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العفو الدولية :ا�ستهداف الم�ست�شفيات جريمة حرب �سعودية

وا�شنطن تختبر نيات ( ...تتمة �ص)9

نواب في الكونغر�س يطالبون
ب�إنهاء العدوان على اليمن

أعرب نواب في الكونغرس األميركي عن قلقهم إزاء ردة
الفعل للمشاركة األميركية في تحالف العدوان العسكري
السعودي على اليمن ،مطالبين الرئيس باراك أوباما ببذل
كل الجهود الدبلوماسية من أجل إنهاء األزمة اليمنية بالطرق
السلمية وعبر طاولة المفاوضات.
وأفاد موقع «سبا نت» ان  13نائبا ً من أعضاء الكونغرس
قالوا في خطاب موجه الى الرئيس أوباما إن المشاركة
األميركية في ه��ذا ال��ع��دوان ال��ذي تقوده السعودية من
خالل تقديم المعلوماتية االستخباراتية واالستطالعية
واللوجيستية له وإع��ادة تزويده بالمعدات العسكرية
والذخائر ،حسبما أقر وزير الدفاع آش كارتر ،أوجد قلقا ً من
تحميل الواليات المتحدة المسؤولية عن أية ضحايا مدنية
نتيجة للقصف الجوي.
ّ
وحث النواب اإلدارة األميركية على العمل من أجل الحد
من سقوط الضحايا المدنيين في اليمن إلى أقصى حد ممكن
والذي سيخفف فقط جانبا ً من المأساة اإلنسانية في اليمن
التي يتفطر لها القلب.
إل��ى ذل��ك ،ح��ذرت منظمة العفو الدولية من أن قصف
تحالف العدوان العسكري السعودي مساء الثالثاء الماضي
لمستشفى منظمة أطباء بال حدود في محافظة صعدة والذي
يبدو استهدافا ً وتدميرا ً متعمدا ً قد يرقى إلى مستوى جريمة
حرب مشددة على فتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل.
وأفاد موقع «سبا نت» أن مدير برنامج الشرق األوسط
وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر قال في بيان نشر في
موقع المنظمة على شبكة االنترنت أول من أمس« :يبدو أن
الهجوم على مستشفى حيدان كان هجوما ً غير مشروع وأدى
إلى إصابة مدنيين وأهداف مدنية».
ولفت إلى أن الغارات الجوية المتتالية تظهر االستهداف
المتعمد للمستشفى ،قائالً« :تظهر الغارات الجوية المتتالية
االستهداف المتعمد للمنشأة الطبية وهذا يوم حزين آخر
للمدنيين».
وش��ددت على أنه «يتعين مباشرة تحقيق مستقل في
سبب استهداف المستشفيات والمرضى ،بدال ً من حمايتها
وفقا ً لمقتضيات القانون اإلنساني الدولي» .
ميدانياً ،أسقط الطيران السعودي لمرتزقته في تعز
اليمنية أسلحة متطورة بعد تهاوي صفوفهم أمام ضربات
القوات المشتركة ،التي استهدفت مواقع عسكرية في نجران
وجيزان وعسير جنوبي السعودية ،فيما شنت الطائرات
السعودية غ��ارات انتقامية على مجلس عزاء نسائي في

