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تتمات  /ت�سلية
ال حديث دولي ًا ( ...تتمة �ص)9

وفي التفاصيل ،دمر سالح الجو
في الجيش العربي السوري اليوم
أوك��ارا ً ومقار لتنظيمي «داع��ش»
و«النصرة» المدرجين على الئحة
اإلره���ـ���اب ال��دول��ي��ـ��ة ف��ـ��ي ريـف
حمص.
وق����ال م��ص��در ع��س��ك��ري ب��أن
«ال��ط��ي��ران ال��ح��رب��ي نفذ طلعات
ج��وي��ة ع��ل��ى أوك�����ار وت��ح��رك��ات
إرهابيي تنظيم «داع���ش» شرق
بلدة مهين وفي القريتين» الواقعة

على أط���راف ال��ب��ادي��ة السورية
جنوب شرق مدينة حمص بنحو
85كم.
وأكد المصدر أن الغارات أسفرت
عن تدمير أسلحة وعتاد حربي
للتنظيم التكفيري وآليات بعضها
مزود برشاشات ثقيلة.
وأض��اف المصدر أن «الطيران
الحربي دمر أوكارا ً ومقار إلرهابيي
تنظيم «النصرة» والمجموعات
التكفيرية المنضوية تحت زعامته

«ي�ستعب ُد»( ...تتمة �ص)9
داع�ش
ِ

في تير معلة وغ��رب تلبيسة وأم
ش��رش��وح» ش��م��ال مدينة حمص
بنحو 18كم.
وينتشر في ريف حمص الشمالي
تنظيمات تكفيرية تنضوي تحت
زعامة تنظيم «النصرة» اإلرهابي
منها «ف��ي��ل��ق ح��م��ص» و«أح����رار
الشام» و«ل��واء خالد بن الوليد»
و«كتائب ال��ف��اروق» وغيرها من
التنظيمات الممولة من النظامين
السعودي والقطري.

«رايت�س ووت�ش»( ...تتمة �ص)9
ع��دي��دة ،األرض وال��م��ي��اه والبنى التحتية وال��م��وارد
والحوافز المالية ،لتشجيع نمو المستوطنات.
وقال أرفيند غانيسان مدير قسم األعمال التجارية
وحقوق اإلنسان« :تسهم شركات المستوطنات ال محالة
في السياسات الصهيونية التي تستلب الفلسطينيين
وتميّز ضدهم بشكل غ��اش��م ،م��ع االس��ت��ف��ادة م��ن نهب
«إسرائيل» لألراضي والموارد الفلسطينية األخرى».
وصرح المسؤول في المنظمة بأن األنشطة المتصلة
باالستيطان تستفيد استفادة مباشرة من سياسات
الكيان الصهيوني التمييزية ف��ي تخطيط المناطق
الحضرية وتخصيص األراض���ي وال��م��وارد الطبيعية
والحوافز المالية والنفاذ إلى الموارد والبنى التحتية،
مشيرا ً إلى أن هذه السياسات تؤدي إلى التهجير القسري
للفلسطينيين ووضعهم موضع االستضعاف في مواجهة
المستوطنين.
جدير بالذكر أن أكثر م��ن نصف مليون مستوطن
يعيشون في  237مستوطنة على امتداد مناطق الضفة
الغربية ال��ت��ي تحتلها «إس��رائ��ي��ل» ،وتشمل القدس
الشرقية.
وبين التقرير أن��ه وبموجب مبادئ األم��م المتحدة
التوجيهية لألعمال التجارية وحقوق اإلن��س��ان ،فإن

