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تتمات  /ت�سلية
قوى حزبية ( ...تتمة �ص)9

الجي�ش ي�ستهدف ( ...تتمة �ص)9
ونقلت وسائل إعالم عن مصدر يمني أن المحادثات
بين الحوثيين والسعوديين بدأت قبل أسبوع بطلب
من الرياض عن طريق طرف ثالث ،وأض��اف المصدر
أن «السعوديين يسربون معلومات توحي بأن الحركة
تريد االستسالم لكن الحقيقة عكس ذلك».
وب��رأي المصدر تجرى «المحادثات بعدما أدركت
السعودية فشل عدوانها في القضاء على المقاومة
اليمنية ،وأن حركة أنصار الله باتت العبا ً أساسيا ً في
الساحة ال يمكن تجاهله» ،مضيفا ً أن «الرياض أخفقت
في السيطرة على جنوب اليمن وباتت تخشى تعاظم
قوة القاعدة وداعش قرب حدودها».
وحسب معطيات طرحت السعودية وقف الغارات
على صنعاء مقابل وق��ف الحوثيين الهجمات على
المناطق الحدودية ،إال أن الجانب اليمني طلب وقف
العدوان على كامل األراضي اليمنية.
ونقلت القناة عن مصدر يمني أن الخطوة السعودية
باتجاه وقف العدوان قد تكون بضغط أميركي بسبب
تزايد تمدد الجماعات التكفيرية في جنوب اليمن عما هو
مسموح به أميركياً.

السورية المسلحة بشن هجوم كيماوي فاشل
على حي الشيخ مقصود في مدينة حلب.
وق��ال ري��دور خليل المتحدث الرسمي باسم
الوحدات لـ قناة «« :»RTالهجوم ال��ذي حدث
(أول) أمس ،وتحديدا ً الساعة الثالثة بعد الظهر،
نفذته فصائل «كتائب السلطان مراد» أو «كتائب
السلطان ال��ف��ات��ح» ،و»ح��رك��ة أح���رار ال��ش��ام»
الموجودة في المنطقة».
وأوضح خليل أن «قذائف مزودة بمواد سامة
سقطت ف��ي منطقة غير مأهولة بالسكان في
المنطقة المذكورة».
وأض����اف أن «س��ك��ان ال��م��ن��اط��ق ال��م��ج��اورة
استنشقوا رائحة كريهة أشبه برائحة البصل
المتعفن ،وشاهدوا دخانا ً أصفر يتصاعد من مكان
سقوط القذائف».
وأكد خليل أن «الهجوم كان فاشالً ولم يسفر
عن أي إصابات ،إال أن الدخان األصفر الذي نتج
عن سقوط هذه المقذوفات ،يوحي أنها تحتوي
مواد كيمياوية».

وتهدف المجموعة إلى وضع اللمسات النهائية
قريبا ً على مشروع الدستور الجديد وتقديمه
للمناقشة العامة.
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري وحلفاؤه على
تلة التركس خالل تقدمهم في التالل السود غرب
مدينة القريتين في ريف حمص الشرقي ،وصدت
القوات هجوما ً لداعش في منطقة المقالع غرب
تدمر.
وبحسب وكالة «سانا» ذكر مصدر ميداني بأن
الجيش السوري «يحقق تقدما ً داخل منطقة التالل
السود غ��رب مدينة القريتين في ري��ف حمص
الشرقي وسيطر على تلة التركس ،إثر اشتباكات
مع مسلحي «داع��ش» ،موقعا ً قتلى وجرحى في
صفوفهم» .وأضاف المصدر أن الجيش السوري،
تصدى كذلك لهجوم شنه مسلحو «داع��ش» في
منطقة المقالع غربي تدمر ،وأوقع قتلى وجرحى
في صفوفهم.
وفي السياق ،اتهمت وح��دات حماية الشعب
ال��ك��ردي��ة أم��س مجموعات تابعة للمعارضة

