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الرعبرون والصرامية ،التي دخلتها وحدات االقتحام بعد
أن سيطرت على عدد من التالل الحاكمة المشرفة على تلك
القرى ،وقامت بتثبيت الوسائط النارية الثقيلة .وهذا
ما أجبر المسلحين على الفرار منها بعد أن أصبحوا في
مصيدة النيران الكثيفة».
وأض��اف المصدر« :القوة النارية وعنصر المباغتة
ساهما ف��ي استمرار وت��ي��رة التقدم إل��ى ق��رى ال��زي��ادة
والشيخ عبدلله والسيطرة عليها ،بعد أن فر معظم
المسلحين منها ،لتتقدم بعدها وحدات المشاة إلى قرى
زور حنيفية والرملية ،والتي تعد من المعاقل البارزة
لجبهة النصرة».
وبدأ الجيش عملية االقتحام برمايات نارية كثيفة من
الوسائط الصاروخية والمدفعية الثقيلة ،ما مهد لدخول
المشاة من محوري الكافات في ريف السلمية باتجاه
الرملية ،ومن قرية جرنية العاصي إلى قرية زور حنيفية،
وقتل عدد كبير من المسلحين ،كما تم مصادرة أسلحتهم
وبعض العربات المجهزة برشاشات من عيارات مختلفة.
ويهدف الجيش السوري من عملياته العسكرية في
ريف حماة الجنوبي إلى قطع طرق اإلمداد بين المسلحين
في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي ،ومحاصرة
مدينتي الرستن وتلبيسة وقطع وريد اإلمداد األخير عنهما،
إضافة إلى تأمين طريق السلمية  -حماة.
وأكد مصدر عسكري سوري أن «إن طرق قرى جنان
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والقنطرة والرملية كانت أحد أهم وآخر شريان لإلمداد
باألسلحة والذخائر لمسلحي «النصرة» في الريف الغربي
لمدينة السلمية والمحاذي للريف الشمالي لحمص ،والتي
تتواجد فيها بؤر للمسلحين في قرى دالك وعيدون وتول
الحمر ،وصوال ً إلى الرستن».
وأوضح أنه «بذلك تكون مدينة الرستن بمسلحيها قد
حوصرت من جميع جهات اإلمداد الحقيقية ،بانتظار حملة
عسكرية موسعة للجيش فيها لفتح الطريق الدولي دمشق
 حماة  -حمص».وفي ريف الالذقية الشمالي ،سيطرت وحدات الجيش
السوري على قرية رويسة قبيب وتلتها االستراتيجية
المشرفة على عقدة طرق في منطقة خان الجوز القريبة
إلى أوتستراد الالذقية حلب ،والمطلة على سد برادون.
في غضون ذلك ،ص ّد الجيش السوري هجوما ً لـ 14
فصيالً مسلحا ً على مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا
الشمالي على محورين ،األول باتجاه تل الهش و»اللواء
 ،»82والثاني ،باتجاه «ال��دوار» في وسط المدينة ،ما
أسفر عن مقتل عدد كبير من المسلحين أغلبهم من تنظيم
«جبهة النصرة».
كما تصدت وحدات الجيش السوري لهجوم مسلحي
«داعش» على غرب تدمر باتجاه منطقة المقالع و دارت
على إث��ره اشتباكات أسفرت عن مقتل وج��رح ع��دد من
مسلحي التنظيم اإلرهابي.

وأوضح ضابط برتبة نقيب في الشرطة العراقية
أن مجهولين زرعوا عبوات داخل مسجد عمار بن ياسر
وسمع صوت التفجير ليلة االثنين ،لتتحرك أجهزة األمن
نحو مصدر االنفجار.
وتابع ذات المصدر قوله إن «عددا ً من أهالي المنطقة
ذك��روا أن مجموعة كانت ترتدي ب��زات عسكرية هي
من نفذت العملية والذت بالفرار فيما بعد ،مشيرا ً إلى
أن حوالى  10منازل مجاورة للمسجد تضررت جراء
التفجير.
وتابع القول :إن مجموعة تتكون من  3أو  4أشخاص
كانوا يستقلون سيارة صغيرة ،قاموا بتفجير المسجد
الثاني ،مسجد الفتح ،مسجد الفتح ،الواقع في قرية
سنجار بالجانب الغربي من مدينة الحلة ،فيما ذكرت
مصادر طبية أن  3أشخاص أصيبوا بجروج جراء
التفجير.
إلى ذلك حذرت وزارة الداخلية العراقية من أن تفجير
مساجد في محافظة بابل العراقية محاالوت يائسة
لخلق فتنة طائفية ،مشيرة إلى أن هذه المحاوالت تقوم
بها عناصر مدسوسة لزرع الفتنة واستغالل الظروف
اإلقليمية الراهنة.
وقالت ال��وزارة في بيان« :إن بعض وسائل اإلعالم
تناقلت أخبارا ً عن هجمات ضد بعض المساجد في
محافظة بابل تزامنا ً مع الضربات الموجعة التي تلقتها

