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«فوبيا اللجوء» ( ...تتمة �ص)9

رعب في معار�ضة ( ...تتمة �ص)9

وطلبت المعارضة السورية إيضاحات من وزارة الخارجية
األميركية ح��ول تسريبات نقلت عن ال��وزي��ر ج��ون كيري بأن
المعارضة السورية المسلحة «ستقتلع» خالل  3أشهر.
وطالب المعارض السوري ري��اض نعسان آغ��ا ،المتحدث
الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات ،بتوضيح من الخارجية
األميركية بشأن تصريحات غير رسمية نقلتها تقارير متطابقة
عن وزير الخارجية جون كيري قيل إنه أدلى بها في حوارات
جانبية على هامش مؤتمر المانحين في لندن في الخامس من
الشهر الجاري.
ون��ش��رت صحيفة «إي�ل�اف» طلب نعسان آغ��ا ال��ذي اعتبر
التصريحات المنقولة عن كيري «من أخطر التصريحات كونها
تعكس لوما ً على المعارضة السورية في إيقاف المفاوضات»،
مستبعدا ً ما قاله كيري الذي يلوم روسيا في تصريحاته العلنية.
على صعيد آخ��ر ،تنتظر محافظة درع��ا إع�لان مصالحة في
بلدتي إبطع وداعل ،تنص على إخالء سبيل موقوفين وتسوية
أوضاعهم ،ورفع العلم السوري في البلدتين وعودتهما إلى سلطة
الدولة.
وأفاد ناشطون معارضون من جهة أخرى أمس أن السلطات
السورية أطلقت سراح  20موقوفاً ،بحضور وجهاء المنطقة.
وبحسب النشطاء فإن اتفاقا ً جرى بين السلطات ووجهاء من
بلدة إبطع الواقعة في الريف الشمالي لدرعا ،على مصالحة يتم
بموجبها اإلفراج عن المعتقلين من أهالي البلدة ،ووقف استهدافها
بالقصف البري وال��ج��وي ،وإدخ��ال المواد الغذائية والطبية
ومستلزمات الحياة اليومية إليها ،مقابل رفع العلم السوري

المعترف به دوليا ً على الدوائر الرسمية الحكومية في البلدة،
على أن يتسلم المقاتلون والمسلحون في البلدة ،مسؤولية أمنها
وحمايتها ،مقابل عدم توجيه سالحهم ثانية ضد الدولة.
وأف��ادت معلومات أن اتفاقا ً مشابها ً سيتم بين وجهاء من
بلدة داعل الواقعة إلى الجنوب من بلدة إبطع ،وبين السلطات
بالشروط ذاتها.
ميدانياً ،طويت صفحة مأساة استمرت ث�لاث سنوات من
الحصار بعد النصر الكبير الذي حققه الجيش السوري وحلفاؤه
في ريف حلب الشمالي .بلدتا نبل والزهراء خارج الحصار هذه
المرة ،قوات الجيش السوري وحلفاؤه وصلوا إلى البلدتين بعد
عمليات عسكرية كبيرة ناجحة وخاطفة لم تستغرق طويالً.
كما ح َّقق الجيش السوري مكاسب كبيرة من خ�لال بسط
سيطرته على القرى المتاخمة لبلدتي نبل والزهراء ،حيث قطع
بشكل نهائي الطريق ال��ذي يعتبر الشريان الرئيس لوصول
إمدادات المسلحين باتجاه حلب ،وبالتالي يعتبر الريف الشمالي
مفصوال ً بشكل كامل عن الريف الغربي لمدينة حلب نحو تل
رفعت.
عزز الجيش السوري وحلفاؤه نقاط تثبيته في بلدة ماير
ومحيطها (يفصل تل رفعت عن بلدة ماير قريتي كفرنايا الواقعة
شمال قرية معرسة خان ،قرية كفين شمال قرية ماير والتي تبعد
مسافة 9كم عن الحدود التركية).
وأمس أ ّمن الجيش السوري وحلفاؤه بلدة كفين في ريف حلب
الشمالي بعدما ّ
فكك األلغام التي زرعها المسلحون داخل البلدة.
الجيش السوري وحلفاؤه كانوا قد استعادوا السيطرة على

