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تتمات  /ت�سلية
الفروف وكيري ( ...تتمة �ص)9

وذك��رت وزارة الخارجية الروسية في بيان أم��س أن
االتصال الهاتفي جاء بمبادرة من الجانب األميركي ،والذي
دعا خالله الوزيران أطراف النزاع السوري للعمل من أجل
تسهيل الوضع اإلنساني في البالد.
وأض��اف البيان أنه تم بحث عدد من القضايا الدولية
األخ��رى ،بما في ذلك الصراع في دونباس شرق أوكرانيا،
وفي إقليم قره باخ.
وكانت الخارجية الروسية أعلنت أن ال نية لدى القوات
الجوية الروسية لتنفيذ هجوم على مدينة حلب في سورية،
مشيرة إلى قلقها إزاء احتمال استخدام مقاتلين هناك أسلحة
كيميائية.
ووصفت ال���وزارة ،ما ي��رد في تسريبات ح��ول تزويد
المقاتلين باألسلحة لتنفيذ «الخطة بـ« (األميركية) باألمر
غير الالئق.
ولفتت ال��وزارة إلى أن هناك زي��ادة في تدفق األسلحة
والذخيرة المهربة إلى المقاتلين في سورية عبر الحدود
التركية.
من جهة أخرى ،أكدت الوزارة دعمها لمشاركة األكراد في
المحادثات السورية في جنيف.
وفي السياق ،أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند أن
المفاوضات مع الرئيس السوري بشار األسد ضرورية من
أجل التوصل إلى تسوية سياسية لالزمة في سورية.
وقال هوالند في مقابلة مع قناة «فرانس  »2أول أمس:
«نبحث مع روسيا عن سيناريو سياسي بحيث ال يكون
بشار األسد الخيار النهائي للحل» ،بحسب تعبيره.
وأض��اف أن فرنسا ال تأخذ في عين االعتبار أي خطة
ستحافظ على األسد في السلطة« ،ولكن في الوقت الراهن،
وألسباب موضوعية ،فإن التفاوض معه أمر ال مفر منه».
وق��ال الرئيس الفرنسي إن باريس منذ بداية األزم��ة
السورية دعمت باستمرار المعارضة المسلحة ،ووقفت إلى

�إ�سقاط طائرة ( ...تتمة �ص)9

جانب الديمقراطيين السوريين ابتداء من عام  ،2012حسب
قوله.
ميدانياً ،أعلن مصدر عسكري إحكام السيطرة على شركة
اسمنت البادية ومركز البحوث العلمية بريف دمشق الشمالي
الشرقي بعد القضاء على تجمعات إرهابيي «داعش» فيهما.
وذك���ر المصدر ان وح���دة م��ن الجيش بالتعاون مع
مجموعات الدفاع الشعبية نفذت عملية عسكرية شرق
منطقة أبو الشامات أسفرت عن «فرض السيطرة على شركة
اسمنت البادية ومركز البحوث العلمية بعد القضاء على
العديد من إرهابيي تنظيم داعش المتحصنين فيهما».
ولفت المصدر إل��ى ان وح��دات الجيش «ت��ط��ارد فلول
إرهابيي التنظيم التكفيري الذين ف��روا باتجاه البادية
في حين يقوم عناصر الهندسة بتمشيط المعمل والمركز
ومحيطهما لتفكيك العبوات الناسفة التي زرعها االرهابيون
قبل مقتل معظمهم».
وكانت وحدة من الجيش أحكمت أمس السيطرة الكاملة
على التالل والمقالع والكسارات ومساحات واسعة في
منطقة أبو الشامات بريف دمشق الشمالي الشرقي بعد
تكبيد تنظيم داعش خسائر كبيرة باألفراد والعتاد.
وفي دير ال��زور واصل سالح الجو في الجيش العربي
السوري طلعاته على تجمعات إرهابيي تنظيم داعش
المدرج على الئحة اإلره��اب الدولية ودمر لهم آلية ومقرا
وقضى على عدد من أفراده.
وأف��ادت مصادر ميدانية بأن وحدة من الجيش «دمرت
آلية إلرهابيي تنظيم داعش في غارة على تجمع لهم في حي
الرشيدية في مدينة دير الزور».
ولفت المصدر إلى «مقتل عدد من أفراد التنظيم التكفيري
وإصابة آخرين خالل طلعة للطيران الحربي السوري على
أحد مقارهم في قرية الجفرة» شرق مدينة دير الزور بنحو
 7كم.

