14

السنة السابعة  /االثنني  28 /كانون األول  / 2015العــدد 1967
Seventh year / Monday / 28 December 2015 / Issue No. 1967

تتمات  /ت�سلية
طالئع الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

وأض���اف عبد المجيد« :ت��م تأجيل تنفيذ المرحلة
الثانية من اتفاق انسحاب داع��ش وجبهة النصرة من
جنوب دمشق ،حتى يتم توفير ممرا ً آمنا ً لخروج أربعة
آالف مسلحا ً ومدنياً ،بينهم أكثر من  2000مسلح كانوا
يتحصنون في أحياء تسيطر عليها الجماعات المسلحة
في أحياء الحجر األسود والتضامن والقدم ،وكذلك في
مخيم اليرموك بجنوب دمشق.
وأش��ار المسؤول الفلسطيني إل��ى أن��ه تم نقل نحو
 20حافلة محملة بمسلحي تنظيم «داع��ش» و»جبهة
النصرة» وعوائلهم ،كانوا غادروا مناطق جنوب دمشق
مع بدء تنفيذ المرحلة األولى من االتفاق بين المسلحين
والحكومة السورية.
وكان االتفاق قضى بأن تمر القافلة إلى بئر القصب في
ريف دمشق الجنوبي الشرقي ،ومنها إلى مناطق توجه
المسلحين إلى شمال وشرق سورية ،علما ً بأنه توقف
خروج المسلحين من «داعش» والفصائل األخرى ،بعد
مقتل زهران علوش ،يوم الجمعة الماضي.
الى ذلك ،أكد فيكتور بونداريف قائد القوات الجوية

النيابة العامة الم�صرية تحقق بمالب�سات انفجار الجيزة

الفضائية الروسية أن نشر روسيا صواريخ «إس-
 »400قد ضبط األج���واء السورية ،وأن الطائرات
الروسية لم تخطئ هدفها منذ انطالق العملية الجوية
في سورية.
وفي تعليق على اتهامات تكال لروسيا باستهداف
مواقع مدنية في سورية ،شدد على أن جميع العمليات
العسكرية الروسية تستهدف اإلرهابيين حصراً .وأضاف:
«قواتنا الجوية الفضائية لم تستهدف أبدا ً المواقع المدنية
في سورية» ،مشيرا ً إلى أن «الطيارين الروس لم يخطئوا
أهدافهم ولم يستهدفوا مدرسة أو مسجدا ً أو مستشفى»،
مؤكدا ً أن خطة العملية الجوية في سورية خضعت قبل
تطبيقها لدراسة دقيقة ،كما تم التنسيق بشأنها مع
القيادة السورية.
ميدانياً ،سيطر الجيش السوري أمس على بلدة حوارين
في ريف حمص الجنوبي الشرقي بعد اشتباكات عنيفة
مع مسلحي تنظيم «داعش» اإلرهابي ،كما تمكنت وحدات
الجيش من السيطرة على الجبل الكبير شمال مهين ،وسط
اشتباكات عنيفة على مدخلها الغربي.

