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القوات الم�شتركة ( ...تتمة �ص)9

«داعش» لفترة طويلة ،وقالت« :واشنطن بقيت لفترة طويلة
متعاطفة مع التنظيم اإلرهابي «داع��ش» ،يبدو أنها كانت
تريد أن تستخدمه إلسقاط الحكومة الشرعية في سورية».
ميدانياً ،أحكم الجيش السوري وحلفاؤه السيطرة على
مدينة الحاضر بريف حلب الجنوبي ،في حين اندلعت
اشتباكات بين الجيش السوري وتنظيم «داعش» في محيط
منطقة المحطة الحرارية بريف حلب الشرقي.
كما واصلت وحدات الجيش السوري تقدمها وسيطرت
على أجزاء من بلدة العيس وتلتها بعد ساعات من السيطرة
على الحاضر ،اض��اف��ة للسيطرة على ق��رى وم���زارع تلة
األربعين وخربة المزارع وخربة نزهة وخربة المشوح في
الريف الجنوبي الغربي.
السيطرة على الحاضر تعني االنطالق الستعادة بلدة
الزربة التي تبعد أقل من  10كم عن الحاضر ،وكذلك إيكاردا،
واللتان تالصقان الطريق الدولية .وبذلك يكون الجيش
قد سيطر حتى اليوم على ما يقرب من  263كم 2في جبهة
جنوب حلب.
وفي ريف دمشق ،وصلت وحدات الجيش السوري إلى
مشارف مطار مرج السلطان العسكري في الغوطة الشرقية
من محورين ،وأوضحت المصادر أن الجيش لم يدخل بلدة
مرج السلطان حتى اآلن وال مطارها الرئيسي فيما يصف
القادة الميدانيون جبهة مرج السلطان باألعقد.

وقالت زاخ��اروف��ا إن روسيا ال تعتبر النظام السوري
«نظاما ً مثالياً» يقوم فقط بخطوات صائبة وإن موسكو
بدورها انتقدت بعض خطوات دمشق ،مشيرة في الوقت
ذاته إلى أن ما يحدث اليوم يظهر أن أي خطوة نحو السالم
من قبل الحكومة السورية تلقى مواجهة «القوى التي تسعى
إلى توسيع نطاق الفوضى».
وأضافت الدبلوماسية الروسية أن مؤشرات كثيرة تدل
على أن تنظيم «داع��ش» وغيره من التنظيمات اإلرهابية
حصل على تكنولوجيات صنع أسلحة كيميائية وبدأت
استعمالها في سورية والعراق.
وتابعت أن��ه بعد أن ك��ان اإلرهابيون يستخدمون في
السابق غ��از الكلور ،ظهرت في الوقت الراهن معلومات
تؤكد لجوءهم إل��ى استخدام أسلحة كيميائية بالمعنى
الحقيقي للكلمة ،بما في ذلك غاز الخردل .وأوضحت أن
الحديث يدور ليس عن استخدام تلك األسلحة في العمليات
القتالية فحسب ،بل وفي عمليات إرهابية تستهدف السكان
المسالمين ،أو من أجل اتهام السلطات بالوقوف وراء تلك
الهجمات وتشويه سمعتها .وأعربت زاخاروفا عن استياء
موسكو بشأن عدم استجابة الغرب لمبادرة روسيا الخاصة
بتوسيع مهمة اآللية الدولية المشتركة للتحقيق في استعمال
األسلحة الكيماوية لتشمل العراق إلى جانب سورية.
وأكد المتحدثة الروسية ،أن واشنطن كانت متعاطفة مع

هجوم �إرهابي ( ...تتمة �ص)9
لتنظيم «داع��ش» وأطلق على نفسه حينها اسم «والية
سيناء».
وتشهد ش��م��ال سيناء م��واج��ه��ات بين الجماعات
اإلسالمية المسلحة التي تستهدف قوات األمن المصري،
لكن المدنيين يقعون ضحية الكثير من هذه المواجهات.
وقتل مئات من عناصر الشرطة والجنود في األشهر
األخيرة في هجمات وقع أكثرها دموية في شمال سيناء.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد ،لكن
جماعات متشددة تبنت أخيرا ً إع��دام أشخاص عدة في
سيناء س��واء بقطع ال���رؤوس أم رميا ً بالرصاص بعد
أن اتهمتهم بالتجسس لمصلحة الجيش المصري
و»إسرائيل».
وتعد منطقة شمال سيناء معقل تنظيم «أنصار بيت
المقدس» ال��ذي أعلن في تشرين الثاني  2014والءه