المحالوي اعلن عن اسقاط طائرة
مسيرة لجماعة «داعش» االرهابية
ش��م��ال ال���رم���ادي ،م��ؤك��دا تطهير
الشوارع الفرعية و 30منزال مفخخا
في منطقة حي االرامل بالمدينة.
واف��اد موقع «السومرية نيوز»
أمس ان المحالوي قال« :إن قوة من
الفوج الثالث التابع للواء  39ضمن
الفرقة العاشرة التابعة لعمليات
األنبار تمكنت ،اليوم ،من اسقاط
طائرة مسيرة لتنظيم داع��ش في
منطقة الجرايشي شمال الرمادي،
بواسطة األسلحة المتوسطة».
وأض���اف« :أن ق��وة م��ن كتيبة
هندسة ميدان الفرقة  16تمكنت
من تطهير الشوارع الفرعية و30
منزال مفخخا في منطقة حي االرامل
جنوب مدينة الرمادي».
يذكر ،ان القوات األمنية تمكنت

االنتخابات الرو�سية( ..تتمة �ص)9
الوسائط االعالمية التابعة لما تسمى المعارضة الروسية والتي تتواجد
في الخارج ومن اشهرها «نوفايا غازيتا ،راديو ايخو موسكفا ،وقناة دوجد
التلفزيونية» .ومن المالحظ انه تم فقط دعوة االعالميين المتمرسين والذين
تم شراؤهم الى هذه الندوة «لسبب وحيد وهو ان تعليم صحافيين جدد
مكلف ويحتاج الى وقت طويل ،وهذا دليل على ان هذه المعارضة على عجلة
من أمرها ،ولهذه االسباب كانت هناك محاوالت كثيرة لشراء عدد غير قليل من
الصحافيين المتمرسين وغير التابعين لهذه المعارضة ،ومحاولة إقناعهم
بان السلطات الحالية غير قادرة ،وباالصل ال تريد القيام بتغييرات فعالة
في المجتمع واالقتصاد ،ويجب تبديلها بسلطة اخرى تؤمن بقيم المجتمع
الغربي لتقوم بدمقرطة المجتمع الروسي وتخفف من هيمنة السلطة المركزية
على االقاليم ،واهم شيء إضعاف امكانيات السلطات االمنية في روسيا.

غسان نعمة

م��ن تحرير مدينة ال��رم��ادي من
«داعش» ،فيما تواصل تلك القوات
عملية تطهير المنازل والشوارع

وال��ط��رق الفرعية والرئيسية من
العبوات الناسفة وااللغام.

اختتمت القمة الإ�سالمية بخالفات حول �إيران والمقاومة

روحاني ين�سحب من جل�سة «�إعالن �إ�سطنبول»

الفاو ت�ؤكد �أن ( ...تتمة �ص)9
وذك��ر مصدر أن سيارة ملغومة
انفجرت بعد س��اع��ات أم���ام مبنى
وزارة الخارجية ف��ي مدينة عدن
الجنوبية دون وقوع أي خسائر في
األرواح.
وقال المصدر إن القوات الحكومية
ب��دأت هجومها مع ش��روق الشمس
ونجحت بعد ضربات جوية ومعارك
عنيفة استمرت ساعات عدة بانتزاع
المدينة .وأضاف إن «الحملة اكتملت
للسيطرة على الحوطة وتم تطهير
ال��م��دي��ن��ة م��ن ال��ق��اع��دة والعناصر
المتطرفة» ،مضيفا أن أشخاص
ع��دي��دي��ن ق��ت��ل��وا وأص��ي��ب آخ���رون
م��ن الجانبين بينما أس��ر نحو 48
متطرفا.
على صعيد آخر ،أفاد مسؤولون
أميركيون ب��أن ال��والي��ات المتحدة
تدرس طلبا ً إماراتيا ً بدعم عسكري
يساعد ف��ي ش��ن هجوم جديد ضد
تنظيم القاعدة باليمن.
وأكد المسؤولون األميركيون أن
اإلم���ارات طلبت مساعدة الواليات
المتحدة ف��ي عمليات إج�لاء طبية
وبحث وإن��ق��اذ خ�لال القتال ضمن
طلب أكبر بدعم جوي ومخابراتي

