسم التحالف العدواني أحمد
عسيري للصحافيين في الرياض إن خبراء من الواليات
المتحدة سيعكفون مع الجانب البريطاني على إعداد
تقارير موسعة وتحسين آلية العمليات .وأض��اف
أن المستشارين عقدوا ورشة عمل في األي��ام القليلة
الماضية داخل مقر التحالف.

ليبيا :قنا�ص مجهول ي�ستهدف قادة «داع�ش» في �سرت
وأربك صفوفه حيث شنوا سلسلة من االعتقاالت
واإلعدامات سعيا ً منهم لتعقبه وإيجاده.
وق��ال��ت «ت��ل��غ��راف» إن آخ��ر ضحايا تنظيم
داعش على يد هذا القناص الغامض هو عبدالله
حماد األنصاري ،وهو قائد ليبي كان ينشط في
صفوف «أنصار الشريعة» قبل أن يلتحق بتنظيم
«داع��ش» ،وقتل األنصاري في الـ 23من كانون
الثاني وقت خروجه من مسجد في مدينة سرت.
كما اغتيل السوداني حمد عبدالهادي أمام
مستشفى في المدينة ،وأبو محمد الدرناوي في
الـ 19من كانون الثاني قرب منزله في المدينة.
وشغلت ه��وي��ة «ص��ي��اد ق���ادة داع���ش» رواد
الشبكات االجتماعية ورج��ح بعضهم أن��ه من
مدينة مصراته ،فيما يعتقد آخرون أنه أحد جنود
القوات الخاصة األميركية يعمل في المنطقة من
أجل جمع معلومات استخباراتية حول نشاط
«داعش» في سرت.
يذكر أن مدينة سرت معقل داعش حاليا ً في
ليبيا ،هي مسقط رأس الزعيم الليبي السابق
معمر القذافي ،وسيطر عليها «داعش» منذ الصيف
الماضي ،ويقدر مسؤولون ليبيون وجود أكثر من
 2000مقاتل فيها.

تحدثت صحيفة «تلغراف» البريطانية عن
قناص غامض قتل العديد من قادة تنظيم «داعش»
في مدينة سرت معقل التنظيم في ليبيا.
ولفتت الصحيفة إلى أن هوية القناص ال تزال
غامضة ومجهولة وال يعلم أحد ما إذا كان هذا
القناص الذي نسجت حوله العديد من الحكايات
شخص واح��د فقط أم مجموعة من األشخاص
يصطادون قيادت التنظيم في سرت.
وأش���ارت الصحيفة إل��ى أن أه��ال��ي المدينة
ت��داول��وا رواي����ات ع��دة منذ وق���وع سلسلة من
االغتياالت استهدفت قيادات «داع��ش» ونفذها
قناص محترف.
وبينت الصحيفة أنه خالل األسابيع األخيرة،
قتل  3على األقل من قادة داعش في سرت ،ونفذت
جميعها من مسافات بعيدة بحسب ما ذكرت
مواقع محلية.
وترجح مصادر محلية أن منفذ االغتياالت هو
قناص محترف استطاع أن يطور مهاراته ويحذق
التصويب خالل االنتفاضة الشعبية عام 2011
ضد نظام معمر القذافي.
وتفيد وسائل إع�لام محلية بأن هذا القناص
أث��ار الرعب بين أف��راد تنظيم داع��ش في سرت

