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تتمات  /ت�سلية
الكرملين لم يبحث ( ...تتمة �ص)9

وف���ي س��ي��اق وق���ف م��ص��ادر ت��م��وي��ل اإلره��اب��ي��ي��ن ،أك��د
كوناشينكوف أن الطيران الروسي يدمر يوميا ً عددا ً كبيرا ً من
مناطق استخراج ونقل النفط خاضعة لتنظيم «داعش» في
سورية ،حيث دمر خالل اليومين الماضيين  6منشآت نفطية
غير شرعية في دير الزور وحلب.
وفي كفر نبل في ريف إدلب عثر على تجمعات لشاحنات
متجهة إلى الحدود السورية  -التركية تراقبها سيارات جيب
مزودة بأسلحة مضادة للطيران .فتم تدمير  20صهريجا ً
يستخدمه التنظيم لتهريب النفط إلى تركيا وكذلك سيارتين
جيب مزودة بأسلحة مضادة للطيران.
في غضون ذلك نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية
إيغور كوناشينكوف اتهامات مارك تونر المتحدث باسم
الخارجية األميركية زعم فيها بأن «معظم غ��ارات سالح

قوات �أميركية ( ...تتمة �ص)9

الجو الروسي في سورية تستهدف منشآت البنية التحتية
المدنية والمدنيين» ،ووصفها بغير المتثبتة والمقرونة
باألدلة.
ميدانياً ،واص��ل��ت وح���دات الجيش ال��س��وري تقدمها
في مدينة الشيخ مسكين االستراتيجية في ري��ف درعا
الشمالي الشرقي ،وتمكنت من السيطرة على أجزاء كبيرة
منها الدوار الرئيسي والجامع العمري واللواء  112جنوب
شرق المساكن العسكرية ،ومبنى السيرياتيل ومجمع زايد
والمدرسة الحكومية التاسعة .وقد أسفر االندفاع الكبير
للجيش السوري الى انهيار خطوط المسلحين الدفاعية
داخل المدينة ،وهروب أعداد كبيرة منهم ،ما دفعهم لشن
هجوم فاشل تمكنت وحدات الجيش من صده وقتل وجرح
أكثر من  40مسلحاً ،حيث باتت المدينة ساقطة عسكرياً.

�إ�سقاط طائرة( ...تتمة �ص)9

ويستمر القصف المدفعي والصاروخي المتبادل بين
الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الجيش السعودي
من جهة أخرى على المناطق الحدودية في منفذ الطوال ،بعد
محاوالت متعددة للجيش السعودي بالتقدم نحو المنفذ،
في الوقت ذاته ش ّنت طائرات التحالف السعودي سلسلة
غارات جوية على منطقة حضاض ،ومثلث عاهم بمديرية
حرض الحدودية في حجة غرب اليمن.
في المقابل يستمر الهدوء الحذر في معظم جبهات القتال
في تعز وسط اليمن ،مع مواجهات متقطعة في مديرية
المسراخ جنوب المدينة بين الجيش واللجان الشعبية من
جهة ،وقوات هادي المسنودة بالتحالف من جهة أخرى.
أما في مأرب شمال شرق اليمن فتدور مواجهات عنيفة
بين الجيش واللجان الشعبية من جهة ،وقوات هادي من
جهة أخرى في مفرق الجوف مع مأرب وتحديدا ً في منطقتي
وجه الجبل وآل جعيدر الذي سيطر عليها الجيش واللجان
الشعبية في وقت سابق ،حيث تدور المعارك في محاولة

�أردوغان ي ّتجه ( ...تتمة �ص)9

لقوات هادي التقدم والسيطرة.
وتشهد مديرية صرواح بمحافظة مأرب هدوءا ً حذرا ً بعد
أكثر من  8غارات جوية للتحالف السعودي على التباب
المطلة على معسكر كوفل بالمديرية.
أما في صنعاء فقد ش ّنت طائرات التحالف مساء يوم أمس
سلسلة غارات جوية أستهدفت مصنع كوكا كوال بمنطقة
وادي أحمد بمديرية بني الحارث .وتحدثت المصادر عن
سقوط شهداء وج��رح��ى .فيما ش ّنت ط��ائ��رات التحالف
سلسلة غارات على المدرسة األميركية بصنعاء .وفي وقت
سابق ش ّنت غارات جوية على قاعدة الديلمي الجوية شمال
العاصمة ،وسط تحليق مكثف لطائرات التحالف في سماء
المدينة.
في عدن جنوب اليمن تحدثت المصادر عن انفجار عنيف
في منطقة كريتر أعقبته اشتباكات متقطعة في المنطقة
ذاتها ،فيما أفادت األنباء األولية أن األنفجار ناتج من سيارة
مفخخة ،وضعت على مقربة من البنك األهلي هناك.

