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تتمات  /ت�سلية
بوتين :غاراتنا ( ...تتمة �ص)9

كما أفاد الوزير الروسي بأنه خالل
األيام األربعة الماضية شملت العملية
الجوية الروسية توجيه ضربات
باستخدام الصواريخ المجنحة من
مياه بحر ق��زوي��ن والبحر األبيض
المتوسط ،وقطعت هذه الصواريخ
مسافة تبلغ  1500كلم ،أم��ا إقالع
الطائرات الحربية فاستخدمت لذلك
مطارات تقع في أراضي كل من روسيا
وسورية.
وأك��د شويغو أن  29ط��ائ��رة من
الطيران االستراتيجي والقاذفات
أقلعت من جهة بحر قزوين لقصف
أهدافها في سورية ،مضيفا ً أن سفن
أس��ط��ول بحر ق��زوي��ن أطلقت اليوم
(أم��س)  18ص��اروخ�ا ً مجنحا ً على
مواقع اإلرهابيين ،أصابت  7منها
أه��داف�ا ً في محافظات الرقة وإدل��ب
وحلب .إذ تم القضاء على أكثر من
 600مسلح عند تدمير أحد المواقع
في دير الزور.
وأش���ار ال��وزي��ر ال��روس��ي إن عدد
الطائرات الروسية في قاعدة حميميم
في الالذقية تضاعفت وصوال ً إلى 69
طائرة ،مؤكدا ً أن جهود القوات الجوية

الفضائية الروسية مركزة على تدمير
القاعدة المالية االقتصادية لتنظيم
«داعش» ،إذ أسفرت عن منع وصول
 60ألف طن من النفط إلى السوق
السوداء يومياً ،ويخسر اإلرهابيون
 1.5مليون دوالر يومياً.
واستطرد شويغو« :في المجموع،
خالل العمليات الجوية االستراتيجية
والتكتيكية نفذت  522طلعة جوية،
وجرى إطالق  101صاروخ كروز من
الجو والبحر ،ورمي  1.4ألف طن من
القنابل ألغراض مختلفة وتم تدمير
 826موقعا ً للعدو».
وف��ي ش��أن متصل ،أك��د المتحدث
باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن
موسكو ال تخطط لشن أي عملية برية
في س��وري��ة ،وق��ال« :إن الحديث ال
يدور كما لم يدر سابقا ً عن شن عملية
برية».
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري
أم��س على جبل ال��زوي��ق��ات وجبل
زاهية االستراتيجي في ريف الالذقية
الشمالي وال���ذي يطل على ناحية
ربيعة ،التي تشكل معقل رئيسي
لإلرهابيين في ريف المدينة.

«داع�ش» يتبنى ( ...تتمة �ص)9

وف���ي ال��س��ي��اق ،أح��ب��ط الجيش
السوري أمس ،هجوما ً شنه مسلحو
«داع�����ش» ع��ل��ى م��ط��ار دي���ر ال���زور
ال��ع��س��ك��ري ،وأك���د م��ص��در عسكري
سوري أن المدافعين عن قاعدة دير
الزور صدوا هجوم التنظيم اإلرهابي
بمساعدة الطيران العسكري السوري،
وشنوا هجوما ً معاكسا ً تمكنوا خالله
م��ن توسيع رقعة سيطرتهم على
بلدات تجاور المطار.
ال��ى ذل���ك ،أك��د متحدث عسكري
باسم الجيش السوري أن سالح الجو
السوري نفذ  114طلعة جوية على
 447هدفا ً للتنظيمات اإلرهابية في
أرياف دمشق وحمص وحماة وإدلب
وحلب ودير الزور والالذقية في الفترة
من  15إلى  20الشهر الجاري.
وأكد المتحدث أن الضربات الجوية
أسفرت عن تدمير رتل عربات بعضها
م���زود ب��رش��اش��ات ف��ي الشنداخية
الجنوبية بريف حمص ومقر قيادة
و 13ع��رب��ة مختلفة وورش��ت��ي��ن
لتصنيع العبوات الناسفة لتنظيم
«داعش» اإلرهابي في الحويقة بدير
الزور.