هل ّ
تلقفت ( ...تتمة �ص)9

قوات �أميركية ( ...تتمة �ص)9
ّ
وفي السياق ،مني عناصر «داعش» بهزيمة جديدة
في آخر معاقلها بمنطقة الزنكورة غربي الرمادي ،أول
من أمس ،حيث تمكنت القطعات العسكرية المشتركة
من تحرير المنطقة وقتل العشرات من اإلرهابيين
وهروب اآلخرين الى جهة مجهولة.
وتمكنت ق��وات جهاز مكافحة اإلره��اب العراقية
بمساندة الفرقة السادسة عشرة في الجيش العراقي
وطيران الحربي ،خالل الساعات الماضية من تحرير
والسيطرة الكاملة على مركز األن��واء الجوية وبرج
المراقبة وال��رص��د المناخي ال��واق��ع بين منطقتي
الزنكورة والقرية العصرية بعد مقتل العديد من
إرهابيي «داعش» .
وجاء تحرير منطقة الزنكوره بعد تحرير مناطق
جزيرة الخالدية و البوبالي والبوعبيد .وتمثل منطقة
الزنكوره بوابة استراتيجية مهمة لتطهير مناطق
شمال وغرب مدينة الرمادي.
وبحسب مصادر عسكرية ،فإن العملية أسفرت
حتى اآلن عن تفجير أربعة عجالت مفخخة وستة
وثالثين عبوة ناسفة ومقتل نحو أربعين إرهابياً.
أما في شمال العراق وفي محافظة نينوى تحديدا ً
قصفت الطائرات الحربية العراقية الطريق الرابط
بين مدينتي الموصل والرقة السورية وهو أحد الطرق
االستراتيجية لإلمدادات لجماعة «داعش» اإلرهابية.
وأعلن اإلعالم الحربي في بيان عن اندالع اشتباكات
عنيفة بين عشيرة المحامدة وعناصر جماعة «داعش»
اإلرهابية في مدينة الفلوجة بعد أن قامت الجماعة
اإلره��اب��ي��ة ب��إع��دام نحو خمسين شخصا ً م��ن أبناء
العشيرة.
وكانت مدينة الفلوجة قد شهدت الشهر الماضي
اشتباكات مسلحة بين أب��ن��اء العشائر وعناصر

تون�س :ح�صيلة ( ...تتمة �ص)9

االنتقادات للغارات السعودية في أوساط الرأي العام العربي والعالم ،باإلضافة إلى
اتهام البرلمان األوروبي في الخامس والعشرين من شباط للمملكة بارتكاب جرائم
حرب ومطالبة حكومات بالده بفرض حظر على بيع أسلحة للسعودية التي واجهت
تحديات لم تعرفها من قبل وأنفقت أمواال ً كثيرة من ميزانيتها وتكبّدت الخسائر الفادحة
وسط قواتها ،لتجد نفسها متورطة ومضطرة للتفاوض مع جماعة أنصار الله التي
أصبحت العبا ً سياسيا ً في الساحة اليمنية ،لخروجها من المستنقع اليمني ،حيث أكد
عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله عبد الملك العجري في السابع من الشهر
الجاري على أن وفدا ً حوثيا ً وصل إلى العاصمة السعودية تلبية لدعوة من المسؤولين
السعوديين بهدف إجراء محادثات لوضع حد للحرب ،بعد أسبوع من المحادثات
التحضيرية السرية في منطقة حدودية بين البلدين بناء على طلب الرياض.
السعودية التي صدمت من تصريحات الجنرال مسعود جزائري نائب رئيس هيئة
أركان القوات المسلحة اإليرانية في  8آذار التي قال فيها إن إيران قد تدعم الحوثيين
بأسلوب دعمها نفسه للرئيس بشار األسد أي إرسال مستشارين عسكريين ،والتي
تلقت الخسارة تلو األخرى في الملفات التي أشعلتها أدركت فشل عدوانها في القضاء
على جماعة أنصار الله وتحجيمها ،وأخفقت في السيطرة على العديد من المحافظات
اليمنية وبالذات جنوب اليمن وأصبحت تخشى تعاظم قوة القاعدة وداع��ش قرب
حدودها ،باتت تسعى إلى إج��راء مفاوضات إيجابية تفضي إلى وقف إطالق النار
وتفاهمات تتضمن اتفاقا ً على استراتيجية لمحاربة داعش والقاعدة في اليمن ودول
الجوار ،حسب ما أشار إليه أمين عام حزب الحق الموالي لجماعة أنصار الله.
فمع التطورات الميدانية على الساحة اليمنية التي انعكست سلبا ً على المملكة ،ومع
إصرار الجيش اليمني واللجان الشعبية على دحر المعتدي وردع كل من تس ّول له نفسه
المساس بتضحيات الشعب اليمني ،حسب ما أشار إليه الناطق باسم القوات المسلحة
اليمنية العقيد شرف لقمان؛ ومع تزايد نفوذ وقوة العناصر اإلرهابية ،ومع اشتداد
الضغوط الدولية على السعودية لوقف حربها على اليمن ،ومع استئناف المبعوث
الدولي مساعيه لعقد جولة جديدة من مباحثات السالم قبل نهاية الشهر الحالي ،يبقى
السؤال هل رضخت السعودية وأعلنت استسالمها أمام صمود الشعب اليمني ،وهل
ستتخلى عن عرقلة محادثات السالم وسنشهد قريبا ً التوصل لقرار في مجلس األمن
الذي تبنى سابقا ً قرارا ً خليجيا ً يستهدف جماعة أنصار الله ويمنح غطاء شرعيا ً لحرب
التحالف ،هل يتبنى اآلن قرارا ً ينص على وقف الحرب الدائرة في اليمن؟

