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وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن
القوات الجوية الروسية نفذت  164طلعة قتالية وشنت
غارات على  285موقعا ً تابعا ً لتنظيمي «داعش» و«جبهة
النصرة» خالل األيام الثالثة األخيرة ،منها  59طلعة نفذت
خالل الساعات الـ 24األخيرة ،واستهدفت  94منشأة
لإلرهابيين في محافظات حماة وإدلب والالذقية ودمشق
وحلب ودير الزور.
وذكر كوناشينكوف أن مقاتالت «سو « 5 -2دمرت 3
مراكز محصنة تابعة لتنظيم «داعش» في ضواحي بلدة
سلمى بمحافظة الالذقية .كما تم القضاء على مخزن كبير
للذخائر تابع لتنظيم «جبهة النصرة» في منطقة الغوطة
الشرقية بريف دمشق.
وفي بلدة خربة العمية بريف حلب ،دمرت مقاتلتان
روسيتان قاعدة لتنظيم «داع��ش» مع ما توفر فيها من
عربات ق��ادرة على التحرك في أراض وع��رة ،ومجهزة
برشاشات من عيار كبير ،وم��داف��ع زو 23 -المضادة
للطائرات ،وقاذفات هاون .وفي كفر سجنة ،أدت الغارات
إلى تدمير مصنع خاص لتجهيز عربات قادرة على التحرك
في األراضي الوعرة بالمعدات المذكورة ،كما تم القضاء
على مركز إداري في قرية زيتان بمحافظة حلب كان
«داعش» يستخدمه لتنسيق األعمال القتالية ضد وحدات
الجيش السوري في منطقة مطار كويرس.
وفي ضواحي دير الزور ،وجهت مقاتلة «سو -24إم»
ضربة على مركز استناد «داع��ش» ،أسفرت عن تدميره
بالكامل نتيجة انفجار الذخائر الموجودة فيه .وفي سهل
الغاب أدت ضربة نفذتها مقاتالت «سو « 25 -إلى تدمير 3

بلير :غزو ( ...تتمة �ص)9

شاحنات لنقل ذخائر مدفعية ،وكذلك ناقلة وقود وعربتين
رافقتها .وف��ي تدمر دم��رت مقاتالت «س��و « 25 -قافلة
لمسلحين كانت تنقل ذخائر.
ونفت وزارة الدفاع الروسية األخبار التي تداولها عدد
من وسائل اإلعالم عن مقتل مدنيين سوريين نتيجة غارة
جوية روسية على مستشفى.
وأش��ار كوناشينكوف إل��ى أن بعض وسائل اإلع�لام
الناطقة باللغة اإلنكليزية زعمت نقالً عن بعض «أطباء من
الجمعية الطبية األميركية السورية» أن مدنيين سوريين
قتلوا نتيجة غارة جوية روسية يوم  20تشرين األول
استهدفت مستشفى في بلدة سرمين.
وبهذا الصدد ،ق��ال كوناشينكوف« :نتابع باهتمام
الحقنات اإلخبارية من هذا النوع ونقوم بتحليلها ،وقبل
كل شيء يجب التوضيح أن عالقة هذه الجمعية المسجلة
في والية إلينوي األميركية مع الطب واألطباء مثل عالقة
تنظيم داعش مع المنظمة العالمية للحركة الكشفية».
وأكد أن المهمة األساسية لهذه المنظمة منذ تأسيسها عام
 2012كانت نشر معلومات عن استعمال مزعوم لألسلحة
الكيماوية ضد المعارضة السورية .وتابع كوناشينكوف
قائالً إن «الهدف الحقيقي لمثل هذه المنظمات هو زرق
حقنات معلوماتية ،من دون اإلش���ارة إل��ى األشخاص
القائمين بها ،وذلك من أجل تداول تلك المعلومات من قبل
وسائل إعالم معينة ،لتنفيذ هذه المهمة».
وأعاد التشديد على أن القوات الجوية الروسية ال تشن
ّأي غارة في سورية إال بعد التأكد مئة في المئة أن المواقع
المستهدفة تابعة لإلرهابيين.

