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تتمات  /ت�سلية
ردود حول ت�شكيل ( ...تتمة �ص)9

وتابع« :أن هناك أكثر من عشر دول إسالمية أخرى
أبدت تأييدها لهذا التحالف وستتخذ اإلج��راءات الالزمة
في هذا الشأن ،ومنها جمهورية اندونيسيا».
من جهة اخرى ،أكد وزير الخارجية السعودي عادل
الجبير أن التحالف الجديد ليس تحالف سنيا ً أو شيعياً،
بل هو ضد اإلرهاب والتطرف ،مؤكدا ً أن التحالف مؤشر
على التزام الدول اإلسالمية بمحاربة اإلرهاب ،وأن اإلسالم
ال يجيز قتل األبرياء.
وأش��ار الجبير إلى أنه «ح��ان الوقت كي يقف العالم
اإلسالمي معا ً في محاربة اإلره���اب» ،مضيفا ً أن «دول
التحالف اإلسالمي هي التي ستحدد شكل مساهمتها»،
مشددا ً على ضرورة إيقاف تمويل اإلرهابيين ومحاربة
اديولوجيتهم ،داعيا ً العالم اإلسالمي للوقوف صفا ً واحدا ً
في محاربة اإلرهاب.
وأوض��ح الوزير السعودي أن التحالف سيعمل على
التنسيق م��ع ال���دول الكبرى ض��د اإلره���اب ،مضيفا ً أن
السعودية شاركت بالفعل في غ��ارات التحالف الدولي
على تنظيم «داعش».
في غضون ذلك ،أعلن وزير الدفاع السعودي محمد بن
سلمان أن هدف التحالف هو مكافحة جميع المنظمات
اإلرهابية وليس «داع���ش» فقط ،مضيفا ً أن التحالف
سيطور محاربة اإلرهاب فكرياً ،وسيحارب كل المنظمات
اإلرهابية ،حيث أن اإلرهاب منتشر في دول عدة وتتطلب
مكافحته جهودا ً كبيرة.
وأض��اف بن سلمان أن «ك��ل دول��ة إسالمية تحارب
اإلرهاب بشكل منفرد في حين أن المنظمة اإلرهابية تعمل
تحت قيادة واحدة» ،مؤكدا ً أهمية تنسيق الجهود لمحاربة

زودت ( ...تتمة �ص)9
رو�سيا ّ

اإلرهاب في أنحاء العالم اإلسالمي.
وتوالت ردود الفعل الدولية على تشكيل التحالف
األسالمي العسكري الجديد بقيادة السعودية ،حيث
رحبت واشنطن بالتحالف مؤكدة أنه يتماشى مع دعواتها
الضطالع ال��دول السنية ب��دور أكبر في محاربة تنظيم
«داعش».
وقال وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر «نتطلع إلى
معرفة المزيد عما يدور في ذهن السعودية بخصوص هذا
التحالف».
أم��ا في موسكو ،فقال دميتري بيسكوف المتحدث
باسم الرئاسة الروسية« :لم تتوفر بعد لدينا المعلومات
التفصيلية التي نحتاجها ،أي ممن يتشكل التحالف؟ وما
هي أهدافه؟ وب��أي شكل سيحارب اإلره���اب؟» ،عاكسا ً
تريّث روسيا لتقييم التحالف رغم تأكيد إيجابية توحيد
الجهود في محاربة اإلرهاب.
بدوره اعتبر مجلس االتحاد الروسي أن «عدم مشاركة
إيران والعراق في التحالف اإلسالمي ضد اإلرهاب يثير
تساؤالت حول طبيعته وأهدافه» فيما ذهب خبراء روس
إلى حد التحذير من أن يكون هدف التحالف اإلسالمي
إعادة احتالل العراق لتكريس تقسيمه على أرضية طائفية
بذريعة محاربة اإلرهاب».
من جهته قال رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو
أن التحالف اإلسالمي هو الجواب ال��رادع لمساعي ربط
اإلرهاب باإلسالم .وأكد أن بالده مستعدة للمساهمة بقدر
المستطاع ،في حال ترتيب اجتماع لمكافحة اإلره��اب،
بغض النظر عن الجهة المنظمة ،و«نعتبر هذه الجهود
بين البلدان اإلسالمية خطوات صحيحة».

