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المعلم
ّ
وأش��ارت المصادر إلى أن تعليق مشاركة
المقاتالت التركية في العملية ضد «داعش»
كان في الواقع ق��رارا ً متبادال ً اتخذ بالتعاون
مع روسيا التي علقت هي األخ��رى تحليقات
طيرانها الحربي قرب حدود تركيا.
م��ن جهته نفى الكرملين علمه بتعليق
التحليقات على الحدود السورية  -التركية،
مؤكدا ً أن العملية الروسية في سورية تتواصل
دون أي قيود.

عبد اللهیان

إل��ى ذل��ك ،أعلن حسین أمیرعبد اللهیان
م��س��اع��د وزي����ر ال��خ��ارج��ی��ة اإلي����ران����ي أن
االجتماعات الخاصة باألزمة السوریة ستعقد
خالل أسبوعین أو ثالثة أسابیع ،وقد تعقد في
باريس بدل فیینا.
وق����ال ع��ب��د ال��ل��ه��ی��ان أم����س ف���ي ح��دی��ث
للصحافيين علی هامش م��راس��م استقبال
جثمان غضنفر ركن أبادي سفیر إیران السابق
في لبنان ال��ذي قضی في كارثة التدافع في
منی ،قال إن إیران جادة في مكافحة اإلرهاب
وتتابع المسار السیاسي لحل األزمة السورية،
بما في ذلك ما یتعلق بالرئیس السوري بشار
األسد.
وأضاف معلقا ً على إصرار بعض المسؤولین
على رحيل الرئیس السوري قائالً «إن القرار
بهذا الصدد یعود للشعب ال��س��وري نفسه،
وال یحق ألي بلد أن یقرر ذلك بدال ً من الشعب
السوري ،وال بد لهذا الشعب من أن یتخذ القرار
بشأن مستقبل بالده السیاسي» ،منوها ً بأنه
«حتی لو عقدت عشرات االجتماعات فنحن ال
یمكن أن نسمح أن تقرر دول أخری مستقبل
سوریة السیاسي بدال ً من الشعب السوري».
جاء ذلك في وقت أفادت صحيفة «حرييت»
التركية نقال عن مصادر دبلوماسية بأن سالح
الجو التركي علق تحليقاته في أجواء سورية
ف��ي إط��ار عملية التحالف ال��دول��ي المضاد
لتنظيم «داعش».

بيسكوف

وق��ال المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دم��ي��ت��ري بيسكوف ردا ً ع��ل��ى س���ؤال ح��ول
التوصل إلى اتفاق بشأن تعليق التحليقات
قرب الحدود السورية التركية« ،ال أعلم عن
مثل ه��ذه االتفاقات ،وننطلق من أن القوات
الجوية الفضائية الروسية تواصل عمليتها
ال��خ��اص��ة ب��دع��م خ��ط��وات ال��ق��وات السورية
الهجومية ض��د التنظيمات اإلره��اب��ي��ة من
دون أي قيود في إط��ار مهمة معروفة جيداً.
كما شهدنا جميعا ً تصريحات وزارة الدفاع
الروسية حول وقف االتصاالت العسكرية كافة
مع الجانب التركي».