مقتل  26عن�صراً ( ...تتمة �ص)9
سيطرة إرهابيي داعش» الفتا ً إلى أن «القوة الجوية قصفت
موقعا ً لإلرهابيين في معمل في الشرقاط ،ما أسفر عن مقتل
سبعة عشر إرهابيا ً وتدمير سيارة مفخخة».
وأشار المصدر إلى أن القوات العراقية تصدت لمجموعة
إرهابية حاولت التعرض للقطعات العسكرية في منطقتي
البو عيثة والبو فراج في مدينة الرمادي ،ما أدى إلى مقتل
ثمانية من اإلرهابيين وتدمير ثالث سيارات مسلحة.
وك��ان س�لاح الجو العراقي قضى أم��س على ع��دد من
إرهابيي «داعش» بينهم متزعمون وانتحاريون في قضاء
القائم غرب محافظة األنبار.
ويشهد العراق وضعا ً أمنيا ً استثنائياً ،إذ تتواصل
العمليات العسكرية لطرد «داع��ش» من المناطق التي
ينتشر فيها ،كما ينفذ التحالف الدولي ضربات جوية
تستهدف مواقع التنظيم في تلك المناطق توقع قتلى
وجرحى في صفوفه.

كبيرة بصفوفه» ،مشيرا ً الى أن «الهجوم هو الرابع من
نوعه منذ تحرير المنطقة على يد القوات األمنية والحشد
الشعبي».
وفي السياق ،أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية
تحرير ج��ب��ال مكحول ف��ي محافظة ص�لاح ال��دي��ن من
عصابات «داعش» اإلرهابية .وقال مصدر في القيادة ،إن
«قوات جهاز مكافحة اإلرهاب حررت جبال مكحول شرق
مدينة تكريت في محافظة صالح الدين من عصابات داعش
اإلرهابية وقضت على أربعة وثالثين إرهابيا ً ودمرت ستة
أوكار لهم» ،مبينا ً أن هذه العملية قطعت وبشكل نهائي
واحدا ً من أهم شرايين اإلمداد والمواصالت لإلرهابيين في
محافظتي األنبار وصالح الدين.
وأضاف المصدر إن «قوات عمليات صالح الدين وفصائل
الحشد الشعبي تمكنت بعد عملية عسكرية ضمن عمليات
تحرير بيجي من تطهير محطة الطاقة الحرارية بالكامل من

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» ،أن واشنطن تجري محادثات مع حكومات
الدول في المنطقة ،بما في ذلك تركيا ،بهذا الشأن ،معربة عن قلقها إزاء تزويد
منشآت البنية التحتية للطاقة في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم
بالمعدات الضرورية.
وأوضحت أن «التنظيم» يبيع النفط للمهربين بأسعار مخفضة ،تبلغ 35
دوالرا ً للبرميل الواحد ،وفي بعض األحيان ،تصل إلى  10دوالرات للبرميل،
وبمقارنة هذه األسعار باألسعار الحالية في األسواق العالمية ،البالغة نحو
 50دوالرا ً للبرميل ،فإن الثمن رخيص جداً.
ووفقا ً للبيانات الواردة ،فإن عدد حقول النفط الخاضعة لسيطرة «التنظيم»
في سوريا ،تبلغ  253حقالً ،منها  160صالحة للعمل ،ما يمنح التنظيم نحو 30
ألف برميل يوميا ً فقط من سورية.

�إعالن نتائج مجل�س ال�شورى العماني
وفوز �س ّيدة واحدة
أعلن وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي أمس ،أن
سيدة واح��دة فقط فازت بمقعد في مجلس الشورى باالنتخابات التي
أجريت أول من أمس األحد.
وتمكنت نعمة بنت جميل البوسعيدية من الحصول على المركز األول
في والية السيب بمحافظة مسقط ،لتكون بذلك الممثلة الوحيدة للمرأة
العمانية في مجلس الشورى.
وتنافس في انتخابات مجلس الشورى بسلطنة عمان  590مرشحاً،
بينهم  20امرأة ،للفوز بـ 85مقعدا ً التي يتشكل منها المجلس.
وقالت وكالة األنباء العمانية أن أكثر من  611ألف ناخب تمت
دعوتهم لإلدالء بأصواتهم في  107مراكز انتخابية موزعة على جميع
والي��ات السلطنة البالغ عددها  61والي��ة ،الختيار من سيمثلهم في
عضوية مجلس الشورى لدورة االنعقاد الثامنة ،علما ً بأن الناخبين
العمانيين الموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي كانوا قد
أدل��وا بأصواتهم في مراكز االقتراع بسفارات السلطنة هناك ،األحد
الماضي.
وانخفض ع��دد النســاء المرشحــات في ه��ذه االنتخابــات إلى
النصــف مقارنــة باالنتخابات السابقــة ،رغــم أن سلطنــة عمان
تعد من ال��دول الخليجية األول��ى التي منحــت النساء حق الترشح
واالنتخاب.
جدير بالذكر أن الواليات التي يزيد عدد سكانها عن  30ألف نسمة
تنتخب مرشحين اثنين لعضوية المجلس ،بينما تنتخب الواليات األصغر
من حيث عدد السكان مرشحا ً واحداً.
وأنشئ مجلس الشورى العماني في عام  1991ليكون بديالً من مجلس
استشاري كان موجودا ً منذ  ،1981ويضم مجلس الشورى ممثلي واليات
سلطنة عمان الذين ينتخبون من قبل المواطنين العمانيين في انتخابات
عامة تجرى كل  4أعوام.