وبحسب «السومرية نيوز» قال
المصدر ،إن «طيران التحالف قصف،
ال��ي��وم ،مبنى المحكمة الشرعية
والسجن المركزي التابع لتنظيم
داعش في المجمع الحكومي وثالثة
مواقع أخرى في حي سومر شرق
محافظة نينوى ،ما أسفر عن مقتل
 25عنصرا ً من التنظيم وإصابة 50
آخرين بينهم قياديون».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم
الكشف عن اسمه ،أن «القصف نفذ
بواسطة صواريخ هيل فاير الذكية،
وأدى إلى تدمير جميع المواقع».
ويشن طيران التحالف الدولي
بقيادة واشنطن غارات جوية على
مواقع في العراق وسوريا تقول
إنها لـ»داعش» ،من دون اإلفصاح
عن حجم الخسائر البشرية جراء
هذه الضربات.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ن��ف��ذت ق���وات
أميركية كردية أمس عملية إنزال
ج��وي في الحويجة جنوب غرب
كركوك ،استهدفت أهم مقار داعش
في المدينة.
وج����اءت ه���ذه العملية وس��ط
قصف جوي مكثف لطيران التحالف
ال��دول��ي على م��واق��ع الجماعات
اإلرهابية في الحويجة والموصل
وتلعفر ،غرب الموصل.
وشهدت المنطقة مواجهات بين
أهالي الحويجة وعناصر تنظيم
داع��ش ف��ي ش��ارع األط��ب��اء وق��رب
بناية مجلس الحويجة.
وك��ان��ت عملية إن����زال سابقة
نفذت في كركوك أفضت إلى مقتل
 12شخصا ً واعتقال  9من قادة
داعش.
ودم������رت وح������دات تكتيكية
لداعش ،تمهيدا ً لعملية إنزال ثالثة
استخدمت فيها طائرات آباتشي
وش��ي��ن��وك وط���ائ���رات م��س��ي��رة في
منطقة المعهد الفني في الحويجة
وشارع األطباء.
وأش������ارت م��ع��ل��وم��ات واردة
م��ن ال��م��ن��ط��ق��ة ش��ب��ه م��ؤك��دة إل��ى
وج��ود القيادي ال��ب��ارز في داعش
عبدالرحمن العفري في المنطقة
وكانت العملية صعبة جداً.
يذكر أن عملية اإلن��زال هذه تعد
الثالثة م��ن نوعها خ�لال أق��ل من
ثالثة أشهر في قضاء الحويجة.

االحتالل ي�صادر  500دونم جنوب نابل�س

تون�س :اعتقال � 11إرهابي ًا

ق��ررت سلطات االحتالل الصهيوني ،أم��س ،مصادرة  500دون��م في قريتي
جوريش وقصرة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية التي شهدت حمالت
اعتقال واعتداءات من جانب قوات االحتالل والمستوطنين.
وقال غسان دغلس ،مسؤول ملف االستيطان في شمالي الضفة الغربية ،إن
أراض
حكومة العدو ق ّررت رسميا ً مصادرة  500دونم من أراضي القريتين ،وهي
ٍ
تعود ملكيتها بالكامل إلى السلطة الفلسطينية ،وتص ّنف بأنها أراضي دولة أو
أراض «أميرية» كما تدّعي سلطات االحتالل.
ٍ
أراض أميرية
وأضاف دغلس أن القرار الصهيوني ،كما صدر يتض ّمن أن هذه
ٍ
أراض خاصة في هذه المنطقة عليه التقدم باعتراض
وتابعة للدولة ،ومَن لديه
ٍ
خالل الفترة القانونية لدى إدارة المدينة الصهيونية .وأكد أن جزءا ً كبيرا ً من هذه
األراضي مزروع بالزيتون ،وفيها آبار مياه يستخدمها الفلسطينيون في عملية
الري.
في األثناء ،اعتدى مستوطن بحماية قوات االحتالل ،أول أمس ،على طفلة ،فيما
اعتدى جنود االحتالل على ثالثة أطفال بالضرب في البلدة القديمة من مدينة
الخليل .وقال رائد أبو أرميلة« :قمت بنقل طفلتي دانا ( 7سنوات) إلى مستشفى
الخليل الحكومي ،بعد وقوعها على األرض خالل محاولتها الهرب من مطاردة
المستوطن المتطرف باروخ مارزل قرب الحرم اإلبراهيمي ،حيث نزفت الدماء من
فمها» .وأضاف أن جنود االحتالل اعتدوا بالضرب على طفلي معتصم ( 10سنوات)،
وعلى الشقيقين نبيل وفرحات نادر الرجبي ( 14و 10سنوات) بالضرب المبرح.
واعتقلت قوات االحتالل  15مواطنا ً بينهم فتاة من محافظات الضفة .وذكر نادي
األسير ،في بيان ،أن ثالثة فلسطينيين اع ُتقلوا من محافظة نابلس .واع ُتقل ثالثة
فلسطينيين من محافظة قلقيلية.
فيما اعتقل االحتالل فلسطينيين اثنين من جنين وفي مخيم قلنديا وكفر عقب،
اع ُتقل ثالثة فلسطينيين ،عالوة على شاب آخر من محافظة رام الله والبيرة .واع ُتقل
شاب وفتاة من الخليل ،ومن محافظة طوباس اع ُتقل حامد مسلماني ( 32عاماً).