ال�سعودية نحو �إق�صاء ( ...تتمة �ص)9

عصابات داعش في محاور القتال».
وأش��ارت ال��وزارة إلى أن القوى العراقية المختلفة
أثبتت وحدتها وتضامنها وتجلت إرادتها بشكل واضح
في اإلصرار على وحدة النسيج الوطني العراقي وحماية
المجتمع من كل أشكال التصدعات مشددة على أنها
ستتصدى بحزم لكل محاولة تنال من مكانة المجتمع
وخصوصا ً أن األولوية هي ردع العصابات اإلرهابية
وإلحاق الهزيمة بها وإعادة النازحين إلى ديارهم.
ع��ل��ى صعيد آخ���ر ،ش���دد ال��ن��ائ��ب ع��ن التحالف
الكردستاني ري��ب��وار ط��ه مصطفى ،أم��س ،على أن
انسحاب قوات البيشمركة من محافظة كركوك أمر من
غير الممكن حتى التفكير به بعد انتهاء الحرب على
تنظيم داعش.
وقال مصطفى في تصريح صحافي إن «البيشمركة
هي القوات الوحيدة الموجودة في محافظة كركوك»،
مبينا ً أن «هذه القوات قامت بحماية أهالي كركوك من
مختلف القوميات ،وكذلك النازحين الذين يقطنون هذه
المناطق».
وتابع مصطفى« :من غير الممكن التفكير بسحب
قوات البيشمركة بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش،
ألنها القوات التي كانت موجودة في كركوك قبل سقوط
الموصل ،التي لم يبق فيها سوى البيشمركة التي قدمت
الكثير من التضحيات ألهالي المحافظة».

وهو ما أكده النائب األول لرئيس الجمهورية اإليرانية إسحاق جهانغيري،
عندما قال إن السعودية هي التي ستتضرر من قطع العالقات مع إيران.
التوصل لتوافق إقليمي يكون أساسا ً لحل جذري في سورية،
وما بين أمل
ّ
وأمل أن تكون األزمة وتعقيدها بين طهران والرياض مقدِّمة النفراجات كبرى،
بات من الواضح أن كل يوم يمضي في سورية يعني قرية جديدة ومنطقة
جديدة تعود لها سيادة الدولة السورية ،وأن عناد السعودية قد يوصلها ليوم
ُتح َرم فيه حتى من مقعد مراقب على مائدة المفاوضات حول سورية.