كفين ما يفتح الطريق أمامهم إلى مدينة أعزاز عند الحدود مع
تركيا ويسمح لهم باالشراف على الحدود السورية التركية.
وب��ه��ذه السيطرة أي��ض�ا ً يصبح الجيش على بعد خمسة
كيلومترات من مدينة تل رفعت أحد معاقل المسلحين المهمة.
وكانت مصادر مطلعة من ريف حلب الشمالي قد أك��دت أن
الجيش السوري وحلفاءه وصلوا الى مسافة  25كم من الحدود
السورية التركية بعد سيطرتهم على بلدة كفين االستراتيجية.
وأوضحت المصادر أنه بسيطرة الجيش السوري وحلفائه
على تلة كفين االستراتيجية يصبح الطريق العسكري الذي فتحه
الجيش باتجاه نبل والزهراء آمنا تماما من هجمات المسلحين،
ويحول دون أي هجوم بالصواريخ على القرى المحررة.
وأضافت أن الجيش وحلفاءه تقدموا بنحو كيلومتر واحد
في محيط قرية كفين ما يجعلهم على مسافة  5كم من بلدة تل
رفعت االستراتيجية ،مقلصين بذلك المسافة التي تفصلهم عن
الحدود التركية إلى  25كم وهي المسافة األقرب للجيش من
األراضي التركية بعد فقدانه مطار منغ العسكري في مطلع آب
.2013
وفي سياق متصل ،أشار مصدر إلى استمرار االشتباكات بين
الجيش وحلفائه من جهة ،وجماعة «داعش» من جهة أخرى في
ريف حلب الشرقي ،بدعم طائرات حربية سورية وروسية ،وسط
معلومات عن تقدم الجيش وسيطرته على منطقة تل مكسور.
إلى ذلك ،اعترفت تنسيقيات اإلرهابيين بمقتل ثالثمئة عنصر
من جبهة «النصرة» في معارك بلدة رتيان التي استعادها
الجيش وحلفاؤه قبل يومين.

بينهم القناص المدعو «أب��و أحمد السوسي» قرب جبال
مكحول شمال صالح الدين.
و ُقتل «القائد العسكري لوالية نينوى» في تنظيم «داعش»
المدعو شبيب أبو مجد الكناني ،إثر قصف التحالف الدولي
مقرا ً للتنظيم في ناحية حمام العليل جنوبي محافظة
نينوى ،ينما ف ّكك جهاز األمن الوطني العراقي في محافظة
ديالى شبكة إرهابية تعمل على تجنيد انتحاريين في
المحافظة.
وف��ي سياق آخ��ر ،أعلن ما يسمى الحشد الوطني في
محافظة نينوى شمال العراق ،عن قيام جماعة «داعش»
اإلرهابية بإعدام  300من أهالي الموصل ،غالبيتهم من
منتسبي الجيش والشرطة والناشطين المدنيين.
وبحسب «رأي اليوم» ،فقد قال محمود السورجى الناطق
الرسمي باسم الحشد الوطني في تصريح نقلته (وكالة
أنباء اإلعالم العراقي/واع) إن «عصابات داعش اإلرهابية
ارتكبت مجزرة جديدة بحق الموصليين عندما أعدمت 300
منهم داخل المدنية».
يذكر أن جماعة «داع��ش» اإلرهابية بسطت سيطرتها
على الموصل ،ثاني أكبر المدن العراقية ،في شهر حزيران
.2014