األلمانية أنغيال ميركل أم��س على ض��رورة إيجاد حل
سياسي لألزمة السورية.
وقال رئيس الوزراء الصيني إن الحاجة لحل الوضع
في سورية تزداد إلحاحاً ،مضيفاً« :أهم شيء هو اغتنام
الفرصة لتنفيذ حل سياسي وإقامة حوار سياسي متوازن
وشامل ومفتوح» ،أكد أن العديد من زعماء العالم طرحوا
مقترحات بشأن كيفية معالجة األزمة ،وقال« :نأمل أن
نتمكن من جمع هذه المقترحات وبخاصة من خالل األمم
المتحدة».
وقالت ميركل« :نحتاج إلى حل سياسي دبلوماسي...
من الضروري إيجاد هذا الحل .على األقل هناك عالمات على
شكل للمحادثات يجمع بين المشاركين الضروريين».
من ناحية أخ��رى ،ق��ال الرئيس التركي رج��ب طيب
أردوغ��ان إن الخالفات القائمة بين تركيا وروسيا حول
األزمة السورية ،ال تعني أن هناك صراعا ً بين الدولتين،
وق��ال« :لدينا اتفاقات اقتصادية واستراتيجية حول
التعاون (التركي-الروسي) .وق��د تظهر بيننا بعض
الخالفات ،لكن ال يجوز اعتبارها صراعاً».
لكنه شدد على أن أنقرة ال يمكن أن تسمح لموسكو
باستخدام المجال الجوي التركي في العملية العسكرية
التي ينفذها س�لاح الجو ال��روس��ي ف��ي س��وري��ة ،وق��ال
إن أن��ق��رة تبحث ع��ن خ��ي��ارات إلح�لال ال��س�لام ف��ي هذه
الدولة المجاورة .وشدد قائالً« :أي مشروع سلمي يضم

صعدة ومجمعات سكنية ومدارس في صنعاء.
وعلى وقع تهاوي صفوف مرتزقة السعودية في مدينة
تعز أمام ضربات الجيش واللجان الشعبية اليمنية ،لجأت
السعودية الى تعزيز قدرات مرتزقتها في هذه المدينة ،لكن
هذه المرة جوا ً نظرا ً النقطاع خطوط اإلمداد البرية.
وأكدت مصادر من ميليشيات هادي أن الطيران السعودي
قام بإسقاط كميات كبيرة من األسلحة وصفها بأنها عالية
الجودة في جنوب مدينة تعز.
ويأتي هذا اإلمداد الجوي بعد أيام من معارك خاضتها
القوات المشتركة اليمنية في المدينة وكبدت المرتزقة
خسائر كبيرة بالعدد والعتاد.
وفي السياق ،تجددت المواجهات المسلحة بين قوات
الجيش واللجان الشعبية وقوات العدوان وحلفائها في عدد
من المناطق المحاذية لجبل هيالن بمأرب.
المصادر قالت إن معارك عنيفة سقط فيها عشرات القتلى
والجرحى اندلعت عند محاولة القوات الغازية التقدم
باتجاه جبل هيالن االستراتيجي من ثالثة محاور.
وفي هذا السياق ،قال مصدر عسكري بمحافظة مأرب
إن الجيش واللجان الشعبية أفشلوا محاوالت عدة للقوات
الغازية االلتفاف على معسكر كوفل والزحف على مواقع عدة
في الجدعان.
وفي الداخل السعودي ،تمكنت القوات المشتركة من
قصفت موقع المحاضي العسكري في نجران بعدد من
القذائف ،كما استهدفت بقصف صاروخي معسكر رجال
والتحصينات المدفعية بمنطقة سقام في نجران أيضاً.
وفي عسير استهدفت القوات المشتركة موقع المحضار
العسكري بقصف صاروخي.
وردا ً على اإلن��ج��ازات التي يحققها الجيش واللجان
الشعبية اليمنية واستكماال ً لمسلسله الدموي نفذ طيران
العدوان السعودي غ��ارات انتقامية أدت الى سقوط عدد
كبير من الضحايا.
وقالت مصادر يمنية إن أكثر من  12شخصا ً استشهدوا
بينهم أطفال ونساء إثر غارة جوية استهدفت سيارة ألحد
المواطنين في منطقة المغسل بمديرة مجز في صعدة.
وفي صنعاء شنت طائرات العدوان السعودي غارتين
على عزاء نسوي في قرية بشار بمديرة خوالن الطيال أدت
الى سقوط عدد كبير من الضحايا ،في وقت واصل الطيران
السعودي غاراته على مناطق سكنية في كل من مأرب وتعز
وعدد من المدن والمحافظات اليمنية.