السالم السورية في «جنيف» ،والتي أكد فيها رئيس وفد الجمهورية
العربية السورية الدكتور «بشار الجعفري» أن تأخر وفد «معارضة
الرياض» عن الحضور إلى جنيف وعدم معرفة أسمائه هي دليل على
عدم الجدية والمسؤولية ،وأن من يتحدث عن «شروط مسبقة» يعني
أنه ٍ
آت إلفشال الحوار ،وهو ما ترمي إليه هذه البصمات «السعوداعشية»
لتغطية الفشل الذريع في الخضوع السعودي للرغبة األميركية في إفشال
أي مساعي حل سياسي لتحقيق بعض التقدم الدبلوماسي «المشروط»،
أو تفخيخ الوصول إلى حل سياسي شامل وحقيقي ،مثلما فعلت تركيا
التي استضافت نائب الرئيس األميركي «جو بايدن» في  23كانون الثاني
إلعالن الحل العسكري على أنقاض ما يت ّم هدمه من حل سياسي ،والذي
اعتبرته الدبلوماسية الروسية «يحمل طابعا ً هداماً» في وقت الحديث
الدولي عن الحلول السياسية.
فالتفجيرات تهدف في طيات باطنها إلفشال المخطط الروسي لبدء
العملية السياسية ،وستر ما طفا على السطح من استسالم لالعتراف بدور
الجيش العربي السوري وقيادته وبقاء الرئيس األسد كحجر صلب في
طريق ضرب الدولة السورية عن طريق حرب بدأت منذ ما يقارب الخمس
سنوات ،تخللتها مفاوضات عديدة في عواصم عديدة ساوت بعضها بين
اليد اإلرهابية بطاوالت الحوار السياسي عبر السيارات المفخخة ،وعادلت
فيها األطراف الغربية بين القاتل والمقتول .فالتفجيرات المتوازية مع
أربطة الحل السياسي هي إث��ارة للغبار في جو لم تنفع فيه محاوالت
إعماء الحل السياسي المتوازي مع مكافحة اإلره��اب ،ولن تكون غباره
ذات تأثير على الشعب السوري الداعم للدولة السورية وحلها السياسي،
فالغبار انكشف عن البصمات السعودية ،والتي أتقنت الدولة السورية
رفعها وإبرازها عبر ما يتقدّم به الجيش العربي السوري في أرياف حلب
والالذقية ودرعا وغيرها من جبهات القتال لتكون معطياته الميدانية
االستراتيجية هي أساس رسم الحل السياسي على أعمدة التشاركية
الدفاعية مع الحلفاء اإلقليميين والدوليين ،والتي لن تهدمها تفجيرات
المشروع التكفيري بكل رعايته اإلقليمية والدولية ،من اسطنبول إلى
الرياض إلى واشنطن وغيرها ،ليكون خروج بعض األط��راف اإلقليمية
من معادلة الحل السياسي والعسكري هي أول الرد على نار اإلرهاب
الذي ضرب سابقا ً حي «السيدة زينب» في عشية االحتفال في مولدها
في  23شباط من العام الماضي والذي ما زال على أجندته نيران أخرى
في محاولة لحرق الحل السياسي والتمويه الدخاني عبره لمرور الفشل
في القدرة على التأثير والخضوع لألسياد في البيت األبيض ،وتعويم
اإلرهاب كحل واقع ،لكن التضليل واالزدواجية لن تنفعا ولن تقدرا على
إخراج الميدان السوري من المعادلة الدولية ،والذي أطاح بكل بصمات
اإلرهاب وأظهرها على حقيقتها بشكلها «الغرب ـ عربي» ،ليكون السالم
«خيرا ً وأبقى» !!...أثيأ