اعتقلت قوات األمن التونسي  11عنصرا ً تكفيريا ً يعملون على تسفير الشباب
إلى سورية.
وقالت وزارة الداخلية ،في بيان صحافي ،إن «المتهمين يعملون على تسفير
الشباب عن طريق استعمال طوابع تسمح لهم بدخول بلد مجاور بصفة
قانونية والمغادرة منه» ،مضيفة أن من بين هذه العناصر أحد اإلرهابيين
المطلوبين النتمائه إلى إحدى الخاليا اإلرهابية والتي تخطط لتصفية عدد من
الشخصيات.
وأضافت الوزارة أن المعتقلين اعترفوا بنشاطهم في مجال تمويل عائالت
العناصر اإلرهابية الموجودة ضمن صفوف التنظيم اإلره��اب��ي «داع��ش»
بالتنسيق مع عناصر إرهابية موجودة بالقطر الليبي.
وكثفت القوات األمنية حمالتها الرامية إلى التصدي للجماعات المتشددة
بعد التفجير االنتحاري الذي استهدف حافلة لألمن الرئاسي في تشرين الثاني
الماضي.
يذكر أن السلطات التونسية أعلنت مقتل حوالى  800شاب تونسي يقاتلون
في صفوف جماعات مسلحة في بؤر التوتر خاصة في األراضي السورية.
من جهة أخرى ،أعلنت النيابة العامة التونسية أمس أن القضاء حكم على
 3تونسيين باإلعدام في قضية ذبح شرطي .وأضافت النيابة أن تونسيا ً رابعا ً
في الـ» 42عاماً» من عمره حكم عليه غيابيا ً بالسجن نافذا ً  22سنة بتهمة
«التحريض والمساعدة في ارتكاب جرائم إرهابية».
وأشارت النيابة التونسية إلى أن الرجال األربعة الذين «ينتمون إلى مجموعة
إرهابية» ،حوكموا الثالثاء الماضي أمام المحكمة االبتدائية في تونس بتهمة قتل
شرطي في مدينة الفحص ،التي تبعد حوالى  60كلم جنوب غرب العاصمة.
وصدر بحق ثالثة منهم تتراوح أعمارهم بين  21و 26عاما ً حكم باإلعدام
بتهمة «القتل العمد مع سبق اإلصرار» ،وأحكام بالسجن تتراوح بين  10و22
سنة بتهمة «االنتماء لمجموعة إرهابية والتحريض على ارتكاب جرائم».

إلى ذلك ،توالت المواقف المشيدة
والمهنئة باالنتصارات التي حققتها
القوات العراقية والحشد الشعبي
ف��ي ت��ح��ري��ر م��دي��ن��ة ال���رم���ادي من
إرهاب تنظيم «داعش» ،ورفع العلم
العراقي فوق مركز مدينة الرمادي.
وفي أهم ردود الفعل اإلقليمية
والدولية على تحرير الرمادي ،أعلن
البيت األبيض في بيان «أن التقدم
المستمر لقوات األمن العراقية في
قتالها الستعادة الرمادي دليل على
شجاعتها وعزيمتها».
وق��ال البيت األب��ي��ض« :إ ّن��ه تم
اط�ل�اع ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب��اراك
أوباما على التقدم ال��ذي أحرزته
ق��وات األم��ن العراقية على تنظيم
«داع�����ش»» ،م��ش��ي��را ً إل���ى ال��ت��زام
واشنطن «بطرد التنظيم من مالذاته
اآلمنة».
من جانبه ،أش��اد وزي��ر الحرب
األميركي آشتون كارتر بطرد تنظيم
«داعش» من الرمادي ،وقال« :طرد
مسلحي «داع����ش» م��ن ال��رم��ادي
العراقية خطوة هامة ف��ي حملة
القضاء على التنظيم الوحشي
واستعادة سيادة العراق».
وه�� ّن��أ ك��ارت��ر رئ��ي��س ال����وزراء