على الشركات احترام حقوق اإلنسان والتعرف إلى أي
أثر حقوقي سلبي محتمل ألعمالها وتخفيفه ،مشيرة في
هذا السياق إلى أنه وبسبب طبيعة المستوطنات ،غير
القانونية من األساس بحسب «اتفاقيات جنيف» ،فإنه
ال يمكن للشركات تخفيف إسهامها في انتهاكات إسرائيل
طالما هي تعمل في المستوطنات أو تتعاون في أنشطة
تجارية متصلة باالستيطان.
وترى هيومن رايتس ووتش ،أن الشركات األجنبية
الناشطة في المنطقة «ج» تساعد المستوطنات ،في حين
تمنع «إسرائيل» الفلسطينيين من البناء فيها أو استثمار
مواردها الطبيعية.
وفي السياق أفاد غانيسان« :كل دوالر تربحه شركات
المستوطنات من استخراج األحجار وبيعها ،من الضفة
الغربية ،هو دوالر مأخوذ من الفلسطينيين» ،مشددا ً على
أنه يجب أال تعمل أية شركات بالمستوطنات وتتربح
من أراض وم��وارد مأخوذة دون وجه حق من الشعب
الفلسطيني».
إلى ذلك قدّر البنك الدولي في عام  2013أن القيود
الصهيونية على المنطقة «ج» تكلف االقتصاد الفلسطيني
 3.4مليار دوالر سنوياً ،أي قرابة  33بالمائة من إجمالي
الناتج المحلي الفلسطيني.

االتحاد الأوروبي( ...تتمة �ص)9
وكتب ف��ي تغريدة على تويتر:
«أه��ن��ئ ال��ش��ع��ب الليبي ورئ��اس��ة
مجلس ال��وزراء على تشكيل حكومة
ال��وف��اق ال��وط��ن��ي» ،مضيفا ً «أح��ث
مجلس النواب على االجتماع سريعا ً
ومنح الثقة للحكومة».
وتشهد ليبيا منذ ع��ام ونصف
ن���زاع���ا ً م��س��ل��ح�ا ً ع��ل��ى ال��ح��ك��م بين
سلطتين ،حكومة وبرلمان يعترف
بهما المجتمع الدولي في شرق البالد،
وحكومة وبرلمان موازيان يديران
العاصمة طرابلس بمساندة تحالف
جماعات مسلحة تحت مسمى «فجر
ليبيا» وال يحظيان باعتراف المجتمع
الدولي.

وق����د ح���ث ال��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي
باستمرار على تشكيل حكومة الوفاق
في ليبيا على أم��ل توحيد سلطات
البالد في مواجهة الخطر «الجهادي»
المتصاعد فيها والمتمثل خصوصا ً
ف��ي تنظيم «داع���ش» ال��ذي يسيطر
على مدينة س��رت ( 450كلم شرق
طرابلس) ويسعى إل��ى التمدد في
المناطق المحيطة بها الغنية بآبار
النفط.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،وص���ف���ت رئ��ي��س��ة
الدبلوماسية األوروب��ي��ة فيديريكا
موغيريني إع�لان تشكيل حكومة
الوفاق الوطني الليبية بـ«الخطوة
المهمة ف��ي طريق تحقيق الوفاق

السياسي ف��ي ليبيا» .وف��ي بيان
نشر في بروكسيل الثالثاء أشارت
موغيريني إلى أهمية أنه في اللحظة
العصيبة التي تعيشها ليبيا نجح
جميع أطراف العملية التوافقية في
وضع مصالح البالد وشعبها فوق
كل المصالح األخ��رى بحسب نص
البيان.
وذك��رت أن االتحاد األوروب��ي في
لقاء وزراء خارجيته ببروكسيل في
 18كانون األول ،أكد مجددا ً استعداده
لدعم حكومة ال��وف��اق الوطني في
ليبيا بعد تشكيلها من أجل مساعدة
الشعب الليبي في سعيه إلى إحالل
السالم واالستقرار.

م�صر :حظر( ...تتمة �ص)9

للمواطنين على أساس الكفاءة ،ودون محاباة أو وساطة،
ويكلف القائمون عليها بخدمة الشعب ،وتكفل الدولة
حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية
مصالح الشعب ،وال يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي
إال في األحوال التي يحددها القانون».

ال تمييز بينهم بسبب الدين ،أو العقيدة ،أو الجنس،
أو األص��ل ،أو العرق ،أو اللون ،أو اللغة ،أو اإلعاقة،
أو المستوى االجتماعي ،أو االن��ت��م��اء السياسي ،أو
الجغرافي.
ويقول النص القانوني إن «الوظائف العامة حق