فاديا مطر

التقارب ال�سعودي ـ التركي ( ...تتمة �ص)9
يؤكد الخبراء االستراتيجيون على أن العالقة بين البلدين تطورت
بشكل سريع والفت فجأة من منافسة إلى شراكة ،حيث كانت السياسة
الخارجية متضاربة لكال البلدين ،فلم يعد خافيا ً على احد أن موقف
حزب العدالة والتنمية من تنظيم اإلخ��وان المسلمين عموما ً وتشعب
صراعات المنطقة واختالف التوجهات وال��رؤى حول تفاصيل بعض
ملفاتها اإلقليمية قد ألقى بظالل سلبية على العالقات السعودية التركية؛
فتصريحات أردوغان التي اعترف فيها بوجود نقاط ضمن ملفات سورية
ومصر وفلسطين ال تتفق حولها الرؤية التركية مع الرؤية السعودية،
م��ؤك��دا ً أن ب�لاده ال تريد أن تتيح الفرصة لهذه االختالفات أن تعكر
العالقات الثنائية بين البلدين ومعربا ً عن أمله في أن تتخلى المملكة
مع موقفها السلبي ضد جماعة اإلخ��وان المسلمين ،اكبر دليل على ان
هناك مساعي إلعادة إنتاج وتقويم العالقة التي أصبح أمرا ً ال مفر منه
في ضوء التحديات والمستجدات األخيرة ،لتتحول العالقة من تح ٍّد إلى
دعم فالتص ريحات األخيرة التي أطلقها وزير الخارجية السعودي عادل
الجبير في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره التركي مولود اوغلو في
 31كانون الثاني ،والتي أكد فيها موقف بالده الداعم لحق تركيا التام
في الدفاع عن نفسها أكبر دليل على تعزيز العالقات بين أنقرة والرياض
في اآلونة األخيرة .وهذه التصريحات كفيلة برسم منحى جديد للعالقات
يتسم بالتعاون والتقارب للملمة ما تبقى من إمكانية الصمود بوجه
الرئيس األسد الذي استطاع أن يجمع الخصمين السياسيين من الحلف
نفسه على قلب واحد.
فالتطورات المتسارعة على الساحة السورية ميدانياً ،حيث استطاع
الجيش السوري وحلفاؤه تحقيق العديد من المكاسب ،وسياسيا ً فبعد
تأجيل استمر ألربعة أيام بدأت الجولة األولى من مفاوضات جنيف حول
األزمة السورية ،بحضور معظم فصائل وأحزاب المعارضة إلى جانب
الحكومة السورية بقيادة السيد بشار الجعفري ،حيث وصل وفد الهيئة
العليا للتفاوض المنبثق عن مؤتمر الرياض إلى جنيف مساء السبت 30
كانون الثاني ،برئاسة رياض حجاب على متن طائرة سعودية خاصة
بعد تلكؤ استمر ثالثة أيام ونتيجة لضغوط مكثفة كان آخرها إصرار األمم
المتحدة ومبعوثها دي ميستورا على عقد المؤتمر في موعده بمن حضر.
فهذه المتغيرات التي شهدها الملف السوري حتمت التقارب بين
بلدين يلعبان دورا ً رئيسيا ً في هذا الملف ،فبعد خمس سنوات من ضخ
األموال واألسلحة إلى الجماعات اإلرهابية ،بدأت الكفة تميل لمصلحة
الحكومة السورية والتحالف الداعم لها ،فهل يبدد هذا التقارب حالة
القلق التي تسود الجانبين السعودي التركي؟ وهل هو محاولة لتأسيس
استراتيجية مضادة لتعديل الكفة في الملف السوري؟
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 ) 10ترمما ،يعايد  ) 11يم ،ساللم،
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ف��ق��ران خليلي  ) 8رر ،مايسنن
عم  ) 9مقتن له ،ايا  ) 10يمازح،
اهريمن  ) 11اترابه ،بدلت ) 12
نزيه ،نباح ،لم.
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The Boy
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة لورين
كوهين من إخراج وليام برنت
بيل .م��دة ال�ع��رض  98دقيقة.
( ،ABCالس س��ال �ي �ن��اس��ن
س��ي��ن��م��ا س� �ي� �ت ��ي ،اس � �ب� ��اس،
فوكس)
Sisters
ف �ي��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة أمي
ب��وه�ل�ي��ر م��ن اخ� ��راج جاسون
م � � ��ور .م� � ��دة ال�� �ع� ��رض 118
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي).
Alvin and the
Chipmunks
ف��ي��ل��م ت� �ص ��وي ��ري ب �ط��ول��ة
ج��اس��ون ل��ي م��ن اخ ��راج والت
بيكر .مدة العرض  92دقيقة.
( ،ABCك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس
ساليناس ،سيتي كومبلكس،
س� �ي� �ن� �م ��ا س � �ي � �ت� ��ي ،ف� ��وك� ��س،
غاالكسي)
بالنسبة لبكرا شو
فيلم كوميدي بطولة واخراج
زي��اد الرحباني .م��دة العرض
 125دق �ي �ق��ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).
The Boy
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة لورين
ك��وه �ي��ن م ��ن اخ�� ��راج وول��ي��ام
ب��رن��ت ب �ي��ل .م��دة ال �ع��رض 98
دق� �ي� �ق���ة ،ABC( .دي� ��ون� ��ز،
اس�ب��اس ،ف��وك��س ،ينماسيتي،
اسباس).