العراقي ،حيدر العبادي وحكومته
على الخطوة ،التي تم انجازها في
استرجاع السيطرة على مدينة
الرمادي.
م���ن ج��ه��ت��ه ،اع��ت��ب��ر ال��رئ��ي��س
الفرنسي فرنسوا هوالند استعادة
القوات العراقية لمدينة الرمادي
«االنتصار األه��م» حتى اليوم في
التصدي لتنظيم «داعش».
وق��ال قصر اإلليزيه ف��ي بيان:
«إنها مرحلة أساسية الستعادة
سلطة الدولة في العراق» ،مشيرا ً
إلى أن هوالند هنأ العبادي ،وأكد
دع���م ف��رن��س��ا ال��ك��ام��ل ف��ي معركة
الحكومة ضد المسلحين.
واع��ت��ب��رت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
الفرنسية ف��ي ب��ي��ان أن «تحرير
ال��رم��ادي أه��م انتصار منذ البدء
بمكافحة اإلره����اب ب��ع��د تحرير
تكريت وبيجي وسنجار».
بدورها ،هنأت الجامعة العربية
الحكومة العراقية بتحرير المدينة
م���ن س��ي��ط��رة ت��ن��ظ��ي��م «داع����ش»
واعتبرته إن��ج��ازا ً مهما ً للجيش
العراقي ،وأك��دت دعمها لمساعي
الحكومة في إعادة االستقرار لجميع
مناطق العراق.

وقال محسن رضائي ،أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام ،إن لدى
طهران وثائق تثبت شراء تركيا النفط من عصابات داعش اإلرهابية .الخالفات
بين البلدين ازدادت حدتها عقب إسقاط تركيا للطائرة الروسية فوق سورية،
كذلك بعد التوغل التركي األخير في األراضي العراقية.
يبدو أن الرئيس التركي يحاول التغلب على مشاكله الداخلية المستمرة.
فمن اتساع رقعة االحتجاجات الشعبية إلى عودة الصراع التركي الكردي إلى
الواجهة ،بعد أن تفاخر أردوغان كثيرا ً بإغالقه لفترة وجيزة ،فحاول األخير
التوجه نحو التصعيد الخارجي على أسس طائفية.
سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان ورئيس وزرائه أحمد داود
أوغلو خلقت لتركيا مشاكل مستعصية عدة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
هذا ما قاله أعضاء البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي ،حيث أكدوا
أن هذا الثنائي كذب على الشعب التركي في موضوع سورية منذ البداية وأن
العالم بأجمعه بات يعرف أن أنقرة دعمت وتدعم كل الجماعات اإلرهابية في
سورية وأنها فعلت ذلك من منطلقات طائفية خطيرة.
وأضافوا أن أردوغان وداود أوغلو يكذبان أيضا ً في موضوع الطائرة الروسية
كما كذبا على الشعب التركي في موضوع غاز السارين المه ّرب إلى سورية عبر
تركيا.
أردوغان وبعد أن لعب بالنار في عالقته مع روسيا والتي أخرجته من الملف
السوري بشكل كامل ..جاء ليختبر حلم إيران بهذه التصريحات العدائية..
وإذا استمر الرئيس التركي بهذا النهج ،فإن التوتر سيكون سيد الموقف ،ألن
لدواع سياسية واقتصادية ودينية وأمنية لمحاولة
إيران التي احتوت تركيا
ٍ
إقناع األتراك بمنع تدفق المسلحين إلى سورية في وقت الحصار العالمي على
طهران ..لن تتح ّمل حماقات أردوغان أكثر في الوقت الذي تشهد فيه طهران
انفتاحا ً غربيا ً وتفوقا ً سياسيا ً وأمنيا ً لحلفاء إيران في المنطقة ،خصوصا ً بعد
التدخل العسكري الروسي المباشر في سورية وتوالي سقوط القالع الحصينة
لإلرهابين المدعومين من الحكومة التركية في سورية والعراق.