«داعش» تمثلت بسيطرة أبناء العشائر على عدد من
مناطق شمال وجنوب مدينة الفلوجة.
على صعيد آخر ،أكد مسؤوالن من كبار االستخبارات
العراقية أن قوات خاصة أميركية اعتقلت مسؤول
وح��دة األسلحة الكيماوية في تنظيم «داع��ش» في
عملية عسكرية شمالي العراق الشهر الماضي.
وقال المصدران أمس ،إن المقبوض عليه واسمه
سليمان داوود العفاري ( 50ع��ام �اً) ،ك��ان موظفا ً
في هيئة التصنيع العسكري المنحلة خ�لال حكم
ص��دام حسين ومتخصصا ً في األسلحة الكيماوية
والبيولوجية.
وذك��ر المسؤوالن العراقيان اللذان تحدثا شرط
عدم ذكر اسمهما ،أن العفاري يرأس وحدة األسلحة
الكيماوية وتطويرها في التنظيم اإلرهابي ،وتم القبض
عليه قرب مدينة تلعفر التي تخضع لسيطرة التنظيم
شمال غرب العراق قرب الحدود السورية.
من جهة أخ��رى ،أك��د مكتب «ش��ؤون المختطفين
اإليزيديين» تحرير أكثر من  31أسيرا ً إيزيديا ً من
قبضة تنظيم «داعش» اإلرهابي بينهم نساء وأطفال.
وقال المسؤول في المكتب حسين قائيدي أمس« :تم
تحرير  31مختطفا ً إيزيديا ً من قبضة تنظيم داعش»،
مضيفا ً أن «من بينهم  11إمرأة و 11رجالً و 9أطفال».
وذكر قائيدي أن هؤالء حرروا بمساعدة أشخاص
من قوميات عربية وكردية ،موضحا ً أنه ما زال أكثر
من  3800إيزيدي أسرى لدى التنظيم.
وبحسب إح��ص��اءات مكتب ش��ؤون المختطفين،
حرر  2417مختطفا ً ومختطفة من األقلية اإليزيدية
من قبضة «داعش» منذ سيطرة التنظيم على مناطق
اإليزيديين في سنجار شمال غرب العراق في عام
.2014

ناديا شحادة

البنتاغون :خطط ل�ضربات جوية ت�شل قدرة «داع�ش»

�إيطاليا تعلن �شرط تدخلها الع�سكري في ليبيا
أعلن وزير الخارجية اإليطالي باولو جينتيلوني أن
التدخل العسكري في ليبيا ممكن فقط بعد طلب حكومتها
الشرعية ذلك وموافقة البرلمان اإليطالي.
وقال الوزير في كلمة ألقاها في الغرفة العليا بالبرلمان
اإليطالي أمس إن «ردنا سيتناسب مع حجم التهديد ،إال
أن حكومتنا لن تسمح بجرها إلى نشاطات ال معنى لها،
خطرة ،بالدرجة األولى ألمننا» .وأضاف أن «أي تدخل
ممكن فقط بعد تقدم الحكومة الشرعية (الليبية) بطلب،
وفقط بعد مصادقة البرلمان الوطني وبالتنسيق مع
شركائنا الدوليين».
واعتبر أن ذلك يعني إليطاليا ضرورة استمرار العمل
على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا ،مؤكدا ً في الوقت
نفسه أن محاربة اإلرهاب «يجب أن تكون حاسمة».
وكان رئيس ال��وزراء اإليطالي ،ماتيو رينزي قد أعلن
مؤخرا ً نفس األم��ر ،فيما أك��د البيت األبيض أن الجيش
األميركي مستعد لتوجيه ضربات جديدة ضد أهداف تابعة
لإلرهابيين في ليبيا ،في حال اقتضت الضرورة ذلك.
وسبق أن وردت خالل األسبوعين المنصرمين أنباء

