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كما أع��رب ع��ن أمله ف��ي إط�لاق دول العشرين عمالً
مشتركا ً لقطع التمويل عن تنظيم «داعش» ،وضمان أن هذا
التعاون لن يتأثر بأي طموحات جيوسياسية آنية ،مشددا ً
على ضرورة أن يركز الجميع على «الهدف الرئيسي وهو
وضع حد لطموحات «داعش» التوسعية ،وزعزعة قاعدته
المالية والمادية والقضاء على هذا التنظيم اإلرهابي في
نهاية المطاف».
الى ذلك ،أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فالديمير
بوتين بحث مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان هاتفيا ً العملية الروسية في سورية وجهود موسكو
لتحريك عملية تسوية األزمة السورية.
الى ذلك ،دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند أمس
إلى تشكيل تحالف واسع لتوجيه ضربات حاسمة ضد
«داعش» واإلرهاب ،الفتا ً إلى أن األمر يتعلق بتنظيم يهدد
العالم كله وليس بلدا ً محدداً.
وأض��اف هوالند في اجتماع رؤس��اء بلدية فرنسا أن
«اإلرهابيين أرادوا إدخال فرنسا في الظالمية والخوف من
خالل استهداف القيم الكونية التي تدافع عنها» ،ورأى أنه
من الواجب حماية الشعب الفرنسي ،الفتا ً إلى أنه سيجري
تعزيز القوات األمنية في البلديات على امتداد فرنسا.
وكان الطيران الحربي الروسي والفرنسي قد استهدف
بتعاون جوي مشترك ،يومي االثنين والثالثاء ،عشرات
المواقع التابعة إلرهابيي تنظيم «داعش» في أحياء مدينة
الرقة السورية.
وب���دأت ع��ش��رات ع��وائ��ل ق��ي��ادات وعناصر التنظيم
االرهابي ،معظمهم من جنسيات عربية وأجنبية ،بالهروب
من المدينة ،بحسب ما أف��ادت «د ب ا» نقالً عن نشطاء
المعارضة السورية.
وأفاد النشطاء أمس أن العوائل النازحة توجهت إلى
مدينة الموصل العراقية باعتبار أن الرقة لم تعد آمنة،
والموصل أكثر أمناً ،كما نقلت وكالة «أ ف ب» لألنباء عن
ناشطين سوريين أن  33عنصرا ً على األقل من التنظيم
قتلوا في الغارات الفرنسية الروسية.
وفي شأن متصل ،أعلن رئيس إدارة العمليات في هيئة
األرك��ان العامة للقوات المسلحة الروسية أن المقاتالت
الروسية في سورية دم��رت نحو  500صهريج محملة
بالنفط تابعة لـ»داعش» كانت متجهة من سورية الى
العراق.
وبين الفريق األول أندريه كارتابولوف أن الشاحنات
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التي تم تدميرها خالل أي��ام عدة كانت تنقل النفط الى
العراق لتكريره ،مؤكدا ً بدء المقاتالت الروسية «صيدا ً
حراً» لناقالت النفط التابعة للتنظيم اإلرهابي ،قائالً« :أريد
التأكيد أنه تم اليوم اتخاذ قرار انطلقت بموجبه الطائرات
الحربية الروسية الى ما يسمى بالصيد الحر للصهاريج
التي تنقل المشتقات النفطية لإلرهابيين في المناطق
الخاضعة لسيطرة داعش».
وأض���اف المسؤول ال��روس��ي أن «داع���ش وغ��ي��ره من
التنظيمات المتطرفة أنشأ في األعوام األخيرة بالمناطق
الخاضعة له ما يسمى بـ»أنبوب النفط على اإلطارات»،
موضحا ً أن مئات الشاحنات (الصهاريج) تنقل آالف
أطنان النفط الى (من سورية) العراق لتكريره ،ما يعتبر
أحد موارد التمويل األساسية للتنظيم اإلرهابي.
وأطلع رئيس إدارة العمليات الصحفيين على صور
تبين مئات شاحنات النفط متوقفة ضمن قافلة استعدادا ً
لالنطالق ،معتبرا ً تدمير نحو  500شاحنة بأنه «خفض
بشكل كبير إمكانات المسلحين في التصدير غير الشرعي
لمشتقات النفط ،وبالتالي دخلهم من تهريب النفط».
في غضون ذلك ،شن سالح الجو الروسي سلسلة غارات
على مواقع «داعش» في محافظات الرقة ودير الزور وحلب
وإدلب السورية.
وقال كارتابالوف في المؤتمر الصحافي إن «القوات
الجوية الروسية شنت ال��ي��وم ف��ي الساعة  5صباحا ً
بتوقيت موسكو سلسلة ثانية من الضربات المكثفة على
مواقع المجموعات اإلرهابية في األراضي السورية».
وأوضح أن مجموعة من قاذفات « »Tu-22M3بعيدة
المدى نفذت غارات على مواقع «طاعش» في محافظتي
الرقة ودير الزور ،مستهدفة مستودعات الذخائر واألسلحة
والمعدات العسكرية ومخيمات تدريب المسلحين ،فضالً
عن مصانع خاصة بإنتاج المتفجرات ،بعد ما أطلقت
الطائرات حامالت الصواريخ « »Tu-160االستراتيجية
 12صاروخا ً إلى مواقع التنظيم في محافظتي حلب
وإدلب.
وأش��ار الفريق األول الروسي إلى أنه من المخطط أن
ينفذ س�لاح الجو الروسي  100طلعة في غضون يوم
األربعاء ،نفذت منها حتى الساعة  16.00بتوقيت موسكو
 ،59معلنا ً أن الضربات الروسية أدت إلى تدمير ثالثة
مراكز تابعة للقيادة العسكرية ومستودعي ذخائر ومخيم
لتدريب المسلحين.