بونداريف

وفي السياق ،أعلن قائد سالح الجو الروسي
فيكتور بونداريف أن تحليل بيانات وسائل
المراقبة االلكترونية يؤكد أن إسقاط القاذفة
ال��روس��ي��ة ك��ان هجوما ً م��دب��را ً إذ ت��م توجيه
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المقاتالت التركية الستهدافها من األرض.
وأض���اف المسؤول ال��روس��ي أن مقاتالت
«إف »16 -التركية نصبت كمينا ً في السماء
استهدف القاذفة الروسية ،وذلك ألن المهلة
الزمنية لم تكن كافية بالنسبة لها لكي تنفذ
مثل هذا الهجوم حتى لو انطلقت من أقرب مطار
تركي ،وقال «تؤكد بيانات الرادارات السورية
أن مقاتلتين تركيتين من طراز «إف  16س»
تواجدتا في منطقة المناوبة لمدة ساعة و15
دقيقة (من  09.11حتى  10.26صباح 24
تشرين الثاني) ،على ارتفاع  2.4ألف متر،
وهذا ما يدل على الطابع المدبر للهجوم وكون
المقاتلتين كانتا مستعدتين للعمل انطالقا ً من
كمين نصب في األجواء التركية».
وشدد بونداريف على أن المقاتلة التركية
التي أسقطت القاذفة الروسية توغلت في
المجال الجوي ال��س��وري بعمق كيلومترين
وبقيت فيه لمدة  40ثانية ،في الوقت الذي
لم تعبر فيه القاذفة الروسية الحدود التركية
قط.
وكشف قائد سالح الجو الروسي تفاصيل
عملية اس��ق��اط ال��ط��ائ��رة ال��روس��ي��ة وق���ال إن
طائرتين من طراز «سو »-24اقلعتا من مطار
«حميميم» في الساعة ( 09.42يوم إسقاط
ال��ط��ائ��رة) ،وتوجهتا إل��ى محيط بلدة معرة
النعمان للمناوبة القتالية .وف��ي الساعة
 09.52دخلت الطائرة التي تم استهدافها في
المنطقة التي يشملها مدى ال��رادارات التركية
وبقيت فيها  34دقيقة.

وأردف قائال «وجه طاقم الطائرة القاذفة
بقيادة المقدم أوليغ بيشكوف ضربة إلى هدف
يبعد  5.5كيلومتر من جنوب الحدود التركية،
وألقى قنابل في الساعة  ،10.24وبعد ذلك
مباشرة تم إسقاط القاذفة بصاروخ «جو -
جو» أطلقته طائرة «إف »-16تابعة لسالح
الجو التركي سبق لها أن أقلعت من مطار ديار
بكر العسكري».
وت��اب��ع ب��ون��دوري��ف أن المقاتلة التركية
توقفت عن المناورة في المنطقة التي كانت
وتوجهت إلى
تقوم فيها بالمناوبة القتالية
ّ
النقطة التي هاجمت منها القاذفة الروسية قبل
اقتراب القاذفة الروسية من الحدود التركية
بمدة دقيقة و 40ثانية .وأكد أن ذلك والطريقة
التي اعتمدتها الطائرة التركية للدخول إلى
المنطقة التي تضمن إصابة الهدف حتماً ،تؤكد
أن توجيه المقاتلة التركية ت ّم من األرض.
ميدانياً ،سجلّت الساعات الماضية تقدّما ً
ميدانيا ً لقوات الجيش السوري باتجاه ساحة
بصرى في درع��ا البلد ،حيث سيطر الجيش
على  8كتل أبنية شرق نقابة األطباء وجنوب
الساحة.
وف���ي ري���ف ال�لاذق��ي��ة ال��ش��م��ال��ي ،سيطر
الجيش على أج��زاء واسعة من جبل النوبة
االستراتيجي ،وعلى تلتي الرحملية والخضر
بعد اشتباكات عنيفة م��ع المسلحين ،كما
انسحبت وح���دات الجيش م��ن ب��رج زاهية
نتيجة هجوم عنيف للمسلحين ،ف��ي حين
حافظت على سيطرتها على جبل زاهية.