محمد محفوض

اليمن نحو الت�صعيد ( ...تتمة �ص)9
على بداية عمليات التحالف ،فإن الذهاب نحو الحل السياسي بات خيار
المتقاتلين ،لكن كل طرف يعمل لتحسين موقفه التفاوضي؛ وهو ما ظهر
بصورة واضحة عقب اختتام الجولة الثانية من المحادثات في سويسرا ،إذ
عمد الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى تهديد السعودية بحرب طويلة،
وبعدها تم إطالق عدد كبير من الصواريخ البالستية على األراضي السعودية
وكثفت الهجمات اليومية عبر المناطق الحدودية .حلفاء المملكة يبحثون عن
مخرج سياسي للحرب في اليمن ،لذلك بدأوا بالدفع نحو نجاح مهمة المبعوث
الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،وتراجعت خطط المعارك البرية لمصلحة
تدريب قوات يمنية تتو ّلى المواجهات على األرض بعد الخسائر التي لحقت
بالقوات اإلماراتية في الهجوم الذي استهدف معسكرها في محافظة مأرب.
فعند بداية عمليات التحالف في اليمن كانت الحكومة السعودية تتو ّقع
أن تحسم المعركة لمصلحتها خالل أشهر ،لكنها اآلن أدرك��ت أن المستنقع
اليمني ليس سهالً وأن تضاريس هذا البلد وتعقيداته ستغرقها ،لكن خياراتها
محدودة أمام وصول حلفاء إيران إلى خاصرتها الجنوبية وتحالف الرئيس
السابق معهم واستمرارهم في استهداف أراضي المملكة والسيطرة على أجزاء
واسعة من اليمن ..جميع هذه المعطيات توحي بأن اليمن مقبلة على قتال أشد
لمحاولة قلب المعطيات في الميدان .فالجيش اليمني واللجان الشعبية بدأوا
تدريجيا ً باستخدام الخيارات االستراتيجية والتي تحدثوا عنها كثيرا ً وهو
ما جعل آل سعود وحلفاؤهم يستمرون بالتصعيد على أكثر من جهة ،ألنهم
أيقنوا أن معركتهم أصبحت معركة وجود ومصير ...كما أن إيران التي اتخذت
النهج السياسي في تعاملها مع المعطيات اليمنية قد تلجأ لدعم عسكري
أكبر للجيش اليمني واللجان الشعبية للر ّد على ممارسات النظام السعودي؛
وهو ما طالب به الجيش اإليراني في بيان رسمي ..فمن غير الممكن أن تدخل
إيران حربا ً عسكرية مباشرة مع السعودية اآلن ..لكن زيادة الدعم العسكري
للشعب اليمني في مواجهة العدوان السعودي هو الرد األبلغ على ممارسات
النظام السعودي الرامية إلى استمرار الحروب الطائفية في المنطقة والتي
انتقدتها العديد من الدول باستحياء ..حكومة آل سعود اتخذت نهجا ً تصعيديا ً
في تعاملها مع إيران وهو ما تبعها فيه كل من البحرين والسودان وقد تتبعها
بعض الدول العربية الواقعة تحت الوصاية السعودية ،لكن التاريخ أثبت أن
إيران المحاصرة من العديد من دول العالم ولسنوات عدة لم تتأثر بالحصار
فحسب ،بل بدأت تتقدم في جميع المجاالت حتى أنها تقدمت على الدول نفسها
التي قامت بمحاصرتها ...ر ّد إيران وحلفاؤها على حماقات آل سعود ومَن معهم
قادم ال محالة .فعملية مجموعة الشهيد القنطار في مزارع شبعا هي أول الغيث
وسنرى في مقبل األيام ردودا ً استراتيجية في اليمن وسورية والعراق ،وحتى
استمرار التصعيد في الداخل السعودي ،ليتحقق كالم سيد المقاومة الذي أكد
أن نهاية آل سعود بدأت تلوح في األفق.

القوات الم�شتركة ت�سيطر على �سل�سلة جبال «الق�شع» اال�ستراتيجية

�أن�صار اهلل :الهدنة «كذبة» والعدوان على اليمن م�ستمر
رد الناطق الرسمي باسم حركة
أنصار الله محمد عبدالسالم ،على
إعالن السعودية أمس وقف الهدنة،
نافيا ً أن تكون هناك هدنة أص�لاً،
مضيفا ً أن «النظام السعودي يبدو
فاقدا ً لقرار الحرب والسلم».
وأكد محمد عبدالسالم أن العدوان
ال يزال مستمرا ً «على حاله تحت عين
األم��م المتحدة ،وهناك جرائم إبادة
ألس��ر ارتكبها السعودي قبل كذبة
الهدنة».
وأض���اف أن «النظام السعودي
يبدو ف��اق��دا ً لقرار الحرب والسلم،
وبات األمر في يد األميركيين» ،محمالً
اإلدارة األميركية «مسؤولية ترحيل
محادثات سويسرا األخيرة بعد أن
وصلت إلى مراحل ال بأس بها».
وقال المتحدث باسم أنصار الله:
«ننصح الجميع ب��أن يتوقفوا عن
المغامرات ،فشعبُنا اليمني ليس في
وارد التنازل عن سيادته وكرامته،
وسالمة أراضيه».
وأك��د أنه سيبقى للشعب اليمني
«حقه في الدفاع عن النفس ،ومواصلة
كفاحه ونضاله ميدانيا ً وسياسيا ً
وإعالميا ً وعلى الصعد كافة».
ميدانياً ،أك��دت مصادر يمنية ان
الجيش واللجان الشعبية سيطروا
ليل األحد االثنين بالكامل على منطقة