ولوجيستي أميركي.
على الصعيد االنساني ،اعلنت
منظمة ف��او ان اكثر من  14مليون
م��واط��ن ال ي��ج��دون ال��غ��ذاء الكافي
بسبب الحصار الذي يفرضه تحالف
العدوان السعودي على بالدهم.
كما اكدت منظمات دولية اخرى،
ان  80بالمائة من اليمنيين باتوا
بحاجة ماسة للمساعدات ،حيث
ادى العدوان الى تدمير اكثر من 500
مستشفى ومرفق صحي.
وب��ح��س��ب «م��وق��ع اذاع����ة االم��م
المتحدة» ،قال صالح الحاج حسن
ممثل منظمة ال��ف��او ف��ي اليمن :إن
انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
بلغا مرحلة حرجة للغاية ،مشيرا ً الى
ان ذلك يعود بشكل كبير إلى الصراع
الدائر والقيود على االستيراد وعدم
توفر المواد الغذائية الضرورية بما
أدى إلى االرتفاع الهائل في األسعار.
وأضاف في حوار مع االذاعة ،ان
اليمنيين يقطعون مسافات طويلة
للحصول ع��ل��ى ال��م��واد الغذائية
بسبب الصراع الدائر والقيود على
االستيراد وعدم توفر المواد الغذائية
الضرورية.

واوض��ح أن اليمن يستورد أكثر
م��ن  90ف��ي ال��م��ئ��ة م��ن ال��ح��اج��ات
األساسية لإلنتاج ،ويعتمد جزء
أساسي من الزراعة في اليمن على
ال���ري ،وبالتالي المدخالت التي
تتعلق باإلنتاج وال��زراع��ة وال��ري
هي عناصر أساسية تتعلق بهذه
األزم��ة المتفاقمة في ظل الحصار
السعودي الخانق.
وقالت ال��ف��او :إن ه��ذه الظروف
الحرجة تحتم دعم األسر كي تنتج
غذاءها بنفسها وتقلل اعتمادها على
ال���واردات الغذائية غير المتوفرة
والمكلفة ماديا.
ويعتمد اليمن بشكل كبير على
ال���واردات ألن األراض���ي الصالحة
للزراعة ال تتعدى  4%من مساحته،
وال يستخدم ح��ال��ي��ا س���وى ج��زء
ضئيل من تلك الرقعة في إنتاج
الغذاء.
وق��د رفعت الفاو من قيمة نداء
التمويل السنوي ليبلغ  25مليون
دوالر لعام  2016لمساعدة األسر
على إن��ت��اج ال��غ��ذاء وب��ن��اء ق��درات
التجاوب من خالل جملة متنوعة
من األنشطة.

«الداخلية» اتهمت( ..تتمة �ص)9
كما ق ّررت السلطات المصرية إغالق محطة مترو األنفاق المعروفة باسم
«السادات» والمؤدية إلى ميدان التحرير ،لـ«دواع أمنية».
وعلى مدار األيام الماضية شهد الشارع المصري رفضا التفاقية إعادة ترسيم
الحدود بين مصر والسعودية ،التي أعلن عنها يوم الجمعة الماضي ،وتنص
على ضم السعودية جزير َتي صنافير وتيران.
وأعلنت حركة «شباب  6أبريل» المعارضة ،وجماعة اإلخوان المسلمين،
والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض االنقالب ،واالشتراكيون الثوريون،
وغيرهم عزمهم على الخروج في تظاهرات احتجاجية ضد «التنازل» عن
الجزير َتين.
وكان نشطاء وحركات معارضة قد دعوا لالحتجاج ردا على االتفاقية.
هذا واستجاب اآلالف من مستخدمي الفايسبوك لدعوة أطلقها نشطاء على
الموقع للخروج في احتجاجات يوم الجمعة في مصر تحت شعار« :جمعة
األرض هي العرض».
وأيد «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض االنقالب» المؤيد لجماعة
«اإلخوان المسلمين» هذه الدعوة ،معلنا مشاركته في االحتجاجات المزمعة.
وأطلق منتقدو االتفاقية وسما (هاشتاغ) على مواقع تويتر وفايسبوك (#عواد
ـ باع ـ أرضه) وذلك في إشارة إلى أغنية مصرية قديمة تنتقد كل من يفرط في
أرضه.
وكانت االتفاقية التي أبرمت الجمعة الماضي على هامش زيارة قام بها
الملك السعودي سلمان لمصر ،تسببت بغضب كبير في صفوف شرائح
مختلفة من المصريين ،لكن الحكومة دافعت عنها وقالت إن جزير َتي صنافير
وتيران كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام  1950بناء على طلب
من المملكة.