تون�س تنفي �إمكانية ا�ستغالل �أرا�ضيها
للتدخل الع�سكري في ليبيا
نفى وزير الدفاع التونسي ،فرحات
الحرشاني ،إمكانية استغالل أراضي
بالده للتدخل في ليبيا عسكرياً ،قائالً:
«المجال الجوي أو البري لتونس ،لن
يتم استغاللهما ،في صورة أي تدخل
عسكري في ليبيا».
جاءت تصريحات الحرشاني ،في
مؤتمر صحافي عقده ،على الحدود
البرية التونسية  -الليبية ،خالل زيارة
ميدانية نظمتها وزارة الدفاع التونسية
لإلعالميين.
وفي رده على سؤال حول إمكانية
استعمال المجال ال��ج��وي أو البري
ال��ت��ون��س��ي ف��ي أي عملية عسكرية
خارجية محتملة على ليبيا ،أجاب
ال��وزي��ر بالنفي القاطع ‘’طبعا ال ً’’.
وأشار الحرشاني إلى أن «تونس تقف
ضد أي تدخل عسكري في ليبيا ،وإن
وجد هذا التدخل ،يجب أن يمر بشكل
شرعي عبر منظمة األم��م المتحدة»،
مضيفاً« :ف��ي حالة وج��ود أي تدخل
عسكري محتمل ،يجب أن تتم استشارة
تونس ،مسبقاً ،فنحن ال نريد إع��ادة

نفس أزمة الالجئين ،التي حدثت في
 2011مباشرة بعد الثورة الليبية».
وك��ان��ت ت��ون��س ،ق��د قامت بتركيز
منظومة أمنية شاملة على الحدود مع
ليبيا ،وبدأت بإنشاء منطقة عسكرية
عازلة في عام  ،2013عبر حفر خندق
عازل على مسافة  250كلم من الحدود
البرية التونسية منذ السنة الفارطة.
ومن جهته قال ،بلحسن الوسالتي،
الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع

فاديا مطر

مقتل عدد ( ...تتمة �ص)9

الجي�ش العراقي ( ...تتمة �ص)9
وأوضح أن كثرة األلغام داخل المنطقتين تعرقل تقدم
القوات العراقية التي تعمل على فتح الثغرات لتأمين
خروج المدنيين ،مؤكدا إجالء المئات منهم خالل اليومين
الماضيين.
واستعادت ال��ق��وات العراقية الشهر الماضي مدينة
ال��رم��ادي ،لكن المعارك ت��دور في المناطق المحيطة بها،
حيث يسيطر «داعش»على مدن وبلدات بينها الفلوجة التي
تعد كبرى مدن المحافظة .وأكدت مصادر أمنية عراقية أن
قوات مشتركة من الجيش وجهاز مكافحة اإلرهاب ومسلحي
العشائر من أبناء محافظة األنبار ،واصلت تقدمها شرق
الرمادي ،بعد تمكنها من استعادة منطقة السجارية بالكامل.
وقال قائد جهاز مكافحة اإلرهاب العراقي عبد الغني األسدي
إن القوات العراقية باتت على مشارف مدخل منطقة جويبة
(شرق الرمادي) ،مشيرا ً إلى أن العمليات ال تزال مستمرة
بهدف تطويق مسلحي التنظيم من جميع الجهات.
وفي سياق متصل ،دعا عضو مجلس محافظة األنبار
جاسم محمد العسل القوات العراقية القتحام مدينة الفلوجة
وتحريرها من سيطرة تنظيم «داع��ش» ،كما طالب بفتح
ممرات آمنة لخروج المدنيين من المدينة.
وقتلت قوات الحشد الشعبي عددا ً من مسلحي «داعش»

التركية الجنوبية وفي منطقة «أونجو بينار» المقابلة
لمعبر باب السالمة مع سورية وهو ما يحتم على رئيس
الوزراء التركي «داؤود أوغلو» القيام بجوالت إقليمية
لعلها تجدي نفعاً ،فهو ما عُ قد بإطاره مؤتمر لندن
للمانحين في  4شباط الجاري والذي تلقى لبنان الذي
يضم أكبر األعداد الالجئة دعو ًة منه ،ما سيمهد النقاش
حول استجابة األسرة الدولية لألزمات ويُحضر لمنتدى
رفيع المستوى هذا العام بحضور األمم المتحدة والبنك
الدولي لعقد قمة العمل اإلنساني المزمع عقدها في
اسطنبول في أيار المقبل.
ولكن لبنان م���ازال ال���رازح األك��ب��ر تحت سياسة
مشروطة من قبل ال��دول المانحة ،كما وصفها وزير
العمل اللبناني «سجعان قزي» في  1كانون الثاني
المنصرم «بأن منظمات دولية مدفوعة من بعض الدول
تسعى لفتح سوق العمل أمام النازحين السوريين،
وهي مخططات مشبوهة تؤدي إلى تثبيت النازحين
وربما إلى توطينهم ،وأن مبدأ اشتراط الدول المانحة
تقديم مساعدات للبنان مقابل فتح سوق العمل لالجئين
السوريين هو مرفوض» ،فهو موقف يصد مؤامرات
تحاك ليلبسها لبنان تحت ثيابه ،فمؤتمر لندن للدول
المانحة يهدف في دواخله لتهدئة المخاوف األوروبية
عموما ً والتركية خصوصا ً اتجاه أزمة اللجوء وتخفيف
بعضها ع��ن أوروب���ا وع��ن تركيا التي ت��ح��اول عبره
الحصول على مصالح جيوسياسية تربط معها المكانة