وكان مسؤولون أميركيون قد أكدوا أن الثالثة ،يعملون في
شركة ساليبورت ،وهي شركة للخدمات األمنية.
إلى ذلك ،كشف تقرير لألمم المتحدة نشر أمس ،أن تنظيم
داعش يستعبد  3500شخص معظمهم من النساء واألطفال في
العراق فقط.
كما جاء في التقرير أن معظم أولئك المحتجزين نساء وأطفال
غالبيتهم من الطائفة اإليزيدية لكن هناك أيضا ً عدد من أقليات
عرقية ودينية.
وأضافت المنظمة الدولية في تقريرها أن التنظيم المتشدد
يرتكب جرائم ممنهجة على نطاق واسع قد «تصل في بعض
الحاالت إلى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وربما إبادة
جماعية».
وتقدر بعثة األمم المتحدة في العراق ومكتب حقوق اإلنسان
التابع للمنظمة الدولية أن  3500شخص «مستعبدون حالياً»
لدى داعش.
ميدانياً ،تواصل القطعات العسكرية والقوة الساندة لها
تقدمها في مناطق شرق الرمادي ،وصوال ً الى جزيرة الخالدة،
التي تشهد قصفا ً مستمرا ً ألوكار «داعش» في تلك المناطق الى
جانب أقضية الفلوجة وهيت ،التي صارت ملجأ عناصر التنظيم
الفارين من مواجهات الرمادي.
فيما أعلنت قيادات الحشد الشعبي أنها تستعد لخوض
مواجهات جديدة في محاور أخرى ،تمهيدا ً القتحام الفلوجة بعد
إعالن «ساعة الصفر» من جانب القائد العام للقوات المسلحة،
حيدر العبادي.
وتؤكد قيادة العمليات المشتركة أن لديها «خطة جاهزة»
لتحرير المناطق «المغتصبة» ،بما فيها الفلوجة.
وفي عملية نوعية ،تمكنت كتيبة الصواريخ التابعة لفرقة
ال��رد السريع من ّ
دك عدد من األوك��ار لمسلحي داع��ش ،شرق
الرمادي.
وقال قائد فرقة الرد السريع اللواء ثامر محمد إسماعيل إن

«كتيبة الصواريخ تمكنت من قتل أحد عشر عنصرا ً من تنظيم
داع��ش بعد قصف أوكارهم بالصواريخ في منطقة حصيبة
الشرقية شرق ال��رم��ادي» .وأض��اف إسماعيل أن «العمليات
العسكرية ما زالت مستمرة طبقا ً للخطة المرسومة لها».
فيما أفاد مصدر أمني في قوة الرد السريع إن «اللواء الثاني
ـ فرقة الرد السريع /شرطة اتحادية ،تمكن خالل عملية له من
قتل قناص من داعش».
ونقل المصدر عن آمر اللواء الثاني العميد مهدي الحيالي،

قوله إن قواته وضمن عمل فرق الجهد الهندسي العسكري
التابعة لقيادة الشرطة االتحادية «تمكنت من تفجير خمس
ع��ب��وات ناسفة تحت السيطرة ف��ي منطقة المضيق ،فضالً
عن تفكيك عبوات ناسفة أخ��رى تحتوي على م��واد شديدة
االنفجار».
يذكر أن قاطع المحور الشرقي لمدينة الرمادي يشهد ومنذ
ستة أشهر عمليات عسكرية تخوضها قوات فرقة الرد السريع
التابعة لقيادة الشرطة االتحادية.