الجي�ش الليبي ي�ستهدف
مقار الإرهابيين غرب بنغازي
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ميدانياً ،أوقفت القوات األمنية العراقية في الدورة جنوبي بغداد أمس
شخصين كانا يحاوالن استهداف زوار اإلمام الحسين في ذكرى األربعين،
كما فككت وح��دات الهندسة في الجيش العراقي عبوتين ناسفتين في
قضاء المدائن .وفي السيدية أصيب  3مدنيين جراء تفجير عبوة ناسفة.
أما في غربي بغداد فقد استشهد مدني وأصيب  7آخرون جراء انفجار
عبوة ناسفة في منطقة الغزالية .وفي شمالي بغداد استشهد مدنيان
وأصيب  5آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة التاجي.
في غضون ذلك صدت القوات األمنية العراقية هجوما ً لتنظيم داعش
اإلرهابي في األنبار غربي حديثة ،ما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين
وتدمير آلية مفخخة تابعة للتنظيم .كما دمرت قوات الحشد الشعبي
 3مواقع محصنة للتنظيم في السجر شمالي الفلوجة .وفي البوحياة
فككت القوات األمنية عددا ً من العبوات الناسفة ،موقعة عددا ً من القتلى
في صفوف المسلحين جراء عملية صد لهجوم شنه التنظيم ،باإلضافة
إلى تحرير منطقة الرميلة شرقي الرمادي .وفي شمالي الرمادي اعتقلت
القوات العراقية مسلحين اثنين تابعين لتنظيم داعش اإلرهابي خالل
عملية تمشيط للمحور الشمالي في المدينة.
أما في صالح الدين فقد اعتقلت الشرطة االتحادية مفتي منطقة الجالم
المدعو «أبو عبد البدري» وسائقه المنتميين لتنظيم داعش اإلرهابي ،وذلك
جراء عملية أمنية شرقي صالح الدين .وهاجمت القوات العراقية نقاطا ً
عدة في سلسلة جبال حمرين قضى خاللها على أعداد من المسلحين .كما
شن سالح الجو العراقي هجوما ً على تجمعات للمسلحين سقط خاللها
عدد من القتلى غربي تكريت ،باإلضافة إلى تدمير سيارتين للمسلحين
في مكيشيفة.
وفي محولة لتعويض العجز المالي الذي يعاني منه تنظيم داعش
فقد استبدل العقوبات ضد المخالفين لتعاليمه بفرض غرامات مالية.
كما كشفت قوات الحشد الشعبي أن تنظيم داعش اإلرهابي استخدم غاز
الكلور المحرم مرات عدة خالل معركة جبال مكحول شمال بيجي.
هذا في وقت أصيب عدد من المدنيين جراء سقوط قذائف هاون مصدرها
تنظيم داعش في منطقة أبي صيدا في ديالى.

تم ّكن س�لاح الجو الليبي م��ن القضاء على أربعة
إرهابيين من تنظيم ما يُس ّمى مجلس شورى ثوار أجدابيا
خالل استهدافه أوكارا ً لإلرهابيين في مدينة أجدابيا غرب
بنغازي.
وقال مصدر محلي في مدينة أجدابيا :إن «سالح الجو
الليبي شن أرب��ع غ��ارات جوية على أوك��ار وتجمعات
ومخازن ذخيرة في مناطق متفرقة بالمدينة ،أسفرت عن
مقتل أربعة إرهابيين وإصابة عدد آخر منهم بجروح»
لكنه لم يحدد عددهم ،مشيرا ً إلى حالة غضب شعبي
عارمة تسود المدينة جراء ممارسات التنظيمات اإلرهابية
وخاصة سلسلة االغتياالت التي طالت مدنيين وعسكريين
ورجال دين تبناها تنظيم «داعش» اإلرهابي الذي يحاول
السيطرة على المدينة.
يُشار إلى أن سالح الجو الليبي يشن غ��ارات جوية
متواصلة ضد التنظيمات اإلرهابية ،فيما يخوض الجيش

واللجان الشعبية السيطرة الكاملة
ع��ل��ى م���وق���ع ن��ه��وق��ة ال��ع��س��ك��ري
السعودي في مدينة جيزان جنوبي
السعودية.
صمود الجيش اليمني واللجان
الشعبية في وجه ميليشيات عبد
رب���ه م��ن��ص��ور ه����ادي ف��ي م��ع��ارك
محافظة تعز جنوب غ��رب البالد،
اج��ب��رت ق��ي��ادي��ا م��ه��م ف��ي صفوف
ال��م��رت��زق��ة على االع��ت��راف لوكالة
االنباء الفرنسية ،بأن قواته منيت
بانتكاسة في محافظة تعز ،وأنها
ت��واج��ه م��ق��اوم��ة ش��دي��دة م��ن قبل
ال��ق��وات اليمنية في معارك مدينة
الراهدة.
وأك��د القيادي مقتل  14مسلحا
م��ن ع��ن��اص��ره خ�لال ال��س��اع��ات الـ
 24الماضية ،مشيرا الى أن قواته
لم تحقق تقدما كبيرا رغم اإلسناد
ال��ج��وي ال��س��ع��ودي ،ب��ل تراجعت
لمسافة  3كيلومترات ،وان القوات
ال��ي��م��ن��ي��ة اس���ت���ع���ادت ال��س��ي��ط��رة
على م��واق��ع خسرتها خ�لال االي��ام
الماضية ،وذل��ك في وق��ت اك��د فيه
مصدر عسكري يمني مقتل  3من
قيادات المرتزقة في تعز ومأرب.
ال��ق��وات اليمنية حققت خ�لال
الساعات الماضية تقدما ً في مناطق
عدة في جنوب اليمن ،فقد سيطرت
على مناطق عدة بمدينة الشريجة
التابعة لمحافظة ل��ح��ج ،وأمنت
منطقة نقيل جبل حمالة ،وتقدمت
في مواقع عسكرية بالشريجة ،كانت
القوات الغازية قد سيطرت عليها