بعد «�أمير» بيروت� ...سعودي �آخر في القاهرة
يحاول تهريب مخدرات
تمكنت س��ل��ط��ات م��ط��ار ال��ق��اه��رة
الدولي من إلقاء القبض على مواطن
سعودي يحاول تهريب كمية كبيرة
من األق��راص المخدرة ،بلغت قيمتها
نحو  150ألف جنيه مصري.
وفي التفاصيل ،فقد أوقفت سلطات
المطار السعودي إبراهيم البراق،
أثناء محاولة تهريب كمية كبيرة من
المواد المخدرة ،إذ تم رصد الراكب

حتى دخوله منطقة الدائرة الجمركية،
حيث قامت قوة من مباحث المطار
بضبط الراكب ،ليتم العثور بحوزته
ع��ل��ى  900ق���رص م��خ��در م��ن عقار
الترامادول ،قدرت قيمتها بـ 150ألف
جينه.
وتمت إحالة الموقوف على النيابة
العامة المصرية لمباشرة التحقيق
وإخطار الجهات المعنية بالواقعة.

هل هناك قرار ( ...تتمة �ص)9

بشار األسد لن ينجح ،بل يجب أن تكون هناك حكومة
انتقالية».
وبشأن اللقاءات الخاصة بسورية التي من المقرر أن
تجرى في فيينا ،ومشاركة إيران في هذه اللقاءات ،قال
أردوغان إن أنقرة قلقة للغاية من بعض مواقف طهران
من التسوية السورية.
الى ذلك ،أكدت موسكو أنها تجري اتصاالت شبه يومية
مع ممثلي المعارضة السورية بما في ذلك «الجيش الحر»،
باإلضافة إلى عقد لقاءات مع مختلف أطياف المعارضة
في موسكو وباريس وإسطنبول.
وأوض��ح ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية
ال��روس��ي أم��س أن م��ن بين منظمات المعارضة التي
تجري موسكو المشاورات معها ،هيئة التنسيق الوطنية
واالئتالف ومختلف المنظمات الديمقراطية ومتعددة
المكونات والفصائل الكردية.
وأكد الدبلوماسي الروسي أنه عقد لقاءات مع ممثلي
«الجيش الحر» في موسكو وباريس والقاهرة ،موضحاً:
«إنني التقيت كثيرين قالوا إنهم يمثلون «الجيش
الحر» .واجتمعت مع بعضهم في القاهرة ،فيما قام
آخ��رون ب��زي��ارات إل��ى موسكو .ويقول جميعهم إنهم
يمثلون «الجيش الحر» ويؤكدون أنه ليس لهذا الجيش
قيادة موحدة أو قائد واحد ،كما ال توجد أية هيئة أركان
تابعة له».

�إيطاليا ترف�ض ت�سليم( ...تتمة �ص)9
وق��ال جيوفاني كانزيو رئيس
محكمة االس��ت��ئ��ن��اف ف��ي ميالنو:
«أخ��ط��ر ال��ج��رائ��م ال��ت��ي يواجهها
ال��م��ت��ه��م ت��ع��اق��ب ب���اإلع���دام طبقا ً
للقانون الجنائي التونسي ،عقوبة
اإلع��دام تعطل التسليم ألنها غير
موجودة في القانون اإليطالي».
وأض���اف كانزيو أن تونس لم

ت��ق�دّم إليطاليا أي ضمانات بأن
الطويل لن يواجه عقوبة اإلع��دام
وأمر باإلفراج عنه بعد أن قضى 5
أشهر محتجزا ً على ذمة التحقيق.
ولم يرد على الفور أي تعليق من
تونس.
ي��ذك��ر أن ال��ط��وي��ل وص���ل إل��ى
إيطاليا في زورق لالجئين انطلق

م��ن ليبيا ف��ي ش��ب��اط قبل هجوم
تونس واعتقل في ميالنو في أيار
بموجب أم��ر اعتقال دول��ي .ونفى
الطويل تورطه في الهجوم.
ووف���ق م��س��ؤول ت��ون��س��ي ف��إن
الطويل ق��دم أسلحة للمتشددين
قبل الهجوم ث��م استقل ال���زورق
متجها ً إلى إيطاليا.