الإرهاب ...من غالف ( ...تتمة �ص)9

ال�سي�سي يدعو �إلى توريد ال�سالح للجي�ش الليبي

إلى طلب مقاتلي «النصرة» التوجه إلى محافظة إدلب شمال غرب سورية بدال ً
من ريف حلب الشمالي ،وهو ما ّ
أخر العملية لوضع لوجستيات خاصة بمهمة
النقل المتفق عليه.
شكل مقتل «زهران علوش» إحدى الصفحات لجهة إزالة عثرة فاعلة في
منع المصالحات ومشاريع التسويات ،وتوسيع لحزام واسع حول العاصمة
دمشق مع تكتيك استخباري وعسكري ناجح يقوم به الجيش العربي السوري؛
وهو ما يؤكد أن ال فصل بين قتال التنظيمات اإلرهابية وارتباط عمليات اإلخالء
بالمجمل ككل متكامل .فالمرحلة الثانية ستنفذ بتأمين طرق بديلة وحلول
َّ
يتحضر من ساحة سياسية
لإلشكاليات ،وهي ستترك بصماتها البارزة على ما
تقود مسارات تفاوضية أعلنت عنها األمم المتحدة في  25كانون الثاني المقبل،
لكن بعض أطراف هذه الساحة انكشف عنها غطاء ما يُس ّمى «مؤتمر الرياض»
للمعارضة السورية وكشف عنها مقتل اإلرهابي «علوش» كحقيقة داخل
االئتالف ،الذي طالب مجلس األمن باإلدانة لمقتل «زهران علوش» على اعتباره
من «القوى المعتدلة» ،فالمنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات «رياض
حجاب» كان قد ح ّذر من تبعات االستهداف ،وهو بداللته يحمل وجود تيارات
سياسية تدخل من باب شبه حلف غير معلن للعمل على تحقيق إعادة الغليان
إلى المناطق القابلة للبرودة وتكريس إيديولوجية اإلرهاب على طاوالت الحوار
السياسي في محاولة لتغيير الواقع الموجود في مناطق جنوب العاصمة
السورية ،والتي بدأت تخرج من قبضة اإلرهاب الذي تدعمه مملكة «آل سعود»
وقوى إقليمية أخرى على أمل أن تكون تلك التيارات خطا ً خلفيا ً للسعودية ،في
حال حصول أي تطور عسكري يكون عائقا ً أمام مشاريع المصالحة ،ومحاولة
لتبديل جغرافيا محيط العاصمة بجغرافية بعيدة غير مترابطة تعزز ما ضعُ ف
من القوة اإلرهابية التي جذورها في الرياض وأنقرة وتل أبيب وأوراقها الصفراء
تتساقط على محيط دمشق ،فهل تفتح الصفحات الجديدة للجيش والدولة
السورية ملفات إرهابيين آخرين شربوا من ماء اإلرهاب «الصهيو ـ سعودي»
وسيلقون مصير من سبقهم؟!..

فرار جميع ( ...تتمة �ص)9
عددا ً من مسلحي التنظيم إضافة الستيالئها على وثائق
مهمة بحسب وصفها.
وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها ،حيث كانت
قوات أميركية وكردية قد نفذت الشهر الماضي عملية إنزال
جوي على مشارف الحويجة بمحافظة كركوك ،تمكنت
خاللها من تحرير  70محتجزا ً في سجون التنظيم.
ف��ي سياق متصل ،ق��ال رئيس لجنة األم��ن وال��دف��اع
البرلمانية حاكم الزاملي إن عملية اإلنزال األخيرة جنوب
مدينة كركوك «غير معلومة الهدف والمعالم ،وتمت
من دون علم الحكومة العراقية أو القوات الموجودة في
المنطقة».
وأش��ار الزاملي إلى أنها «ليست العملية األول��ى التي
تقوم بها القوات األميركية حيث تمت عملية إن��زال قبل
فترة في مدينة الحويجة ولم يتم إعالم الحكومة العراقية
بمصير من تم تحريرهم».
وأضاف أنه «لو كانت هناك جدية للقوات األميركية
بالتعاون مع الحكومة العراقية لكانت قدمت الدعم
اللوجستي المتمثل باألسلحة واألعتدة والمعلومات
االستخبارية وليس التعاون بمثل هذه العمليات التي
ال تعلم الحكومة العراقية أو القوات األمنية عنها أي
شي».
واعتبر رئيس لجنة األمن والدفاع البرلمانية أن «مثل
هذه العمليات هي لمساعدة قادة التنظيمات اإلرهابية
للهروب من هذه المناطق بعد زيادة ضغط القوات األمنية
عليها ومحاصرتهم من جميع االتجاهات».