معادلة �صاروخية يفر�ضها الجي�ش على قوى العدوان

جي�ش الجزائر
جاهز لمواجهة الإرهاب
على الحدود مع ليبيا

اليمن :ال�سعودية و«�إ�سرائيل» في �صف واحد

أعلن رئيس أركان الجيش الجزائري ،الفريق أحمد
قايد صالح ،استعداد الضباط والجنود المرابطين
بأهم مركز مراقبة بالقرب من الحدود الليبية ،إلحباط
اعتداء إرهابي محتمل ،على خلفية تهديدات تنظيم
«داع��ش» في ليبيا ،الموجهة ضد الجزائر في تموز
الماضي.
وزار صالح ،أول من أمس ،وحدات الجيش بـ«مركز
ال��دب��داب» جنوب ش��رق البالد ،لالطالع على مدى
جاهزيتها إلفشال محاولة مفترضة لتسلل متطرفين
وتهريب سالح عبر الحدود مع ليبيا .ونقلت وزارة
الدفاع عن صالح قوله إن أفراد الجيش بهذا المركز
«ي��ب��ذل��ون ج��ه��ودا ً مضنية لضمان أم��ن واستقرار
بالدنا».
وتعيش القوات المسلحة حالة استنفار بمناطق
الحدود مع ليبيا منذ اندالع الحرب في هذا البلد عام
 .2011وتبلغ طول الحدود المشتركة بين البلدين
 900كلم ،ما يصعب مراقبتها على الجيش الجزائري
الذي حجز األسبوع الماضي كمية كبيرة من األسلحة
بهذه المنطقة.
وغير بعيد عن «الدبداب» ،زار صالح منشأة غازية
تقع في منطقة تيغنتورين الصحراوية ،تعرضت
مطلع  2013الع��ت��داء إره��اب��ي على أي��دي عناصر
يقودهم المتطرف مختار بلمختار ،الجاري البحث
عنه من ط��رف كل أجهزة األم��ن الغربية .واحتجز
المعتدون عشرات الفنيين األجانب الذين يعملون في
المصنع الغازي ،األكبر من حيث إنتاج الغاز السائل
في الجزائر.
وك��ان وص��ول المتطرفين إل��ى المنشأة بمثابة
ثغرة كبيرة في منظومة األمن المكلفة بحمايتها .كما
قال رئيس أركان الجيش الجزائري ،وهو في الوقت
نفسه نائب وزير الدفاع إنه «بعد مرور ثالث سنوات
على عملية تيغنتورين البطولية ،التي حرص رئيس
الجمهورية ،القائد األعلى للقوات المسلحة وزير
الدفاع الوطني على متابعتها عن كثب ،فإنه يجدر
بنا اليوم بهذه المناسبة الكريمة أن نؤكد حرصنا
على تقديم أسمى آيات التقدير واالحترام والعرفان
لكل هؤالء الذين تشرفوا بالقيام بها من بدايتها إلى
نهايتها بكل عزيمة وإصرار وتضحية ،سواء وحدات
الجيش الوطني الشعبي أو مختلف األسالك األمنية
األخ��رى ،وأسهموا بهمة عالية وإرادة فوالذية في
نجاحها في ظروف لم تكن عادية على اإلطالق» ،وذلك
في إش��ارة إلى العملية األمنية التي قادتها القوات
الخاصة الجزائرية ضد محتجزي الرهائن ،وأسفرت
عن مقتل المتطرفين وعددهم .29

أكد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية
العميد شرف غالب لقمان ،أن لديه دالئل على
مشاركة قوات الجو األميركية والبريطانية
والفرنسية والصهيونية في القتال إلى جانب
التحالف الذي تقوده السعودية في عدوانها
على اليمن.
ك��م��ا ذك���ر ل��ق��م��ان ف��ي مقابلة م��ع وك��ال��ة
«نوفوستي» الروسية نشرت أمس ،أن غالبية
جنود العدوان السعودي مرتزقة أجانب من
شركة األمن األميركية الخاصة «بالك ووتر».
وأض��اف« :إن من بين المرتزقة األجانب
صوماليين وأعضاء قبائل سودانية ،لكن
أغلبيتهم أوروبيون وأميركيون وكولومبيون
من «ب�لاك ووت��ر»» ،مشيرا ً إلى أن وحدتهم
تشمل حوالى  400شخص.
وتابع العميد لقمان قائالً« :إن العدوان
ال��ذي تقوده الرياض يتكبد خسائر بشرية
كبيرة منذ بداية الحملة العسكرية في اليمن،
بيد أن معظم الضحايا ليسوا من مواطني
ال��دول األعضاء فيه ،ألن المرتزقة هم الذين
يمثلون غالبية القوات المشاركة في القتال
براً.
إل���ى ذل���ك ،ف��رض��ت ال��ق��وة ال��ص��اروخ��ي��ة
للجيش اليمني واللجان الثورية معادلة
جديدة على العدوان السعودي ،حيث ال تزال
الصواريخ تتساقط على مواقع قوات العدوان
والمرتزقة في شتى جبهات القتال والمواقع
االستراتيجية.
للمرة الرابعة استهدفت القوة الصاروخية
للجيش واللجان الثورية مراكز قيادة الغزاة
والتجمعات في معسكرات مأرب بصواريخ
باليستية ،ثالثة من طراز توشكا والرابع من
نوع قاهر ،ألحقت في صفوف المرتزقة خسائر
كبيرة في األرواح والعتاد.
وأك��د العقيد عزيز راش��د ،مساعد الناطق
الرسمي باسم القوات اليمنية «تم إطالق 23
صاروخا ً باليستيا ً على القواعد السعودية،
اثنان منها كانا من نوع اسكود ،حيث دمر
األول قاعدة خميس مشيط الجوية السعودية،
واآلخر قاعدة الواجب البحرية بجيزان ،كما
استهداف ص��اروخ آخ��ر قاعدة السليل ،و6
صواريخ من نوع توشكا استهدفت معسكر
البايرن في مدينة مأرب».
ضربة «ت��وش��ك��ا» تعيد للواجهة إط�لاق