وفي هذا السياق ،أعلن بيان ثان صدر عن البعثة أن فريق كوبلر سيضم الجنرال
باولو سيرا بصفة «مستشار للممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة حول
مسائل قطاع األمن ذات الصلة بعملية الحوار».
ويملك الجنرال اإليطالي سيرا بحسب البيان «خدمة عسكرية واسعة ومتميزة
وخبرة واسعة النطاق في عمليات السالم المتعددة الجنسيات» ،حيث عمل قائدا ً
لقوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» من  2012إلى .2014
ويخلف كوبلر الدبلوماسي اإلسباني برناردينو ليون الذي عمل منذ تسلم مهامه
في آب  2014على إعادة توحيد السلطة السياسية في هذا البلد الغني بالنفط.
وقدمت بعثة األمم المتحدة خالل فترة عمل ليون إلى طرفي النزاع مسودة اتفاق
سياسي شامل يهدف إلى إدخال البالد في مرحلة انتقالية لعامين تبدأ بتشكيل
حكومة وفاق وطني ومجلس رئاسي.
لكن الطرفين رفضا التوقيع على مسودة االتفاق بفعل الخالفات داخل معسكري
كل منهما ،وسط اتهامات وجهت الى ليون باالنحياز وعدم النزاهة ،خصوصا ً
بعدما تفاوض وواف��ق على تسلم منصب المدير العام في «أكاديمية اإلم��ارات
الدبلوماسية» حين كان ال يزال في منصبه على راس بعثة األمم المتحدة.
لكن وعلى الرغم من كل هذه االنتقادات ،شدد كوبلر على أن «البناء على ما تم
إنجازه لغاية اآلن هو السبيل للمضي قدماً» ،مضيفا ً «إنني عازم على االستناد إلى
الزخم الحالي إلقرار االتفاق السياسي الليبي في المستقبل القريب».
وقال الدبلوماسي األلماني أنه سيقوم «خالل األيام القليلة المقبلة باالستماع إلى
أعضاء الحوار السياسي ومجلس الرئاسة المقترح ،إضافة إلى غيرهم من الشركاء
الليبيين ،وذلك لمعالجة العدد الصغير المتبقي من القضايا العالقة وانجازها».
وأكد أن مهمته ستقوم على «عدم التحيز والحفاظ على سيادة ليبيا وسالمة
أراضيها واستقاللها».