كلينتون تدعو �إلى �إعطاء الأولوية
لمحاربة تنظيم «داع�ش» الإرهابي

الجدير ذك��ره أن ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي يشن حمله
عسكرية تنطلق من قاعدة العند لالحتالل محافظة تعز
جنوب غرب اليمن.
في م���وازاة ذل��ك ،أعلنت مصادر صحية يمنية عن
استشهاد  20يمنيا ً وإصابة العشرات في حصيلة أولية
للعدوان السعودي على قوارب الصيادين على سواحل
محافظة الحديدة.
وأك��دت المصادر أن الطيران السعودي استهدف
قوارب الصيادين في جزيرتي حنيش وزقر بالمحافظة،
ما أدى إلى سقوط العشرات بين شهيد وجريح ،مرجحة
ارتفاع عدد الشهداء لعدم تمكن فرق اإلنقاذ واإلسعاف
من الوصول إليهم.
وفي صعدة ،استشهد أكثر من عشرة يمنيين بينهم
أطفال في غ��ارة لطيران العدوان السعودي األميركي
استهدفت سيارة مدنية في منطقة المغسل بمديرية
مجز.

الأمم ّية( ...تتمة �ص)9

وشنت طائرات العدوان السعودي أكثر من  40غارة
على مديرية القبيطة ومنطقة الشريجة في لحج ،و13
أخرى على مديرية بيحان بشبوة ومدينة الراهدة في
تعز.
في المقابل ،تصدت القوات اليمنية لمحاوالت تقدم
قوات العدوان السعودي بين محافظتي مأرب والجوف،
مكبدة مرتزقتهم خسائر فادحة في األرواح والعتاد.
وف��ي ج��ي��زان ال��ح��دودي��ة ،قتل ج��ن��دي س��ع��ودي في
استهداف مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية
دبابة سعودية كانت متمركزة عند بوابة منفذ الطوال،
في حين أفيد عن مقتل آخرين في قوات العدوان جراء
استهداف موقع الموثم العسكري بالقذائف المدفعية.
ود ّك��ت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية
موقعي دخان وال��دود العسكريين في جيزان بعدد من
القذائف ،في وق��ت استهدفت رقابة موقعي السديس
وجبل همدان العسكريين بعدد آخر من القذائف.

تفكيك  3عبوات( ...تتمة �ص)9

دعت وزي��رة الخارجية األميركية السابقة هيالري
كلينتون إلى إعطاء األولوية لمحاربة تنظيم «داعش»
اإلرهابي وليس الرئيس بشار األسد.
ونقلت وك��ال��ة «نوفوستي» الروسية لألنباء عن
كلينتون المرشحة لالنتخابات الرئاسية االميركية
القادمة قولها ال��ي��وم أم��ام أع��ض��اء مجلس العالقات
الدولية ف��ي ن��ي��وي��ورك« :إن واشنطن و(المعارضة
السورية) يجب عليهما أن يعطيا األولوية في سورية
لمحاربة (داعش) وليس الرئيس بشار األسد».
وكان وزير الخارجية الروسى سيرغي الفروف أكد
أنه من المستحيل إيجاد حل سلمي لألزمة في سورية

من دون الرئيس بشار األسد الذي يمثل مصالح جزء
كبير من المجتمع السوري موضحا ً أن الدول الغربية
«أدرك��ت بطالن تصريحاتها السابقة التي كانت تقول
إن جميع قضايا سورية ستحل تلقائيا برحيل الرئيس
األسد».
وأشارت كلينتون إلى ضرورة تركيز جميع الجهود
على محاربة تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وكانت كلينتون أقرت فى مذكراتها بأن لبعض الدول
الغربية ومنها أميركا دورا ً في تأسيس تنظيم «داعش»
اإلرهابي ودعمه وتجهيزه وتدريبه بدعم من بعض دول
المنطقة ليرتكب جرائمه ضد شعوب المنطقة المظلومة.