البحرين� :سجن معار�ض عامين
بتهمة التحري�ض
أصدرت محكمة جنائية بحرية حكما ً بالسجن سنتين
على المعارض مجيد ميالد بزعم التحريض عالنية على
عصيان القانون.
وجاء في قرار المحكمة« :صدر أول من أمس 2015
حكم على أحد المتهمين بمعاقبته حضوريا ً بالحبس
سنتين مع النفاذ الرتكابه جريمة التحريض عالنية
على عدم االنقياد للقوانين ،وحسن أمورا ً تعتبر جرائم»
بحسب تعبيرها.
وقال أحمد القرشي وكيل النيابة إن تفاصيل القضية
تعود إلى قيام أحد األشخاص بالمشاركة في محفل
عام وحرض بشكل علني على خرق القانون بشأن
عدم االلتزام بالضوابط القانونية ،وقد مثل المتهم
رفقة محاميه أمام المحكمة في جلسة علنية مبديا ً
دفاعه وطلباته ،في حين طلب ممثل النيابة العامة

قرار «المفو�ضية» ( ...تتمة �ص)9

وق���ال ب��ي��ان للمجلس الوطني
الكردي إن «حوالى  7500مقاتل
م��ن البيشمركة ي��ح��اص��رون جبل
المدينة م��ن  3ج��ه��ات ف��ي خطوة
للسيطرة على المدينة وقطع خط
اإلم��دادات الرئيسية لتنظيم الدولة
اإلس�لام��ي��ة» .وأض���اف ال��ب��ي��ان أن
«األك��راد يسعون إلى إنشاء منطقة
عازلة لحماية المدينة وسكانها من
نيران المدفعية».
ويعد الهدف األساسي للعملية
قطع أح��د خطوط اإلم��داد للتنظيم
ال��ذي يمر عبر سنجار ويربط بين
مدينتي الموصل وال��رق��ة اللتين
تعتبران م��ن معاقل التنظيم في
العراق وسورية.
وت��دع��م ه��ذه العملية ضربات
جوية من التحالف ال��دول��ي الذي
تقوده الواليات المتحدة.
وكانت بلدة سنجار سقطت في
أيدي «داعش» في آب  2014بعدما
استولى عناصر التنظيم اإلرهابي
على الموصل ثاني كبريات مدن
العراق.
وشهدت سنجار موجة من أعمال
العنف ض��د األقلية اإلي��زي��دي��ة من
قبل «داعش» بزعم أنهم من «عبدة
الشيطان» .وف��ر آالف اإليزيديين
إلى الجبال حيث حاصرهم عناصر
التنظيم ،وظلوا عالقين هناك في
العراء.
ودف��ع��ت ه��ذه األزم���ة بالواليات
ال��م��ت��ح��دة إل���ى ب���دء حملة إغ��اث��ة
وإسقاط المساعدات الغذائية جواً،

كما شنت في  8آب أولى ضرباتها
الجوية التي كانت ب��داي��ة جهود
التحالف بقيادة أميركا في العراق
وسورية.
وق�����د درب ح�����زب ال���ع���م���ال
الكردستاني مقاتلين ايزيديين في
سنجار حيث تعمل جماعات قبلية
مستقلة عن غيرها.
وبحسب م��ص��ادر ،يشرف على
ه��ج��وم س��ن��ج��ار بصفة شخصية
مسعود ال��ب��رزان��ي زع��ي��م الحزب
الديمقراطي الكردستاني رئيس
إقليم كردستان.
م��ن جهة أخ���رى ،أك���دت قيادة
العمليات المشتركة أن ال��ق��وات

