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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش ي�سيطر ( ...تتمة �ص)9

وق��ال الفريق سيرغي رودس��ك��وي رئيس مديرية
العمليات لهيئة األرك���ان الروسية أم��س إن «داع��ش
بدأ بعد فقدانه المبادرة غرب سورية بتركيز جهوده
للسيطرة على مدينة دير ال��زور ،حيث نقل نحو ألفي
مسلح إل��ى تلك المنطقة األس��ب��وع الماضي معززين
بالمدرعات وس��ي��ارات م��زودة برشاشات ذات عيار
كبير».
وأوضح أن «هذه المعلومات قدمها ممثلو المعارضة
السورية الوطنية ومركز المعلومات في بغداد» .كما
ذكر الفريق أن المقاتالت الروسية «نفذت  169طلعة
خالل  3أيام ضد  484موقعا ً لإلرهابيين في سورية».
ميدانياً ،أحرز الجيش السوري تقدما ً كبيرا ً في مدينة
الشيخ مسكين في ريف درعا الشمالي وسيطر على 90
في المئة من المدينة .فيما دم��رت وح��دات أخ��رى من
الجيش تجمعات إلرهابيي تنظيم «داعش» في حلب،
وعربة مفخخة للتنظيم اإلرهابي في قرية البغيلية في
ريف دير الزور الغربي.

القاعدة ت�سيطر ( ...تتمة �ص)9

وأوضح مصدر أن اشتباكات تدور مع المجموعات
المسلحة في الحي الغربي من مدينة الشيخ مسكين
بعدما سيطر الجيش على نصف مساحة الحي إثر
اشتباكات استخدمت فيها مختلف أن��واع األسلحة
الخفيفة والثقيلة ،وسط انهيارات كبيرة في دفاعات
المسلحين ووقوع أعداد منهم قتلى وجرحى.
كذلك واصلت وح��دات الجيش وال��ق��وات المسلحة
العاملة في حلب استهداف أوكار وتجمعات إلرهابيي
«داع���ش» والتنظيمات التكفيرية المرتبطة بنظام
أردوغان والمم ّولة من نظام بني سعود الوهابي.
وفرضت وحدات من الجيش أول من أمس سيطرتها
الكاملة على قريتي قطر وتل حطابات بناحية رسم
حرمل اإلمام شرق مدينة حلب بنحو 55كم في حين قام
متزعمو إرهابيي «داعش» في مدينة الباب شمال شرقي
مدينة حلب بترحيل عائالتهم باتجاه الرقة مانعين
في الوقت ذاته أهالي الباب من الخروج من المدينة
الستخدامهم دروعا ً بشرية.

اعتقال مفتي ( ...تتمة �ص)9
بهزيمته ف��ي المعارك بين ال��ق��وات األمنية وعناصر
الحشد الشعبي من جهة ومسلحيه من جهة أخرى
بناحية جرف الصخر شمال بابل والتي أطلق عليها بعد
تحريرها «جرف النصر».
وفي السياق ،واصلت القوات العراقية تقدّمها شرق
مدينة الرمادي مركز محافظة األنبار ،وتخوض معارك
مع إرهابيي داعش في منطقتي السجارية وجويبة آخر
معاقل الجماعة شرق المدينة .وأنذرت القوات األمنية من
تب ّقى من األهالي في مناطق االشتباك بمغادرة المنطقة
حتى ال يتسنى لإلرهابيين اتخاذهم دروعا ً بشرية.
وقال العميد الركن خالد جعيجر مدير شؤون أفواج
شرطة األنبار ،إن قطعات الفرقة اآللية الثامنة بدأت
بالسير نحو أهدافها المرسومة ،وفي الساعات القلية
المقبلة سيتم تحرير منطقة الجارية وحصيبة.
وفي ظل هذا التقدم الدقيق أحبطت القوات المشتركة
محاوالت عدة لمسلحي داعش اإلرهابي لاللتفاف خلف
القطعات العسكرية إلعاقة تقدمهم رغم خسائره الكبيرة
في األرواح والمعدات.
وقال الرائد في الجيش العراقي محمد حسين ،بعد
تقدمنا ونجاحنا في الوصول ال��ى األه��داف المحددة
لنا من قبل مراجعنا العسكرية وهذه المحاوالت التي
يقوم بها «داعش» إلعاقة تقدمنا ما هي إال لفظة ألنفاسه
األخيرة.
وقال العقيد علي أحمد اللواء  31بالجيش العراقي،
بدا «داع��ش» يقاتلنا بالناقالت التي حصل عليها من
القوات العراقية السابقة وكانت مخفية في المناطق
الزراعية ،قام أبطال الفوج األول بقتالهم في كل مكان.
وت��خ��وض القطعات العسكرية المشتركة معارك
ش��رس��ة ف��ي المحور الشرقي إلن��ه��اء وج���ود مسلحي
«داعش» في عموم مدينة الرمادي واالتجاه الى باقي
ال��م��دن بعد محاصرتها بشكل كامل وإط�ل�اق تحذير
لمن تبقى من األهالي لمغادرتها قبيل تنفيذ العمليات
العسكرية ولجوء داعش الى استخدامهم دروع بشرية.