المغرب :تنديد بم�شاركة «�إ�سرائيليين»
في م�ؤتمر علمي في الرباط
نددت مجموعة العمل الوطنية من
أجل فلسطين في المغرب بمشاركة
عشرة علماء «إسرائيليين» في مؤتمر
علمي في الرباط عقد االثنين الماضي،
يتعلق بالبحث العلمي والتكنولوجيا
في منطقة الشرق األوس��ط وشمال
أفريقيا.
ويعتبر اللقاء ال���دورة السابعة
ل��م��ب��ادرة مالطا التي انطلقت عام
 ،2001وتهدف إلى تحويل العلوم
والتكنولوجيا إلى «جسر» للسالم،
ي��ت��ج��اوز ال��ص��راع��ات وال��خ�لاف��ات
اإلقليمية ،إل��ى البحث ع��ن حلول
م��ش��ت��رك��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة
والمناخية والبيئية التي تواجهها

شعوب المنطقة ،وهو األسلوب الذي
يرى فيه بعض القوميين والمناصرين
للقضية الفلسطينية تطبيعا ً غير
مباشر مع الكيان الصهيوني.
ورأت المجموعة في بيان أن «هذه
الخطوة غاية في االستفزاز للشعب
المغربي ولمشاعره تجاه قضية
فلسطين ،ولرفضه الجماعي للتطبيع
مع العدو الصهيوني ،ومناهضته
للعدوان المسلط على شعب فلسطين
وعلى القدس واألقصى».
ودانت المجموعة أشكال خطوات
التطبيع كافة ،معتبرة أن حضور
وزير التربية الوطنية في هذا المنتدى
مسألة خطيرة للغاية تناقض موقف
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المغاربة.
واستغربت المجموعة كيف أن
«خ��دام صهيون بالمغرب يصرون
على الهرولة التطبيعية الرخيصة
نحو أح��ض��ان ال��ك��ي��ان الصهيوني
وممثليه وتنظيم الملتقيات التطبيعية
المستفزة لشعور ومواقف المغاربة»،
وف��ق تعبيرها .وج���ددت مطالبتها
بتفعيل م��ق��ت��رح ت��ج��ري��م التطبيع
ال��ذي وقعته ف��رق برلمانية كبيرة
بالبرلمان المغربي ،وال��ذي طالبت
بإقراره بعض الهيئات السياسية
والمدنية والحقوقية والشبابية
المغربية ،مؤكدة الخطورة البالغة
التي أصبح يمثلها تنامي ظاهرة

التطبيع على المجتمع والدولة واألمن
القومي المغربي واإلقليمي ،من خالل
االخ���ت���راق ال��ص��ه��ي��ون��ي لشبكات
معروفة بارتباطاتها االستخبارية
الخطيرة بالمغرب ،لخلق كيانات
طائفية عرقية تحت عناوين إثنية
من شأنها إشعال المنطقة وإدخالها
ف��ي ف��وض��ى ع��ارم��ة مثلما ه��و جار
بالمشرق العربي.
ودق��ت المجموعة ناقوس خطر
التطبيع منبهة الحكومة والدولة
المغربية إلى «المنزلق الخطير الذي
أصبح يشكله التغلغل الصهيوني
بالوطن وال��ج��وار» ،خصوصا ً مع
نموذج ما يسمى بكيان «رئاسة
حكومة القبايل» .كما نبهت من
«خ��ط��ورت��ه االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة على
األم��ن القومي الوطني واإلقليمي
واتجاهه نحو التقسيم الجغرافي
بالسالح ل��دول��ة ال��ج��زائ��ر ،م��ع ما
يستتبعه ذلك من فوضى إقليمية
تشكل مرتعا ً لإلرهاب المصنوع
في دوائر المخابرات الصهيونية»،
معتبرة أن ذلك «يفتح آفاقا ً واسعة
لمنطق دع��اة التقسيم واالنفصال
في بالدنا».
ت��ج��در اإلش���ارة إل��ى أن المؤتمر
تنظمه مؤسسة «مالطا للمؤتمرات»
وبرعاية أربع سفارات غربية لكل من
الواليات المتحدة األميركية وبريطانيا
وفنلندا والنرويج ،بمشاركة  13دولة
عربية وكل من إيران وتركيا والكيان
الصهيوني.

