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تعدّ د الإرهاب( ...تتمة �ص)9

الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

الروسية بإنجاز مهمة محددة تتمثل في
تقديم اإلسناد الجوي للجيش السوري خالل
الهجمات التي يشنها ،وأنه استنادا ً إلى ذلك،
فإن موعد إنهاء عمليتنا في سورية مرتهن
بإنجاز هذه المهمة حصراً.
وأك��د بوتين أن��ه تمت دراس���ة العملية
الجوية بشكل مكثف وجرى مسبقا ً احتساب
جميع المخاطر والتداعيات التي قد تترتب
عنها ،كما ج��رى تأمين جميع المتطلبات
المالية والفنية الالزمة لهذه العملية.
وفي السياق ،أشاد الكرملين بالنجاحات
االستراتيجية التي أحرزها الجيش السوري
في اآلونة األخيرة في معركته ضد اإلرهاب
بدعم الطيران الروسي.
وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحافي
باسم الرئيس ال��روس��ي «ي��واص��ل الجيش
السوري تقدمه بديناميكية إيجابية جداً،
ون��ح��ن ن��ع��رف ع��ن تحقيق العسكريين
السوريين نجاحات استراتيجية عديدة
خ�ل�ال األس��اب��ي��ع ال��م��اض��ي��ة» ،مضيفا ً أن
«التقدم مستمر بصورة فعالة ،بدعم الطيران
الروسي».
ال��ى ذل��ك ،نفت وزارة ال��دف��اع الروسية
م��زاع��م ح��ول نشر منظومة «إس»400 -
ال��م��ض��ادة للجو ف��ي س��وري��ة ،لكنها أك��دت
توسيع عمليات سالح الجو الروسي ضد
اإلرهابيين.
وقال اللواء إيغور كوناشينكوف الناطق
باسم ال��وزارة أن الطيران الحربي الروسي
نفذ خالل اليومين الماضيين  107طلعات
قتالية ،دمر خاللها  289موقعا ً لإلرهابيين.
وأوض��ح كوناشينكوف أن س�لاح الجو
الروسي يوسع نطاق عملياته في سورية ،إذ
استهدفت الغارات خالل اليومين الماضيين

مواقع اإلرهابيين في  8محافظات سورية
هي حلب ودمشق وإدلب والالذقية وحماة
ودرعا وحمص ودير الزور.
و أك��د أن ال��غ��ارات أس��ف��رت ع��ن تدمير
 34مركز قيادة وإدارة عمليات لعصابات
إرهابية ،و 16مخزنا ً للذخيرة وال��وق��ود،
وورشتين إلنتاج الذخيرة ،و 3قواعد لتدريب
اإلرهابين ،و 50مركز إسناد فيها أسلحة
ومعدات قتالية و 184موقعا ً محصنا ً وموقع
دفاع لإلرهابيين.
كوناشينكوف أوض��ح أن قاذفة روسية
من طراز «سو »34 -كانت تقوم بالمناوبة

القتالية في أج��وء ري��ف دي��ر ال���زور ،دمرت
قافلة شاحنات لتنظيم «داعش» كانت تقل
كميات كبيرة من النفط الخام إلى العراق،
وذلك في محيط بلدة الميادين.
وفي ريف درع��ا رمت قاذفة «س��و»34 -
قنبلة خارقة للتحصينات من طراز بيتاب-
 500لتدمير مخزن للذخيرة مجهز تحت
األرض قرب بلدة جاسم ،حيث تستخدمه
عصابات تابعة لتنظيم «داعش».
واس��ت��ه��دف��ت ط���ائ���رات روس��ي��ة مخزن
للذخيرة في ري��ف دمشق ،بعد أن سجلت
وسائل المراقبة الروسية توريد صواريخ إلى