واع��ت��ب��ر ال��س��ب��ه��ان ،السبت ال��م��اض��ي ،ف��ي حديث
لبرنامج «حوار خاص» الذي تبثه «السومرية» ،رفض
الكرد ومحافظة األنبار دخول قوات الحشد الشعبي الى
مناطقهم يبين «عدم مقبوليته من قبل المجتمع العراقي»
على حد زعمه ،مشيرا ً إلى أن الجماعات التي تقف وراء
أحداث المقدادية ال تختلف عن تنظيم «داع��ش» ،األمر
الذي أثار موجة ردود فعل سياسية غاضبة.
ميدانياً ،أعلنت عمليات ب��غ��داد ،أم��س ،مقتل 42
«إرهابياً» وتفجير ثالث عجالت وتفكيك  72عبوة ناسفة
خالل الـ 24ساعة الماضية ،فيما اعتقل ما يسمى بمفتي
تنظيم «داعش» في بابل.
وقالت العمليات في بيان صحافي بحسب «السومرية
نيوز» :إن «القوات األمنية في عمليات بغداد والفرق
المرتبطة بها واصلت دكها لمواقع المجاميع اإلرهابية
حيث تمكنت قطعاتنا من قتل  42إرهابيا ً وجرح ثالثة
آخرين وتدمير  3عجالت بضمنها آلية نوع شفل وتدمير
وك��ر وس�لاح ثقيل ومعالجة  61عبوة ناسفة ضمن
مناطق البو شجل والنعيمية والكرمة وناظم التقسيم،
غرب بغداد».
وأض��اف��ت العمليات ،أن «ق��وة م��ن مقر ال��ل��واء 22
تمكنت من ضبط وتفكيك  5عبوات ناسفة في منطقة
داود الحسن ،شمال بغداد» ،مشيرة إلى أن «قوة من
اللواء السابع شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال إرهابي
كان ي��روم زراع��ة عبوة ناسفة في منطقة حي اإلعالم
ببغداد».
على صعيد آخر ،أعلنت قيادة عمليات بابل ،اعتقال
عنصرين من «داعش» أحدهما ما يسمى بمفتي التنظيم
في منطقة جرف النصر «جرف الصخر» سابقاً ،شمال
بابل ،المدعو فاضل الجنابي مفتي داع��ش في جرف
الصخر» ،موضحة أن «استخبارات بابل اعتقلت أيضا ً
منفذ عملية تفجير جسر الفاضلية في جرف الصخر قبل
تحريرها».
يذكر أن تنظيم «داعش» أقر في تشرين األول ،2015

ّ
يحذر ( ...تتمة �ص)9
ال�صيد
عند بعض القوى السياسية ،التي تطالب باستقالة
الحكومة.
هشام حسني الناطق الرسمي باسم ائتالف اللقاء
الوطني لقناة العالم «اإلخ��ب��اري��ة األح���د» :استقالة
الحكومة سيجعل ذلك رسالة طمأنة بأن هذه الحكومة
اعترفت بفشلها في إدارة شأن البالد وفي إيجاد الحلول.
هدوء مؤقت ستكشف الساعات المقبلة مدى قدرته
على الصمود في وجه االحتقان الشعبي.
وي��رى المراقبون أن ارت��ف��اع المطلبية االجتماعية
في تونس عامل آخر يشحن األوض��اع السياسية غير
المستقرة ،واالحتجاجات االجتماعية األخيرة سيبدو
غانها فتحت باب التجاذب السياسية على مصراعيه من
جديد.

ولم يتمخض المجلس ال��وزاري االستثنائي المنعقد
بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد عن أي إجراءات
مهمة سوى تحذير خلية التنسيق األمني المحتجين من
مغبة التمادي في االعتداء على المراكز األمنية والمقرات
الحكومية ومن عدم احترام حظر التجول.
وقال الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية :تونس
في خطر ومصالحنا كلها في خطر ،ونتمنى الوصول إلى
حلول لدعم االنتقال الديمقراطي في البالد ،سنتصدى لكل
التيارات الهدامة التي تريد تعكير األجواء ،والتي تهدف
إلسقاط النظام التونسي ،الحلول موجودة بالفعل ،ولكن
محتاجين شوية صبر وتفهم.
دع���وة ال��ى التفهم أو أن الحكومة فهمت مطالب
المحتجين ،ال تجد طريقها الى الشارع المنتفض أو حتى

البرلمان الليبي ( ...تتمة �ص)9
وأضاف كيري« :يجب إعادة النظر في الدستور ،الذي
تم وضعه في جلسات ع��دة في منتجع (الصخيرات)
في المغرب ،والذي تسبب في اتساع فجوة الخالف بين
الجميع».