المجمع الحكومي وسط الرمادي ،وال��ذي تتحصن فيه
عناصر تنظيم «داعش» اإلرهابي بعد تحرير معظم أحياء
المدينة.
وفي السياق ،أعلنت خلية اإلعالم الحربي العراقية،
مقتل  25قياديا ً بتنظيم «داعش» بقصف للقوة الجوية في
قضاء القائم.
وقالت الخلية في بيان صحافي نقله «السومرية نيوز»،
إنه «بإشراف قيادة العمليات المشتركة وبالتنسيق مع
خلية الصقور االستخبارية ،وجهت القوة الجوية العراقية
ضربة جوية دقيقة أسفرت عن مقتل  25قياديا ً من عناصر
داعش اإلرهابي وحرق وكرين يستخدمان كمقرين لهم في
القائم ( 350كم غرب الرمادي)».
وكانت خلية اإلع�لام الحربي أعلنت ،أم��س ،تطويق
قوات جهاز مكافحة اإلرهاب المجمع الحكومي في مدينة
الرمادي ،فيما أكدت البدء بتطهير األبنية المفخخة ورفع
العبوات الناسفة.
وأعلن عضو مجلس محافظة األنبار راج��ع بركات،
دخ��ول جهاز مكافحة اإلره��اب للمجمع الحكومي وسط
الرمادي.
من جهة أخرى ،أفادت مصادر أمنية بأن قوات أميركية
خاصة وقوات مكافحة اإلرهاب في إقليم كردستان العراق
نفذتا عملية إنزال جديدة في معاقل «داعش» بمحافظة
كركوك.
وقالت المصادر إن القوات اعتقلت خالل اإلن��زال في
ناحية الرياض التي تبعد عن مدينة كركوك  45كيلومتراً،

مجل�س الأمن ( ...تتمة �ص)9
 12محاولة خالل األيام الماضية باتجاه مدينة حرض
استخدمت فيها القوات الغازية مختلف أنواع األسلحة
وطائرات األباتشي وطائرات أف .16
من جهة أخ��رى ،واستمرارا ً للعمليات النوعية التي
ينفذها الجيش واللجان الثورية ضد القوات الغازية
والمرتزقة في جبهات القتال ،لقي عشرات المرتزقة
واألجانب مصرعهم بينهم القياديان محسن صالح شطيف
وسعيد الحارثي في قصف صاروخي للجيش استهدف
القصر الجمهوري بمأرب بعد أن أصاب هدفه بدقة عالية
محدثا ً حريقا ً هائالً.
وفي تعز ،لقي عدد من الغزاة والمرتزقة مصرعهم في
قصف استهدف تجمعا ً لهم في أطراف السلسلة الجبلية
جنوبي غرب العمري ،فيما قتل عدد من القوات الغازية
والمرتزقة بينهم أربعة سودانيين أثناء صد الجيش
واللجان الشعبية زحف باتجاه مفرق الجوف بمديرية
مجزر بمحافظة مأرب وتدمير ثالث آليات تابعة للمرتزقة.
كما قتل عدد من المرتزقة خالل تطهير الجيش واللجان
الثورية مواقع بجبل صلب المطل على منطقة الجدعان
في محافظة مأرب .وتكبدت القوات الغازية خسائر في
األرواح والمعدات في صد محاولة تقدم لهم باتجاه حرض
الى جانب اغتنام أربع آليات سعودية بينها مدرعة.
وكانت وح��دات القناصة التابعة للجيش واللجان
الثورية تمكنت من قنص  8جنود سعوديين في منفذ
الطوال حرض الحدودي .وقتل عدد من الجنود العسكريين
في جيزان إثر قصف مدفعي لمواقع عسكرية سعودية
غرب موقع المثعن العسكري.
وفي ربوعة عسير ،استهدفت القوة الصاروخية تجمعا ً
للجنود السعوديين وقصفت عددا ً من المواقع العسكرية
السعودية.