تجدر اإلشارة إلى أن محاوالت األمم المتحدة لم تثمر
بعد لتحريك المفاوضات بين الطرفين ،والتي تعطلت
بعد عقد جولة يتيمة في سويسرا بين الخامس عشر
والعشرين من كانون األول.
ميدانياً ،أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان
الشعبية اليمنية ،صاروخا ً بالستيا ً من نوع «قاهرـ
واح��د « على تجمعات لمرتزقة ال��ع��دوان السعودي
األميركي في معسكر تداوين بمحافظة م��أرب شرقي
اليمن.
وق��ال مصدر عسكري إن ال��ص��اروخ أص��اب هدفه
بدقة عالية ،ملحقا ً بمرتزقة العدوان خسائر كبيرة في
األرواح والعتاد.
وأش��اد المصدر بوحدة الرصد التي قامت بجمع
المعلومات ورص��دت تحركات ق��وات ال��ع��دوان بدقة،
مثمنا ً دورها وتكاملها مع بقية األقسام العسكرية.
وكانت القواة اليمنية المشتركة أطلقت يوم أمس
ص��اروخ �ا ً بالستيا ً م��ن ال��ن��وع نفسه على تجمعات
لمرتزقة العدوان في معسكر الخنجر بمحافظة الجوف،
ملحقا خسائر كبيرة في صفوف المرتزقة.

تحدثت عن وص��ول ق��وات خاصة إيطالية وفرنسية
وأميركية وبريطانية إلى ليبيا ،إال أنها قوات محدودة ال
تتعدى بضع عشرات من الجنود.
إل��ى ذل��ك ،زود البنتاغون األميركي البيت األبيض
بمجموعة من أكثر الخيارات العسكرية التفصيلية
المتوافرة حتى اآلن من أجل مهاجمة «الدولة اإلسالمية»
المتنامية القوة في ليبيا ،متضمنة مجاال ً من الضربات
الجوية المحتملة ضد مخيمات التدريب ،ومراكز القيادة،
ومخازن التموين ،وأهداف عسكرية أخرى.
ويؤمل أن ي��ؤدي ما بين  30و 40هجوما ً جويا ً في
أربعة مواقع في ليبيا إلى توجيه ضربة قاضية ألخطر
فروع داعش خارج سورية والعراق ،وأن تمهد الطريق
أمام الميليشيات الليبية المدعومة من الغرب للقضاء
على مقاتلي التنظيم.
هذا ما كشفته صحيفة «نيويورك تايمز» التي استقت
معلوماتها من مسؤولين أميركيين اطلعوا على الخطط
وفضلوا ع��دم الكشف ع��ن أسمائهم ن��ظ��را ً لطبيعتها
السرية.

وأوضح بيان مشترك للوزارتين اليوم أن الوحدات
األمنية والعسكرية التونسية تمكنت الليلة الماضية
 8مارس من القضاء على  6إرهابيين بعد أن كانت قد
قضت في وقت سابق حين انطالق العملية على 36
آخرين.
وكانت ال��وح��دات األمنية والعسكرية التونسية
تمكنت ،أول من أم��س ،من القضاء على  6إرهابيين
بمنطقة ب ّنيري في محيط مدينة بن قردان الحدودية
مع ليبيا.
وق��ال المتحدث باسم وزارة ال��دف��اع التونسية
بلحسن الوسالتي إنه تم حجز  4أسلحة كالشنيكوف
إثر عملية استخباراتية ناجحة في منطقة تبعد نحو 3
كيلومترات عن مدينة بن قردان التابعة لوالية مدنين،
من دون تسجيل إصابات في صفوف الوحدات األمنية
والعسكرية.