ال��دول��ي ف��ي م��واج��ه��ة اإلره����اب،
خاصة أن المرحلة الحالية تفرض
أك��ث��ر م��ن أي وق��ت مضى أهمية
تضافر ج��ه��ود البلدين م��ع�ا ً من
خالل مقاربة دولية شاملة تضمن
اتخاذ إج���راءات حاسمة ورادع��ة
ضد قوى التطرف واإلره��اب التي
باتت تستهدف دول العالم كافة
من دون تفريق».
وأع���رب عبدالفتاح السيسي
ع��ن تفهم م��ص��ر وشعبها لأللم
ال��ذي يشعر به الشعب الروسي
ال��ص��دي��ق ج����راء ح����ادث سقوط
الطائرة الروسية ،منوها بالتعاون
الذي تبديه السلطات المصرية مع
السلطات الروسية المعنية في
كافة مراحل التحقيق للوقوف على
المالبسات والتفاصيل كافة التي
تحيط بهذا الحادث.
وغ����ادر ن��ح��و  90أل���ف سائح
روس��ي األراض���ي المصرية على
خلفية ح��ادث الطائرة المنكوبة
في سيناء ،حيث ق��ررت روسيا،
التي يشكل مواطنوها نحو 31
في المئة من إجمالي عدد السياح
الذين زاروا مصر ،بعد الحادث
تعليق الرحالت الجوية إلى مصر،
وتأمين ع��ودة سياحها من هناك
إلى روسيا.
وأعلنت وزارة النقل الروسية
أنه يتوجب تأمين عودة السياح
الروس المتبقين في مصر والذين
يبلغ عددهم  2500سائح ،وذلك
م��ن أص��ل ق��راب��ة  90أل��ف مواطن
روسي كانوا يقضون إجازاتهم في
مصر.

وفي السياق ،شدد االتحاد األوروب��ي على أن الحل
لألزمة في اليمن يجب أن يكون سياسيا ً ويحافظ على
وحدة وسيادة واستقالل وسالمة أراضي اليمن مؤكدا ً
دعمه القوي لجهود األمين العام لألمم المتحدة ومبعوثه
الخاص إلى اليمن للتوصل إلى استئناف المفاوضات في
إطار عملية يمنية القيادة.
وأف��ادت وكالة األنباء اليمنية «سبأ نت» أن مجلس
االتحاد األوروب��ي قال في بيان أن وقف القتال أصبح
أمرا ً أكثر إلحاحا ً وذلك من خالل وقف مستدام للعمليات
العسكرية وتحريك عملية سياسية شاملة يمكنها من
استعادة السالم وتقديم الخدمات األساسية العامة مع
الحفاظ على وحدة وسيادة واستقالل وسالمة أراضي
اليمن.
ورح��ب االتحاد األوروب��ي بإعالن المبعوث الخاص
ّ
لألمم المتحدة عن إمكانية استئناف المحادثات الشاملة
بين األطراف اليمنية قريبا ً داعيا ً األطراف كافة النتهاز
ه��ذه الفرصة الكتساب ال��زخ��م المتجدد لبناء الثقة
ووضع أساس مستقر لمزيد من المفاوضات نحو السالم
المستدام.
كما دعا األط��راف كافة إلى المشاركة بطريقة مرنة
وب��ن��اءة من دون ش��روط مسبقة وبنوايا مخلصة في
التحضير وال��ش��روع في المفاوضات التي تقوم األمم
المتحدة بالتسهيل لها ،وفي إطار عملية يمنية القيادة.
ميدانياً ،استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني
واللجان الثورية ،تجمعا ً للجنود السعوديين في مدينة
الربوعة بعسير ،كما دكت عددا ً من المواقع السعودية في
نجران.
وأك��د مصدر عسكري بعسير بحسب وكالة األنباء
اليمنية «سبأ» ،أن القوة الصاروخية للجيش واللجان
الثورية استهدفت تجمعا ً للجنود السعوديين في مدينة
الربوعة بعسير بصليات من الصواريخ.
وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية أيضا ً د ّكت
منفذ الخضراء وم��رك��ز ت��دري��ب األم��ن ال��ع��ام ومعسكر
المجازة بنجران بصليات من الصواريخ المتنوعة.
من جانب آخر ،صدت قوات الجيش اليمني واللجان