ضد «إسرائيل» حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق
اإلنسان ،فالقلق «اإلسرائيلي» ناتج من تخ ّوف من انتقال المقاطعة
الفردية الى سياسة رسمية أوروبية تزيد من عزلة هذا الكيان الذي
بات قادته يتوقعونها ،إذ حذر سابقا ً رئيس ال��وزراء السابق ايهود
باراك في  19كانون الثاني من العام الحالي من أن «اسرائيل» صارت
عرضة للمقاطعة أكثر من ذي قبل مع تطور حركة المقاطعة وسحب
االستثمارات وفرض العقوبات.
فقرار المفوضية األوروبية سينعكس سلبا ً على داخل هذا الكيان
حسب مراقبين من الناحية السياسيــة واالقتصادية ،وسيؤثر سلبا ً في
االقتصاد «اإلسرائيلي» الذي يعتمد بشكل كبير على السوق األوروبية،
فاقتصاديا ً تعتبر أوروبا هي الشريك االقتصادي األول لـ«إسرائيل»،
ففي عام  2010حصل هذا الكيان على المرتبة  26في قائمة الدول
التي يستورد منها االتحاد األوروبي ،فخسارة السوق األوروبية تعني
تدهور الموارد االقتصادية للكيــان ،وهذا ما يفسر االتصاالت المكثفة
التي أجراها الكيان خالل األسبوعين الماضيين في محاولة إليقاف
القرار األوروب��ي حسب ما كشفه مسؤولون كبار لصحيفة «هآرتس»،
مؤكدين أنه خالل المحادثات مع مستشاري موغريني في بروكسيل
اتضح أن الطريقة الوحيدة لتأخير القرار تكمن في متابعة المفاوضات
مع الفلسطينيين ،وهي مسألة ال تبدو قريبة حسب ما ذكرى المسؤولون
للصحيفة .
فالكيان «اإلسرائيلي» ب��ات يعيش حالة مــن القلــق واإلربــاك،
خصوصا ً أن ق��رار االتحاد األوروب��ي ي��وزاي االنتفاضة الفلسطينيــة
المندلعة ف��ي الضفــة ال��غ��رب��ي��ة ،وان��ت��ف��اض��ة مماثلة داخ���ل البيت
«اإلسرائيلي» طالت رئيس ال���وزاراء بنيامين نتنياهو ،محملة إياه
مسؤولية الفشــل في إدراة هــذه األح��داث حيث استغل المنافسون
السياسيون لنتنياهــو ما يحــدث اآلن فــي الضفة ،وحمل رئيس حزب
«إسرائيل بيتنا» أفيـغدور ليبرمان المسؤولية الكاملة لتصاعد وتيرة
العمليات بالضفة الغربية.
فنتنياهو يعيش حاليا ً مأزقا ً حقيقيا ً إثر تصاعد أحداث االنتفاضة
الفلسطينية وب��دت ظ��اه��رة م�لام��ح ع��ج��زه ف��ي تخطي ه��ذه الموجة
واضحة ،وقد أعرب غالبية «اإلسرائيليين» عن عدم رضاهم من طريقة
تعامل نتنياهو مع تطورات األح��داث ،وأظهر استطالع أجرته القناة
الثانية العبرية أن  73من المستوطنين غير راضين عن إرداة نتنياهو
للمرحلة الراهنة ،ومع استمرار االنتفاضة الفلسطينية واتخاذها النمط
التصاعدي في وتيرة العمليات جاء قرار المفوضية األوروبية ليزيد
الموقف المرتبك لحكومة االحتالل.

األمنية قتلت عددا ً كبيرا ً من عناصر
«داعش» وحررت منطقة البو حياة،
وأمنت الطريق الرابط ما بين منطقة
ال��ب��غ��دادي ومنطقة حديثة غرب
مدينة الرمادي.
وأسفرت العملية عن االستيالء
على عدد كبير من األسلحة والعبوات
الناسفة والذخيرة التابعة للتنظيم.
ومع تحرير هذه المنطقة تواصل
القوات المشتركة العراقية تضييق
الخناق على «داع���ش» في مدينة
ال���رم���ادي وت��ت��ب��ع أس��ل��وب قضم
األرض ،فبعد اقتحامها للمحور
الغربي والشمالي للرمادي يتراجع
«داعش» إلى قلب المدينة.

هاموند يدعو ( ...تتمة �ص)9

تطبيق مواد االتهام على المتهم مؤكدا ً ما استندت إليه
النيابة من أدلة ثبوتية تدين المتهم فيما اقترفه من
جرم.
وأوض��ح القرشي أن للمتهم حق الطعن على الحكم
الصادر أم��ام محكمة االستئناف في المواعيد المقررة
قانونا ً إذا توفرت أسباب قانونية تحمله على ذلك ،كما
يسمح النظام القضائي البحريني بعد مرحلة الطعن
أمام االستئناف بالطعن أمام محكمة التمييز وهي من
الضمانات القانونية المكفولة ألي متهم.
وشهدت البحرين اضطرابات متقطعة منذ احتجاجات
حاشدة في  2011للمطالبة باإلصالح وب��دور أكبر في
الحكومة.
وتقول البحرين إن للمعارضة أجندة طائفية وإنها
مدعومة من إيران وهي تهمة تنفيها المعارضة.