بدء تحرير( ...تتمة �ص)9
وكانت ق��وات كردية قد دخلت البلدة وب��دأت في تعقب
مسلحي التنظيم ،وذلك بعد يوم من بدء هجوم بغية استعادة
السيطرة على البلدة.
وأع��ل��ن مجلس األم���ن ال��ك��ردي ف��ي ت��غ��ري��دة على موقع
«تويتر» أن القوات الكردية دخلت البلدة الجمعة «من جميع
االتجاهات».
وتدعم غارات التحالف الدولي  -بقيادة الواليات المتحدة -
مسعى األكراد الستعادة البلدة.
وف��ي غضون ذل��ك ،ق��ال الجيش العراقي إن��ه ب��دأ هجوما ً
الستعادة مدينة الرمادي الغربية من سيطرة تنظيم «داعش».
وقال ناطق إعالمي باسم الجيش العراقي إن الهجوم يجري
«من محاور الشمال والغرب والجنوب الغربي بدعم جوي»
بحسب قناة «العراقية» شبه الرسمية.
وأشارت تقديرات كردية إلى أن نحو  600مسلح من التنظيم
كانوا في المدينة قبل بدء الهجوم لكن ما بين  60و 70مسلحا ً

منهم قتلوا في الغارات الجوية.
وكانت بلدة سنجار سقطت في أيدي تنظيم «داعش» في آب
 2014بعدما استولى عناصر التنظيم المتشدد على الموصل
ثاني كبريات مدن العراق.
واستهدف مسلحو التنظيم آالف األفراد ممن ينتمون لألقلية
األيزيدية التي تعيش هناك ،وذلك من خالل حملة من القتل
واالستعباد واالغتصاب.
وف��ي سياق أمني آخ��ر ،أف��ادت مصادر أمنية وطبية في
العاصمة العراقية بغداد ظهر أمس ،بمقتل  17وإصابة 32
آخرين بجروح ،جميعهم من المدنيين ،في تفجير انتحاري
بحزام ناسف استهدف خيمة عزاء ألحد قتلى الحشد الشعبي
في منطقة حي العامل جنوب غربي بغداد.
وك��ان  3مدنيين قتلوا وج��رح  9آخ��رون مثلهم بانفجار
عبوتين ناسفتين بالقرب من حسينية «بقية الله» في مدينة
الصدر شرق بغداد بحسب المصادر نفسها.

وكشف كوناشينكوف نقالً عن معلومات
مركز التنسيق المعلوماتي في بغداد ،أن قادة
العصابات اإلرهابية في الالذقية تلقوا أوامر
من قيادة تنظيماتهم بالعمل ف��ورا ً على نقل
جميع الممتلكات الثمينة واألسلحة الحديثة
إل��ى داخ���ل األراض����ي الخاضعة لسيطرة
اإلرهابيين.
وف��ي محافظتي إدل��ب وحماة استهدفت
طائرات روسية مواقع لـ «جبهة النصرة»،
بما في ذلك مخزن كبير للذخيرة في بلدة
اللطامنة وورشة لتصنيع قذائف صاروخية
وعبوات ناسفة في محيط معرة النعمان.
ميدانياً ،وس��ع الجيش ال��س��وري نطاق
سيطرته في ري��ف حلب الجنوبي الغربي
وأصبحت قواته على بعد أق��ل من  20كم
من بلدة الفوعة المحاصرة في ريف ادلب
المحاذي لريف محافظة حلب.
وقد تمكن الجيش أمس من السيطرة على
ت��ل حدية بريف حلب الجنوبي ،وبلدتي
بانص ورسم الصهريج جنوب غرب العيس،
وعلى تل باجر وتليالت ومريودة وخربة
الكوسا بالريف الجنوبي الغربي لحلب.
الجيش السوري استعاد خالل عملياته
 341كيلومترا ً من مجموع مناطق ريف حلب
الجنوبي التي يسيطر عليها المسلحون
وبات يشرف بالنار على أوتستراد حلب –
دمشق الدولي.
وقالت مصادر ميدانية أن حركة نزوح
كبيرة لعائالت المسلحين من بلدة الزربة
جنوب حلب وسراقب شرق إدلب تتم باتجاه
الحدود التركية ،في حين بدأت وحادت الجيش
السوري بمحاصرة خان طومان معقل مسلحي
«جبهة النصرة» و«أحرار الشام» الرئيس في
الريف الجنوبي الغربي لحلب.