الصواريخ الباليستية بعد تصريحات ناطق
العدوان السعودي بتدمير القوة الصاروخية
اليمنية ،حيث أثبت الجيش اليمني واللجان
قدرة صواريخهم المصنعة محليا ً كـ»الزلزال»
و«الصرخة» ،أو المحدثة بتوليفات مساعدة
كـ»القاهر» ،إضافة الى «توشكا» و«أورغان»
الروسية ،على إصابة األه��داف بدقة عالية
وضرب العدو في «مقتل».
واعتبر عبد الحميد المرتضى خبير عسكري
أن «استخدام ه��ذه الصواريخ التي تصيب
هدفها بدقة عالية بعد تحديدها مسبقاً ،يدل
على أن هناك قدرات استخباراتية وعسكرية
وهندسية تقصف الهدف بدقة» ،مشيرا ً الى أنه
«لم نسمع في يوم من األيام منذ بداية الحرب
وحتى هذه اللحظة أن صاروخا ً أخطأ هدفه».
ميدانياً ،شن طيران العدوان السعودي ست
غ��ارات على ع��دد من المناطق في العاصمة
اليمنية صنعاء ،من بينها المطار الدولي .وكان
مصدر طبي قد أكد أنّ غ��ارات يوم أمس على
أحياء سكنية في صنعاء أسفرت عن مصرع
وإصابة العشرات .وك��ان أربعة مدنيين قد
استشهدوا جراء قصف جوي استهدف محافظة
تعز الليلة الماضية.
مجزرة جديدة يرتكبها العدوان السعودي
وس��ط العاصمة اليمنية صنعاء تسفر عن
سقوط عشرات الضحايا ،وأض��رار كبيرة في
المنازل المجاورة لمبنى أم��ن األمانة الذي
تضرر بشكل شبه كامل.

وقال أحد المواطنين اليمنيين ،العدوان
السعودي أصبح عدو الشعب اليمني بكامله
وليس عدو الحوثيين أو حزب أو اثنين من
اليمنيين .ويستهدف العدوان السعودي كل
المدنيين ويستهدف االحياء السكنية من
دون مبرر.
عملية انتشال الضحايا ال تزال مستمرة،
فيما تم إسعاف بقية الجرحى للمستشفيات،
تزامنا ً مع إطالق نداء استغاثة للتبرع بالدم،
بسبب أعداد الجرحى المتزايدة التي تصل
تباعا ً للمستشفيات.
وقال الطبيب عادل الغفاري رئيس قسم
ال��ط��وارئ بالمستشفى في تصريح خاص
لقناة العالم اإلخبارية ،استقبلنا حوالى 21
حالة جراء القصف الذي وقع أمس ليالً وال
يزال هناك الكثير من الجثث والجرحى تحت
األنقاض والبحث عنهم جا ٍر.
وك��ان��ت األض����رار ال��م��ادي��ة ال��ت��ي لحقت
بالمنازل المجاورة بالغة منها ما تضرر
بشكل جزئي أو كامل ،ما يؤكد أنه استهداف
متعمد يأتي في سلسلة استهداف العدوان
لألحياء والمناطق السكنية.
تصعيد ال��ع��دوان وت��م��ادي��ه ف��ي قصف
المناطق السكنية والمصانع والمخازن
الغذائية والمنشآت يقابل بصمت دولي من
األمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ما يؤكد
تواطؤا ً مع قوى العدوان في ارتكاب المجازر
بحق اليمنيين.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1دولة أفريقية ،فني وهلك
2 .2أحد الوالدين ،إسم يحمله نهر الكونغو عند منبعه
3 .3عاصمة أوروبية ،صاح التيس ،حفر عميقة في األرض
يستخرج منها ماء وما شابه
4 .4تظهر له خالف ما تخفي ،حرف نصب ،حرف نصب
5 .5متشابهان ،يناصر ،مدينة نيجيرية
6 .6أسندك ،يحامي عن
7 .7فضاء ،شقيقة سكينة ،دولة أفريقية
8 .8حدبة على ظهر البعير ،أدراج
9 .9العبيه ،ذاق الطعام
1010تغنجان ،من الفصول
1111عملة آسيوية ،يلمسا ،للتفسير
1212غير المطبوخ ،يسجننا