وأضاف« :نحتاج للعمل مع السعوديين لضمان االلتزام
بالقوانين اإلنسانية  -ولدينا نظام لترخيص الصادرات
يمكنه الرد في حالة عدم االلتزام بالقوانين .سنجد بعد
ذلك أننا ال يمكننا ترخيص المزيد من شحنات األسلحة،
حسب تعبيره.
ميدانياً ،أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن الجيش واللجان
الشعبية سيطروا على جبل الصبر وعلى مقر مديرية
المسراخ في تعز.
ويعمل الجيش على التقدم باتجاه مركز مدينة تعز
لتضييق الخناق على عناصر القاعدة الموجودين في
جبهة الضباب.
وفي مأرب تتواصل المعارك العنيفة في صرواح حيث
أحبط الجيش واللجان هجمات جديدة لقوات التحالف
وقوات الرئيس هادي.
وفي السياق ،قال مصدر عسكري يمني إن قوة اإلسناد
المدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية دكت مخزن
معسكر مريس .وأضاف المصدر لوكالة األنباء اليمنية
سبأ ،أن ه��ذا المعسكر يستخدمه مرتزقة ال��ع��دوان من
ميلشيات اإلصالح والقاعدة في قصف المواطنين.

ناديا شحادة

وأوضح المصدر ،أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية
أصابت مخزن قذائف المدفعية بمعسكر مريس الذي
يستخدمه مرتزقة العدوان ومليشيات حزب اإلصالح
والقاعدة في قصف المواطنين ومواقع الجيش واللجان
الشعبية وتم تفجيره بالكامل مع إحراق إحدى الدبابات
المتمركزة في المعسكر.
على صعيد آخر ،تجمع المئات من المواطنين اليمنيين
أمام السفارة الروسية في صنعاء لتقديم الشكر إلى روسيا
على الدعم والمساعدات اإلنسانية التي قدمتها للشعب
اليمني في أزمته اإلنسانية بسبب الحرب.
وحمل المشاركون في التجمع الفتات تحمل عبارات
«ش��ك��را ً روس��ي��ا على كسر الحصار» وص���ورا ً للرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،فيما حمل أطفال الفتات تطالب
بإمدادات أساسية منها الماء والحليب والتي تشهد نقصا ً
بسبب القصف الذي تنفذه قوات التحالف العربي بقيادة
السعودية.
وطالب المشاركون أيضا ً بتشكيل لجنة دولية للتحقيق
في جرائم ضد اإلنسانية تسبب بها التحالف العربي بما
فيها قصف المستشفيات والمراكز الطبية.

محكمة �صهيونية ( ...تتمة �ص)9
من جهة أخرى ،كشفت وزارة الحرب الصهيونية وجهاز المخابرات العامة
الشاباك ،أول من أمس ،عن مقتل  12صهيونياً ،وإصابة  257بجروح بينهم
 37بين المتوسطة والخطيرة ،فيما أعلن بشكل رسمي تصنيف  19من الجنود
وأفراد الشرطة كمعاقين ،وذلك منذ اندالع انتفاضة القدس في األول من تشرين
األول الماضي.
وأفاد المركز الفلسطيني لإلعالم نقالً عن «صحيفة يديعوت أحرنوت» ،إن
جهاز الشاباك كشف عن تنفيذ الفلسطينيين  609عمليات دهس وطعن وإطالق
نار وإلقاء الزجاجات الحارقة خالل شهر واحد ،أسفرت عن مقتل  12صهيونياً،
وإصابة  257بجروح من بينهم  37إصابة بين متوسطة وخطيرة.
بدورها قالت القناة الصهيونية الثانية ،إن وزارة الحرب الصهيونية تعترف
بـ  19جنديا ً من جيش االحتالل وحرس الحدود والشرطة كمعاقين نتيجة
العمليات البطولية األخيرة ،منذ بداية شهر تشرين األول.
وتأتي اعترافات االحتالل هذه ،مع استمرار انتفاضة القدس لشهرها الثاني
على التوالي ،حيث تتسع رقعة مشاركة المدن والمحافظات في المواجهات
اليومية مع االحتالل.