الح�شد ال�شعبي ي�ؤكد( ...تتمة �ص)9
إل��ى ذل��ك قتل إره��اب��ي وأصيب
اثنان آخ��ران من تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي جراء انهيار وكر للتنظيم
اإلرهابي في قضاء الشرقاط شمال
محافظة صالح الدين.
ونقلت شبكة اإلع�ل�ام العراقي
ع��ن م��ص��در محلي ف��ي المحافظة
قوله إن « أحياء عدة في الشرقاط

غمرتها مياه األمطار وبخاصة في
المناطق المنخفضة ما اضطر تنظيم
«داعش» اإلرهابي إلى إخالء بعض
أوكاره ونقل بعض مخازن األسلحة
إلى أماكن أخرى لتفادي تلفها».
وف���ي وق���ت س��اب��ق ال���ي���وم ،أك��د
م��ص��در أم��ن��ي ع��راق��ي ف��ي محافظة
ص�لاح ال��دي��ن أن ال��ق��وات األمنية

أع��ادت فتح طريق سامراء تكريت
بعد تأمينه وتطهيره من إرهابيي
تنظيم داعش.
ونقلت شبكة اإلعالم العراقي عن
المصدر قوله إن «القوات العراقية
أزال����ت ال��خ��ط��ر ع��ن محيط قضاء
س��ام��راء بعد ط��رد عناصر تنظيم
داعش منه».

هل حقا ً تم نقل «داعش» إلى اليمن؟
اليمن مجرد محطة كما هي بعض الدول األوروبية للدواعش ،الذين يت ّم
إفراغهم من سورية ،لكن لمعرفة وجهتهم المقبلة البد من مراجعة بعض
الحوادث..
لماذا دخلت مصر على خط المفاوضات بشكل رئيس إليجاد حل سياسي
لألزمة السورية؟ ..وهل بدأت تستشعر الخطر اآلتي من سيناء؟  ..ولماذا
اشتعلت جبهة سيناء باألصل مع بداية الحديث عن حركات النزوح من
سورية؟ ..وأين «إسرائيل» من كل ذلك؟ ..أال تسعى الدول األوروبية وأميركا
إلى توفير الحماية لـ «إسرائيل» من سيناء على غرار ما تفعله في سورية
عبر زرع المرتزقة على طول حدود الجوالن المحت ّل؟ ..وهل اليمن بحاجة
إلى االشتعال أكثر من ذلك  ..ولماذا يتم إشعال اليمن ويتم التأثير على
السعودية عبر حدودها الجنوبية؟ ..أليس األكثر جدي ًة تهدئة جبهة اليمن
خدمة للمصالح السعودية..
كل ذلك يقود إلى حقيقة واحدة تحاول أميركا والدول الغربية الوصول
إليها ،وهي إيجاد حل لألزمة السورية تكون بدايته إبعاد «داع��ش» عن
الساحة تدريجياً ،مع اإلبقاء على حالة من الحرب الباردة مع روسيا عبر
دول المنطقة ،والتي ستكون مصر أبرز محطاتها ،إذا لم يحدث تطور يخالف
ذلك ..ومن ثم يتم إيجاد حل سياسي في سورية وفق صيغ مختلفة ،يحتفظ
فيها األقوى على األرض باألوراق الرابحة.