الأمن الم�صري يوقف � 39إرهابي ًا من تنظيم «الإخوان»
ألقت األجهزة األمنية المصرية القبض على 39
إرهابيا ً ينتمون إلى تنظيم اإلخوان المسلمين في
حمالت أمنية نفذتها أمس.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان ،إنه في
إطار المتابعات األمنية المكثفة وتوجيه الضربات
األمنية االستباقية ال��ت��ي تستهدف القيادات
الوسطى لتنظيم اإلخوان اإلرهابي والموالين لهم
المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة
والخاصة والمشاركين ف��ي األع��م��ال العدائية
والتحريض عليها على مستوى البالد ،تم ضبط
 27عنصرا ً في إط��ار الجهود األمنية إلجهاض
مخططات وتحركات أع��ض��اء لجان العمليات
النوعية بالتنظيم المذكور والتي تستهدف قوات
الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية.
كما ضبطت مصلحة األمن العام بالتنسيق مع
مديريات األمن وقوات األمن المركزي  96قطعة
سالح ن��اري وورش��ة لتصنيع األسلحة النارية
و 185قطعة سالح أبيض.
وكانت األجهزة األمنية المصرية قضت في
وقت سابق على ثالثة إرهابيين كانوا يعدون
العتداءات خالل االنتخابات البرلمانية وألقت
القبض على  19إرهابياً.
كما ق��ررت محكمة جنايات الجيزة المصرية
حبس  7إرهابيين  45يوما ً على ذمة التحقيقات
«حبسا ً مطلقاً» وذل��ك بتهمة االنضمام لتنظيم
داع��ش اإلره��اب��ي وش��روع��ه��م ف��ي تنفيذ أعمال
إرهابية داخل البالد.
وتمكنت األجهزة األمنية من ضبط المتهمين
بعد ورود معلومات لجهاز األم��ن الوطنى تفيد
دخولهم البالد من أجل تنفيذ العديد من العمليات

اإلرهابية تحت ستار الزيارة السياحية من منفذ
السلوم البري وأنهم عملوا خالل فترة وجودهم
ف��ي مصر على رص��د بعض األم��اك��ن الحيوية
الستهدافها.
وضبطت أجهزة األمن بحوزة المتهمين عددا ً
من أجهزة الحاسوب وشعارات خاصة بتنظيمي
داعش واإلخوان اإلرهابيين وبندقية آلية وعددا ً
من الطلقات النارية ل��ذات األسلحة المذكورة
وخناجر ودارات كهربائية ومبالغ مالية كبيرة
بالعملية المصرية واألجنبية.

3

9

اليمن� :إغراق ( ...تتمة �ص)9

العبادي يبارك انت�صارات
القوات الأمنية

واعترف المتهمون بتحريض المواطنين عبر
مواقع التواصل االجتماعي على ع��دم النزول
والتصويت في االنتخابات البرلمانية وتنفيذ
أعمال عدائية وبث لقطات وصور ومقاطع عبر
الهواتف إلثارة الذعر في البالد.
يأتي ذلك في وقت تواصل القوات المسلحة
ال��م��ص��ري��ة محاربتها للتنظيمات اإلره��اب��ي��ة
المسلحة على أراضيها وتصديها لمخططات
جماعة اإلخوان المسلمين اإلرهابية الرامية إلى
زعزعة أمن واستقرار مصر.