َّ
الش ْقب في مديرية صبر الموادم.
وأشارت إلى أن السيطرة على هذه
المنطقة المرتفعة في جبل صبر تتيح
للجيش واللجان التقدم باتجاه قمة
العروس ومن ثم النزول على الشق
اآلخ��ر من الجبل المطل على مدينة
تعز واإلطباق عليها من كل الجهات.
وكان أنصار الله وقوات الرئيس
اليمني السابق علي عبد الله صالح،
سيطروا على سلسة جبال «القشع»
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ،ش��م��ال م��دي��ري��ة
القبيطة ،التابعة لمحافظة لحج،
جنوب اليمن.
وصرح مصدر محلي من القبيطة،
بأن مواجهات عنيفة شهدها محيط
ج��ب��ال القشع على م��دى اليومين
الماضيين ،سقط خاللها قتلى وجرحى
قبل أن يتمكن أنصار الله من السيطرة
على الجبال المطلة على قاعدة العند
العسكرية االستراتيجية.
وأف��اد المصدر نفسه أن سيطرة
مسلحي أن��ص��ار الله على سلسلة
ال��ج��ب��ال ت��ع��ود أس���اس���ا ً إل���ى نفاد
ال��ذخ��ي��رة ل��دى ال��ق��وات المساندة
لعبد ربه منصور ه��ادي التي ظلت
تقاتل على مدى اليومين الماضيين
بالسالح الشخصي الخفيف.
وأشار إلى أن أنصار الله وقوات
علي عبد الله صالح ،قامت بنقل عتاد

عسكري كبير إلى قمم الجبال ما ينبئ
عن عمليات عسكرية خالل الساعات
المقبلة ،بحسب تصريحه.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من
الحكومة اليمنية أو التحالف الذي
تقوده السعودية حول الموضوع.
وت��ع��د ق��اع��دة العند أك��ب��ر قاعدة
عسكرية تتبع قوات موالية للرئيس
اليمني المستقيل عبد رب��ه منصور
هادي.
وه��زت ان��ف��ج��ارات عنيفة أرج��اء
العاصمة اليمنية صنعاء ،جراء تجدد
غ��ارات تحالف العدوان السعودي
على األح��ي��اء السكنية والمنشآت
الخدمية .وفي المقابل تمكن الجيش
اليمني واللجان الشعبية تمكن من
قتل وج��رح العشرات م��ن مرتزقة
ال��ع��دوان بعد تطهير ع��دد كبير من
المواقع من سيطرتهم بتعز.
واستهدف طيران العدوان منطقة
وادي اح��م��د وال��م��ط��ار ف��ي مديرية
بني الحارث بسلسلة غارات عنيفة
وقنابل شديدة االنفجار ،كما ألحق
القصف ال��ج��وي أض���رارا ً باألحياء
السكنية ف��ي م��دي��ري��ت��ي الحيمة
الخارجية وهمدان.
وأكدت مصادر محلية استشهاد 4
مواطنين في غارة استهدفت منزلهم
بمديرية ساقين.

مصطفى حكمت العراقي

وفي المقابل طهرت القوات اليمنية
المشتركة عددا ً كبيرا ً من المواقع التي
ك��ان يتمركز فيها مرتزقة العدوان
ال��س��ع��ودي بتعز وقتلت وأصابت
العشرات منهم.
وأعلن مصدر عسكري في تصريح
ل��وك��ال��ة األن���ب���اء اليمنية «س��ب��أ»
أن وح���دات م��ن الجيش واللجان
الشعبية تمكنت من تأمين السلسلة

الجبلية الممتدة من الكعبين إلى
التباب المطلة على الحيدين في
األق����روض وتطهيرها م��ن مرتزقة
ال��ع��دوان ،مشيرا ً إل��ى أن الجيش
واللجان الشعبية تمكنوا أيضا ً من
تطهير جبال الدبي وم��واق��ع كانت
تحت سيطرة الغزاة والمرتزقة أسفل
جبل النبي شعيب في الشريجة.
وأك��د المصدر أن ق��وات الجيش
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وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة ك��ب��دت تلك
العناصر عشرات القتلى والجرحى
ودم��رت ع��ددا ً من آلياتهم وعتادهم
العسكري.
وأمنت القوات اليمنية المشتركة
ق��رى الصريح والحديد والعلفقي
وطبين والعلوب والسحي ،وطهرت
سلسلة جبال الطويلة في الشريجة
وكرش بمحافظة لحج.