التفا�ؤل الكبير ( ...تتمة �ص)9

وال��م��واق��ف ال��وط��ن��ي��ة» ،مبينا ً أن
«الهجمة اإلرهابية الشرسة التي
ت��ع��رض ل��ه��ا ال���ع���راق ك���ان ألب��ن��اء
العشائر الدور الكبير في صدها من
خالل دعم القوات األمنية وتشكيالت
الحشد الشعبي المقاوم».
وأضاف أن «أمام العراق تحديات
ك��ب��ي��رة ت��س��ت��وج��ب م���ن ال��ج��م��ي��ع
مواجهتها بحكمة وواقعية ،والعمل
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال���وح���دة وال��ت�لاح��م
واألخوة ،وهذه المعاني يعرفها جيدا ً
أبناء القبائل والعشائر».
وج��دد المالكي «م��وق��ف العراق
ال���راف���ض ل��ل��وج��ود ال��ت��رك��ي على
أراض��ي��ه» ،معتبرا ً أن «تركيا لديها
اطماع في العراق وتحاول استقطاع
ال��م��وص��ل مستغلة ال��ظ��روف التي
يمر بها ال��ع��راق ،لكن ه��ذه األح�لام
لن تتحقق ألن الشعب العراقي عبر
بشكل واض��ح وص��ري��ح ع��ن موقفه
ال��راف��ض ل�لاح��ت�لال وط��ال��ب أنقرة
بإخراج قواتها فوراً».
ودع��ا المالكي العشائر العراقية
ال��ى «مواصلة العمل ودع��م الدولة
في الحرب ضد عصابات «داع��ش»
اإلره��اب��ي��ة م��ن خ�لال دع��م ال��ق��وات
األمنية والحشد الشعبي».
من جهة أخ��رى ،قال أحد أعضاء
لجنة األم��ن وال��دف��اع ف��ي البرلمان
العراقي ،الثالثاء ،إن روسيا زودت
العراق بأسلحة متوسطة وخفيفة،
لدعم الجيش العراقي في مواجهة
«داعش».
وبحسب «رأي اليوم» ،قال النائب
اسكندر وت���وت :إن روس��ي��ا زودت
العراق بأسلحة متوسطة وخفيفة،
لدعم وحدات الجيش العراقي ،التي
تتولى ش��ن ال��م��زي��د م��ن العمليات
العسكرية شمالي وغربي البالد ،ضد
جماعة «داعش» اإلرهابية ،من دون
أن يحدد موعد تسليمها وكمياتها.
وأض�����اف وت����وت إن «ال��م��وق��ف
ال��روس��ي م��ن ناحية دع��م ال��ع��راق
باألسلحة المتوسطة والخفيفة جيد،
لكن لغاية اآلن لم تتوصل الحكومة
إلى إبرام اتفاقيات مهمة مع الجانب

الروسي ،تتعلق بدعم القوة الجوية
ال��ع��راق��ي��ة وت��زوي��ده��ا ب��ال��ط��ائ��رات
المقاتلة» .وأوض���ح أن «األسلحة
التي زودتها روسيا للجيش العراقي،
مهمة في استمرارية المعارك ضد
تنظيم «داعش».
ميدانياً ،ذكرت وكاالت أنباء عراقية
أم���س ،أن ق���وات الحشد الشعبي
العراقي قتلت قناصة شيشانية من
عناصر تنظيم داعش اإلرهابي شمال
الفلوجة في محافظة األنبار.
وجاء في بيان لـ«سرايا الجهاد»،
إح��دى تشكيالت الحشد الشعبي،
أن «ال���ق���وات تمكنت ع��ل��ى ض��وء
معلومات استخباراتية م��ن قتل
القناصة اإلرهابية المدعوة (ماريا
الشيشانية) ،بعد قصف أحد المواقع
التي كانت تتحصن فيها في منطقة
السجر شمال الفلوجة».
وأضاف البيان أن «القوات تمكنت
من إفشال عملية تسلل لعصابات
داعش اإلرهابية على خط الصد األول
كما تمكنت من قتل  4إرهابيين شمال
الفلوجة».
وفي السياق ،أف��اد مصدر عراقي
في شرطة نينوى أن عناصر تنظيم
«داعش» أعدموا والي قضاء الحضر
و 10من مرافقيه وسط القضاء بعد
إدانتهم بتهمة الخيانة.