«حما�س» تعزز �أمن الحدود مع م�صر
انسحب الرئيس اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي أمس
والوفد المرافق له أثناء تالوة البيان الختامي الصادر
عن القمة اإلسالمية في اسطنبول ،احتجاجا على
بعض البنود التي تضمنها البيان.
وأكدت وكالة «فارس» اإليرانية أن روحاني ووزير
خارجيته محمد جواد ظريف لم يشاركا في الجلسة
المخصصة لتالوة البيان الختامي للقمة اإلسالمية.
وأوضحت الوكالة أن خطوة الرئيس اإليراني جاءت
احتجاجا على «إدراج بنود ضد إيران وحزب الله في
البيان الختامي لقمة إسطنبول بضغوط سعودية».
وكانت صحيفة «سبق» السعودية قد أوضحت أن
االنسحاب جاء على خلفية ما يتضمنه البيان من إدانة
للتدخالت اإليرانية واالعتداء على السفارة السعودية
في طهران.
وكانت قمة منظمة التعاون اإلسالمي الـ 13اختتمت
أعمالها في مدينة اسطنبول التركية بجلسة ختامية

وسط خالفات تسببت بها ضغوط سعودية الدراج
 5بنود ضد إيران وحزب الله في البيان الختامي دون
اجماع أو نقاش.
وتضمن البيان الختامي اكثر من مئتي بند حول
فلسطين ومكافحة اإلرهاب والتطرف ووضع األقليات
المسلمة في العالم ،إال أن الالفت تمرير  4بنود تستهدف
إيران العضو المؤسس وخامس يستهدف حزب الله.
من جهتها ،انتقدت اي��ران أساليب بعض ال��دول
لفرض القرارات والتي تعتمد مبدأ الترهيب والترغيب،
وح��ذرت على لسان مساعد وزي��ر خارجيتها عباس
عراقجي من أن المنظمة ستندم في المستقبل على
قراراتها.
ولم تكتف بعض الدول بإحباط أي محاولة لتفعيل
العمل الجماعي للمنظمة بل زجت بها في النزاعات
والخالفات الداخلية ،وفي حملة الكراهية التي شهدتها
أروقة المنظمة في اآلونة األخير.

بدأت حركة حماس تكثيف انتشارها األمني على طول الحدود بين مصر
وقطاع غزة عبر مضاعفة المواقع األمنية لضبط الحدود ،وفق ما أعلن الناطق
باسم وزارة الداخلية في غزة.
وق��ال إي��اد البزم« :ب��دأت ق��وات األم��ن الوطني اليوم بزيادة ع��دد قواتها
ومضاعفة عدد مواقعها األمنية على طول الحدود الجنوبية مع مصر لتتمكن
من ضبط الحدود بشكل أكبر» .وأشار إلى «إقامة  3مواقع أمنية للمرة األولى
في المنطقة الواقعة بين معبر كرم أبوسالم المحتل من قبل الكيان الصهيوني،
وشرق رفح لتعزيز أمن الحدود».
وأضاف البزم« :هذه رسالة تفيد أننا معنيون بأمن الحدود واستقرارها ،ولن
نسمح بأي خروقات أمنية أو استخدام المنطقة الحدودية للمساس بأمن مصر،
نحن حريصون على أمن أشقائنا في مصر».
وقال ضابط أمني فلسطيني ،لم يشأ كشف هويته« :هذه الترتيبات األمنية
الجديدة مهمة لطمأنة اإلخوة في مصر أن الحدود آمنة وإننا لن نسمح بأي
تجاوزات أمنية».
وك��ان وفد قيادي من حماس برئاسة موسى أبو م��رزوق ،عضو المكتب
السياسي للحركة ،أجرى محادثات مع المسؤولين األمنيين في مصر الشهر
الماضي بهدف تطبيع العالقات التي شهدت توترا ً لسنوات عدة.