مصطفى العراقي

�أهم الأحداث ( ...تتمة �ص)9
القيادة السورية استطاعت بمستوياتها السياسية والدبلوماسية احتواء
األزمة على األقل ،حتى هذه اللحظة ،األمر الذي شكل لدى العديد من الدول
الغربية وباقي دول العالم قناعة بضرورة اعتماد الحلول السياسية ،إلنهاء
أزمة السوريين ،رغم إصرار البعض على الحلول العسكرية.
وعلى الرغم من أن القرار الدولي لم يشر إلى الرئيس السوري بشار األسد،
وتحدّث عن مرحلة انتقالية في تنازل أميركي صريح لروسيا ،وما يعنيه ذلك
من بقاء بنية نظام الحكم قائمة ،إال أن القرار حدد سقفا ً زمنيا ً لهذه المرحلة،
وحدد الصلة الوثيقة بين وقف إطالق النار وانطالق عملية سياسية موازية ،كما
نص القرار على إنشاء هيئة حكم انتقالية
حدد شكل المرحلة االنتقالية ،حيث ّ
جامعة تخ ّول سلطات تنفيذية كاملة ،بناء على بيان جنيف والقرار الدولي
.2018
عكس القرار التفاهم الروسي  -األميركي ،حول مجمل المسألة السورية،
على أن يقوم كل طرف بالتشاور مع حلفائه اإلقليميين لقبول هذه الصيغة
السياسية ،وليس صدفة تأكيد إيران تطابق سياستها مع روسيا ،وليس صدفة
أيضا ً أن تعلن واشنطن أن مقررات مؤتمر الرياض بحاجة إلى تغيير في بعض
بنوده.
ش ّكل عام  2015فاصالً مهما ً منذ اندالع األزمة السورية ،وكان للروس الدور
األبرز في صناعة أحداثه ،فهل يكون لهم أيضا ً اليد الطولى في أحداث العام
المقبل ،التي ستبدأ باستحقاق «جنيف .»3

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6

أفقياً:

عمودياً:

1 .1حرب وقعت في الجاهيلة إستمرت  40سنة
2 .2أشار باليد ،جمهورية على األدرياتيك
3 .3مرفأ في جنوب أوستراليا ،نصلحه (للبناء)
4 .4مرض صدري ،هدّد ،يصلح البناء
5 .5من األبراج ،وافقن الرأي (هن)
6 .6قلب ،شبه جزيرة في بريطانيا بين بحر إيرلندا وقناتي
سان جورج وبريستول ،مدينة إيطالية في توسكانا
7 .7أحمقاً ،خاطر ،من الحبوب
8 .8نشي ،ضمير متصل ،عاصمة أوروبية
9 .9أرخبيل هندي في توسكانا ،ظهر السفينة
1010أطول أنهر فرنسا ،شهر مصري
1111عنقها ،قماره
1212باشر العمل ،أصاهر ،سيدة

1 .1واحة في جوف السرحان (السعودية)
2 .2رجاء ،صنوبر ،عثر على
3 .3آسراً ،أعلى قمم العالم وأضخمها
4 .4مدينة بريطانية ،طرد العدو
5 .5بيت ،إله الصيد عند الرومان ،ضمير متصل
6 .6أطيل النظر إلى ،مذاهب
7 .7حرف عطف ،غير متزوج ،عملة آسيوية
8 .8فيلسوف ومجاهد هندي راحل ،الخيّال
9 .9قطع ،عاصمة أوروبية ،يمنح
1010مدينة إيطالية ،هدما البناء
1111أطلب فعل األمر ،دفعت وصدمت ،يبس الخبز
1212مدينة إيرانية جنوب غرب طهران ،ح ّذرت
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،864573129 ،135269748
،216985437 ،927814653
،798341265 ،543627891
،679132584 ،452798316
381456972

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1احمد شوقي ،بدن  ) 2الال،
ج��دران  ) 3زر ،رن��د ،ملديف ) 4
بمبلونا ،مارس  ) 5ين ،البا ،ست
 ) 6الرغد ،كينيا  ) 7نبأ ،نار ،يد

 ) 8ينمق ،ليماسول  ) 9ادينكما،
اه��ب  ) 10ف��ن��ل��ن��دا ،جلنا ) 11
لسانه ،دب  ) 12الكمه ،نأبه.
عموديا:
 ) 1الزبداني ،فيل  ) 2حارم،
لبنان  ) 3م��ل ،ب��ي��رام��د الك ) 4

دارلنغ ،قين  ) 5نو ،دن ،ندله ) 6
وجدنا ،الكأس  ) 7قد ،الكريم ،ان
 ) 8يرم ،بي ،ماجنا  ) 9المانيا،
لهب  ) 10ب��ن��دا ،ي��دس��ان ) 11
يرسا ،وه��اد  ) 12نافست ،الب،
بن.

 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).