ال�سعودية والبحث ( ...تتمة �ص)9

وق��ال العميد محمد الجبوري إن
«عناصر داعش أعدموا والي قضاء
الحضر س��ع��دون اللهيبي الملقب
(أبو حفصة) و 10من مرافقيه وسط
القضاء بتهمة الخيانة وتعاونه مع
قوات البيشمركة جنوب الموصل».
وأوضح الجبوري أن التنظيم أعدم
اللهيبي شنقا مع مرافقيه العشرة.
وقام التنظيم بتعيين القيادي أبو
بكر الضياح وهو س��وري الجنسية
واليا جديدا للقضاء.
وعلى صعيد متصل ،قال المصدر
إن «تنظيم داع��ش نفذ حكم اإلع��دام
رميا بالرصاص بحق ضابطين في
قوات البيشمركة كان قد اختطفهما
بمعارك قضاء سنجار».
م��ن جهة أخ���رى ،قصف طيران
ال��ت��ح��ال��ف ال��دول��ي م��واق��ع تنظيم
«داعش» في قضاء الحضر لساعتين
متواصلتين ،م��ا أس��ف��ر ع��ن مقتل
وإص��اب��ة ع��دد م��ن عناصر التنظيم
اإلره��اب��ي وإح���راق صهريج يعود
للتنظيم داخل القضاء.
يذكر أن جماعة «داعش» اإلرهابية
صناعة أميركية صهيونية ،وتتبنى
الفكر الوهابي التكفيري المتطرف
ال��ذي ت��روج له دول إقليمية تسعى
لتمرير أجندة إقليمية ودولية تهدف
تجزئة المنطقة بعد تدميرها.

في الغاية والتوقيت ،بعدما رفضت السعودية تحالفا ً عسكريا ً روسياً،
بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» في  30أيلول المنصرم ،وزادت دعمها
للمجموعات اإلرهابية المتطرفة في سورية والعراق ،وهي التي كانت قد شاركت
في تحالف أميركي في العام  1990ضد العراق ،وفي تحالف أميركي ضد ما
تدّعي الواليات المتحدة أنه «حرب على اإلرهاب» ،لتحقق واشنطن على مدى
سنين الكثير من المكاسب السياسية واالستراتيجية واالقتصادية في تحالف
«منفعي» بدأ يشق طريقا ً مغايرة بعد دعوات من بعض صقور البيت األبيض
إلى تحميل الرياض مسؤولية «حَ ْ
ضن اإلرهاب» بعيدا ً من اللغة الدبلوماسية
وحساباتها.
الرياض بصدد تحالف يحمل طابعا ً «إسالموياُ» يعيد احتماالت الصمود
ضد التحديات وااللتفاف مجددا ً للقصف في سورية والعراق بذرائع لم ينجح
فيها «عثمانيو» القرن الحالي في توقيت مريب وخطوة استباقية لما سيظهر من
تداعيات تشكل خريطة جيوسياسية جديدة في المنطقة على وقع أقدام روسية
عسكرية وآثار أقدام إيرانية سياسية بدأت ُتظهر أعراضا ً مرضية سعودية
يجب أن تتجنبها الرياض للحفاظ على الموقع والصورة اإلستراتيجية في
خانة أعدائها.
فالتحالفات السعودية السابقة مع واشنطن لم تكن لـ «آل سعود» فيها اليد
الطولى ،لكن «التحالف اإلسالمي» الجديد يضع اليد السعودية على الطاولة
بقوة الموقع الديني الذي اهت ّز مرات عديدة في ملفات دعم اإلرهاب والتنسيق
«السعودي ـ اإلسرائيلي» والذي أبدت واشنطن تجاهه براغماتية واضحة بعد
أحاديث مراكز دراسات عديدة عن تصدّع فيه خالل حقبة ملوك وأمراء الخليج
العربي مع الحاجة األميركية القوية لوجود نفوذ لها يقف في وجه نفوذ إيراني
يرتق إلى مستوى الجدية
قوي في المنطقة اإلسالمية .فاإلعالن السعودي لم
ِ
في مكافحة اإلرهاب بل هو محاوالت لرفع الغطاء عن الطاولة «اإلسالموية»
لتظهير معالمها في وقت بدأ ينفد أمام اصطفافات جديدة وتحالفات عسكرية
وسياسية بدأت بالزوال من المنطقة بعد معادالت بحر قزوين وشرق المتوسط
التي يقودها «الكروز وكاليبر و ،»...واستقطاب موسكو لحلفاء غربيين كانوا
في ما مضى أكثر طواعية للرياض وواشنطن ،باإلضافة لوقوف السعودية في
موقع تح ُّمل وزر حرب إقليمية غير قادرة على تح ّملها ،فهل البحث السعودي
عن نقطة ارتكاز جديدة سيبدأ..؟