هذه المنشآت استعدادا الستئناف عمليات
قصف أحياء العاصمة.
كما تمكنت ط��ائ��رات روس��ي��ة م��ن تدمير
مجموعة م��ن ال��م��درع��ات لتنظيم «جبهة
النصرة» قرب بلدة رسم عبود في ريف حلب،
وأوضح كوناشينكوف أن الغارات الروسية
أسفرت عن تدمير دبابتين و 3مدرعات و4
سيارات مجهزة بالرشاشات الثقيلة.
كما كثفت الطائرات الروسية غاراتها على
مواقع اإلرهابيين في ريف الالذقية ،إذ دمرت
مركز قيادة ومراقبة لتنظيم «جبهة النصرة»
في قرية كدين.

العراق 16 :قتي ًال في ا�شتباكات بين البي�شمركة
وقوات الح�شد التركماني �شمال البالد

مسؤولين تونسيين مجاالت التعاون اإلستراتيجي
الذي تم إطالقه لدعم الديمقراطية الناشئة.
من جهة أخرى ،أكد ويليام براونفيلد مساعد وزير
الخارجية األميركي أن إدارة بالده ستستمر في دعمها
اللوجستي لتونس وتجهيز األمن بالمعدات والتدريب
«لمجابهة ك��ل ال��ت��ه��دي��دات وال��م��خ��اط��ر» .وأض��اف
في المؤتمر المشترك مع الغرسلي أن «المعدات
والتجهيزات التي زودت بها أميركا أجهزة األمن

الجي�ش الليبي ي�ستهدف تجمعات «داع�ش» في بنغازي
القوات البرية تجمعاتهم بالمدفعية الثقيلة».
من جهة أخرى ،قتل عنصر من وحدة الهندسة العسكرية
وأصيب اثنان آخ��ران من بينهم ضابط برتبة نقيب إثر
انفجار لغم داخل منزل في مدينة بنغازي خالل عمليات
تمشيط في محوري الليثي وسيدي فرج.
وكان الجيش الليبي أطلق في  20أيلول الماضي عملية
عسكرية جديدة بهدف تحرير أحياء بنغازي التي ما زال
إرهابيو تنظيم «داع��ش» والتنظيمات المتطرفة األخرى
تعيث فيها فسادا ً وتخريبا ً وقتالً .

استهدفت المقاتالت الحربية والقوات البرية التابعة
للجيش الليبي أوكار وتجمعات تنظيم «داعش» اإلرهابي
في محوري الليثي وبوعطني في مدينة بنغازي شرق
البالد.
وقال الناطق باسم القوات الخاصة الليبية «الصاعقة»
العقيد ميلود الزويفي في تصريح اليوم إن «المقاتالت
الحربية التابعة لسالح الجو الليبي شنت غارات جوية
واستهدفت منزال ً يتحصن فيه إرهابيون من «داعش» كما
استهدفت تجمعات أخ��رى للتنظيم في حين استهدفت

فاديا مطر

مقتل جندي ( ...تتمة �ص)9
فلسطينيا ً حاول تنفيذ عملية طعن على الحاجز العسكري شمال بيت لحم ،مشيرة
الى أن المنف َذ تمكن من الفرار من المعبر.
وفي السياق ،قتل مستوطنان جراء إطالق الرصاص على سيارتهما قرب
مستوطنة عنيئيل في الخليل وفق ما ذكرت وسائل إعالم العدو.