1 .1مدينة أميركية
2 .2مؤرخ وفيلسوف إجتماعي عربي ،إقترب من
3 .3حرف أبجدي مخفف ،طيور مغردة (بالجمع)
4 .4صديق الشراب ،مدينة بلجيكية
5 .5حرف تمني ،بلدة لبنانية ،مرتفع
6 .6ساعدها ،يشتمنا
7 .7أكبر سلسلة جبال في أوروبا ،أمسيات ،نوتة موسيقية
8 .8حرف أبجدي مخفف ،ذكر األفعى ،أفرما فرما ناعما ً
9 .9ظهر من بعيد ،رجاء ،قبّل
1010مدخل ،أصابعي
1111الزوج ،ساعد
1212يفرحنا ،قنوط ،للنداء
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،972485613 ،645731289
،596314728 ،381926574
،438672195 ،127598346
،713869452 ،864257931
259143867

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1كازانوفا ،امي  ) 2اليسار،
لملما  ) 3رب،عرمون  ) 4ستاتن،
باكسوس  ) 5ورد ،عمان ،نا ) 6
نواميس ،يدافع  ) 7سنن ،نارام

سين  ) 8ت��راك��م ،ت��ا  ) 9تأهب،
يحامي  ) 10يل ،الناس ،لما 11
) بانت ،البيت  ) 12بال ،مناسب،
ني.
عموديا:
) 1ك����ارس����ون س��ي��ت��ي ) 2

البترون ،البا  ) 3زي ،ادانته ،ال
 ) 4اسرت ،ربان  ) 5نا ،نعينا ،لتم
 ) 6ورع ،مساكين  ) 7ربا ،رمحاال
 ) 8المانيا ،اساس  ) 9موك ،دميم،
بب  ) 10النسناس ،يلي  ) 11م م،
وافيت ،متن  ) 12يارس ،عنايا.

 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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Daddy’s Home
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة ويل
فيريل من اخراج سيان اندرس.
مدة العرض  96دقيقة،ABC( .
ك����ون����ك����ورد ،س��ي��ن��م��ا س��ي��ت��ي،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
The Hateful Eight
فيلم كوميدي بطولة سامويل
ج����اك����س����ون اخ��������راج ك��وي��ن��ي��ن
ت��اران��ت��ي��ن��و .م���دة ال��ع��رض 167
دقيقة ،ABC ) .سينما سيتي،
سينمال ،امبير ،فوكس).
Ride Along 2
ف��ي��ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة آي��س
كيوب من اخ��راج تيم ستوري.
م�����دة ال����ع����رض  101دق���ي���ق���ة.
( ،ABCك�����ون�����ك�����ورد ،الس
س���ال���ي���ن���اس ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
فوكس ،سينمال).
The Revenant
فيلم تشويق بطولة ليوناردو
دي كابريو من اخراج الجاندرو
غ��ون��زال��ي��ز .م���دة ال��ع��رض 156
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).
The Forest
ف��ي��ل��م رع�����ب ب���ط���ول���ة نتالي
دورمر من اخراج جايسون زادا.
مدة العرض  95دقيقة( .سينما
ستي ،ABC ،كونكورد ،الس
ساليناس ،فوكس).
The Danish Girl
ف��ي��ل��م درام�����ا ب��ط��ول��ة اليسيا
فيكاندر من اخ��راج ت��وم هوبر.
مدة العرض  119دقيقة(.سينما
سيتي.)ABC ،