وق��ال كيري في معرض كلمته في ختام مؤتمر روما
الثالثي ،والذي حضره نظيره اإليطالي والمبعوث األممي
إلى ليبيا ،إن «الوضع خطير للغاية ،وعلى الفرقاء الليبيين
التوحد لمواجهة داعش».

وحمل الحوثي ،أميركا تبعات ما تقوم به السعودية وغيرها
في اليمن من دمار وحصار وانتهاك للقوانين والسيادة ودعم
وتسليح االرهابيين ،موضحا ً أن مواصلة الواليات المتحدة تقديم
الدعم واإلسناد للسعودية يؤكد أن العدوان على اليمن هو قرار
أميركي.
وقال« :إن ذلك يؤكد أنهم من يعيقون الحوار والحل السياسي
والمباشر للعدوان والقتل في اليمن وهو ما يؤمن به المواطن
وصار يردد أن أميركا تقتل الشعب اليمني».
ودع��ا الحوثي الشعب اليمني الثائر إلى مواصلة النضال
والكفاح على الصعد كافة خصوصا ً العسكرية لمواجهة غطرسة
أميركا ،وعربدة حلفائها.
كما دع��ا رئيس اللجنة الثورية العليا ،الشعوب العربية
واإلسالمية إل��ى استشعار المسؤولية وال��وع��ي بخطورة ما
ينتهجه ه��ذا التحالف األميركي من انخراط أعمى في تنفيذ
األجندة اإلسرائيلية ،حيث كان األول��ى بهؤالء فك حصار غزة
وتحرير فلسطين ،بدال ً من االنخراط ضمن مشروع استعماري
عدائي للعرب والمسلمين ،كما نشرت ذلك وكالة األنباء اليمنية
«سبأ».
كما دان تكتل األحزاب السياسية اليمنية المناهضة للعدوان
بشدة التصريحات األخيرة لوزير الخارجية األميركي جون كيري
الداعمة للعدوان السعودي على اليمن.
وأفاد بيان صادر عن هذه االحزاب أن «الهيئة التنفيذية لتكتل

وأضافت المصادر أن عناصر القاعدة بدأوا بتسيير دوريات
وفتح أبواب التطوع لشباب المدينة.
وتعد لحج ثالث محافظة يمنية تسيطر عليها القاعدة بعد أبين
وحضرموت منذ انسحاب اللجان الشعبية منها.
وتأتي سيطرة القاعدة على المدينة بعد يوم واحد من تفجيرها
لمقر األمن فيها بعبوات ناسفة أدت إلى انهيار المبنى بشكل
كامل.
في المقابل استهدفت القوات اليمنية بعددمن الصواريخ
تجمعا ً للغزاة ومرتزقتهم بمديرية ذباب في محافظة تعز وتصدت
لمحاولة تقدم للمرتزقة باتجاه سدباء شمال مديرية الحزم في
الجوف ،وأجبرتهم على الفرار.
وفي محافظة جيزان جنوب المملكة ،تمكنت من قتل عدد من
الجنود والضباط السعوديين بعد استهداف مواقعهم.
وبحسب موقع «أنصار الله» أكد مصدر عسكري في الجيش
واللجان الثورية ،أن القوة المدفعية للجيش واللجان قصفت
منفذ الطوال بعدد من قذائف المدفعية مستهدفة جنود سعوديين
ما أسفر عن مصرع عدد منهم وجرح آخرين.
وأضاف المصدر ،أن القوة الصاروخية والمدفعية في الجيش
واللجان الثورية دكت كذلك مواقع سعودية في نهوقة ومعسكر
بليالين وخباش وصلة بنجران ،باإلضافة إلى استهداف تجمع
للجنود واآلل��ي��ات السعودية مكبدة العدو خسائر كبيرة في
األرواح والعتاد.