مئة طفل( ...تتمة �ص)9
وإرج���اع الجنسيات لكل األطفال
ال���ذي���ن ت����ض����رروا م���ن إس��ق��اط
جنسياتهم أو حرمانهم منها بعد
صدور أحكام قضائية بحق آبائهم.
وبحسب م���رآة البحرين ،دعا
المرصد في بيانٍ الجمعة لمناسبة
ال��ي��وم العالم للطفل إل��ى ضمان
التعليم والعالج الطبي والنفسي
لألطفال المعتقلين ،ووضع خطط
وبرامج لتطوير العاملين باألجهزة
القضائية ،والسلطات التنفيذية،
والمراكز االجتماعية وكل الفئات
ال��ت��ي لها صلة بالطفل وإص���دار

مدونة خاصة بحقوق الطفل.
وأضاف« :ما زال كثير من أطفال
البحرين يعيشون واق��ع �ا ً مؤلما ً
بالسجون منذ عام  2011باستمرار
القمع وارتكاب االنتهاكات الجسيمة
لحقوق الطفل من خالل تعرضهم
لشتى أن���واع التعذيب النفسي
ال��ج��س��دي وال��ل��ف��ظ��ي ،وال��ت��ع��رض
للتوقيف التعسفي واالخ��ت��ف��اء
القسري واالعتقال المباشر وكذا
المعاملة السيئة وال��ح��اط��ة من
ال��ك��رام��ة اإلن��س��ان��ي��ة مما يتنافى
مع جميع المواثيق الدولية التي

ت��وص��ي ب��ض��رورة حماية حقوق
الطفل».
وعبّر المرصد عن تضامنه مع
«قضايا الطفل العامة وضحايا
انتهاكات حقوق الطفل إقليميا ً
وع���ال���م���ي���اً» ...م��ع��رب �ا ً ع��ن قلقه
الشديد إزاء «الوضعية المتردية
ألح��وال الطفولة بمملكة البحرين
التي تسجل تراجعا ً على أكثر من
مستوى ،وخصوصا ً على صعيد
االعتقال ...حيث سجل شهر تشرين
الثاني  2015أعلى عدد وصل إلى
 100طفل معتقل».

فيما أك��دت قيادة عمليات بغداد مقتل  16مسلحا ً من
«داع��ش» وتدمير  3مقار و 3آليات للتنظيم في عمليات
القوات العراقية بمنطقة الكرمة والمناطق المحيطة بها
شمال شرقي الفلوجة.
وقتل عدد من مسلحي «داعش» بقصف مدفعي للقوات
العراقية استهدف مواقع التنظيم في منطقة الرشاد
شمال شرقي الفلوجة ،كما قتل عدد من مسلحي «داعش»
بقصف للطيران العراقي على مواقع التنظيم في منطقة
الزاوية التابعة لقضاء حديثة غربي األنبار ،وتدمير آلية
لـ«داعش» باستهدافها بصاروخ شرقي ناحية البغدادي.
أما في صالح الدين فقد أعلن قائد الشرطة االتحادية
الفريق رائد جودت مقتل  5مسلحين من تنظيم «داعش»
وتدمير آلية لهم في عمليات بغربي جزيرة سامراء.
وصدت قوات الحشد الشعبي هجوما ً لتنظيم «داعش»
ودمرت عددا ً من آلياته في منطقة الضباعي جنوب غربي
العوجة في جنوب تكريت.
كما ق��ام الطيران العراقي بقصف تجمعات تنظيم
«داعش» في أطراف منطقة جبال مكحول شمال محافظة
صالح الدين.
وأكد الناطق باسم العمليات المشتركة العميد يحيى
رسول لوسائل إعالم عراقية أن «القوات األمنية المشتركة
تمكنت من تحقيق انتصارات كبيرة وخاصة بعد تحرير
قرية مسعود شمال بيجي» ،مبينا ً أن «القوات األمنية
مسيطرة بشكل كامل على المنطقة» ،وأضاف إن «القوات
األمنية تمكنت من صد محاوالت إرهابية بالهجوم على
جبال مكحول» ،مشيرا ً إلى أن القوات األمنية مسيطرة على