اإلقليمية والعمق في تحالف واشنطن والناتو ،لكسب
امتيازات يتح ّمل تداعياتها اإلقليم في ظل المستجدات
اليومية.
فتركيا أم��ام محنة خ��ي��ارات استراتيجية كبيرة
تحاول فيها «األردوغانية» الهروب لألمام لمحاولة
الخروج من عباءة تظافر دالئل الخسارة التي تالحقها
على المستويين الداخلي والخارجي ،بعض سقوط
تصب في أجندتها اإلقليمية التي تتجاوز
ملفات كانت
ّ
الحرب على تنظيم «داع���ش» إل��ى أه��داف سياسية
وجيوسياسية ،وهو ما قد يدفع تركيا إلى االنضمام
لحلف «الرياض العسكري» الذي أعلنته «مملكة آل
سعود» منذ أيام ،في محاولة لتهريب بعض األوراق
الجغرافية والديموغرافية التي قد ترميها في أيدي
الهالك ،وربما بعض التعنت العسكري والسياسي قد
ينفع في كسر المعادلة الحدودية الجديدة التي ،إذا ما
أقدمت تركيا والسعودية عليها ،فإنها ستكون قد أطلقت
على نفسها «رصاصة الرحمة» ،كما عبر وحذر أمين
المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني «محسن رضائي»
في  6شباط الحالي ،فهل ستستطيع أنقرة تحمل خسائر
استراتيجية إضافية تضيفها إلى ما خسرته حتى اآلن؟
أم أن اإلنجازات الميدانية في سورية ستضيف «فوبيا»
جديدة تشتعل تحتها الحدود التركية؟ فمقبل األحداث
يُنبئ باألخبار!!..

عملية نوعية تأتي بعد كسر القوات اليمنية المشتركة
محاولة زحف لمرتزقة العدوان على مديرية ميدي،
قتلت وأصابت خاللها العشرات منهم ،من بين القتلى
خمسة من كبار ق��ادة المرتزقة باإلضافة إلى إصابة
اللواء الفار علي محسن األحمر.
في وقت فككت األجهزة األمنية واللجان الشعبية
قنبلة في شارع الدائري الغربي بمديرية معين بأمانة
العاصمة صنعاء ،كانت معدة للتفجير.
وشنت طائرات العدوان السعودي أمس غارات على
محافظات يمنية عديدة ،حيث استهدفت محافظة تعز
بـ 5غارات ،و 3غارات أخرى استهدفت سلسلة جبلية
عبر طائرة من دون طيار في مديرية ذباب.
وكذلك شهدت محافظة صنعاء  11غ��ارة من قبل
طائرات ال��ع��دوان ،مستهدفة منطقة ضبوعة وق��رود
والمعادي والمجاوح ونوبة شكوان بمديرية نهم،
باالضافة إلى العرة في بني الحارث والصمع بمديرية
أرحب.
وفي السياق ،شهدت صعدة  4غارات لطيران العدوان
على منطقة آل الحماقي بمديرية باقم الحدودية وعلى
منطقة الشوارق في مديرية رازح في المحافظة ،فيما
شن طيران العدوان السعودي  13غارة على محافظة
م��أرب باالضافة إل��ى تباب كوفل والمشجح وجبل