فاديا مطر

�أكدت �أنه �سجين ( ...تتمة �ص)9
لكن الجلسة لم تنعقد ،بسبب غياب أحد أعضاء هيئة المحكمة.
وخالل تقريرها ،طالبت منظمة العفو الدولية جميع الجهات الحقوقية
والدولية بالكتابة والمطالبة من السلطات البحرينية لإلفراج عن الشيخ علي
سلمان فورا ً من دون قيد أو شرط وإلغاء حكم اإلدانة ،ألنه سجين رأي ،اعتقل
فقط ألنه كان يمارس حقه في حرية التعبير بشكل سلمي ،ودعوة السلطات
البحرينية إلى تطبيق قرار فريق العمل المعني باالحتجاز التعسفي في األمم
المتحدة فوراً ،وحث السلطات البحرينية على دعم الحق في حرية التعبير
وإلغاء القوانين التي ُتج ِّرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير ،والحق
في تكوين الجمعيات والحق في التجمع.

تون�س ت�صدر  28حكم ًا �ضد �إرهابيين
قيامه بعمله في متابعة سير العمليات العسكرية في تعز
ضمن عملية «إعادة األمل» باليمن ،بحسب ما ذكرت وكالة
األنباء اإلماراتية.
وكان الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي
كرم السبت الماضي ،السهيان ،ومنحه وسام الشجاعة
لدى استقباله له في القصر الجمهوري في مدينة عدن.
وشهد الميدان ،عشية دخ��ول وقف إط�لاق النار حيز
التنفيذ ،تصعيدا ً عسكريا ً غير مسبوق ،وال سيما لناحية
تزامن العمليات خلف الحدود وعلى جبهات الداخل.
ض��رب��ات موجعة تلقتها ق��وات «التحالف» والجيش
السعودي أمعنت في قلب المعادلة إب��ان الجلوس إلى
طاولة المفاوضات لح ّل األزم��ة اليمنية ،ليصبح وقف
الحرب مطلبا ً سعوديا ً ال يمنياً.
نحو  150قتيالً من جنسيات عربية وأجنبية قضوا في
ضربة صاروخية على معسكر قرب باب المندب ،يحيلون
على عملية صافر في م��أرب مطلع أيلول الماضي التي
قتل فيها نحو  300من قوات «التحالف» والمجموعات
المسلحة ،ويوجهون رسائل سياسية مفادها أن حركة
«أنصار الله» التي يشن عدوان عليها منذ تسعة أشهر لن
تدفع أي ثمن لوقف الحرب ،وأن الرياض ستهرع ،بفعل
هذه الضربات ،إلى القبول بوقف النار ورف��ع الحصار
والتخلّي عن سقفها العالي وبالتالي إلى نسيان شرط
تسليم السالح وع��ودة ه��ادي وحكومته إلى الحكم من
جديد.
«أنصار الله» قالت من جديد أول من أمس ،إن لها اليد
الطولى في هذه الحرب ،وإن أشهر العدوان الطويلة لم
تؤثر بترسانتها العسكرية التي أدخلت عليها صواريخ
جديدة ،وأنه ال يزال بإمكانها أن توجع األعداء أكثر من ذي
قبل ،وبالتالي إن هذه الحرب كانت برمتها غير مجدية.