مو�سكو توقف( ...تتمة �ص)9
وباشرت قوات األمن بتمشيط المنطقتين بحثا ً عن الجناة أو عن أية عبوات
ناسفة أخرى تم زرعها في أماكن قريبة.
على صعيد آخ���ر ،ق��ال��ت إدارة م��ط��ار دوم��ودي��دوف��و ف��ي موسكو إنها
تلقت ب��رق��ي��ة م��ن ال��وك��ال��ة ال��ف��ي��درال��ي��ة ال��روس��ي��ة للنقل ال��ج��وي بحظر
رح�ل�ات ش��رك��ة «م��ص��ر ل��ل��ط��ي��ران» إل���ى روس��ي��ا ب����دءا ً م��ن ال��ي��وم السبت.
وأكد مركز اتصال شركة «مصر للطيران» في تصريح لوكالة «نوفوستي» أن
آلية حجز تذاكر الرحالت إلى موسكو أوقفت.
وكانت شركة «مصر للطيران» قد أعلنت أنها تدرس إمكانية زي��ادة عدد
رحالتها إلى روسيا ،وذلك بعد تعليق تحليق الطائرات الروسية إلى مصر في
الـ 6من تشرين الثاني ،حتى صدور نتائج التحقيق في كارثة الطائرة الروسية
التي تحطمت في سيناء يوم  31من تشرين األول الماضي.
من جهة أخ��رى ،أعلنت كبرى شركات الطيران الروسية «إيروفلوت» أنها
ستوقف تدريجيا ً رحالتها الجوية بين روسيا ومصر اعتبارا ً من  1كانون األول.
وقالت الشركة ،أمس ،إن «إيروفلوت» ستقليص برنامج الرحالت الجوية
بين موسكو ومصر تدريجيا ً حتى نهاية الجدول الشتوي ،أي حتى  27آذار من
عام .2016

تون�س� :إن�شاء( ...تتمة �ص)9
التونسي كانت ناجعة في عملتي ب��اردو وسوسة
اإلرهابيتين من خالل التدخل السريع».
وفي  18آذار الماضي استهدف مسلحان متحف
ب��اردو في العاصمة تونس ،ما أسفر عن مقتل 24
شخصا ً بينهم  21سائحا ً أجنبياً .وفي حزيران من
العـام نفسـه استهـدف هجـوم آخ��ر أح��د الفنادق
بمدينة سـوسـة ،ما أسـفر عـن مقتـل  38سائحـا ً
أجنبيا ً.

كداعم وحاضن للمقاومة ومحورها التي يريد المشروع الصهيو ـ أميركي
استهدافها كقوة مضافة لمحور المقاومة األس��اس��ي ال��ذي فشل المشروع
الصهيـوني في استهـدافه مـن طهـران إل��ى بغـداد إل��ى دمشـق إل��ى بيروت.
التنظيم اإلرهابي الذي تب ّنى العملية اإلرهابية هو األداة الحادّة التي تتفنن
بالقتال ،وبالقتال يتصدّر فشلها االستعراضي «الهوليودي» من حرق وغرق وذبح
ودهس بالدبابات وغيرها من فنون اإلرهاب الدموي الذي اشتهر به على مساحات
المنطقة العربية ،في محاولة ل��درء الفشل ال��ذي وقعت فيه هذه التنظيمات
اإلرهابية بالوكالة عن الصهيونية العالمية والرجعية العربية في التأثير يوما ً
على سير العمليات العسكرية لمكافحة اإلرهاب في سورية والعراق ولبنان ،والتي
يساند الحلفاء فيها محور المقاومة ،والتي أوقعت التنظيمات اإلرهابية في تها ٍو
عسكري دراماتيكي بنى فشله على ما استقرت عليه التداعيات الداخلية األخيرة
في فلسطين المحتلة التي يواجهها الكيان الصهيوني ،ومزيج التداخل الشائك
السلطوي مع الشارع التركي في تركيا ،ومتاعب تراكم أخطاء «آل سعود» إقليميا ً
ودوليا ً بعد فشل التنظيم اإلرهابي في جدوى الترهيب واالستعراض الدموي في
إحداث فارق في سير المعارك الجارية بعد تحرير مطار كويرس العسكري وتحرير
مدينة الحاضر واالستيالء على تلة «العيس» االستراتيجية وإحكام السيطرة على
مزارع وقرى عدة في ريف حلب الجنوبي والتقدم العسكري في ريف دمشق ودرعا
والقنيطرة الذي كبّد اإلرهابيين خسائر فادحة في العدد والعتاد ،وما تلقته القاعدة
اإلرهابية في العراق من انكسارات في التقدم العسكري بعد التقدم العراقي نحو
مدينة الرمادي من ثالثة محاور وقطع طرق اإلمداد األساسية لتنظيم «داعش»
في نينوى واإلعالن عن تحرير  150كيلومترا ً مربعا ً من أراضي قضاء سنجار
مع االستمرار بالتقدم نحو تحرير كامل أراضي المدينة ،كما كانت قد أعلنت قيادة
العمليات المشتركة العراقية في  12تشرين الثاني الحالي.
الترابط بين ما يُثبّته محور المقاومة من نقاط ارتكاز تدعم المسارات العسكرية
على كل الجبهات ،تبقى الجهة اللبنانية هي المرشحة لفرض الضغط باستهداف
المدنيين ،على أم��ل حسابات غير محسوبة بنتائجها ،تعتمدها التنظيمات
التكفيرية المدعومة إقليميا ً ودوليا ً على «البالطة اللبنانية» العسكرية والسياسية.
وهو ما عبّرت عنه قيادة حزب الله أمس ( 13الحالي) بعد التفجير اإلرهابي في
«برج البراجنة» بأن المعركة مع اإلرهابيين مستمرة وطويلة ،فهو ما يفسر دموية
اإلرهاب التي يجب أن تكون حافزا ً للتالحم الوطني ورمي التناحرات والمزايدات
السياسية خارجا ً والكف عن التعامي في ما يخص أمن الوطن الواحد ،بكل
مساحاته الجغرافية والديموغرافية ،فاإلرهاب متعدد األشكال والمجرم واحد!!..؟