خالل األيام الماضية وأجبرتها على
الفرار.
في إطار الرد على العدوان داخل
األراض��ي السعودية ،اعلن الجيش
اليمني واللجان الشعبية السيطرة
الكاملة على موقع نهوقة العسكري
السعودي في مدين ِة جيزان.
وق����ال م��ص��در ع��س��ك��ري يمني
إن السيطرة على الموقع ج��اءت
عقب اشتباكات عنيفة مع القوات
السعودية أسفرت عن مقتل وإصابة
ع��دد م��ن ج��ن��ود المملكة ،فيما الذ
الباقون بالفرار.
وسببت هذه االنتكاسات لقوات
العدوان دافعا ً لالستنجاد بالمرتزقة،
وهو ما كشفته صحيفة «نيويورك
تايمز» التي كشفت أن دولة اإلمارات
العربية المتحدة أرسلت سرا ً مئات
من المرتزقة الكولومبيين للقتال في
اليمن للمشاركة في الحرب.

وحسب موقع «القدس العربي»
هذه هي طالئع أول القوات األجنبية
التي دربتها س��را ً اإلم��ارات بقاعدة
عسكرية في مدينة زايد العسكرية
وعلى مدى الخمسة أعوام الماضية.
وي��ق��ول أش��خ��اص مطلعين لهم
عالقة بالبرنامج إن هذا المشروع
تديره شركة مقاوالت أمنية خاصة
ل��ه��ا ع�لاق��ة ب��إري��ك ب��ري��ن��س مدير
شركة ب�لاك��وووت��ر وورل���د واي��د إال
أن األش��خ��اص ال��ذي��ن يعملون في
المشروع قالوا إن دوره انتهى قبل
سنوات وانتقلت مسؤولية اإلشراف
عليه للجيش اإلماراتي.
وباإلضافة للكولومبيين تضم
الوحدة المكونة من  450عسكريا ً
وال��ت��ي وص��ل��ت لليمن مرتزقة من
ج��ن��س��ي��ات م��خ��ت��ل��ف��ة م���ن أم��ي��رك��ا
الالتينية ،من ضمنها من السلفادور
وبنما وتشيلي.

ّ
تحذر( ...تتمة �ص)9
«العفو الدولية»

الليبي معارك في مدن ومحاور عدة ضد اإلرهابيين.
من جانب آخر عبر مواطنون ليبيون عن مخاوفهم من
عواقب قرار السلطات التونسية بإغالق الحدود المشتركة
مع ليبيا لمدة خمسة عشر يوما ً بعد الهجوم الدامي على
حافلة لألمن الرئاسي أوقع  12قتيالً ،لكونهم يعتبرون
تونس بوابة عبور للعالم الخارجي وط��وق نجاة في
مواجهة اإلره��اب والفوضى اللذين سادا في بالدهم في
أعقاب عدوان حلف شمال األطلسي «الناتو» عليها منذ
العام .2011
وتجدر اإلش��ارة إلى أن أغلب اإلرهابيين التونسيين
الذين نفذوا عمليات إرهابية في تونس تلقوا تدريبا ً على
استخدام السالح والمتفجرات في ليبيا التي يحصلون
فيها على المتفجرات واألسلحة ،حيث أعلنت السلطات
التونسية أمس ،أن منفذي االعتداء اإلرهابي على الحافلة
الرئاسية التونسية تدربوا في ليبيا.