ويرتفع بذلك عدد قتلى المواجهات الدامية التي
شهدتها تونس خالل  24ساعة إلى  45إرهابيا ً فيما
تم القبض على  7آخرين.
وتتواصل حملة التمشيط الواسعة في محيط مدينة
بن قردان بحثا ً عن األسلحة وعن إرهابيين تزامنا ً مع
إلغاء حظر التجوال الذي استمر ليومين.
وفي السياق ،دان الناطق باسم وزارة الخارجیة
اإلیرانیة حسین جابري أنصاري بشدة الهجمات
اإلره��اب��ی��ة ف��ي مدینة ب��ن��ق��ردان التونسیة والتي
خلفت العدید من القتلی بین صفوف عناصر األمن
والمدنیین.
وبحسب وكالة «إرنا» ،فقد أعرب جابر أنصاري عن
مواساته ألسر الضحایا والحكومة والشعب التونسي.
م��ؤ ّك��دا ً تضامن الجمهوریة اإلسالمیة االیرانیة مع
تونس في مكافحة التطرف واإلرهاب.

لماذا تمدّ د «داع�ش» ( ...تتمة �ص)9
ثانياً :كان الفتاً ،وحسب شهود
العيان ،أن أفراد الخلية التي هاجمت
ال��م��دي��ن��ة ،وع��دده��م  50شخصاً،
ك��ان��وا ف��ي معظمهم م��ن أبنائها،
ويعرفون أحياءها جيداً ،وخريطتها
ال��ج��غ��راف��ي��ة ،وت��وج��ه��وا بسهولة
ويسر ال��ى أهدافهم ال��م��ح��ددة ،أي
الثكنة العسكرية ،ومركز الشرطة،
وآخر للحرس الوطني.
ثالثاً :يشكل الجنوب التونسي
ال���خ���اص���رة األض����ع����ف ل��ل��دول��ة
التونسية ،وم��س��ت��ودع�ا ً للتشدد
اإلس�لام��ي ،وانعكس ه��ذا بوضوح
في نتائج االنتخابات البرلمانية
والرئاسية التونسية التي أجريت
قبل عام تقريباً ،من حيث التصويت
ل��ل��ج��م��اع��ات اإلس�لام��ي��ة ،وه��ن��اك
تفسيرات ع��دي��دة ف��ي ه��ذا الصدد
وه��و ات��س��اع ال��ه��وة الطبقية بين
الشمال الحضري المدني المرتاح
معيشيا ً واق��ت��ص��ادي �اً ،والجنوب
ال��ري��ف��ي ال���ق���روي ال����ذي ي��ع��ان��ي
م��ن درج���ات عالية م��ن التهميش
وانخفاض معدالت التنمية البشرية
واالقتصادية.
راب���ع���اً :ال��ع�لاق��ات ال��وث��ي��ق��ة،
والتدخل السكاني واالقتصادي بين
الجنوب التونسي والجار الليبي في
السراء والضراء ،وتحول ليبيا الى
دولة فاشلة بفعل تدخل حلف الناتو
العسكري إلطاحة النظام السابق،
وهيمنة ال��ف��وض��ى والميليشيات
المسلحة على مقدرات ليبيا ،وغياب
الدولة المركزية القوية ومؤسساتها
العسكرية واألمنية ،كلها سلبيات
ك���ان م��ن ال��م��ح��ت��م ط��وف��ان��ه��ا على
ه��ذا الجنوب بطريقة أو بأخرى،

سياسيا ً أو عسكريا ً أو عقائدياً،
ففوضى ال��س�لاح ف��ي ليبيا حيث
أن هناك أكثر من  30مليون قطعة
تركها النظام السابق في مخازنه،
هي أحد األخطار التي تهدد ،ليس
فقط الجار التونسي ،وإنما الجار
المغربي ،ومنطقة الساحل ،وتوفر
األسلحة والذخائر للمقبل الجديد
أي «داعش».
ج���ون ك��ي��ري وزي���ر الخارجية
األميركي ارتكب خطيئة كبرى في
نظرنا عندما أعلن ال��ي��وم إدانته
ل��ه��ذا ال��ه��ج��وم ع��ل��ى م��دي��ن��ة بن
ق���ردان ،وع��رض��ه المساعدة على
ال��س��ل��ط��ات ال��ت��ون��س��ي��ة لمواجهة
خطر «داع��ش» ،فأميركا وحلفاؤها
من العرب واألوروبيين هم الذين
خلقوا هذا الخطر اإلره��اب��ي ،ألنهم
وف����روا ب��ت��دخ��ل��ه��م ه���ذا ف��ي ليبيا
البيئة الحاضنة له ،سواء بإسقاط
النظام وتدمير مؤسساته األمنية
والعسكرية أوالً ،والفشل في إقامة
مؤسسات بديلة قادرة على حماية
ال��ب�لاد وتحقيق األم��ن واالستقرار
لمواطنيه.
وأظهر الجيش التونسي كفاءة
عالية في التصدي للهجوم على بن
ق��ردان ،وأفضل مساعدة يمكن أن
تقدمها واشنطن هي البقاء بعيدا ً عن
تونس والدولة المغاربية األخرى،
وق��د أحسنت ه��ذه ال���دول صنعاً،
وعلى رأسها تونس والجزائر الى
جانب مصر (دول الجوار لليبيا)،
عندما عارضت بقوة خططا ً لتدخل
حلف الناتو عسكريا ً تحت ذريعة
منع «داع���ش» م��ن السيطرة على
منابع النفط ،ومنع الهجرة غير