ذك��رت مصادر أمنية ومسؤولون
محليون أن اشتباكات بين ق��وات
كردية وأخرى تابعة للحشد الشعبي
قطعت طريقا ً استراتيجيا ً يربط بغداد
بمدينة كركوك النفطية في الشمال.
وق��ال��ت م��ص��ادر أمنية وطبية إن
مواجهات بين قوات الحشد الشحبي
التركمانية وقوات البيشمركة الكردية
في مدينة طوزخورماتو ،التي تقع
ع��ل��ى ب��ع��د  175ك��ي��ل��وم��ت��را ً شمال
العاصمة بغداد خلفت  16قتيالً بينهم
 5مدنيين.
وقال مسؤولون أمنيون إن االشتباك
بدأ حين سعى مقاتلون من الحشد
الشعبي إل��ى السيطرة على نقطة
تفتيش جنوب طوزخورماتو تسيطر

عليها قوات البيشمركة الكردية.
وذك��رت مصادر أمنية وطبية أنه
حين نقل القتلى والمصابون وهم كثر
إلى مستشفى في وسط طوزخورماتو
اش��ت��ب��ك م��ق��ات��ل��ون م��ن ال��ح��ش��د مع
البيشمركة والشرطة السرية الكردية
التي تعرف باسم األسايش.
وأضافت المصادر األمنية أن قوات
البيشمركة قطعت الطريق المؤدية
للشمال من طوزخورماتو إلى كركوك
بينما أوقفت ق��وات الحشد الشعبي
حركة السير على الطريق المؤدي
جنوبا ً إلى بغداد.
وق��ال حسن بريم وه��و عضو في
حزب االتحاد الوطني الكردستاني:
«ال��ش��وارع خالية ،والمدينة فارغة

م��ن سكانها ،ويمكن س��م��اع إط�لاق
الرصاص في أحياء عديدة».
وق��ال��ت م��ص��ادر أمنية وطبية إن
العنف في المستشفى ومحيطه أدى
إل��ى مقتل  5مدنيين إض��اف��ة إل��ى 3
من قوات البيشمركة و 4من الحشد
الشعبي.
وه��دأت االشتباكات عند الغروب
لكن سكانا قالوا إن قناصة ما زالوا في
مواقعهم وإن التوتر ما زال يخيم على
المنطقة.
وقالت مصادر أمنية ومسؤولون
محليون إن ق��ادة من ق��وات الحشد
الشعبي والبيشمركة اجتمعوا في
مبنى تابع لبلدية المدينة في محاولة
لوقف القتال.