المبعوث األممي لدى اليمن اسماعيل ولد الشيخ زاد
من غموض وقتامة المشهد السياسي ،وأكد أن الطريق
إلى السالم في اليمن طويل وصعب ويحتاج إلى قدر كبير
من الدعم ،بينما يتفاقم الوضع اإلنساني مع أن الرجل عاد
من محادثات سالم في سويسرا ،استمرت أسبوعا ً وهناك
اتفاق على هدنة طويلة ،وفقا ً لما أكده وزير خارجية النظام
اليمني المستقيل عبد الملك المخالفي واستعدادات لجولة
جديدة من المحادثات في منتصف الشهر المقبل.
ميدانياً ،هدد الرئيس اليمني السابق علي عبد الله
صالح ،السعودية بأن الحرب لم تبدأ بعد ،وبأن قواته
ستكون في خط المواجهة األول في أي حرب مقبلة مع
السعودية.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مصدر رفيع في
حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه صالح بأنه قال
خالل اجتماع للحزب أمس أن «الحرب مع السعودية لم
تبدأ ،وحزبنا لم يدخل المعركة بعد» .وأضاف صالح« :إن
استمرت السعودية في غيها ،ولم تنصع للحوار ،فسندخل
الحرب وسنكون في خط المواجهة األول».
وفي السياق الميداني ،وعلى الرغم من وصف منظمة
«هيومن رايتس ووتش» ،إن ما يرتكبه العدوان السعودي
على اليمن يمثل أحد أكبر الجرائم المرتكبة بحق اإلنسانية،
يواصل طيران التحالف الذي تقوده السعودية شن المزيد
من الغارات مستخدما ً القنابل العنقودية المحرمة دولياً.
وبحسب «سبأ ن��ت» ق��ال مصدر أم��ن��ي« :إن طيران
العدوان السعودي األميركي قصف محافظة صعدة شمال
اليمن بقنابل عنقودية محرمة ،طالت المناطق الحدودية
في مديريتي كتاف وآل الزماح وآل قراد بمديرية باقم ،ما
الحق أضرارا ً كبيرة بممتلكات المواطنين ومزارعهم».
في المقابل أفشلت وحدات من الجيش واللجان الثورية

أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أهمية
رفع الحظر المفروض على توريد السالح للجيش الليبي
ليتمكن من أداء مهامه األمنية على الوجه األكمل.
وأعرب السيسي أول من أمس خالل استقباله رئيس
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز
السراج عن ترحيب مصر بتوقيع االتفاق السياسي بين
أطراف النزاع الليبي في مدينة الصخيرات المغربية في
 17كانون األول الجاري.
وأكد السيسي أهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية،
ومن بينها الجيش الوطني والشرطة ،والحفاظ عليهما
كونهما الركيزتين األساسيتين الستعادة األمن في ليبيا
ومكافحة اإلرهاب ،وضرورة الحفاظ على تماسك مجلس
النواب الليبي باعتباره أحد الدعائم األساسية لالتفاق
السياسي.
من جهته لفت السراج إلى أن تحقيق السيادة الليبية
يتطلب حصر القوة العسكرية في يد مؤسسات الدولة فقط،

باإلضافة إلى ترسيخ دور القضاء ،مبينا ً أن أهم الملفات
التي ستوليها الحكومة الليبية اهتماما ً في المرحلة المقبلة
تتمثل في بسط األمن والنهوض باالقتصاد ،باإلضافة إلى
تحقيق المصالحة الوطنية بين الفرقاء الليبيين كافة.
من جهة أخرى ،باشرت النيابة العامة المصرية أمس
التحقيق في مالبسات التفجير الذي وقع بمنطقة سهل
حمزة بشارع فيصل في الجيزة.
وبدأ فريق من خبراء المفرقعات بالجيزة في تمشيط
محيط موقع الحادث بواسطة الكالب البوليسية ،بحثا عن
أي عبوات ناسفة ،وذلك بعدما فرضت قوات األمن طوقا ً
أمنيا ً حول موقع الحادث إلحكام السيطرة على المكان.
وكان انفجار قد وقع في المنطقة ،ما أسفر عن انهيار
أجزاء من عقار سكني وواجهة أحد المحالت ،وتدمير عدد
من السيارت الموجودة بموقع الحادث .وأشارت مصادر
أمنية إلى أن االنفجار أسفر عن بعض اإلصابات وتم نقلهم
إلى المستشفيات القريبة لتلقي العالج.