مقال لها عن تنفيذ سلطات آل سعود  151عملية إعدام
بقطع ال��رأس هذا العام ،ولكن أحكام اإلع��دام الجديدة
ستكون األول��ى من نوعها ،حيث ستنفذها تحت ذريعة
«ارتكاب أعمال إرهابية».
ونقلت «االندبندنت» عن أ ّم أحد المحكومين باإلعدام
وجهتها للمنظمة أن أبناءها الثالثة
قولها في رسالة كتبتها ّ
كانوا أحداثاً ،عندما تم اعتقالهم وقد تع ّرضوا للتعذيب
لإلدالء باعترافاتهم ،مضيفة «نؤكد أن أطفالنا لم يقتلوا أو
يصيبوا أحدا ً بأذى ،واألحكام مبنية على اعترافات أُخذت

منهم تحت التعذيب والضرب ،حيث ت ّمت محاكمتهم من
قبل قاض متحيز لجهة االدعاء بعد منعهم من الحصول
على مستشار قانوني».
وق��ال األخ األك��ب��ر لعلي النمر ال��ذي أث���ارت قضيته
انتقادات دولية واسعة للصحيفة إنه تم اعتقال أخيه
علي ،وهو في سن السابعة عشرة وتحدث عن مقابلته
علي بعد اعتقاله بستة أشهر ،مضيفا ً «لقد رأيت أنفه
مكسورا ً وعندما سألته عما حصل أخبرني أن الجميع
يتعرضون للضرب هنا».

م�صر :مفاج�أة للجي�ش( ...تتمة �ص)9

تون�س تعتقل � 30شخ�ص ًا
بعد تفجير الأمن الرئا�سي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية
اع��ت��ق��ال  30ش��خ��ص��ا ً ل��ه��م ص�لات
ب��ال��ت��ط��رف ع��ل��ى خلفية مقتل 12
عنصرا ً من األم��ن الرئاسي الثالثاء
الماضي في تفجير إرهابي استهدف
الحافلة ال��ت��ي ك��ان��ت تقلهم وسط

العاصمة التونسية.
ونقلت مصادر عن الوزارة قولها في
بيان أول أمس« :إن عناصر الشرطة
المختصين باألدلة الجنائية تمكنوا
من تحديد هوية المهاجم االنتحاري،
حيث أظهر تحليل الحمض النووي

أن المهاجم تونسي يُدعى حسام بن
هادي بن ميالد عبدلي وهو من حي
يقع على أطراف العاصمة تونس «.
وأضافت ال��وزارة في بيانها إنها
ضبطت العديد من األسلحة خالل
تنفيذها  526عملية مداهمة حول
البالد خالل األربع والعشرين الساعة
الماضية.
وتبنى تنظيم «داع��ش» اإلرهابي
مسؤولية التفجير اإلره��اب��ي الذي
تسبّب بمقتل  12من عناصر الحرس
وإص��اب��ة آخ��ري��ن .وأع��ل��ن المجلس
األعلى لألمن القومي التونسي يوم
األرب��ع��اء حالة ال��ط��وارئ في البالد
لمدة ثالثين يوما وحظر التجول
ف��ي مدينة ت��ون��س ج���راء «ال��ظ��رف
االستثنائي» للبالد ،داعيا ً الجميع
إلى تحمل المسؤولية في الحرب على
اإلرهاب.

واضافت أنه وبعد فحص النفق
تبين أن جميع جوانبه مصنوعة
من الحديد الصلب وسمك جدار
النفق ق��راب��ة  40س��م وأن تكلفة
تشييد النفق مرتفعة للغاية وأن
امتداده داخل األراض��ي المصرية
يبلغ حوالي  200متر والزال تحت
اإلنشاء في الجانب المصري.

وحسب المصادر فإن حفر النفق
من الجانب الفلسطيني يبدأ بطول
 70مترا ً تقريبا داخ��ل االراض��ي
الفلسطينية فيما قامت القوات
بتفجير النفق بكميات كبيرة من
المتفجرات .
ووف��ق��ا ً للمعلومات ال����واردة
ألجهزة االستخبارات المصرية

فان منظومة انفاق حديدية كبيرة
ي��ج��ري ت��ش��ي��ي��ده��ا م��ن ال��ج��ان��ب
الفلسطيني بإجمالي  17نفقا ً
ح��دي��دي��ا ً م��خ��ص��ص��ة للمقاومة
وم��واج��ه��ة ال��م��ش��روع المصري
الجديد بتدمير األنفاق بين مصر
وقطاع غزة باستخدام ضخ مياة
البحر .