منطقة الـ  600والحي العسكري والجراد ومسعود.
بدورها نقلت وسائل إعالم عراقية عن مصادر محلية أن
«مفارز مسلحة من تنظيم «داعش» شنت سلسلة عمليات
دهم في القرى الشرقية والجنوبية لقضاء الشرقاط،
اعتقلت خاللها  9مدنيين يحملون جميعهم اسم «مروان»
مشتبها ً بهم بالتواصل مع القوات العراقية ،وتم اقتيادهم
إلى جهة مجهولة.
وفي نينوى صدت قوات البيشمركة هجوما ً لمسلحي
«داع��ش» على نقاطها في محور تقاطع تلعفر-كسكي
غرب الموصل ،وألقى الطيران العراقي منشورات على
مدينة الموصل تدعو السكان إلى االبتعاد من مواقع تنظيم
«داعش».
وفي السياق ،استشهد وجرح عدد من العراقيين ،في
انفجار استهدف أمس حسينية جنوب العاصمة بغداد.
وأفاد موقع «السومرية نيوز» ،عن مصدر في الشرطة
العراقية ،ق��ال« :إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب
حسينية في ناحية اليوسفية جنوب العاصمة بغداد
انفجرت ،مستهدفة تجمعا ً للمدنيين» .وأضاف المصدر
الذي طلب عدم الكشف عن اسمه« :أن قوة أمنية توجهت
الى مكان الحادث وأغلقت الطرق المؤدية اليه».
م��ن جهتهم ،أف��اد شهود عيان ع��ن سقوط ع��دد من
المدنيين بين شهيد وجريح نتيجة االنفجار.
وغالبا ً ما يستهدف اإلرهابيون التكفيريون مواكب
العزاء ،بخاصة في ذكرى عاشوراء واألربعين الحسيني،
لكن ذلك لم يمنع العراقيين من إقامة شعائرهم والتوجه
نحو المراقد المقدسة.

الكويت :ملف الإرهاب محور القمة الخليجية المقبلة
ذكر نائب وزير الخارجية الكويتي
خالد الجارالله أن سبل مكافحة
اإلره���اب ستتصدر أع��م��ال ال��دورة
المقبلة للمجلس األع��ل��ى لمجلس
ال��ت��ع��اون ل���دول الخليج العربية
المقررة في الرياض الشهر المقبل.
وقال الجارالله في حديث لوكالة
«ك���ون���ا» أم���س إن م��ل��ف اإلره����اب
س��ي��ت��ص��در ج����دول أع��م��ال ال��ق��م��ة،

وش���دد على أهمية التنسيق بين
دول المجلس في كيفية مواجهة هذا
الخطر.
وأض��اف أن االجتماع سيتطرق
كذلك إلى مسيرة مجلس التعاون
لدول الخليج العربي وأن القمة هي
المكان األنسب والمؤثر لدفع مسيرة
المجلس.
وأشار إلى أن الوضع في سورية

والقضايا اإلقليمية األخرى يحتاج
إل���ى تنسيق ال��م��واق��ف ب��ي��ن دول
المجلس.
ومن المقرر انطالق الدورة الـ 36
للمجلس األعلى لمجلس التعاون
ل��دول الخليج العربية في التاسع
من كانون األول المقبل في الرياض،
وذلك بعد اجتماع وزاري تحضيري
في السابع من نفس الشهر.