بارك رئيس الوزراء ،حيدر العبادي،
االن��ت��ص��ارات ال��ت��ي حققتها ال��ق��وات
األمنية والحشد الشعبي على عصابات
«داعش» ،مؤكدا ً أن معركة بيجي أثبتت
ق��درة العراقيين وصمودهم لتحرير
بقية المدن.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن
«العبادي تفقد مدينة بيجي المحررة
من قبل أبطال القوات المسلحة والحشد
الشعبي وأبناء العشائر ،والتقى القادة
األمنيين هناك».
ولفت البيان إلى أن العبادي «زار
مصفى بيجي الذي تم تحريره بالكامل،
وع��ق��د اج��ت��م��اع�ا ً ب��ال��ق��ي��ادات األمنية
والعسكرية م��ن الجيش والشرطة
والحشد الشعبي».
ك��م��ا زار رئ��ي��س ال������وزراء ،وف��ق �ا ً
للبيان ،مقر الفرقة الخاصة وحضر
أح��د المجالس الحسينية في منطقة
الحجاج في بيجي لمناسبة «ذك��رى
استشهاد اإلمام الحسين».
وأكد البيان ،أن القائد العام للقوات
ال��م��س��ل��ح��ة ،ب����ارك خ�ل�ال اجتماعه
بالقيادات األمنية في الجيش والشرطة
وال��ح��ش��د ال��ش��ع��ب��ي ،االن��ت��ص��ارات
ال��م��ت��ح��ق��ق��ة ع��ل��ى ع��ص��اب��ات داع���ش
اإلرهابية التي تحققت بفضل التالحم
البطولي بين أبناء الشعب العراقي،
مشيرا ً ال��ى أن العراقيين ،بمختلف
طوائفهم يقاتلون من أجل تحرير بلدهم
من خطر «داعش» وفكره المنحرف.

المركزي والقصر الجمهوري ،لكن الجيش واللجان الثورية
رصدوا تحركاتها ونفذوا كمائن محكمة وكبدوها خسائر
كبيرة في األرواح والعتاد وردوها على أعقابها.
وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الثورية تقدموا،
في جبهة الضباب ودح��روا عناصر القاعدة ومرتزقة
العدوان من إحدى التباب التي كانوا يتمترسون فيها.
وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت مقتل عسكريين
سعوديين وتدمير آليتين في قصف تجمع عسكري في
موقع الرمضة بجيزان.
وفي السياق ،أكدت مصادر يمنية ارتفاع عدد ضحايا
ال��غ��ارات السعودية على مديرية سنحان بالعاصمة
اليمنية صنعاء الى أربعة شهداء بينهم طفالن وجرح
خمسة آخرين.
وقال مصدر محلي إن طيران السعودية استهدف قرية
رعم العليا بسلسلة غ��ارات ،ما أدى الى سقوط ضحايا
وتدمير أربعة منازل وتض ّرر سبعة أخرى.
واستهدفت الغارات مناطق متفرقة في محافظة صعدة،
ما أدى الى استشهاد أكثر من خمسة أشخاص جراء قصف
جسر بمديرية مجز ،واستشهاد امرأة وإصابة أخريات
بالمديرية بحسب المصادر.
وطاول القصف محافظات مأرب وحجة والبيضاء ،ما
أدى الى سقوط ضحايا.
وك��ان��ت ال��ق��وات اليمنية المشتركة نشرت مشاهد
الستهداف بارجة حربية سعودية قبال سواحل تعز في
البحر األحمر ،حيث تظهر الصور المنشورة عملية إطالق
صاروخ ليالً تجاه البارجة.
الى ذلك ،قالت مصادر يمنية ،إن البارجة دمرت بالكامل