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1فلكي إنكليزي راح��ل إخترع طريقة لرسم الخرائط
الجغرافية
2 .2جعل لك عالمة تعرف بها ،نشترع ،رجاء
3 .3طائفة من الليل ،ساحرات
4 .4شاهدتها ،نهر في سيبيريا
5 .5حرف نصب ،أصابعي ،متشابهان
6 .6شديد الخصومة ،غير متزوجات
7 .7سجين ،العبت
8 .8حكى ،نسحر ،دخل فجأة
9 .9ثنينا ،سالم
1010للنداء ،شريط ساحلي من إيطالي يمتد في خليج
جنوى
1111ملحداً ،أسرقه
1212أزدرد الطعام ،صاهر ،للنفي

1 .1قائد فاطمي فتح مصر للمعز وأنشأ مدينة القاهرة وبنى
األزهر
2 .2أحياء لندن الغربية ،أرافق
3 .3نفني ،حاكم ،عائلة
4 .4ح ّل ،إله الجحيم في الميثولوجيا اليونانية ،نحمل عن
األرض
5 .5حافلة نقل (باألجنبية) ،شهر مصري
6 .6ضمير منفصل ،أعلم باألمر ،مدينة في بلجيكا
7 .7لمستهما ،تشاهدي
8 .8شرائع ،عاصمة أوروبية ،قنوط
9 .9مؤسسة مدينة قرطاجة ،من القوارض
1010يجيء ،قتاله عمدا ً
1111نجيع ،ننظمها ،حرف عطف
1212أطول أنهر فرنسا ،تهبها

Su
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8
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،539612874 ،672948531
،794581623 ،418357962
،381726459 ،265493187
،853174296 ،126839745
947265318

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اوب��ت��ون سنكلير  ) 2يا،
اب��دل��ه��ا  ) 3ادي���س اب��اب��ا ،س��ي 4
) سين ،م��وت ،ب��ارد  ) 5ب��ا ،امل،
ارس  ) 6نلتم ،يأتي ،او  ) 7منديل،

ب��رادو  ) 8عطف ،اسيا ،ن��اب ) 9
ارعبهم ،باسنا  ) 10وو ،رومانيا
 ) 11يناير ،ما ،هدي  ) 12رق ،دل،
مارس.
عموديا:
 ) 1اياس بن معاوية  ) 2وادي

ال��ن��ط��رون  ) 3ي��ن ،ت��دف��ع ،ار ) 4
تمس ،امي ،بريق  ) 5امم ،الهور 6
) نابولي ،سمم  ) 7سبات ،ابي ،امل
 ) 8ندب ،اترابنا  ) 9كالبريا ،اي
 ) 10له ،اس ،دنساها  ) 11ياسر،
اوان ،در  ) 12يدنو ،باريس.

 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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Mon Roi
فيلم درام��ا بطولة فينسنت
ك ��اس ��ل .م� ��دة ال� �ع ��رض 124
دقيقة.)ABC( .
The Hunger Games
فيلم تشويق بطولة جنيفر
لورانس من اخراج فرانسيس
ل��وران��س .م��دة ال �ع��رض 137
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس س� ��ال � �ي � �ن� ��اس ،اب� � � ��راج،
سينمال ،فوكس).
Secret in Their Eyes
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة نيكول
كيدمن من اخ��راج بيللي راي.
( ،ABCك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس
ساليناس ،سينماسيتي)
The little Prince
ف��ي��ل��م ت� �ص ��وي ��ري ب �ط��ول��ة
راش�ي��ل م��اك ادام��ز م��ن اخراج
مارك اوسبورن .مدة العرض
 108دقيقة ،ABC( .ابراج،
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  100دقيقة.
( ،ABCابراج ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،اسباس).
The Program
فيلم درام ��ا بطولة جيسي
بليمونز م��ن اخ ��راج ستيفان
ف ��ري ��رز .م� ��دة ال� �ع ��رض 103
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
س �ي �ن �م��ا س� �ي� �ت ��ي ،س �ي �ن �م��ال،
فوكس).