مع روسيا لمكافحة اإلره��اب بعد إعالن مصدر عسكري فرنسي في 16
الجاري عن أن حاملة الطائرات «شارل ديغول» سوف تتموضع في شرق
البحر المتوسط قبالة سواحل سورية ولبنان ،ليكون قرار باريس هذا
مفصليا ً في اختيار ضفة االصطفاف أمام كارثة باريس األخيرة.
في هذا الوقت ،بدأت بعض األلسن تفضح ما يستتر تحت الستار من
تصريح رئيس االستخبارات الفرنسي السابق «برنارد سكارسيني» في
 19الجاري الذي اعتبر أن فرنسا تدفع عواقب قرارات سياسية معينة ،إلى
ما ص ّرحت به وزيرة الخارجية السويدية «مارغوت والستروم» بأن تل
أبيب هي وراء هجمات باريس في  20الجاري ،والذي يجب أن يكون حافزا ً
لمن يدّعي األممية المحقة في مكافحة اإلرهاب الدولي ،الذي يقف العالم
أمامه بانتظار المزيد من االلتفاف والتحالفات ،ال بتكريس التسييس
الواضح في القرارات الدولية كاتباع منهجية حلف الحرب على سورية
الذي بدأ يفقد مقاعده مع اإلرهاب المتعدد الجنسيات بعد اقتراب الجيش
السوري من الحدود التركية في ريف الالذقية ،محدثا ً تغييرات استراتيجية
بالغة األهمية وتقدمه نحو مثلث تدمر االستراتيجي والتقدم على محاور
الغوطة الشرقية باتجاه دوما بالتعاون مع التحالف الروسي ،في مقابل
مسودة قرار سعودي غير ملزم ت ّم طرحه في اللجنة الثالثة في الجمعية
العامة لألمم المتحدة التي تركز على «حقوق اإلنسان» والذي ترعاه كل
من السعودية وقطر والواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقوى غربية
أخرى لدعم ما يمكن دعمه مما يسمى «معارضة معتدلة».
فاذا كان الصرح االنساني االول في العالم ُمسيسا ً الى درجة التعامي
عن الحقائق وآالم الشعوب في الشرق االوسط و العالم ،فماذا بقي لهذا
الصرح من أن يأخذ على عاتقه قضية التفريق بين دعاة اإلرهاب وبين من
يقدّمون انفسهم على مذبح هذه القضية؟

فاديا مطر

مقامرة غربية ( ...تتمة �ص)9
على مدى األيام الماضية ،خطت روسيا خطوات سياسية وعسكرية
فاعلة لسد كل الذرائع أمام أي مقامرة غربية محتملة في الحرب على
اإلرهاب:
دخلت السوخوي معركة تطويق اإلرهاب في سورية تمهيدا ً للقضاء
عليه ليدخل مؤتمر فيينا السوري معترك الحرب على اإلرهاب والتعويل
على األردن كشريك في تحديد المجموعات اإلرهابية في سورية ،عمالً
بمقولة وشهد شاهد من أهله ،خصوصا ً أن هذا الشاهد يمتلك حدودا ً مع
سورية يعني ضبطها الكثير.
أخ��ي��راً ،وضعت موسكو بأيدي نظرائها األوروبيين خرائط األقمار
الصناعية لتحركات اإلرهابيين وخطوط تمويلهم رفعا ً للغطاء عن
مصادر هذا التمويل والدول المتورطة فيه ،ودحضا ً لمقولة إن الدول غير
قادرة على ضبط حركة التنظيمات اإلرهابية.
هي إذا ً ورقة بوتين الواضحة كالشمس في محاربة وباء بات يتهدد
العالم مبديا ً حزمه وإص��راره على التصدي له ،ولو منفردا ً بعد أن دعا
جميع الدول للتعاون الب ّناء مقابل الورقة الغربية التي شابها االلتفاف
يخص
يخص قضايا منطقتنا أو في ما
واالستغالل السياسي ،سواء في ما
ّ
ّ
القضايا األوروبية ذاتها كقضية الالجئين الذين هربوا من اإلرهاب في
بلدانهم ليلقوا العنصرية من األوروبيين أنفسهم.

محمد محفوض

تون�س« :ت�ضامن»( ...تتمة �ص)9
وفي نهاية الزيارة قدم الوفد درع �ا ً تكريميا ً لسعادة السفير ،وقام
بتزويد الملحق الثقافي بالسفارة بمواد إعالمية وأفالم وثائقية تشرح
معاناة األسرى الفلسطينيين.
يُذكر أن السفير الفلسطيني شارك في افتتاح ورشة «أسرى فلسطين
بعيون اإلعالم» والتي نظمها منتدى فلسطين الدولي لإلعالم واالتصال
بالتعاون مع حملة تضامن والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في
 14تشرين الثاني.