ديب سرحان

ّ
الحل ال�سوري( ...تتمة �ص)9
وفيما تتجاوب سورية مع كل المبادرات السياسية الهادفة إلى إنهاء
الحرب عليها يستم ّر سلكها الديبلوماسي بتفنيد وتظهير أسباب ونتائج
الكوارث اإلنسانية التي تعيشها البالد وأبرزها التش ّرد.
سورية ألقت اللوم في هذه الكارثة اإلنسانية على ال��دول التي م ّولت
اإلره��اب ولم تفطن لخطره حتى زارها في عقر داره��ا .واستغرب مندوبها
في األمم المتحدة السفير بشار الجعفري كيف أنّ آالف اإلرهابيين األجانب
الموالين لتنظيم «القاعدة» وفروعه بقيت تس ّمى «مجموعات معارضة
مسلحة من غير الدول».
وأوضح السفير الجعفري أن «جيش الفتح الذي أنشأته االستخبارات
التركية ،يض ّم «جيش النصرة» و«أح��رار الشام» و«جيش اإلس�لام» الذي
ينشط في ريف دمشق وتم ّوله االستخبارات السعودية ويض ّم بين صفوفه
شيشانيين ومرتزقة أجانب من القوقاز ودول أخرى.
إلى الميدان يط ّل الناطق باسم الجيش السوري ليعلن وفي بيان غلب
عليه الطابع االستخباري أنّ طائرات تركية وقطرية وإماراتية نقلت 500
إرهابي من «داعش» انسحبوا من سورية إلى مطار عدن اليمني ،في المقابل
وحدة من الجيش تسقط  7طائرات صغيرة مسيّرة بريف درعا الشمالي.
أع��داد قتلى هذه التنظيمات ارتفعت وتيرتها منذ بدء عمليات الجيش
المدعومة روسيا ً من الجو ،فمن القضاء على ستين إرهابيا ً على األق ّل في
ريف إدلب في الساعات األخيرة إلى ص ّد هجوم السفيرة العنيف بريف حلب
الجنوبي والذي خلّف مئات القتلى في صفوف هذه التنظيمات.
يتوازى خطا السياسة والميدان على وقع الحرب السورية ...يتسابقان
في الحسم ...بانتظار تقاطعهما ...فالتقاطع بينهما يُنهي اإلرهاب ويفتح
باب السياسة.

محمد محفوض

ن�شر نتائج تحقيق لجنة «ت�شيلكوت»
ب�ش�أن حرب العراق
كلف رئيس ال��وزراء البريطاني
ال��س��اب��ق غ����وردون ب����راون لجنة
تشيلكوت بالتحقيق في الحرب
على العراق عام .2009
وينشر التحقيق ب��ش��أن حرب
العراق في حزيران أو تموز ،2016
حسبما قال سير جون تشيلكوت
رئيس لجنة التحقيق.
ووض����ع ت��ش��ي��ل��ك��وت ال��ج��دول

الزمني لنشر التحقيق في خطاب
إلى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد
ك��ام��ي��رون .ون��ش��ر ال��خ��ط��اب على
موقع التحقيق على االنترنت .وقال
إن��ه سيتم فحص التقرير المكون
م��ن مليوني كلمة م��ن قبل األم��ن
الوطني.
ويدقق التحقيق ال��ذي ب��دأ عام
 2009في مشاركة بريطانيا في

وكانت القوى األمنية اللبنانية قد
أوقفت األمير السعودي عبد المحسن
ب��ن ول��ي��د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز االثنين
الماضي ،عند سفره من مطار بيروت
ال��دول��ي ،وبحوزته  32ط��ردا ً بوزن
 2طن ( 2000كلغ) تحتوي على
حبوب كبتاغون وبحوزته أيضا ً مادة
الكوكايين ،كما ُ
ضبطت مع األمير كمية
من الكوكايين لالستخدام الشخصي.

منظمة حقوقية( ...تتمة �ص)9

ح���رب ال���ع���راق ع���ام  2003وم��ا
بعدها.
وفي رسالته يقول تشيلكوت إن
نص التقرير سيتم االنتهاء منه في
األسبوع الذي يبدأ يوم  18نيسان
 2016وبعيد ذل��ك ي��ب��دأ تدقيق
التقرير من قبل األمن الوطني.
وق�����ال ت��ش��ي��ل��ك��وت إن «ه���ذا
التدقيق طبيعي وض���روري» ،ألن
التقرير يضم ك ّما ً ضخما ً من المواد
الحساسة .وأضاف« :أعتقد إنه فور
االنتهاء من تدقيق األمن الوطني،
سيمكن االتفاق على تاريخ للنشر
في حزيران أو تموز .»2016
وك��ان تشيلكوت رف��ض سابقا ً
إع�ل�ان ج���دول زم��ن��ي للتحقيق،
قائالً إنه ال يريد إعطاء آمال زائفة.
وأُنحي بالالئمة في التأخير على
عملية إعطاء الشخصيات الرئيسية
في التحقيق حق الرد.
واخ��ت��ت��م ت��ش��ي��ل��ك��وت خطابه
لرئيس ال���وزراء ق��ائ�لاً« :أبقى أنا
وزم�لائ��ي ملتزمين بإنتاج تقرير
يعكس ال��وق��ت والجهد الكبيرين
اللذين تطلبهما األمر».