الشرعية الى الشاطئ األوروبي من
المتوسط.
ن��س��ت��غ��رب ب��ع��ض التحليالت
لخبراء يظهرون على الفضائيات،
ويطالبون بتدخل أجنبي ،ويعربون
عن مفاجئتهم من هذا الهجوم على
المدينة من قبل «داعش» ،وفي هذا
التوقيت ،وينسى ه��ؤالء أن شعار
هذه «الدولة» أنها «باقية وتتمدد»...
واستولت على الموصل ،ثاني أكبر
مدينة في العراق ،وتكريت ،وديالي،
والفلوجة ،وال��رم��ادي ،وقبل ذلك
الرقة ،ودير ال��زور ،وتدمر ،وأجزاء
من ريف حلب.
م��ث��ل��م��ا ق��ل��ن��ا ف���ي ب���داي���ة ه��ذه
المقالة إنها «دولة» عابرة للحدود
وال��ق��ارات ،يشكل التوسع وإزال��ة
الحدود ،أحد أبرز أهدافها ،وافتتحت
حتى اآلن أكثر م��ن عشرين فرعا ً
في مختلف مناطق الشرق األوسط
والقارة األفريقية ،وتواجه ضغوطا ً
ح��ال��ي �ا ً ف��ي ال��ع��راق وس��وري��ا مما
يدفعها لالنتقال ال��ى ه��ذه الفروع
وفتح فروع جديدة.
إذا أرادت ال��دول التصدي لهذا
الخطر اإلرهابي ال بد من النظر اليه
ونشأته وأهدافه ،والبيئة الحاضنة
له بطريقة علمية موضوعية...
يضع عامل الجغرافيا تونس أمام
تح ٍّد كبير يهدد أمنها واستقرارها
في وقت هي في أمس الحاجة إليهما
للتعافي من أزماتها االقتصادية
بعد أن خ��رج��ت تقريبا ً م��ن عنق
زجاجة األزم��ة السياسية ،وبدأت
تتحسس طريقها نحو التعايش
وإقامة مؤسسات ديمقراطية ،مدنية
حقيقية.
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) يده ،والدتي  ) 9نامور ،يلو ،ام
 ) 10هال ،ازوركم  ) 11يم ،دنت،
بتر  ) 12اتراب ،ماردين.
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Trumbo
ف �ي �ل��م درام � ��ا ب �ط��ول��ة ب��راي��ن
ك��ران �س �ت��ون م ��ن إخ � ��راج ج��اي
روش .م�� ��دة ال � �ع� ��رض 124
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
فوكس).
London Has Fallen
فيلم تشويق بطولة جيرارد
بوتلر من اخراج باباك ناجافي.
مدة العرض  99دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،ديونز ،فوكس).
Zootopia
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
ج�ن�ي�ف�ي��ر غ ��ودوي ��ن م��ن اخ ��راج
ب��اي��رون ه� ��وارد .م��دة العرض
 108دقيقة( .الس ساليناس،
 ،ABCسينما سيتي ،فوكس).
Room
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب� �ط ��ول ��ة ب ��ري
الرس� � � ��ون م� ��ن اخ� � � ��راج ليني
ابراهمسون .مدة العرض 119
دقيقة ،ABC( .فوكس ،سينما
سيتي).
Zoolander 2
فيلم كوميدي بطولة أوليفيا
م��ون م��ن اخ ��راج ب�ي��ن ستيلير.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس).
Spy Squad
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
بريت ارفين من اخ��راج رزوب
زومبي .مدة العرض  76دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