مع�صوم :يريد العراقيون
�أن ي�شعروا ب�أنهم لي�سوا وحدهم
ح��دد رئيس الجمهورية الدكتور ف��ؤاد معصوم أمس،
«مطالب العراق» من الدول العربية والصديقة التي يجب
أن ترافق العمليات العسكرية التي تخوضها القوات األمنية
المشتركة لسحق عصابات «داعش» اإلرهابية.
وقال رئيس الجمهورية في القمة الرابعة للدول (العربية
– الالتينية) ،التي ألقاها أمام  44زعيما ً عربيا ً وأميركيا ً
جنوبيا ً إن «على الدول الصديقة والشقيقة ان تقف الى جنب
العراق سياسيا ً واقتصاديا ً وأمنياً».
وأضاف أن «العراقيين يريدون أن يشعروا أنهم ليسوا
وحدهم في هذه الحرب التي راح ضحيتها مئات اآلالف
من المدنيين وتشرد الماليين بسببها وأنفقت ثروات فيها
وتعطلت الكثير من فرص البناء والتقدم تحت ضغطها».
وح��ازت كلمة معصوم إش��ادة كبيرة من قبل الحضور،
ال سيما أنها ش��ددت على اهمية التعاون في القضاء على

قتال �شوارع ( ...تتمة �ص)9
وقال رئيس الفرع المحلي لحزب
الشعوب الديموقراطي ،عمر أونين،
إن «شهودا أف��ادوا بأن الشرطة هي
التي تطلق النار على الناس».
وكانت السلطات سمحت لوفد من
هذا الحزب بزيارة المناطق الخاضعة
لوقف إطالق النار.
وكانت مدينة جيزرة شهدت في
أيلول الماضي مواجهات مماثلة،
وأخ��ض��ع��ت لمنع ت��ج��ول ألك��ث��ر من
أسبوع .ولقي  21مدنيا ً مصرعهم،
بحسب منظمات غير حكومية في
المدينة ،في حين أك��دت السلطات
أن جميع القتلى من «اإلرهابيين».
وتقع جيزرة قرب الحدود السورية
والعراقية.
وتكشف ال��م��ع��ارك ف��ي سيلوان
وجيزرة الوجه الجديد للحرب بين

االرهاب ،عندما قال« :ال خيار لنا وللعالم سوى أن ننتصر،
وتعاوننا وتالحمنا ووقوفنا معا ً يختصر وقت المواجهة
ويقلل التضحيات فيها ويعجل بنهاية هذا الوباء اإلرهابي
الذي ال عاصم لبلد منه».
واختتمت قمة الرياض بإصدار بيان «دان جميع األعمال
اإلرهابية التي تستهدف ال��ع��راق ،والتي يقترفها تنظيم
«داع���ش» والمنظمات اإلره��اب��ي��ة األخ���رى ،وتورطها في
عمليات القتل والتهجير القسري لمكونات الشعب العراقي،
واستهدافهم على أساس ديني أو عرقي ،وتدمير اآلثار».
كما اكد رئيس الجمهورية خالل لقائه رئيس وزراء الكويت،
«ضرورة تقوية العالقات الثنائية بين العراق ودولة الكويت
وأهمية توسيعها في جميع الميادين» ،في وقت أبدى المبارك
استعداد بالده لتقديم جميع أشكال الدعم وبشكل متواصل
للعراق ،ال سيما في الحرب التي يخوضها ضد اإلرهاب.