الطرف الحكومي وممثلو أنصارالله ومؤيدو صالح
يلتقون وجها ً لوجه في برن السويسرية للمرة األولى منذ
بداية العدوان السعودي ،وهناك جدول أعمال متفق عليه
وتطورات على األرض وموقف دولي داعم لخيار السالم...
لكن التفاؤل الكبير بنجاح المحادثات يحتاج إلى وقت
إضافي حتى يتحول إلى واقع .
المحادثات التي تعقد بعيدا ً عن أعين الصحافيين
تحقق وفق جدول األعمال المتفق عليه غايات الطرفين،
فهي تمنح الحكومة حق تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي
بشأن استعادة سلطتها على المناطق الخاضعة لسيطرة
أنصارالله ،وعلى الجانب اآلخر تضمن ألنصارالله وصالح
البقاء كأطراف سياسية فاعلة في الساحة السياسية إلى
جانب تنفيذ مطالبهما المتعلقة بتعديل وثائق مؤتمر
الحوار الوطني وتشكيل حكومة جديدة.
وإذا قدر لهذه المحادثات أن تنجح استنادا ً إلى تجربة
تسعة أشهر من القتال ،وقناعة إقليمية ودولية بأن الحرب
توفر مناخا ً مالئما ً للجماعات اإلرهابية وتلحق الضرر
بماليين اليمنيين ،فإنها بذلك ستفتح الباب أمام مسار
سياسي انتقالي قد يمتد ألكثر من عامين ،أما إن فشلت
فستفتح الباب على مصراعيه أمام صراع داخلي قد يكرر
التجربة الصومالية.
من جهة أخرى ،عينت السعودية ،المقدم فاضل عبيد
التومي الشمري قائدا ً للقوات الخاصة السعودية في عدن،
خلفا ً للعقيد عبدالله السهيان.
وقتل السهيان نتيجة صاروخ من نوع «توشكا» أطلقه
أنصار الله على قاعدة عسكرية تابعة لقوات التحالف
العربي بمنطقة «شعب الجن» في باب المندب ،بحسب
مصادر يمنية.
كما لقي الضابط اإلماراتي سلطان الكتبي حتفه أثناء

ق��ال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد ،إن
القضاء أص��در  28حكما ً ضد عناصر إرهابية ،من بينها
حكم باإلعدام .وكشف الصيد ،في تصريحات للصحافيين،
عن أن أحكاما ً صدرت ضد إرهابيين ،من دون أن يشير إلى
الفترة التي صدرت فيها ،لكنه أكد في الوقت نفسه الحاجة
إلى التسريع في مثل هذه القضايا.
وتبنى البرلمان التونسي في آب الماضي قانونا ً جديدا ً
لمكافحة اإلرهاب ومنع غسيل األموال لتعزيز جهود الدولة
في الحرب ضد اإلره���اب .وظهرت على السطح شكاوى
لطول نظر القضايا المرتبطة باإلرهاب واحتجاز العديد من
الموقوفين ألشهر عدة من دون محاكمات.
وقال الصيد إن «هناك إجراءات يتعين احترامها في مثل
هذه المحاكمات» .وأضاف أن «القوانين تغيرت في أغلب
دول العالم المهددة باإلرهاب للتأقلم مع الوضع .وفي
تونس لدينا التزامات وطنية ودستورية الحترام حقوق
اإلنسان» .وأشار إلى أن هناك حكما ً واحدا ً باإلعدام على
األقل من بين األحكام المصرح بها حتى اآلن ضد المتهمين
في القضايا اإلرهابية.
وكانت السلطات التونسية قررت السبت الماضي رفع
حظر التجوال الليلي المفروض في العاصمة ومحيطها
منذ مقتل  12من عناصر األمن الرئاسي الشهر الماضي في
هجوم انتحاري استهدف حافلتهم.
وذك��رت وزارة الداخلية في بيان أن��ه تقرر رف��ع حظر
التجوال بإقليم تونس الكبرى :واليات تونس وأريانة وبن
عروس ومنوبة بداية من الليلة ،بحسب البيان.
وك��ان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي فرض
اعتبارا ً من  24تشرين الثاني الماضي حالة الطوارئ لمدة
 30يوما ً في البالد ،وحظر تجوال ليلي إلى أجل غير مسمى