وتتحدث اللجنة عن الحاجة إلى «متبنيات وأفكار جديدة» ،تتالءم مع التحديات
التي تواجه البالد ،من دون تحديد أطر لهذه المتبنيات واألفكار الجديدة.
وتقول الرئاسة العراقية إن اللجنة العليا للمصالحة بدأت أعمالها بصدور األمر
الديواني على أمل أن تقدم تقريرها النهائي إلى الرئاسات الثالث في الثالث عشر
من الشهر الجاري.
ويقول شيروان الوائلي عضو اللجنة إن «رؤساء البرلمان والجمهورية والوزراء
اتفقوا أخيرا ً على تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تأخذ على عاتقها كتابة
منهاج محدد وخطة عمل تدور على تفعيل مضمون المصالحة الوطنية».
ويلفت المستشار في رئاسة الجمهورية إلى أن «الهدف األس��اس من وراء
المؤتمر هو تقوية العملية السياسية عبر مصالحة واسعة ستشمل معارضين
للحكومة والعملية السياسية ،من أجل البدء بصفحة جديدة لما بعد تحرير
المحافظات».
ويتابع الوزير السابق لألمن الوطني «نحتاج إلى مصالحة مجتمعية واسعة
وشاملة لمحو اآلثار التي تسبب بها تنظيم داعش وأحدثت شرخا ً في النسيج
المجتمعي».

تون�س :مقتل مت�شدد في كمين �أمني
�شمال غرب البالد
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية ،وليد
اللوقيني ،أن القوات األمنية قتلت مسلحا ً في إطار عملية
استباقية.
ونقلت وكالة «تونس أفريقيا» لألنباء عن المتحدث باسم
الداخلية قوله :تمكنت الوحدات التابعة للحرس الوطني
مساء األح��د من القضاء على أحد العناصر اإلرهابية في
سلسلة الجبال الواقعة بين محافظتي سليانة والقيروان.
ولفت المتحدث إلى أنه وحسب المعلومات األولية فإن
العنصر اإلرهابي الذي تم القضاء عليه «أجنبي الجنسية»،
موضحا ً أنه سيتم تحديد هوية جثته بعد استكمال األعمال
القانونية والعلمية الالزمة.

وقال المتحدث إن الكمين استهدف المجموعة اإلرهابية
التي روعت المواطنين خالل األيام الماضية ،من دون إضافة
مزيد من التفاصيل .ويشير المتحدث هنا على األرج��ح
إلى مداهمة إرهابيين مؤخرا ً منازل متاخمة للجبال التي
يتحصنون فيها بهدف الحصول على المؤونة.
وكان متشددون إسالميون قد شنوا  3هجمات إرهابية
دامية العام الماضي استهدفت األول��ى سياحا ً في متحف
ب��اردو بتونس العاصمة ،والثانية سائحين في منتجع
سوسة ،فيما طالت الهجمة الثالثة حافلة لألمن الرئاسي
بتونس العاصمة .وقد راح ضحية لهذه األعمال اإلرهابية
عدد كبير من المواطنين التونسيين والسياح األجانب.

الق�سام تك�شف ( ...تتمة �ص)9
وكانت كتائب القسام قد كشفت في  29كانون الثاني الماضي ،عبر موقعها
الرسمي عن أسماء  5من كوادرها ،قتلوا خالل الفترة الماضية ،وقالت إنهم
شاركوا في اختطاف واحتجاز «شاليط».
وفي  11تشرين األول  ،2011أطلق الكيان الصهيوني سراح  1027أسيرا ً
فلسطينيا ً مقابل إطالق «حماس» سراح «شاليط» ،في صفقة لتبادل األسرى
تمت برعاية مصرية .ومؤخراً ،نشرت الصحف الصهيونية تقارير حول
إمكانية وجود أسرى «أحياء» لدى حركة حماس ،التي تلتزم «الصمت».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مدينة روسية
علي عند الوالدة
2 .2ذئب ،يطلق ّ
3 .3في القميص ،خبر ،طاغية روماني
4 .4أعلى قمة في كريت ،وميض
5 .5أديب لبناني راحل من مجددي القصة في األدب العربي
6 .6تح ّرك الغصن ،حرف يوناني
7 .7تلوم ،مدينة أثرية في حضرموت
8 .8طلب فعل األمر ،منازل ،رئيس آلهة أوغاريت
9 .9ضمير متصل ،سفكنا الدم ،لمس باليد
1010عتب ،مرض صدري ،باشر العمل
1111إلهة الصيد عند الرومان ،مدينة بلجيكية
1212إبراز عيوب ومحاسن الكالمّ ،
ينظم ،سقط باإلمتحان