ونقل الموقع عن شهود عيان قولهم« :إن جنود االحتالل والمستوطنين
وجدوا بكثافة في المكان ذاته قبل إطالق النار على الشاب ،ثم قاموا بإطالق
النار عليه وادعوا أنه قام بطعن جندي.
وأوض��ح شهود العيان أن العديد من الرصاصات أطلقت على الشاب
وادعى االحتالل أن الشاب طعن جنديا ً صهيونيا ً في المكان.
وكانت قوات االحتالل قتلت قرب المسجد االبراهيمي بالخليل ،صباح
أمس الشاب مهدي محمد رمضان المحتسب ( 23سنة) ،فيما استشهد
المواطن نديم شقيرات ( 52سنة) نتيجة عرقلة حواجز االحتالل وصول
سيارة اإلسعاف إلنقاذه في منزله بجبل المكبر في القدس ،صباح اليوم.
وباستشهاد هؤالء الثالثة يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا
برصاص القوات «اإلسرائيلية» والمستوطنين الى  68فلسطينيا ً منذ بداية
شهر تشرين االول الجاري ،خالل مواجهات وعمليات طعن ومحاوالت طعن
قتل خاللها « 11إسرائيلياً».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1مدينة في شمال اإلكوادور
2 .2يخاف ،لقب الجمهورية الفرنسية
3 .3متشابهان ،تألفا ،وجهة نظر
4 .4يفارق ،مدينة تركية
5 .5خالف جن ،رئيس آلهة أوغاريت ،أداة جزم
6 .6إله الشر في ديانة زاردشت ،الرجاء
7 .7حرف أبجدي مخفف ،ساحات ،أحد الوالدين
8 .8شريان في العنق ،بنات داناوس الملك األسطوري قتلن
أزواجهن ليلة العرس بإستثناء واحدة
9 .9صورة رائعة ليوناردو دافينتشي ،كبير آلهة السومريين
واآلشوريين
1010ضمير منفصل ،متشابهان ،غزال
1111يتبع ،دولة إسالمية
1212يعبر ،وطن ،دعمت

1 .1شاعر لبناني راحل من أدباء المهجر
2 .2كاتب بليغ حكيم من واضعي القصص على ألسنة
الحيوان
3 .3إسم موصول ،سجن ،شهر مصري
4 .4يقطع ،يبسطا
5 .5أدافع عن ،لسان النار
6 .6سالم ،ينده عليه
7 .7مدينة كندية بضاحية مونريال ،دوخان (باألجنبية)،
أمر عظيم
8 .8مدينة في البحرين ،بحيرة في شمال فنلندا
9 .9للتفسير ،ضجرنا ،يحفر البئر
1010جزيرة روسية في أستونيا ،يقصدان المكان
1111جحيم ،نهر في ألمانيا ،مثيل
1212آلة طرب ،المكتوب
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،741368295 ،386529714
،429817563 ،295741836
،673254189 ،518936472
،132675948 ،857493621
964182357

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اعالي النيل  ) 2طاليس،
اه��دي��ت��م  ) 3ل��ن ،م��دري��د ،ن��ام 4
) ندما ،سنديان  ) 5اس��ام ،كار
 ) 6ي��م ،ودن��ا ،نسيب  ) 7كارل

ماركس ،را  ) 8سند ،نهاب ،دمر
 ) 9يردما ،مالكم  ) 10تي ،النو،
اد  ) 11يسكران ،ايدنا  ) 12ال،
المهند.
عموديا:
 ) 1اطلنطيك سيتي  ) 2عاند،

مانريسا  ) 3ال ،م��ا ،ردد ،كل 4
) ليماسول ،مهر  ) 5يسد ،ادمنا،
اا  ) 6رسمنا ،انل  ) 7الين ،ارامل
 ) 8نهددك ،كبلناه  ) 9يد ،يانس،
اوين  ) 10لينارس ،دك ،دد ) 11
تان ،يرممان  ) 12امم ،ابار ،دار.

 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).

