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تتمات  /ت�سلية
«معار�ضو» الريا�ض( ...تتمة �ص)9

من ناحية أخرى ،قال وزير الخارجية األميركي جون كيري
أمس إن المحادثات التي تقودها السعودية لتوحيد صفوف
المعارضة السورية حققت تقدما ً في خطوة مهمة على طريق
ال��دف��ع بالمفاوضات السياسية الرامية إل��ى إن��ه��اء الصراع
االسوري.
وأض��اف أن «اجتماع السعودية يبدو ب ّناء ج��دا ً عند هذه
المرحلة ...لكن أعتقد أن الكل يتحرك في اتجاه الرغبة في الدخول
سريعا ً إلى عملية سياسية» ،مضيفا ً «حققنا بعض التقدم لكن
أمامنا عدد من القضايا الصعبة علينا أن نتجاوزها».
جاء ذلك في وقت أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي
غاتيلوف أن موسكو ستشارك الجمعة في المحادثات المرتقبة
مع الواليات المتحدة واألمم المتحدة حول سورية في جنيف.
ونقل عن غاتيلوف قوله« :ستعقد محادثات ثالثية بين
روسيا وال��والي��ات المتحدة واألم��م المتحدة» ،مشيرا ً إل��ى أن
المبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا سيشارك في
هذه المحادثات.
ف��ي غضون ذل��ك ،ق��ال المتحدث باسم وزارة الخارجية
األميركية جون كيربي إن مساعدة وزير الخارجية األميركي
لشؤون الشرق األوس��ط آن باترسون ستتوجه إل��ى جنيف
الجمعة للتحدث مع روسيا واألمم المتحدة حول «التقدم نحو
مرحلة انتقالية سياسية وبالتحديد السعي للحصول على
اإلطار المتعلق بوقف إطالق النار» ،مضيفاً« :هذه المرة ،سنلتقي
بداية لسماع حديث السيد دي ميستورا حول عمل األمم المتحدة
في شأن التقدم المحرز في الحوار بين السوريين».
وسيعقد المؤتمر المقبل بصيغة فيينا من حيث المبدأ في 19
كانون األول في نيويورك .وقالت متحدثة باسم دي ميستورا إن

لقاء جنيف سيكون تحضيرا ً للقاء نيويورك وعلى األرجح في
مقر االمم المتحدة.
وبحسب غاتيلوف ،فإن روسيا ستستغل هذا اللقاء للدعوة
إل��ى «تكثيف عملية مكافحة اإلره���اب» ،كما أك��د أن االجتماع
سيعقد «لالستماع إلى رأي دي ميستورا حول أسس تحقيق
تقدم في الحوار السوري ـ السوري».
وش��دد غاتيلوف في الوقت نفسه على أهمية االتفاق على
وضع «قائمة للتنظيمات اإلرهابية ،وقائمة ألعضاء المعارضة
الذين يمكنهم المشاركة في عملية التفاوض».
وأعلن وزير الخارجية األميركي جون كيري عدم التوصل
إلى اتفاق بشأن عقد اجتماع وزاري حول سورية في نيويورك
بعد إجرائه محادثات هاتفية مع نظيريه الروسي والسعودي و
القطري ،مشيرا ً إلى أن عقد االجتماع لم يحسم بشكل نهائي وأن
األطراف تنتظر نتيجة المحادثات في السعودية.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
قد أعلنت في وقت سابق ،أن موسكو تعتبر عقد اجتماع وزاري
حول سورية في نيويورك في  18كانون األول «سابقا ً ألوانه»
في الظروف الحالية.
وأكدت المتحدثة الروسية أمس في إيجاز صحافي أن العمل
على تحديد المشاركين المحتملين في المشاورات السورية ـ
السورية ،وكذلك في وضع قائمة موحدة للمنظمات اإلرهابية
العاملة في سورية يجرى بشكل غير فعال بعد لقاء فيينا،
مشيرة إلى وج��ود خالفات بين دول التحالف الدولي بقيادة
واشنطن بشأن التفريق بين جماعات المعارضة والمنظمات
اإلرهابية.
وقالت« :ال توجد في إطار التحالف نفسه ،والذي يعمل من