الثورية هجوما ً لمرتزقة السعودية على مدينة تعز
جنوب غربي اليمن.
وأكد مصدر عسكري ،أن القوات اليمنية نصبت كمينا ً
جديدا ً لمجموعة من المرتزقة حاولت التقدم من إحدى
الشعاب بمنطقة المنصورة التابعة لمحافظة لحج
باتجاه مديرية الوازعية.
وأوضح المصدر ،أن المرتزقة قاموا بتمشيط الطريق
وبعد وصولهم إل��ى منتصف الطريق تفاجأوا بكمين
محكم نصب لهم فقتل منهم  9بينهم  6برتبة عقيد ،فيما
ف ّر الباقون بعد احراق آلياتهم العسكرية.
إلى ذل��ك ،كثف الطيران السعودي من غاراته على
مناطق عدة في محيط ووسط مدينة تعز جنوب غربي
اليمن حيث قتل وجرح العشرات من المدنيين .من جانب
آخر عقد مشايخ ووجهاء مديريات حيفان والصلو وخدير
وسامع اجتماعا ً في تعز بهدف توحيد الجهود الرامية إلى
حماية المدن اليمنية وصد هجمات قوات العداون.
أكثر من مئة غارة شنتها مقاتالت العدوان على محافظة
تعز خالل الساعات القليلة الماضية استهدفت منطقة
الشريجة وكرش جنوبا ً إضافة إلى نجد قسيم والمسراخ
ومنطقة الوازعية وذباب على الشريط الساحلي غربا ً
وغ���ارات أخ��رى على ح��ي صالة والقصر الجمهوري
ومنطقة وادي المعسل في صينة وسط المدينة وعلى
مطار تعز ومفرق ماوية شرقاً.
عشرات الضحايا جلهم من األطفال والنساء سقطوا
ج � ّراء غ��ارات الطائرات في وق��ت فشلت فيه محاوالت
ال��ع��دوان إس��ن��اد مرتزقته على الجبهات والمداخل
الجنوبية للمدينة فضالً عن تكبده أكثر من خمسين قتيالً
واحتراق دبابتين وثمان مدرعات.
من جانب آخر ،عقد مشايخ ووجهاء مديريات حيفان
والصلو وخدير وسامع اجتماعا ً موسعا ًفي تعز بحضور
ممثلي اللجان الشعبية لتوحيد الجهود المتعلقة بالدفاع
عن المدن اليمنية وصد هجمات قوات العدوان.
وقال أحد المجتمعين ،إن اللقاء هو مخرجات مؤتمر
الثبات الوطني لتشكيل الجبهة الوطنية لمقاومة العدوان
ومرتزقته.

«العفو الدول ّية» تطالب المنامة
بالإفراج عن ال�شيخ �سلمان
ّ
منظمة العفو الدوليّة
طالبت
ال��س��ل��ط��ات البحرينيّة ب��اإلف��راج
الفوريّ وغير المشروط عن أمين
ع��ام جمعيّة ال��وف��اق الشيخ علي
سلمان وإسقاط التهم عنه ،مذ ّكرة
بأ ّنه سجين رأي محتجز لمج ّرد
ممارسته السلميّة لح ّقه في حريّة
التعبير.
وأف���اد م��وق��ع «م��ن��ام��ة بوست»
أن المنظمة وف���ي ب��ي��ان ش���دّدت
ع��ل��ى ض����رورة تنفيذ ق���رار فريق

المعني باالحتجاز
األم��م المتحدة
ّ
ّ
الحق في حريّة
في ،وحماية
ّ
التعس ّ
التعبير ،وإلغاء القوانين التي تج ّرم
ّ
ّ
والحق في تكوين
الحق
ممارسة هذا
السلمي.
الجمعيّات والتج ّمع
ّ
وأوض����ح ال��ب��ي��ان ،أنّ الشيخ
س��ل��م��ان ل��م يتم ّكن م��ن الحضور
ل��ل��م��ح��ك��م��ة ،وت���� ّم ت��أج��ي��ل جلسة
االستئناف الثالثة إلى تاريخ 14
كانون األ ّول المقبل ،ما يعني تمديد
تعس ًفا ،فضالً عن حرمانه
احتجازه
ّ

من محاكمة عادلة.
�ظ��م��ة أ ّن����ه وف��ق �ا ً
وذك����رت ال��م��ن� ّ
ل��ل��م��ع��اي��ي��ر ال���دول��� ّي���ة للمحاكمة
ّ
العادلة ،ف��إنّ
الحق في المحاكمة
العادلة يشمل ال��ح� ّ
�ق ف��ي أن تت ّم
المحاكمة في غضون فترة زمنيّة
معقولة ،مشيرة إلى عدم تمكينه
م��ن إع���داد ّ
خطة ال��دف��اع ،وأنّ أيّ
قاض جديد على القضيّة لن يتم ّكن
من ّ
االطالع على الدفاعات المقدّمة
في الجلسات السابقة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1فيلسوف إنكليزي راح��ل دعا إلى تحديد الفلسفة وإحياء
العلوم اإلختيارية
2 .2كتلة جبلية في سلسلة لبنان الغربية ،صان ،من المحرمات
3 .3جزيرة مرجانية في المحيط الهندي ،متشابهان ،من كانت
أسنانهم صغيرة ومتالصقة
4 .4راهب بريطاني أنشأ بدعة عرفت بإسمه
5 .5يضعا شيئا ً مقابل المال ،ص ّورنا (باألمر)
6 .6للنفي ،مدينة أردنية ،تمنحن (هن)
7 .7ضمير منفصل ،ظفرنا الشعر ،متشابهان
8 .8تناولنا الشراب ،يبرما الحبل
9 .9بلدة لبنانية ،خبر
1010يتبعكماّ ،
نظم
1111أسكن برفقته ،عندي
1212مدينة إيرانية ،خاصتي ،بلدة لبنانية