1 .1جمهورية بين بحر قزوين وسيبيريا الغربية ،وعاء
كبير
2 .2مدينة روسية ،جبابرة
3 .3لحس ،عملة عربية ،دفن البنت وهي حيّة
4 .4مدينة ليبية ،سالم
5 .5ح ّل محل ،تخدمه وتخضع له ،للتفسير
6 .6يغالبا في السباق ،يضع خلسة
7 .7وشى ،أرخبيل كندي في الهادي
8 .8دولة أفريقية ،عاصمة أوروبية ،أحد الوالدين
9 .9يتبعا من غير تأمل ،رفضت األمر
1010راتب ،جزيرة في الخليج تتبع إمارة أبو ظبي ،جواهر
1111جزيرة بريطانية في المانش ،يجلس برفقة
1212من الحبوب ،مدينة فلسطينية ،تهيأ للحملة في الحرب
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،638749125 ،745123986
،923457861 ،192685347
،456891273 ،871236594
،564918732 ،387562419
219374658

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1تشارلستون ،اس  ) 2ادلب،
ار ،جايا  ) 3جوهر الصقلي  ) 4اا،
برت ،اسمرة  ) 5لنا ،نادم ،اج ) 6
بدو ،ارمنيا  ) 7راسلناه ،نك ) 8

ال ،بمبا ،ال  ) 9سال ،يا ،رمان 10
) ال فاليت ،سجد  ) 11اب ،انيس،
يراع  ) 12نابلس ،دين ،لم.
عموديا:
 ) 1ت���اج ال���ع���روس ،ان ) 2
ش��دوان ،البا  ) 3ال��ه ،ابساال ) 4

ربرب ،دلل ،فال  ) 5ارنون ،يانس
 ) 6سالتا ،ابالي  ) 7ترص ،داهم،
يسد  ) 8قامر ،ب��رت  ) 9نجلس،
منام ،ين  ) 10ايمانك ،اسر ) 11
اي ،رجي ،انجال  ) 12سامة ،امل،
دعم.

 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

8

9

2
9

6
9

8

5

2

2

1

2

3

6
6

8
3

3

1

5

1

9

3

4

4
7
2

4

2
9
8
7

1

The Big Short
فيلم درام��ا بطولة ب��راد بيت
م��ن اخ��راج ادام م��اك ك��اي .مدة
ال �ع��رض  130دق�ي�ق��ة( .سينما
س � �ي � �ت� ��ي ،ABC ،ف� ��وك� ��س،
سينمال).
Joy
ف�ي�ل��م درام � ��ا ب �ط��ول��ة جنيفر
ل� ��وران� ��س م� ��ن اخ � � ��راج داي� �ف ��د
روس� �ي ��ل .م� ��دة ال� �ع ��رض 100
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
ديونز ،سينمال ،غاالكسي).
Heidi
فيلم رع��ب بطولة ساموئيل
ب��راي��ن م��ن اخ��راج دان �ي��ال راي.
مدة العرض  97دقيقة،ABC( .
فوكس ،سينمال).
Bridge of Spies
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة م ��ارك
ري�ل�ان ��س م ��ن اخ�� ��راج ستيفن
س�ب�ي�ل�ب��رغ .م��دة ال �ع��رض 141
دقيقة ،ABC( .امبير ،سينما
سيتي).
The Peanuts Movie
ف � �ي � �ل� ��م ت�� �ش� ��وي� ��ق ب� �ط ��ول ��ة
ت��روم�ب��ون ش��ورت��ي م��ن اخ��راج
ستيف م��ارت�ي�ن��و .م��دة العرض
 88دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
ديونز ،فوكس ،غاالكسي).
Santa Claws
ف �ي �ل��م ع��ائ��ل��ي ب��ط��ول��ة ازرا
ج �ي �م��س ك��ول��ب��رت م ��ن اخ� ��راج
غلين ميللر .م��دة ال �ع��رض 86
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
اسباس ،فوكس ،غاالكسي).