«بالك ووتر» في( ...تتمة �ص)9
منطلق القوة ،رؤي��ة مشتركة بشأن المواقع التي يستهدفها
وح��ول تحديد ه��ؤالء الذين يمثلون اإلرهابيين واآلخرين من
ممثلي المعارضة المعتدلة».
وأضافت زاخاروفا أن هاتين القائمتين من العناصر األساسية
التي «ال يمكن المضي قدما ً من دون إعدادها» ،وتابعت« :هذه
مسألة مهمة بالنسبة لنا ،ونأمل في أن تبذل جميع األطراف
الجهود المطلوبة من أجل وضع هاتين القائمتين».
من جهة أخرى ،أشارت زاخاروفا إلى أن موسكو ال تزال تدرس
طلب وزير الخارجية األميركي جون كيري زيارة روسيا األسبوع
المقبل.
وأعلنت المتحدثة الروسية أن التحالف بقيادة واشنطن
يتظاهر بأنه يكافح «داع��ش» ،وقالت« :التحالف على األغلب
يتظاهر بأنه يكافح «داعش» ويعمل انطالقا ً من نهجه المسيّس
المتناقض مع القانون الدولي في سورية على األقل .واآلن نرى
أنه ليس في هذا البلد فقط».
وأشارت إلى أن توجيه القيادة التركية اتهامات إلى روسيا
بإجراء عمليات «تطهير عرقي» في سورية يدل على «انفصالها
الكامل» عن الواقع في المنطقة.
ميدانياً ،سيطر مسلحو «داع���ش» بشكل كامل أم��س على
بلدة مهين في ريف حمص الشرقي ،بعد اشتباكات مع وحدات
الجيش السوري التي انسحبت الى تالل الحزم وعززت دفاعاتها
في المنطقة الستعادة المبادرة بهدف طرد التنظيم اإلرهابي.
وأعلن الجيش السوري مقتل  100مسلح على األقل من تنظيم
«داع��ش» و«جيش الفتح» في ريفي حماة وإدل��ب في عمليات
دقيقة للجيش ،وتنفيذ طلعات جوية على مقرات وتجمعات
للتنظيم في دير الزور.

المعارك في جنوبي تعز .وأوضحت المصادر أن ماسياس
لقي مصرعه في هجوم ترافقه القوات السودانية خالل
محاولة التقدم باتجاه معسكر العمري بالقرب من منطقة
ذباب وباب المندب ،إال أن القوات اليمنية تصدّت لهم.
وأكد مصدر عسكري يمني ،أن جثث المرتزقة تم نقلها عبر
طائرة خاصة أميركية تحمل شعار بالك ووتر من قاعدة
العند الجوية.
«بالك ووتر» هي شركة أمنية أميركية تد ّرب المرتزقة من
بلدان العالم وترسلهم للدول الراغبة بهم ،ولهذه المنظمة

سجل أسود حول حقوق اإلنسان وتحديدا ً في العراق،
حيث قام مرتزقة من الشركة بقتل خمسة عشر مدنيا ً في
ساحة النسور في الشهر السادس من العام  .2007وبين
الشركة واإلمارات تعاون كبير ،حيث أوكل للشركة إدارة
سجن الوثبة في العاصمة اإلماراتية أبو ظبي ،باإلضافة
إلى سجون المدينة كلها .وهو ما يؤكد بحسب مراقبين ان
المرتزقة هم مَن يحمي أمن االمارات.

ابراهيم شير

«اتفاق �سري» بين( ...تتمة �ص)9
كما أف��اد التقرير أن «بوتين كافأ
الرئيس المصري على مبادرته ،عن
ط��ري��ق طلبه م��ن ش��رك��ات الطيران
ال��روس��ي��ة استئناف رح�لات��ه��ا إلى
مصر .وكانت هذه الرحالت قد علّقت
بعد أن أسقطت طائرة روسية فوق

سيناء يوم  31تشرين الثاني .وفي
استئناف رح�لات الركاب ،ستتجدد
حركة السياح الروس إلى مصر ،التي
ستستعيد مصدر دخ ٍل ثمينٍ لالقتصاد
المصري ،يقدّر بخمسة مليارات دوالر
س��ن��وي�اً» .وستكون وجهتها ،على

األرجح ،في الوقت الحاضر القاهرة،
وفقا ً لمصادر «ديبكا».
واختتم التقرير بالقول« :الرئيس
الروسي يحاول اآلن إقناع السيسي
باالستمرار في تقديم مبادرات لدعم
األسد».