�أميركا تتهم البحرين بالتمييز �ضد غالبية البحرينيين
اكدت وزارة الخارجية األميركية ،في تقريرها السنوي عن
حالة حقوق االنسان في العالم ،استمرار التمييز ضد غالبية
ابناء الشعب البحريني وانعدام المساءلة للشرطة المنتهكين
لحقوق اإلنسان.
واف��اد موقع «م��رآة البحرين» ،ان��ه في القسم المرتبط
بالبحرين وال��ذي ج��اء في  45صفحة ،ع��ددت الخارجية
االنتهاكات التي قامت بها حكومة البحرين تجاه المعارضين
في العام .2015
واعتبرت أن المشاكل األكثر خطورة لحقوق اإلنسان،
تتمثل في ع��دم ق��درة المواطنين البحرينيين على تغيير
حكومتهم بشكل سلمي ،وع��دم مراعاة األص��ول القانونية
في النظام القضائي ،واعتقال المواطنين دون أوامر تقضي
بالقبض عليهم ،واالحتجاز التعسفي للمواطنين لمدد طويلة

الماضي تمثلت في عدم قدرة المتهمين على التواصل مع
المحامين أو االعتراض على األدلة المقدمة من قبل السلطات
والتي تتم إدانة المتهمين بموجبها ،باإلضافة إلى اكتظاظ
السجون.
ولفتت إلى قيام حكومة البحرين بانتهاك الخصوصية،
وف��رض قيود على الحريات المدنية ،بما في ذل��ك حرية
الصحافة وتكوين الجمعيات ،واستمرار التمييز الجماعي ضد
السكان الشيعة ،باإلضافة إلى التمييز على أساس الجنس
والدين والجنسية ،واستمرار الحكومة في فرض حظر السفر
على النشطاء السياسيين بالتزامن مع اتهامات االعتقال.
وأش��ارت الخارجية األميركية إلى إسقاط الجنسية عن
 31مواطنا في السنوات الماضية ،وإسقاط الجنسية عن 72
مواطنا لم يكونوا متهمين بأية جرائم.

الذي يسبق محاكمتهم ،باإلضافة إلى القيود المفروضة على
حرية التعبير والتجمع.
وقالت الخارجية بشأن االنتخابات التي نظمتها السلطات
في تشرين الثاني « :2014إن االنتخابات شهدت إقباال قليال
في مناطق المعارضة ،بسبب المقاطعة التي دعت إليها
الجمعيات المعارضة» ،مشيرة إلى عدم سماح الحكومة
لمراقبين دوليين بالمشاركة في مراقبة االنتخابات.
وخلص تقرير الخارجية األميركية إلى أن مشاكل كبيرة
تضمنها السجل الحقوقي للبحرين ،أبرزها انعدام المساءلة
القضائية للضباط والشرطة المتهمين من قبل المؤسسات
الحكومية والمنظمات غير الحكومية بارتكاب انتهاكات
حقوق اإلنسان.
وع��ددت في تقريرها انتهاكات أخ��رى ج��رت في العام

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1دولة إتحادية في أوقيانيا ،للتفسير
2 .2ألبس الناقة اللجام ،والية أميركية
3 .3خالف صفينا العيش ،حبر
4 .4حرف أبجدي مخفف ،إصبع ،من أنواع األشجار
5 .5دولة أميركية ،يرجئ األمر ،أحد الوالدين
6 .6جزيرة إيطالية ،عاصمة عربية
7 .7عملة أوروبية ،من أنواع األتربة
8 .8أهرم هرما ً ناعماً ،يقتالن
9 .9الضعف ،عاصمة مالطة
1010أصلحت البناء ،للنداء ،إسم موصول
1111نوتة موسيقية ،كتلة جبلية في سلسلة لبنان الغربية،
ننحت القلم
1212أنغام ،صاحب عمل مبدع