هيالن ،وعدد من المناطق في صرواح.
وتابع العدوان هجماته الجوية حيث شنت طائراته
 3غارات على محافظة حجة ،و 8غارات على الحديدة
مستهدفا ً مديرية الميناء بثالث غارات ،كما شنت طائرات
العدوان غارتين على نقطة تفتيش في الدريهمي.
أما في الجوف فقد شنت طائرات العدوان  4غارات
بطائرة من دون طيار على مديرية الغيل.
ول��م يقف إج���رام ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي عند هذا
الحد ،فقد استهدف العدوان بشكل مكثف بالقذائف
المدفعية وال��ص��اروخ��ي��ة المناطق ال��ح��دودي��ة في
صعدة وحجة.
وف��ي السياق ،تصدت ال��ق��وات اليمنية لمحاوالت
تقدم للمرتزقة في منطقتي العقبة والخنجر بمحافظة
الجوف ،وقتلت وأصابت العشرات منهم.
وبصاروخ موجه استهدفت القوات اليمنية مدرعة
تابعة للمرتزقة في منطقة السعراء بمحافظة الجوف،
ما أدى إلى احتراقها ومصرع وجرح عدد من المرتزقة
كانوا يستقلونها.
المدفعية اليمنية دكت موقعين عسكريين سعوديين
في الفريضة ومثعن بجيزان .ما أجبر الجنود السعوديين
على الهروب باآلليات من المواقع المستهدفة ،فيما قتل
جنديين سعوديين بعمليتي قنص.

مفجر الطائرة ال�صومالية كان ي�ستهدف الخطوط التركية
ِّ

خ�لال المؤتمر «ال����وزارة ،انتهت من
حفر الجزء األول من الخندق (مسافة
 196ك��ل��م) بشكل ك��ل��ي ،وستنتهي
قريبا ً من استكمال بقية مسافته».
ويمتد هذا الخندق العازل على مسافة
 250كلم ،ويبدأ من معبر رأس جدير
الحدودي (أكبر بوابة برية بين تونس
وليبيا ،يقع في مدينة بنقردان التابعة
لمحافظة مدنين) إلى غاية منطقة برج
الخضراء بمحاقظة تطاوين.

أعلنت شركة طيران دال��و الصومالية أن المفجر االنتحاري
المشتبه به بإحداث ثقب في جسم طائرتها األسبوع الماضي كان
يفترض أن يكون راكبا ً على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية
التركية.
وقال محمد ياسين الرئيس التنفيذي لشركة دالو أمس إن أغلب
الركاب الذين كانوا على متن الطائرة الصومالية كان من المقرر أن
يسافروا على متن طائرة أخرى تابعة للخطوط الجوية التركية لكن
الشركة التركية ألغت رحلتها بسبب سوء األحوال الجوية فانتقل
الركاب إلى طائرة تابعة لشركته متجهة إلى جيبوتي.
وأكد ياسين لوكالة «رويترز» في اتصال هاتفي من دبي أن «هذا
الراكب بالتحديد (الذي كان وراء التفجير) استقل الطائرة ببطاقة
صعود الطائرة التركية وك��ان على قائمة رك��اب طائرة الخطوط
الجوية التركية».
وقال ياسين إن شركته أخذت ركاب الطائرة التركية وعددهم
 70راكبا ً لنقلهم إلى جيبوتي ومنهم المفجر وكانت الطائرة تنقل في
المجمل  74راكباً.
وقال مسؤولون إن ضغط الهواء سحب المفجر إلى خارج الطائرة
من فتحة قطرها متر أحدثها االنفجار في جسم كابينة الركاب أثناء
الطيران .وتمكن الطيار من الهبوط بالطائرة في مقديشو حيث
أقلعت.
ولم تعلن أي جهة حتى اآلن مسؤوليتها عن الهجوم لكن مصادر
من الحكومة األميركية قالت إن الواليات المتحدة تشتبه في أن تكون
حركة الشباب الصومالية ذات الصلة بتنظيم القاعدة وراء التفجير.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1والية أميركية ،وضع خلسة
2 .2غاز نادر يستعمل لإلنارة ،عاصمة آسيوية
3 .3يدفنان البنت وهي حية ،أنحت القلم
مس ،ينكش الصوف ،ظلم
ّ 4 .4
5 .5نهر في أوروبا الغربية ،مدينة ألمانية
6 .6م��ن الحشرات (بالجمع) ،أكبر ج��زي��رة ف��ي أرخبيل
ادميرلتي
7 .7اول شوبان ،تركته دون عناية ،إحترم
8 .8نادر (باألجنبية) ،نوتة موسيقية ،شعرا بالبرد
9 .9بكى شديداً ،رغبا باألمر
1010مدينة بلجيكية ،وهب
1111قبّل ،ضعيفات
1212ناعم الملمس ،دولة آسيوية