في العاصمة تونس ،باإلضافة إلى غلق الحدود البرية 15
يوما ً مع ليبيا.
وقتل  12وأصيب  20من عناصر األم��ن الرئاسي في
هجوم انتحاري استهدف حافلتهم ونفذه شاب تونسي في

 24من الشهر الماضي.
ويعود آخر حظر تجوال ليلي في العاصمة تونس إلى
عام  ،2012كما أعادت تونس فتح حدودها البرية مع ليبيا
منتصف ليل الخميس الماضي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1عالم لبناني راحل تعلم في روما وعلم في حلب
2 .2وضع شيئا ً مقابل المال ،أح ّل محل ،مذهب
3 .3يقاتل ،نستعد لألمر
4 .4وضع خلسة ،هدد ،جميع ،للنفي
5 .5مدينة إيطالية في صقلية ،مقاطعة جبلية في جنوب
إيران
6 .6والية أميركية
7 .7أهتم باألمر ،ف ّكها
8 .8سقي ،يبس الخبز ،إستفسرت من
9 .9ترجع ،بشر ،فلوس
1010مؤسسة مدينة قرطاجة ،أنشأته
1111وبّخ ،عاصمة عربية ،حيوان قطبي
1212يطليا باأللوان ،مرفأ في شمال غرب نروج

1 .1إسم تحمله عدة مدن أميركية ،للتفسير
2 .2أديب وناقد مصري راحل لقب بعميد األدب العربي،
يخاصم بشدة
3 .3أطال النظر ،لحسا ،مرفأ أسبانيا على خليج قادش
4 .4مدينة باكستانية
5 .5تلي ،مدينة مغربية ،مملكة عربية قديمة
6 .6ضعف ،غنج ،آلة طرب
7 .7طلى باأللوان ،أليفاً ،قرع الجرس
8 .8إخترعي ،سجنوا
9 .9ريف البحر وشاطئه ،قطع
1010من أطرافه ،ضربت
1111يرطبانه بالماء ،أعطي الهدية
1212عمر ،حرف نصب ،رجاء ،من األلقاب
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،267859431 ،319427568
،196578342 ،584163297
،742631985 ،835294716
،451982673 ،678345129
923716854

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1نزار قباني ،بن  ) 2فاس،
امن ،جليد  ) 3يالمس ،يناير ) 4
ليماسول ،دن  ) 5بريتال ،اسد
 ) 6ن��اب ،مسيل ،يدل  ) 7عس،

اي ،دي��ان��ا  ) 8ولولنا ،كالمي 9
) ضيوف ،برمت ،اد  ) 10رال��ي،
ي��رن��و  ) 11ام��ي��ال ،ام��ن��ح ) 12
يتبعنا ،لما.
عموديا:
 ) 1نفيس بن عوض ،ال  ) 2زال،

راسليهم  ) 3اساليب ،وو ،ي ي 4
) ميت ،الفرات  ) 5قاسم امين ،الب
 ) 6بم ،ال��س ،ابل  ) 7انيس ،يد،
ريان  ) 8نواليكم ،ما  ) 9يجالس،
التين  ) 10لي ،دينا ،رحل ) 11
بيرد ،دامان  ) 12ند ،نمل ،يدونا.

 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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In the Heart of The
Sea
فيلم تشويق بطولة كريس
ه �ي �م �س��ورث م ��ن اخ � ��راج رون
ه� � � ��اورد .م� ��دة ال� �ع���رض 121
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس).
The Good Dinosaur
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
رايموند أتشوا من اخ��راج بيتر
س� ��وه� ��ان .م � ��دة ال � �ع� ��رض 93
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،اب ��راج ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).
Bus 657
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة روب ��رت
دي ن �ي��رو م��ن اخ � ��راج سكوت
م��ان .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
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).
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