1 .1كتاب جمعت فيه كل نادرة من علوم شتى وفيه مباحث
باللغة الفارسية ،بلدة لبنانية
2 .2ضمير ،جامعة أميركية شهيرة ،من كانت أسنانهم
صغيرة ومتالصقة
3 .3لم ينم وتحدث ليالً ،مدينة في غرب السودان
4 .4سهام ،رتلنا
5 .5مدينة فرنسية ،فتل الحبل ،والية أميركية
6 .6ركيزة ،ليل ونهار (بالجمع) ،خالف أغلق
7 .7ضربنا بقبضة اليد ،للنداء ،للتأفف
8 .8مادة تدخل في صناعة األدوية ،مرفأ مهم في دبي
9 .9أصابعي ،إلهة الصيد عند الرومان
1010أهدل الستار ،ضربت بالحجارة ،من الحبوب
1111حرف نصب ،مدينة سودانية ،أطلب فعل األمر
1212بلدة لبنانية ،وافق الرأي
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حلول العدد ال�سابق
{حل :Sudoku
،986534712 ،547216893
،371895624 ،123987465
،894672351 ،652143978
،735461289 ،418729536
269358147

{حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1بيكو بوليفار  ) 2يو،
هيكال ،مان  ) 3لندن ،يلمان ) 4
وي ،تمل ،حلب  ) 5رسم ،راالي،
عا  ) 6وفيات ،بنجاب  ) 7ليالي،

امان  ) 8ينام ،يبرما  ) 9الناقم،
بللنا  ) 10اون��ت��اري��و ،س��ل 11
) ام ،هل ،يناير  ) 12سباتكما،
اقل.
عموديا:
 ) 1بيلوروسيا  ) 2يونيسيف،

نالمس  ) 3ميالنو  ) 4وهنت،
ايمانها  ) 5بي ،مرتا ،قتلت ) 6
وكيال ،ليما  ) 7ل ل ل ،لبيب ،ريم
 ) 8يامالن ،ربينا  ) 9يجاملوا
 ) 10امنح ،ام��ال ،يا  ) 11را،
لعبا ،نسرق  ) 12ندبا ،نبال.

 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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The Boss
فيلم كوميدي بطولة ميليسا
م����اك ك���ارث���ي م���ن اخ������راج بين
ف����ال����ك����ون .م�����دة ال����ع����رض 99
دق���ي���ق���ة ،ABC( .ك���ون���ك���ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
The Squad
فيلم دراما بطولة جين رينو
م��ن اخ���راج بينجامين روتشر.
مدة العرض  92قيقة،ABC( .
ك���ون���ك���ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
غاالكسي ،فوكس).
Demolition
ف��ي��ل��م درام�������ا ب���ط���ول���ة ج���اك
ج��ي��ل��ي��ن��ه��ال م����ن اخ�������راج جين
مارك .مدة العرض  100دقيقة.
(سينما سيتي ،ABC ،فوكس،
سينمال ،سيتي كومبلكس).
Misconduct
ف��ي��ل��م درام�����ا ب��ط��ول��ة ج��وش
دوه��ام��ل م��ن إخ����راج شينتارو
شيموساوا .مدة العرض 106
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
ساليناس ،غاالكسي).
Cloverfield Lane 10
ف��ي��ل��م درام������ا ب��ط��ول��ة م���اري
ال��ي��زاب��ت وي��ن��س��ت��ي��د م��ن اخ���راج
دان ت���راش���ت���ي���ن���ب���ي���رغ .م����دة
ال��ع��رض  105دق��ائ��ق،ABC( .
ك����ون����ك����ورد ،س��ي��ن��م��ا س��ي��ت��ي،
سينمال ،فوكس).
Queen of the Desert
فيلم درام���ا ب��ط��ول��ة جايمس
ف���ران���ك���و م����ن اخ�������راج وي���رم���ر
ه���ي���رزوغ .م���دة ال���ع���رض 128
دقيقة( .سينمال ،سينما سيتي،
.)ABC