1 .1دولة أميركية ،عاصمة عربية
2 .2مدينة فرنسية ،مدينة هندية
3 .3نستره ،شك
4 .4مقاطعة قديمة في إيطاليا الوسطى ،خاطركم
5 .5دولة أميركية
6 .6فتنا (هما) ،باشر العمل ،من ك��ان بين الثالثين
والخمسين
7 .7إحسان ،ناقش ،وشى
8 .8يخبر بما في فؤاده ،دولة آسيوية
9 .9مدينة في موراقيا ،أترك (باألمر)
1010ورك ،وضع له السم ،شك
1111عالم بالغيب ،شريفات
1212دولة أوروبية ،رطبه بالماء

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،234685719 ،651749238
،389564172 ،897123465
،712398654 ،546271893
،965812347 ،123457986
478936521

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1بورزكينا فاسو  ) 2واترلو،
رن��م��اه  ) 3اس ،ت��روي��ت ،ه��م ) 4
نتأسف ،ردمتم  ) 5نتابع ،يراع 6
) ابها ،ركبتم  ) 7يسامده ،دميم 8

) رير ،يأمل ،مات  ) 9سو ،يانسون،
لب  ) 10نيون ،رهاني  ) 11ادافع،
بانت  ) 12ابلع ،يأستم.
عموديا:
 ) 1ب���وان���س اي����رس ،ن���ا ) 2
واس���ت ،بسيون  ) 3رت ،انهار،

يال  ) 4كردستان ،يودع  ) 5يلتفا،
دي��ان��ا  ) 6ن���ور ،ب��ره��ان ،ف��ي ) 7
ورعك ،مسرعا  ) 8فريد ،بدلوه 9
) انتميتم ،نابت  ) 10سم ،ترميم،
نام  ) 11واهما ،مالين  ) 12هم،
عد ،تب ،تي.

 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 33
فيلم دراما بطولة ناعومي
سكوت م��ن اخ��راج باتريسيا
ري� �غ ��ن .م� ��دة ال� �ع ��رض 120
دق� � �ي� � �ق � ��ة ،ABC( .الس
س��ال �ي �ن��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
سينمال ،غاالكسي).
Amnesiac
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب �ط��ول��ة كايت
ب��وس��ورث من اخ��راج ميشال
ب ��ول� �ي ��ش .م� ��دة ال� �ع ��رض 90
دقيقة ،ABC( .ابراج ،سينما
سيتي ،امبير).
Les Profs 2
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم � �ي� ��دي ب �ط��ول��ة
ك�ي��ف أدام���ز م��ن إخ���راج بيار
فرانيوس الفال .مدة العرض
 100دقيقة.)ABC( .
Man Up
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم � �ي� ��دي ب �ط��ول��ة
س�ي�م��ون ب�ي��غ م��ن إخ ��راج بين
ب��ال��م��ي��ر .م� ��دة ال� �ع���رض 88
دقيقة ( ،ABCفوكس).
Spectre
ف� �ي� �ل ��م ت � �ش� ��وي� ��ق ب� �ط ��ول ��ة
دانيال كريغ من إخ��راج سام
مينديس .م��دة ال�ع��رض 148
دقيقة( .ابراج ،سينما سيتي،
ام �ب �ي��ر ،اس� �ب ��اس ،سينمال،
فوكس).
The little Prince
ف �ي �ل��م ت� �ص ��وي ��ري ب �ط��ول��ة
راشيل ماك ادام��ز من اخراج
م � � � ��ارك اوس � � � �ب� � � ��ورن .م� ��دة
العرض  108دقيقة،ABC( .
اب��راج ،سينما سيتي ،ديون،
سينمال ،فوكس).