َ
مواطنين موال َيين لـ«داع�ش»
المغرب يوقف

�أربيل تطالب( ...تتمة �ص)9
وجاء في بيان صادر عن الحكومة« :نطالب منكم العثور على
مجال جوي بديل غير كردستان العراق ،توقف عمل مطاري
أربيل والسليمانية أصبحت هناك أزمة اقتصادية جديدة أخرى
في المنطقة ،والحصول على تعويض من الحكومة المركزية
(العراقية) هو أمر عبثي» ،حسبما أفادت وكالة «سبوتنيك».
وأشار البيان إلى أن مطاري أربيل والسليمانية أغلقا بسبب
عمليات إطالق صواريخ روسية استهدفت مقاتلي «داعش» في
سورية.
يذكر أن روسيا بدأت شن ضربات جوية مركزة على مواقع

تابعة لتنظيم داعش اإلرهابي وجبهة النصرة في سورية بناء
على طلب من الرئيس السوري بشار األسد ،كما أن األهداف يتم
اختيارها بناء على معلومات استخباراتية روسية وسورية
وعراقية وإيرانية.
ميدانياً ،كشف وزي��ر النقل والقيادي في المجلس األعلى
اإلسالمي العراقي باقر جبر الزبيدي ،أمس ،عن تسلم جماعة
«داعش» أسلحة بقيمة  12مليار دوالر ،الفتا ً إلى أن النفط ليس
المصدر المادي الوحيد لداعش.
وقال الزبيدي في مقابلة مع قناة «الميادين» إن «النفط الذي

يقوم تنظيم داعش اإلرهابي بتهريبه هو ليس المصدر المادي
الوحيد له» ،مشيرا ً إلى أن التنظيم «تسلم أسلحة بحدود 12
مليار دوالر».
وأض��اف الزبيدي أن «بعض قيادات داع��ش تنسق وتصدر
النفط وتتسلم تعليمات من المخابرات التركية» ،مؤكدا ً أن
«الحكومة العراقية لديها عدو مركزي وهو داعش وكل من يقف
ضد داعش سيكون بال شك معنا».
وفي السياق ،أعلن قائد جهاز مكافحة اإلرهاب الفريق الركن
عبد الغني االس��دي ،الخميس ،أن ال��ق��وات االمنية سيطرت
بصورة تامة وكاملة على الجزء الغربي من مدينة الرمادي،
فيما بين أن مسألة اقتحام المدينة أو غيرها تحددها القيادة
العامة للقوات المسلحة.
وقال األسدي في حديث لـ «السومرية نيوز» ،إنه « أول من أمس
تم السيطرة التامة والكاملة على الجزء الغربي من مدينة الرمادي
من جسر فلسطين وانتهاء بجسر القاسم» ،موضحا ً أن «القطعات
موجودة اآلن لغرض إخـالء األسلحة واالعتدة والتجهيزات التي
سرقهـا «داعش» وفروا الى مناطق أخرى داخل المدينة».
وأضاف االسدي« :ننتظر قرارا ً من القيادة العامة القتحام مدينة
الرمادي أو االتجاه الى مكان آخر» ،مؤكداً« :نحن على أتم االستعداد
لتوفير كلم ما يطلب كجهاز مكافحة االرهاب».
وبين األسدي أن «حالة إنسانية تعيق االقتحام كوجود قسم
من العوائل وقد حذرناهم عبر مصادرنا ومنشورات من قبل طيران
الجو إلخالء مناطقهم التي ستصبح مناطق حرب لتحرير المدينة
بالكامل».
وكان مصدر أمني في محافظة األنبار أفاد ،اليوم الخميس ،بأن
القوات األمنية حررت الجزء الجنوبي من منطقة الملعب جنوب
الرمادي.
يذكر أن القوات األمنية بدأت ،اليوم الخميس ( 10كانون األول
 ،)2015عملية عسكرية لتحرير منطقة الملعب جنوب الرمادي من
تنظيم «داعش».