�أثيوبيا تح ّول مجرى النيل الأزرق
لدعم �سد النه�ضة

فاديا مطر

عناد �سعودي ( ...تتمة �ص)9
نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف يؤكد أنه يوجد تفاهم
مشترك بين روسيا والواليات المتحدة بشأن الجماعات الرئيسية التي يجب
اعتبارها إرهابية في الشرق األوسط.
غاتيلوف بالتأكيد لم يكن يقصد ما اتفق على إرهابه في فيينا ،وهما داعش
والنصرة ،بل جماعات أخ��رى كجيش اإلس�لام وأح��رار الشام ،التي سعت
السعودية لفرضها بالعناد والقوة ،فجاءت الصفعة الروسية السورية لتزيح
العقد وتق ّوم مسار التفاوضات وما الصمت األميركي عن العملية إال ترجمة
واضحة للتوافق الذي أعلنه غاتيلوف.
في الميدان يجري بروية التحضير لجولة التفاوض المقبلة في جنيف  ..من
فك حصار مطار كويرس انطلق فيينا واحد ،ومن تحرير الريف الجنوبي لحلب
أقر العالم بمشاركة األسد في العملية السياسية ،ومن اآلن وحتى أواخر كانون
الثاني (يناير) المقبل ستتدحرج عمليات التحرير في أرياف ادلب وحلب و
دمشق لتفرض معطيات تفاوض جديدة ستكون بكل تأكيد أكثر تنازال ً من
معطيات فيينا.

محمد محفوض

ال�شيخ �سلمان يحذر المنامة
من دفع ثمن باهظ
قال األمين العام لجمعية الوفاق الوطني البحرينية المعتقل الشيخ علي سلمان،
إن االستجابة للمطالب الشعبية هي الطريق الوحيدة لحل األزمة في البالد.
وفي تغريدات ،من داخل السجن الذي أمضى فيه أكثر من سنة ،حذر الشيخ
سلمان من مغبة التأخير في الحل كون ذلك سيكلف البحرين الكثير.
وأض��اف الشيخ سلمان ،أن البالد ليس لها سوى الحل السياسي ،وأن كل
الخيارات األخرى ستكون عبثية تؤدي الى تدمير الوطن ،مشددا ً على ضرورة
الحاجة الملحة لمشروع إنقاذ وطني جامع للبحرين.
وأشار الى أن الحوادث والتطورات السياسية واالقتصادية أثبتت صحة ما كانت
تقوله المعارضة وضرورة ما تطالب به من إصالح جذري للبحرين وشعبها.
وتابع قوله« :سنة من عمري في السجن لم تزدني إال قناعة بالحاجة إلى
مشروع إنقاذ وطني جامع ينقذ البحرين من هذا الواقع المزري سياسيا ً واقتصاديا ً
وحضارياً».

قال وزير الموارد المائية والري المصري ،إن تحويل
إثيوبيا لمسار نهر النيل األزرق صوب سد النهضة إجراء
طبيعي و»هو بمثابة إعادة المياه لمجراها السابق».
وأضاف حسام مغازي إن الخطوة اإلثيوبية ليست لها
عالقة باالجتماع السداسي الذي يحضره وزراء الخارجية
والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة
اإلثيوبي ،ويستمر يومين.
وأذاعت قناة «إ.ب.س» اإلثيوبية مقطع فيديو يظهر بدء
تحويل مجرى النيل للمرة الثانية ،بحيث تمر المياه من
خالل سد النهضة للمرة األولى منذ البدء في تشييده.
وتأتي ه��ذه الخطوة بعد انتهاء إثيوبيا من معظم

إنشاءات السد ،وقبيل ساعات من الجلسة الثانية للقمة
السداسية التي ستعقد ،األح��د واالث��ن��ي��ن بالعاصمة
السودانية الخرطوم ،بحضور وزراء الري والخارجية
للدول الثالثة (مصر وإثيوبيا والسودان).
وحولت إثيوبيا ،أول من أمس ،مجرى النيل ليمر عبر
سد النهضة للمرة األولى ،وذلك بعد االنتهاء من إنشاء أول
 4مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء.
يذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا قد وقعت في آذار
الماضي وثيقة إعالن مبادئ سد النهضة في الخرطوم،
تعني ضمنيا ً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد
مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1أديبة إنكليزية راحلة إشتهرت برواياتها البوليسية
2 .2مدينة فرنسية ،مدينة أميركية
3 .3عمل مبدع ،من الطيور ،رقد
4 .4مدينة مكسيكية ،نوتة موسيقية ،متشابهان
5 .5غامق اللون ،تصاهره
6 .6إله الشر في ديانة زاردشت ،ضمير منفصل
7 .7خالف زادت ،أحرف متشابهة ،أهدم البناء
8 .8مدينة في ماليزيا ،ن ّمقي
9 .9وجه الحملة من كل صوب ،ناحية ،أطوف على وجه
الماء
1010أجل ،نهزم ،حرف نصب
1111أسطول ضخم ال يقهر أغرقته العواصف عام ،1588
ّ
نظمت
1212حفر البئر ،نصلحه (للبناء) ،نجاوب