وهي الثالثة التي تستهدف خالل شهر واحد.
وو ّزع اإلع�لام الحربي اليمني مشاهد للسفينة أثناء
الموجه .كما أظهرت
رصدها واستهدافها بالصاروخ
ّ
المشاهد مروحيات تابعة للعدوان أثناء تحليقها فوق
منطقة العملية قبالة ساحل المخاء في محافظة تعز.
وبيّنت المشاهد مجموعة االستطالع في قوة الدفاع
البحري وه��ي ترصد حركة السفن وال��ب��وارج الحربية
المعادية قبالة السواحل اليمنية.
في موازاة ذلك ،د ّكت مدفعية الجيش اليمني واللجان
الشعبية مواقع العش والضبعة والشعبة بعدد من
القذائف في عسير.
من جهة ثانية ،أكدت المصادر مقتل نحو  40وإصابة
آخرين من مرتزقة السعودية خالل محاولة فاشلة للهجوم
على مبنى األمن المركزي والقصر الجمهوري في تعز.
المحاولة رافقتها عمليات قصف جوي مكثف نفذتها
طائرات حربية ومروحية من نوع اباتشي بقيت تحلق في
سماء تعز حتى وقت متأخر من الليلة الماضية.
في خط متصل ،أسقطت القوات اليمنية المشتركة طائرة
معادية بدون طيار في منطقة الديم بجبل صبر في تعز.
في هذه األثناء ،تع ّم الفوضى واالضطرابات مدينة
عدن جنوب اليمن على الرغم من انتشا ِر قوات االحتالل
اإلماراتية والسعودية والسودانية في محيطها وبعض
أحيائها.
وأكدت تقارير أن جماعتي «داعش» والقاعدة توسعان
من سيطرتهما على عدن وأنهما تملكان  53مدرعة ودبابة،
باإلضافة الى  22منصة وقاذفة صواريخ يخفونها في
المناطق الجبلية.

« 14فبراير» ـ البحرين :تنفيذ الإعدام
بالعالمة النمر �إعالن حرب على الأديان
أصدرت حركة أنصار ثورة «14
فبراير» في البحرين بيانا ً دانت فيه
حكم اإلع��دام الصادر بحق آية الله
النمر ،معتبرة ه��ذا الحكم بمثابة
حرب على األديان بأجمعها وسيكلف
السعودي ثمنا ً باهظاً.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان ال��ح��رك��ة وف��ق�ا ً
لموقعها ،أن بعض وك��االت األنباء
ت��ن��اق��ل��ت خ��ب��ر ت��ص��دي��ق محكمة
االستئناف العليا للحكم السعودي
على حكم اإلعدام الصادر بحق الرمز
الديني آي��ة الله الشيخ نمر باقر
النمر ،مضيفا ً أن صدور هذا الحكم
الجائر أث��ار ردود فعل واسعة في
شتى أنحاء العالم ،وقد ن��ددت به
العديد من الشخصيات والهيئات
والمؤسسات السياسية والحقوقية
وال���دول اإلس�لام��ي��ة ،إال أن النظام
ال��س��ع��ودي تجاهل ك��ل ال��ن��داءات
وص���ادق���ت م��ح��ك��م��ة االس��ت��ئ��ن��اف
الخاصة به على حكم اإلع��دام وتم
رف��ع الحكم إل��ى الملك للمصادقة
عليه.
ودان���ت الحركة الحكم الظالم،
محذرة النظام السعودي من مغبة
اإلق�����دام ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه ل��م��ا ل��ه من

تداعيات خطيرة على السلم األهلي
والمنطقة.
كذلك ناشدت الحركة في بيانها
المجتمع الدولي بجميع مؤسساته
وه��ي��ئ��ات��ه وك���ذل���ك ال��ع��ال��م ال��ح��ر
وأصحاب الضمائر الحية التدخل
وات��خ��اذ ال��خ��ط��وات ال�لازم��ة لوقف
تنفيذ الحكم الظالم وحماية المنطقة
من الوقوع على حافة االنهيار.

واختتمت الحركة بيانها بالقول:
«إن خطوة إعدام فقيه مجاهد وعلم
من أع�لام األم��ة بسبب تعبيره عن
رأيه وممارسة دوره الديني وأمره
بالمعروف ونهيه عن المنكر كفقيه
ورم��ز للطائفة الشيعية ،ستكون
بمثابة إعالن حرب صريح وفاضح
يستهدف الحريات العامة وجميع
األديان».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

4

5

6

7

8

10
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1عاصمة هايتي
2 .2كلمة عامية تستعمل للتعبير عن الفرح واإلعجاب
بالشيء ،لسان النار ،بشر
ّ 3 .3
تلطخهما بالعار ،أبو البشرية
4 .4قصر ،راهب سرياني له «كتاب أناجيل مص ّور»
5 .5ذاق الطعام ،مدينة أميركية
6 .6نوتي ،في العود ،وبّخ
7 .7مدينة إيرانية ،نهر في المكسيك ،حرف أبجدي مخفف
8 .8خالف خرجتما ،عاصمة أوروبية
9 .9عَ ُظ َم الرجل ،أرجعوه ،من المحرمات
1010زيّنت الكذب ،مذنب شهير
1111والية أميركية ،أقترب من
1212أحد الوالدين ،أول الصباح ،عملة آسيوية