«رباعي الحوار التون�سي» ّ
يت�سلم جائزة نوبل لل�سالم

معار�ضون بحرينيون معتقلون يطالبون بالإفراج عن ال�شيخ النمر

«العفو الدولية» :لإلغاء �أحكام �سجن الخواجة
دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية
إللغاء األحكام بسجن الناشطة الحقوقية زينب
الخواجة ،وذلك بعد إسقاط محكمة االستئناف
حقها في االستئناف بسبب «تخلفها عن حضور
المحاكمة».
وبحسب موقع «م��راة البحرين» فقد أكدت
محكمة االستئناف الحكمين الصادرين بحق
زينب الخواجة ،بالسجن سنة واح��دة لدفاعها
عن سجينة أخرى أثناء وجودها في السجن ،في
حزيران  ،2013وبالسجن أربعة أشهر لتمزيقها
صورة ملك البحرين ،في أيار .2012
ويصل مجموع األحكام الصادرة بحقها إلى
السجن ثالث سنوات وشهر واحد ،وهي معرضة
لخطر أن يعاد اعتقالها فوراً ،بحسب المنظمة.

كما دع��ت المنظمة البحرين إلل��غ��اء جميع
التشريعات التي تجرم حق التعبير عن الرأي،
وأن تحترم هذا الحق وتحميه.
وفي السياق ،دعا رموز المعارضة البحرينية
المعتقلون لإلفراج عن الشيخ نمر النمر الذي
قضت محكمة سعودية بتأييد الحكم بإعدامه
بسبب مواقفه المعارضة للحكم السعودي.
وأفاد موقع «مرآة البحرين» إن الرموز قالوا
في بيان من داخ��ل السجن« :في هذه الظروف
االستثنائية التي تمر بها المنطقة ،فإن الدول
والشعوب بأمس الحاجة الى تعزيز وحدتها
الداخلية ومن هذا المنطلق ،فإننا نطالب بإطالق
سراح سماحة الشيخ نمر النمر وبقية النشطاء
وسجناء الرأي».

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس توقيف مغربيَين
 2وسط وجنوب البالد ،قالت إنهما مواليان لتنظيم
داعش.
وجاء في بيان رسمي صدر عن ال��وزارة أنه «في إطار
تتبع التهديدات اإلرهابية ،تمكن المكتب المركزي لألبحاث
القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،
من إيقاف متطرفين بمدينتي أوالد تايمة (جنوباً) ،وفاس
(في الوسط) ،مواليَين لما يسمى بـ «داعش».
وبحسب المصدر نفسه فإنه «عالوة على انخراطهما
الكلي في األجندة التخريبية لهذا التنظيم اإلرهابي ،فقد
أكدت المتابعة الدقيقة أن هذين العنصرين الخطيرين قاما
أخيرا ً بتهيئة شريط فيديو تحريضي يتوعدان من خالله
بتنفيذ عمليات إرهابية نوعية داخل المملكة».
وكانت السلطات المغربية أعلنت الثالثاء الماضي
توقيف مواطنين مغربيين قالت إن أحدهما موال لتنظيم
داع��ش ،وك��ان يخطط لـ«عمليات إرهابية» في المملكة

بتنسيق مع قادة التنظيم ،والثاني طالب ( 19سنة) كان
يقوم بالترويج للتنظيم اإلرهابي.
وغداة اعتداءات باريس في  13تشرين الثاني ،التي
خلفت  130قتيالً وأكثر من  350جريحاً ،أعلنت الرباط
تفكيك خليتين إرهابيتين من  3و 4أشخاص على التوالي،
إضافة إلى توقيف مغربي موا ٍل لتنظيم داعش في شمال
شرقي البالد ،ثم توقيف مغربي وتركيين كانوا «يقرصنون
المكالمات الهاتفية ويعتزمون استغالل عائداتها لمصلحة
تنظيم داعش».
وبحسب ما تناقله اإلع�لام المغربي عقب اعتداءات
باريس ،فقد ورد في تدوينات ألتباع تنظيم داعش على
اإلنترنت تهديدات موجهة إلى المغرب باالنتقام بسبب
المعلومات االستخباراتية ،التي قدمها إلى فرنسا حول
منفذي االع��ت��داءات وبينهم من هو من أص��ول مغربية،
ورفعت الرباط حالة التأهب في أماكن ع��دة حساسة
واستراتيجية.