1 .1رئيس جمهورية لبناني راحل ،مقياس مساحة
2 .2دولة افريقية ،مدينة إسبانية
3 .3حرف عطف ،نراسل ،متشابهان
4 .4خالف تتذكرونه ،ضمير
5 .5يبس الخبز ،قامر ،جوهر
6 .6جمهورية روسية ،مدينة فيتنامية
7 .7إشتد األمر ،نداعبك
8 .8يعتبان على ،ال يبوح به ألحد
9 .9حرف أبجدي مخفف ،نعم (باألجنبية) ،أضاءت
1010من الفاكهة الصيفية ،عاصمة أوروبية ،من الحبوب
1111دولة آسيوية ،بلدة لبنانية
1212رجاء ،إختبر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،714659238 ،865237914
،629345871 ،932481567
،387916425 ،541728693
،176894352 ،258163749
493572186

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اون���ت���اري���و ،ص���ور ) 2
واترلو ،نعاند  ) 3اد ،مايسن ) 4
لهب ،دال ،رتبن  ) 5العدل ،هان،
اا  ) 6ها ،ب��ادن ب��ادن  ) 7ولول،

يدل ،اتم  ) 8جنين ،لير  ) 9اسد،
متأهب ،ار  ) 10باتريك ،تعود
 ) 11باندا ،وسادتي  ) 12مت،
سنديان ،رن.
عموديا:
 ) 1اوكالهوما ،بم  ) 2وا ،هالل،

سبات  ) 3نتابع ،وجدان  ) 4ترد،
دبلن ،تدس  ) 5ال ،دال ،يمران ) 6
روما ،دينتي  ) 7الهند ،اكوي ) 8
وني ،ابلله ،سا  ) 9عسرنا ،يبتان
 ) 10صانت ،دار ،عد  ) 11ون،
بانت ،اوتر  ) 12ردمنا ،ماردين.

 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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Heidi
ف�ي�ل��م رع ��ب ب �ط��ول��ة ساموئيل
ب��راي��ن م��ن اخ� ��راج دان� �ي ��ال راي.
م��دة العرض  97دقيقة،ABC( .
فوكس ،سينمال).
Bridge of Spies
فيلم دراما بطولة مارك ريالنس
من اخ��راج ستيفن سبيلبرغ .مدة
ال �ع��رض  141دق �ي �ق��ة،ABC( .
امبير ،سينما سيتي).
The Peanuts Movie
فيلم تشويق بطولة ترومبون
ش� ��ورت� ��ي م� ��ن اخ � � � ��راج ستيف
م���ارت� �ي� �ن���و .م� � ��دة ال�� �ع� ��رض 88
دقيقة ،ABC( .ك��ون�ك��ورد ،الس
ساليناس ،سينما سيتي ،ديونز،
فوكس ،غاالكسي).
Santa Claws
فيلم عائلي بطولة ازرا جيمس
كولبرت م��ن اخ ��راج غلين ميللر.
م��دة العرض  86دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،اس �ب��اس ،فوكس،
غاالكسي).
السيدة الثانية
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة باسم
م �غ �ن �ي��ة وم� ��اغ� ��ي ب� ��و غ��ص��ن من
اخ��راج فيليب أسمر 111 .دقيقة.
( ،ABCك��ون�ك��ورد ،اب ��راج ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،س �ي �ت��ي كومبلكس،
فوكس ،سينمال).
In the Heart of The Sea
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة كريس
هيمسورث من اخراج رون هاورد.
مدة العرض  121دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس).