1 .1اإلسم القديم لعاصمة عربية ،للتفسير
2 .2موقع في المغرب قرب القصر الكبير
3 .3مدينة في المكسيك ،شديدا ً خصومته
4 .4حرف أبجدي مخفف ،ودّت ،غزال
5 .5دولة آسيوية ،طلبتا فعل األمر
6 .6خيال ،أبناء ،ضمير متصل
7 .7مدينة فرنسية ،أودية
8 .8إله ،رفاق سنها
9 .9إله الخصب عند األكاديين والسوميين ،عتب على
1010دعمونا ،أرغب في األمر
1111رجاء ،نريد الشيء ،غير مطبوخ
1212حفر البئر ،جزيرة إيطالية ،الضعف
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،452196387 ،871253964
،365948271 ،693784125
،219637458 ،784512693
،936871542 ،127465839
548329716

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1مروان بن الحكم  ) 2اوتاوا،
ن��ي ،اا  ) 3وت��ر ،اب��ل ،ن��اب��ت ) 4
تراسل ،بيادر  ) 5سد ،ريفون ،ليل
 ) 6هالي ،ناتال  ) 7تمولنا ،فتهما

 ) 8انادمه ،مرن  ) 9ن��درك ،قد،
ناس  ) 10غر ،اي ،اسد ،اس 11
) وي ،لحدت ،دلب  ) 12ابابيل،
رمقاه.
عموديا:
 ) 1ماوتسه تونغ  ) 2روتردام،

دروب  ) 3وت��را ،ل��وار ،يا  ) 4اا،
سريلنكا  ) 5نوالي ،نا ،يلي ) 6
ب��اب ،فنادق ،حل  ) 7لبوا ،مداد
 ) 8ان ،ينتفه ،ستر  ) 9لينا ،ات،
ند  ) 10ادللهما ،دق  ) 11كابري،
مرساال  ) 12مات ،لبان ،سبه.

 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 Intern
ف �ي �ل��م ك ��وم� �ي ��دي ب� �ط ��ول ��ة أن
ه� ��اث� ��اواي م ��ن اخ� � ��راج نانسي
مايرز .مدة العرض  121دقيقة.
(فوكس ،سينما سيتي،ABC ،
سينمال).
The Last Witch Hunter
فيلم تشويق بطولة فين ديزل
م��ن اخ � ��راج ب��ري��ك اي �س �ن��ر .مدة
ال �ع��رض  106دق �ي �ق��ة،ABC( .
الس ساليناس ،ابراج ،سينمال،
فوكس).
Ma ma
ف �ي �ل��م درام � ��ا ب �ط��ول��ة سيلفيا
اباسكل من اخراج جوليو ميديم.
مدة العرض  111دقيقة( .سينما
سيتي ،امبير.)ABC ،
The Little Prince
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب� �ط ��ول ��ة
ري�ت�ش�ي��ل م��اك��ادام��ز م��ن اخ ��راج
م� ��ارك اس� �ب ��ورن .م ��دة العرض
 108دق �ي �ق��ة ،ABC( .اب� ��راج،
سيتي كومبلكس ،ديونز ،سينما
سيتي).
Crimson Peak
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب�ط��ول��ة تشارلي
ه���ون���ام م���ن اخ� � ��راج غوليرمو
دي ��ل ت� ��ورو .م ��دة ال �ع��رض 119
دق� �ي� �ق ��ة ،ABC( .ك ��ون� �ك ��ورد،
الس س��ال�ي�ن��اس ،اب� ��راج ،سيتي
ك ��وم� �ب� �ل� �ك ��س ،س �ي �ن �م��ا س �ي �ت��ي،
سينمال ،فوكس).
Infinitely Polar Bear
ف �ي �ل��م ك ��وم� �ي ��دي ب��ط��ول��ة زو
سالدانا من اخخراج مايا فوربس.
م��دة العرض  90دقيقة( .سينما
سيتي ،ABC ،سينمال).