وشددوا على أهمية العمل على عدم انجرار
المنطقة الى مزيد من المصادمات والنزاعات.
ووق��ع على البيان كل من أمين عام حركة
الحريات والديمقراطية «حق» حسن مشيمع،
واألم��ي��ن العام لجمعية ال��وف��اق الشيخ علي
سلمان والشيخ محمد حبيب المقداد والشيخ
عبد الجليل ال��م��ق��داد والشيخ عبد ال��ه��ادي
المخوضر وع��ب��دال��ه��ادي ال��خ��واج��ة وص�لاح
الخواجة ومحمد جواد برويز ومحمد علي آل
اسماعيلو الشيخ ميرزا المحروس.
من جهة أخ��رى ،انطلقت تظاهرات ثوريّة
حاشدة في بلدات ،الديه ،المصلّى ،إسكان
جدحفص ،أب��و صيبع وال��ش��اخ��ورة ،البالد
القديم ،تضامنا ً مع األح� ّب��ة األس��رى ،ووف��اء

تمسكهم
للشهداء ،حيث أعلن المتظاهرون
ّ
ب��أه��داف ال��ث��ورة ،عبر االس��ت��م��رار بالحراك
الثوريّ .
وأفاد موقع «مرآة البحرين» أن أهالي الفخر
والفخار عالي أقاموا وقفة ثوريّة تحت شعار
«أنتم أح��رار» تضامنا ً مع «تيجان الوطن»،
حيث رفعوا صورهم ونادوا بح ّقهم بالحريّة.
وق���ام ال���ث��� ّوار األب��ط��ال ب��ب��ل��دة راي���ة ال��ع� ّز
النويدرات بالنزول إل��ى الساحات متحدّين
عنجهيّة المرتزقة ،كما قاموا بقطع الشارع
العام في المقشع رفضا ً لالستدعاءات الوقحة
لشيخ المجاهدين الجدحفصي وآباء الشهداء.
بدورهم فرسان توبلي ّ
خطوا طرقات بلدتهم
تمسكا ً بأهداف الثورة.
بعبارة يسقط حمدّ ،

تسلم«رباعيالحوارالتونسي»أمس
جائزة نوبل للسالم تكريما ً لجهوده في
عملية االنتقال الديموقراطي في تونس
عبر الحوار ،وهي الوسيلة التي يحبّذ
المنظمون أن تعتمد في سورية وليبيا.
الحفل ب��دا ف��ي مقر بلدية أوسلو
بحضور ملك النروج هرالد الخامس
وأع��ض��اء الحكومة ال��ن��روج��ي��ة ،كما
ستتسلم جوائز نوبل األخرى في اآلداب
والكيمياء والطب والكيمياء واالقتصاد
في ستوكهولم.
وق��ال حسين العباسي أمين عام
االتحاد العام التونسي للشغل« :نحن
اليوم بأشد الحاجة إل��ى ح��وار بين
الحضارات ،وإلى التعايش السلمي في
إطار التنوع واالختالف» ،مضيفاً« :نحن

اليوم في أشد الحاجة إلى أن نجعل من
مكافحة االرهاب أولوية مطلقة».
وأع��ل��ن رئيس الرابطة التونسية
لحقوق االنسان عبد الستار بن موسى
خ�لال مؤتمر صحافي في أوسلو أن
«األسلحة ال يمكن أب��دا ً أن تكون الحل
ال في سورية وال في ليبيا» ،مضيفا ً أن
«هناك حاجة للحوار وليس للمقاتلين
أو الدماء».
وتشكل ه��ذه الرابطة مع االتحاد
ال��ع��ام التونسي للشغل (المركزية
النقابية القوية) ،واالتحاد التونسي
للصناعة والتجارة (منظمة أرب��اب
العمل) والهيئة الوطنية للمحامين
التونسيين (نقابة المحامين) الرباعي
ال��راع��ي للحوار الوطني ف��ي البالد.