1 .1دولة آسيوية ،جزيرة إيطالية
2 .2غير مطبوخ ،مرفأ في جنوب أوستراليا ،أحد الوالدين
ّ
يتعطف ويطلب الرحمة
3 .3دولة أوروبية،
4 .4خاصتنا ،يفارقا المكان
5 .5أقرضيه المال ،قطعا
6 .6سالم ،مدينة فرنسية ،زاوية
7 .7مدينة فرنسية ،أمسيات
8 .8عملة آسيوية ،عتبت على ،من انواع الخضراوات
9 .9حرف نداء ،سارقاً ،عائلة
1010دولة عربية ،هدمته
1111منزلي ،ضمير
1212يكاتبا ،شكر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،395628147،416957328
،924583761 ،872431956
،163279584 ،758164239
،631745892 ،547892613
289316475

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سوازيلند ،باس  ) 2وأد،
ليماسول  ) 3رت��ب��ن��ا ،ام��ن ،بب
 ) 4ارغ���ب ،از ،دي���ار  ) 5ل ل،
اسرحدون  ) 6غوريال ،نادما ) 7

اعفونا ،بان  ) 8لي ،اغا ،اهل ) 9
الجيد ،مال ،ي ي  ) 10نا ،اورلي،
انب  ) 11ماترا ،امر  ) 12نسبي،
يكبر ،او.
عموديا:
 ) 1سور الغزالن  ) 2واترلو،

ي�لام��س  ) 3ادب���غ ،را ،اب ) 4
نبايع ،يأتي  ) 5يال ،سلفادور ) 6
لي ،اراوغ ،رأي  ) 7نمازح ،نأمل
 ) 8دام ،دنا ،اياب  ) 9سندوا ،ال،
مر  ) 10بو ،يندبه ،ار  ) 11البا،
مالين  ) 12بركان ،يبدو.

 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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Cash Flow 2
فيلم درام ��ا ب�ط��ول��ة كارلوس
عازار اخراج سامي كوجان .مدة
ال �ع��رض  100دق�ي�ق��ة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،ديونز ،فوكس).
The Boy
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة ل��وري��ن
كوهين م��ن إخ ��راج ول�ي��ام برنت
ب �ي��ل .م ��دة ال �ع��رض  98دقيقة.
( ،ABCالس ساليناسن سينما
سيتي ،اسباس ،فوكس)
Sisters
ف �ي��م ك ��وم� �ي ��دي ب �ط��ول��ة أم��ي
بوهلير من اخراج جاسون مور.
مدة العرض  118دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس ،غاالكسي).
Alvin and the
Chipmunks
فيلم تصويري بطولة جاسون
ل��ي م��ن اخ ��راج وال��ت بيكر .مدة
ال� �ع ��رض  92دق �ي �ق��ة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،غاالكسي)
بالنسبة لبكرا شو
فيلم كوميدي بطولة واخراج
زي� ��اد ال��رح �ب��ان��ي .م ��دة العرض
 125دق� �ي� �ق ��ة ،ABC( .الس
س��ال �ي �ن��اس ،س�ي�ت��ي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).
The Boy
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة ل��وري��ن
كوهين من اخ��راج ووليام برنت
ب �ي��ل .م ��دة ال �ع��رض  98دقيقة.
( ،ABCدي � ��ون � ��ز ،اس � �ب� ��اس،
فوكس ،ينماسيتي ،اسباس).