ت�أهب �أمني م�صري ا�ستعداد ًا للمرحلة
الثانية من االنتخابات البرلمانية
أعلنت السلطات المصرية نشر أكثر من  160ألف من عناصر القوات
المسلحة في إط��ار استعداداتها األمنية لتأمين المرحلة الثانية من
االنتخابات البرلمانية المقرر عقدها األحد  22و  23من الشهر الجاري.
ومن المنتظر أن تنطلق عملية التصويت في الخارج اليوم السبت
الموافق وتستمر لمدة يومين.
وتجرى المرحلة الثانية من االنتخابات في  13محافظة مصرية من
بينها العاصمة القاهرة ،ويبلغ عدد الناخبين في هذه المرحلة أكثر من 28
مليون ناخب ،كما تشهد تنافس أكثر من ألفي مرشح على  222مقعداً.
وتمثل االنتخابات البرلمانية الخطوة الثالثة واألخيرة في خريطة
الطريق للمرحلة االنتقالية التي تم اإلعالن عنها في أعقاب عزل الرئيس
محمد مرسي في الثالث من تموز .2013

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1عيد يحتفل به في الثاني والعشرين من تشرين
الثاني
2 .2عاصمة روسيا ،أصلحوا البناء
3 .3قرع الجرس ،مدينة كندية ،حرف نصب
4 .4ع ّزانا ،مصيف لبناني
5 .5فقرة ،أنحت القلم ،سحر
6 .6بارعاً ،يحن ويعطف
7 .7مدينة فيتنامية ،ساذج ،للتفسير
8 .8صوت حزين ،حسنه وبهاؤه
9 .9خالف عجم ،ملك جبيل
1010أحد الوالدين ،يتبعه ،صاهر
1111جبل في سلسلة جبال لبنان الغربية ،أرشدهما
1212دولة أوروبية ،يسر

1 .1قائد عربي شهير فاتح مصر
2 .2من األنبياء ،إلهنا
3 .3وضع خلسة ،سد في بلدة يمنية ،من كانت أسنانهم
صغيرة ومتالصقة
4 .4عاصمة غانا ،سالم ،يشي
5 .5ثنيناه ،جامعة أميركية شهيرة
6 .6من علماء الكيمياء عند العرب
7 .7ال أبوح به ألحد ،من األطراف ،يمنح الهدية
8 .8تهبي ،يسحب بقوة ،للنفي
9 .9قد ،يغمرانه بالماء
1010نوتة موسيقية ،أهرب ،خالف ورائي
 1111ذهاب من مكان إلى آخر ،أبو الشعوب السامية
1212دولة عربية ،يخاف من
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،623195874 ،415768392
،841237659 ،789423516
،592681743 ،367954128
،976312485 ،138549267
254876931

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سوق الغرب ،بال  ) 2اج،
ن��ارام سين  ) 3ندافع ،سباتها 4
) فاس ،ب��داله ،بد  ) 5رنمت ،ين،
رده  ) 6يستران ،لما  ) 7ساريما،

الالي  ) 8يغار ،الماك  ) 9الحقت،
كمان  ) 10كبد ،لمعتم ،سا ) 11
االرجنتين  ) 12اسال ،هددت.
عموديا:
 ) 1س���ان ف��رن��س��ي��س��ك��و ) 2
وج����دان ،اغ  ) 3اس��م��ي��رال��داس

 ) 4ان��ف ،تسيرا ،ال  ) 5الع��ب،
ت��م ،ح�لال  ) 6غ��ر ،دي��ر القمر ) 7
راسلنا ،اتعجب  ) 8بمبا ،نام،
تن  ) 9ساهر ،الكمته  ) 10بيت،
دللكم ،يد  ) 11انهبهما،اسند 12
) اد ،ايدنا.

 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).