وحملتهم هذه المنظمات على «التوافق»
لتجاوز أزمة سياسية حادة اندلعت في
 2013إثر اغتيال المعارض النائب
محمد البراهمي.
وساهمت ه��ذه المنظمات األرب��ع
المعروفة في تونس باسم «الرباعي
الراعي للحوار الوطني» في مفاوضات
سياسية طويلة وش��اق��ة بين حركة
النهضة اإلسالمية التي وصلت إلى
الحكم نهاية  ،2011ومعارضيها.
واعتبرت لجنة نوبل حين منحت
ه��ذه المنظمات الجائزة في تشرين
األول أن تونس وفي أوج االضطرابات
التي خلفها الربيع العربي ،تشكل
نموذجا ً ناجحا ً يجب أن يكون مصدر
وحي للدول األخرى.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1أرخبيل في نهر سان لوران بكندا
2 .2متشابهان ،ال يعرف القراءة أو الكتابة ،للتفسير ،غير
مطبوخ
3 .3شريان في العنق ،ضمير متصل ،تكلمت مكثرة النفي في
حديثها
4 .4أعظم شعراء إيطاليا ومن رجاالت األدب العالمي
5 .5در ،فاقد الزوجة ،خاصتها
6 .6مرض صدري ،يميت ويهلك
7 .7من المخلوقات ،مدينة فيتنامية
8 .8عملة آسيوية ،أصابع ،عند في الخصومة
9 .9مدينة مصرية ،ننافس
1010حرف أجدي مخفف ،عندنا ،مثيل
1111مدينة تركية ،مدينة أميركية في والية نيويورك
1212دولة أوروبية ،أنحت القلم

1 .1إمبراطورة بيزنطية ،فتال الحبل
2 .2دولة إسالمية ،مدينة إسبانية
3 .3يضيئانه ،شتم
4 .4خالف نقصت ،من الحبوب ،أوتوماتيكيا ً
5 .5وشى ،شعب من زنوج أفريقيا الغربية ،أوعية كبيرة
6 .6عملة عربية ،وبّخي
7 .7مدينة لبنانية ،خبر
8 .8للنداء ،يص ّر ،من أصنام العرب في الجاهلية
9 .9نهر في سيبيريا ،نأنس ،للنفي
1010عاصمة أوروبية ،أح ّل محل
ّ 1111
لطخيه بالعار ،الوجنة
1212يصنع من الزيتون ،دولة أوروبية ،خاصتي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،739681524 ،624597138
،813946752 ،185234967
،472158693 ،596372841
،258419376 ،947863215
361725489

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ناندا ديفي ،في  ) 2هماليا،
لبسنا  ) 3ري��م ،دراك��وال  ) 4او،
نألف ،حبنا  ) 5لندن ،نسوان ) 6
المغرب ،ابر  ) 7امن ،ست ،خدها

 ) 8اليونان ،دا  ) 9بر ،يسند،
يانس  ) 10ام��ان��ي ،وه��اد ) 11
ن��ام ،ب��اس��ل ،م��ان  ) 12يناديه،
ميامي.
عموديا:
 ) 1نهر الحاصباني  ) 2اميون،

رم��ان  ) 3نلم ،دن��ا ،ام��ا  ) 4دا،
ننل ،لين  ) 5ايدا ،ميسيسيبي 6
) دارلنغتون ،اه  ) 7افسر ،ندوس
 ) 8فلك ،وبخا ،هلم  ) 9يبوحا،
دن��ي��ا  ) 10سلبناه ،ادم���ا ) 11
فنان ،بادن  ) 12يا ،امر ،اسرني.

 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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By the Sea
فيلم درام��ا بطولة ب��راد بيت
م���ن اخ�����راج ان��ج��ي��ل��ي��ن��ا ج��ول��ي.
( ،ABCس���ي���ن���م���ا س���ي���ت���ي،
سينمال ،فوكس).
Mon Roi
فيلم درام���ا بطولة فينسنت
كاسل .مدة العرض  124دقيقة.
(.)ABC

2
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Bridge of Spies
ف��ي��ل��م درام ب���ط���ول���ة م����ارك
ري��ل�ان����س م����ن اخ������راج ستيف
س��ب��ي��ل��ب��رغ .م���دة ال��ع��رض 141
دقيقة ،ABC( .اب���راج ،سيتي
ك���وم���ب���ل���ك���س ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).

The Hunger Games
فيلم تشويق بطولة جنيفر
ل��وران��س من اخ��راج فرانسيس
ل���وران���س .م���دة ال���ع���رض 137
دقيقة ،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 م��ن 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 اخ���راج
م��ارك اوس��ب��ورن .م��دة العرض
 108دق��ي��ق��ة ،ABC( .اب���راج،
سينما سيتي ،دي��ون ،سينمال،
فوكس).