عائلة ال�ضابط( ...تتمة �ص)9
وقال شقيقه أشرف أبو زيد إن حياة شقيقه مقسمة بين المسجد والبيت
والعمل وإنه يعمل في مركز التدريب بالموقر منذ عام كامل .وقالت أسرة الضابط
أنور عن أن اشتباكا ً حدث ،محملة أطرافا ً أميركية مسؤولية مقتل ولدها مشيرة
إلى ظروف غامضة وأنها استمعت حتى اآلن لـ  3روايات متناقضة ،ومؤكدة
إصرارها على معرفة حقيقة ما حدث.
وكانت عائلة الضابط أنور قد رفضت تسلم جثة ابنها لكنها عادت عن ذلك
وتسلمتها األربعاء الماضي وباشرت بإجراءات الدفن ،وأعلنت إقامة عزاء
للشهيد أنور  3أيام.
ولم تقدم العائلة أدلة أو قرائن جديدة على ما روته لكن الرأي العام ما زال
بانتظار تفاصيل األحداث.
من جهتها قالت مصادر مسؤولة أن نتائج التحقيق لن تعلن أول من أمس،
كما كان متوقعا ً .

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مرفأ مغربي على األطلسي
2 .2ندم ،قلب ،رجاءنا
3 .3مدينة أميركية في مساشوستس ،حرف جر
4 .4متشابهان ،متشابهان ،بدنهما
5 .5قبيح المظهر ،مذاهب
6 .6عاصمة ترانسكاي ،أثنت على
7 .7أسكن برفقتها ،جوهر
8 .8أعطي الرشوة ،ضمير منفصل
9 .9للتفسير ،أنثى الحمار ،نوتة موسيقية
1010الجود ،ترافقه
1111للنفي ،من الخضراوات
1212وافقي الرأي ،يهرب ،غزال

1 .1من أعظم شعراء الهند قديماً ،أداة إستثناء
2 .2سكان المناطق القطبية في أميركا الشمالية ،مدينة
أميركية
3 .3سيد آلهة عند اليونان ،يسايرك بالحديث
4 .4بحيرة مالحة وسط التبت ،وجهة نظر
5 .5أدركا الشيء ،متشابهان ،رجاء
6 .6أجابت النداء ،إعتمدت على ،نوتة موسيقية
7 .7ضمير ،أهلك
8 .8مدينة فرنسية ،مدينة ألمانية
9 .9لإلستفهام ،مرفأ في الهند ،حرف عطف
1010السيف ،اإللحاد
1111نشي ،حاجز ،أحد الوالدين
1212للندء ،إخفيا األمر ،ه ّد البناء
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،457318962 ،863249157
،729483516 ،912657384
،584961273 ،136725849
،345196728 ،278534691
691872435

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ج��رج��ي زي�����دان ،ن��ا ) 2
سيدني ،رسبنا  ) 3را ،انجب ،بي
 ) 4احميها ،كواسر  ) 5ار ،ليل ،الم
 ) 6شال ،نواليه  ) 7غرينادين،

لين  ) 8ن���اب ،دام���ان  ) 9رس،
روما ،االن  ) 10البلد ،ال ،سا 11
) دل ،ويحكم ،كبل  ) 12رب��ان،
تمرين.
عموديا:
 ) 1جسر الشغور ،در  ) 2رياح،

ار ،سالب  ) 3جد ،مالين  ) 4يناير،
ن��ارب��ون  ) 5زي��ن��ه ،ن��اب��ول��ي ) 6
ج��ال��ود ،مدحت  ) 7درب ،يايدا،
كم  ) 8اس ،كللنا ،امر  ) 9نبدو،
مال  ) 10الهالل ،كن  ) 11نابسا،
يناسب  ) 12يرمان ،نالت.

 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).