أنقرة وح��زب العمال الكردستاني
التي أوقعت أكثر من  40ألف قتيل
منذ عام .1984
وي��ب��دو أن ال��م��ق��ات��ل��ي��ن األك����راد
يحاولون الدخول في حرب شوارع
ف��ي ب��ع��ض ال��م��دن ذات الغالبية
الكردية ،على أمل اندالع انتفاضة ضد
السلطات التركية .إال أن المدنيين هم
الذين يدفعون ثمن هذه السياسية
بشكل أساسي.
وال ت��ب��دي ال��س��ل��ط��ات التركية
أي م���رون���ة ت��ج��اه ح���زب ال��ع��م��ال
الكردستاني .وقال الرئيس التركي
رج���ب ط��ي��ب أردوغ������ان ،األس��ب��وع
الماضي« :ن��واص��ل معركتنا حتى
تلقي هذه المنظمة اإلرهابية السالح،
ويستسلم عناصرها ،أو يغادرون
األراضي التركية».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1أديب ومؤرخ لبناني راحل ،ضمير متصل
2 .2مرفأ أوسترالي ،سقطنا باإلمتحان
3 .3حرف أبجدي مخفف ،ألد ،والد (بالعامية)
4 .4أصونها ،طيور جارحة
5 .5أهم انهر سويسرا ،مدينة فرنسية ،عتب على
6 .6وشاح يوضع حول العنق ،نناصره
7 .7جزيرة بركانية في جزر أنتيل الصغرى ،طري الملمس
والحركة
8 .8ح ّل محل ،مرفأ في الهند
9 .9حفر البئر ،عاصمة أوروبية ،في الوقت الحالي
1010الوطن ،عائلة ،حرف أبجدي مخفف
1111أرشد ،كلمة للمدح والتعجب (موجهة لكم) ،قيّد
1212قائد السفينة ،تدريب

1 .1بلد سورية ،جوهر
2 .2قبيلة عربية بطن من هالل ،مقياس مساحة ،سارق
3 .3من األقارب ،مدينة بلجيكية
4 .4شهر مصري ،مدينة فرنسية
5 .5ن ّمقه ،مدينة إيطالية
6 .6أحد روافد نهر االردن ،أثنت على
7 .7سبيل ،يوافقا الرأي ،لإلستفهام
8 .8ركيزة ،ألبسنا اإلكليل ،طلب فعل األمر
9 .9نظهر ،فلوس
1010من أوجه القمر ،بيت
1111متكلما ً مكثرا ً النفي في حديثه ،يصاهر
1212يصلحان البناء ،حصلت على
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،895473612 ،463192578
،789621453 ،271856394
،526934187 ،134785269
،357269841 ،942518736
618347925

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ك��ون��ف��وش��ي��وس ،اي ) 2
البا ،ان اربور  ) 3ال ،تابوت ) 4
يزورا ،برلين  ) 5نير ،موالي ،رن
 ) 6يبرا ،وبخنا  ) 7رصدت ،لس،

يأوي  ) 8ار ،لفياتان  ) 9ديدون،
عن ،قبو  ) 10ناقد ،ايسن ) 11
ن��اس ،داهمونا  ) 12القد ،نس،
طب.
عموديا:
 ) 1كالينغراد ،ني  ) 2والزي،

صريفا  ) 3نب ،وريد ،سا  ) 4فاتر،
بتلون  ) 5اامر ،فنادق  ) 6شاب،
والي ،قاد  ) 7ينوبا ،ساعده ) 8
وات��رل��و ،ت��ن ،من  ) 9س��ر ،ليبيا،
اوس  ) 10بلي ،خانقين  ) 11او،
نرنو ،بساط  ) 12يرس ،نايلون.

 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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Les Profs 2
فيلم ك��وم�ي��دي ب�ط��ول��ة كيف
أدامز من إخراج بيار فرانيوس
الفال .مدة العرض  100دقيقة.
(.)ABC
Man Up
فيلم كوميدي بطولة سيمون
بيغ من إخراج بين بالمير .مدة
ال��ع��رض  88دق �ي �ق��ة (،ABC
فوكس).
Spectre
فيلم تشويق بطولة دانيال
كريغ من إخراج سام مينديس.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  148دق �ي �ق��ة.
(اب ��راج ،سينما سيتي ،امبير،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
The little Prince
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
راش �ي��ل م��اك ادام ��ز م��ن اخ��راج
م��ارك اوس�ب��ورن .مدة العرض
 108دقيقة ،ABC( .اب��راج،
سينما سيتي ،ديون ،سينمال،
فوكس).
Burnt
فيلم كوميدي بطولة برادلي
ك��وب��ر م��ن اخ ��راج ج��ون ويلز.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCاب��راج ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،اسباس).
The Program
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب�ط��ول��ة جيسي
ب�ل�ي�م��ون��ز م��ن اخ� ��راج ستيفان
ف� ��ري� ��رز .م� ��دة ال� �ع ��رض 103
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
س��ي��ن��م��ا س� �ي� �ت ��ي ،س��ي��ن��م��ال،
فوكس).