األحزاب السياسية اليمنية المناهضة للعدوان تتابع باهتمام
بالغ المستجدات على الساحة اليمنية وتداعياتها محليا ً وإقليميا ً
ودوليا ً ومنها ما صدر عن وزير الخارجية األميركي (جون كيري)
خالل لقائه بنظرائه الخليجيين في الرياض بما ال يدع مجاال
للشك أن الواليات المتحدة األميركية هي الراعي األول للعدوان
على بلدنا الحبيب ،وهذا ما تضمنته بياناتنا المختلفة وخطابنا
السياسي على مدار أيام العدوان».
وكان كيري صرح خالل لقائه نظيره السعودي عادل الجبير
بأن «أحداث اليمن ،والتمرد الحوثي (جماعة أنصار الله) ووجود
القاعدة يشكالن خطر على وحدة اليمن» ،على حد تعبيره.
وأعلن الجيش اليمني واللجان السيطرة على مواقع عسكرية
سعودية جديدة بالخوبة ومصرع عدد كبير من العسكريين،
كما أعلنت مصادر يمنية استعادة عدد من المناطق شمال شرقي
مفرق الجوف في مأرب بعد عملية كبدت المرتزقة خسائر فادحة
باألرواح والمعدات.
وفي ظل استمرار العدوان السعودي على اليمن سيطر مسلحو
جماعة القاعدة اإلرهابية على مدينة الحوطة عاصمة محافظة
لحج جنوب غربي اليمن.
وذكرت مصادر أمنية يمنية أن مسلحي القاعدة وبعد تفجيرهم
مبنى إدارة امن المحافظة جنوب الحوطة باتوا يتحركون بكل
حرية داخ��ل المدينة واستولوا على عدد من المرافق والمقار
الحكومية وحولوها الى ثكنات ومقرات بهم.

مقتل �شرطيين اثنين ومدني في هجوم �شمال القاهرة

م�صر :انفجار هائل في خط الغاز في �سيناء
وق��ع انفجار ضخم بمحافظة دمياط المصرية
استهدف خط الغاز على الطريق الدولى بين قرية
أوالد حمام والبصارطة.
وقال مدير أمن دمياط في تصريحات صحافية إن
االنفجار استهدف خط الغاز الواصل بين بورسعيد
وميناء دمياط وذلك بمنطقة عزب النهضة بالطريق
الدولي .
وأك��د شهود عيان أن السنة اللهب الناتجة عن
االنفجار شوهدت على بعد  15كيلومترا ً من محيطه،
حيث تحاول قوات الحماية المدنية إخماد الحريق
والسيطرة عليه بعد اتساع نطاق االنفجار.
ول��م تعلن حتى اآلن أي جهة أو جماعة تبنيها
للحادث كما أش��ارت مصادر أمنية لمراسل العالم
بالقاهرة إنه لم يتبين حتى اآلن ما إذا كان الحادث
إرهابيا أم جنائيا ً .
أمنياً ،قتل شرطيان ومدني وأصيب عنصران آخران
من الشرطة برصاص مسلحين مجهولين يستقلون
دراجة نارية في محافظة الشرقية شمال القاهرة قبيل
حلول الذكرى الخامسة للثورة التي خلعت حسني
مبارك ،بحسب ما أفاد مسؤول في الشرطة.
وعشية ذك��رى الثورة أكد الرئيس المصري عبد

الفتاح السيسي في كلمة متلفزة أن الحكومة متفانية
في «مكافحة االرهاب» وإحالل األمن في البالد.
وحصل الهجوم على نقطة تفتيش لخفراء الشرطة
الذين ال يرتدون ال��زي الرسمي في قرية في مدينة
فاقوس في محافظة الشرقية (نحو  83كم شمال
القاهرة) في دلتا النيل ،والذ الجناة بالفرار.
وقال المسؤول في الشرطة إن الهجوم أسفر عن
مقتل شرطيين اثنين ومدني تصادف مروره بنقطة
التفتيش وإصابة شرطيين آخرين بجروح موضحا ً
أن حالتهما مستقرة.
وهذا النوع من الهجمات الخاطفة ضد قوات األمن
باستخدام ال��دراج��ات البخارية شائع في القاهرة
ومدن الدلتا وتسبب في مقتل العشرات في صفوف
األمن.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على
الفور .إال أن الشرطة ألقت القبض على ثالثة مشتبه
بهم في محيط الحادث ،بحسب ما أوضح المسؤول
في الشرطة.
ويأتي الهجوم قبيل حلول الذكرى الخامسة للثورة
الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك في عام .2011

الوفاق تطالب بالإفراج عن كل المعتقلين ال�سيا�سيين

ق�ضاء البحرين يُن ِّكل بالع�شرات ب�أحكام ثقيلة

أص��درت المحكمة الجنائية في البحرين
أح��ك��ام�ا ً بالسجن ل��م��دة  15ع��ام �ا ً بحق 57
شخصا ً بتهمة «إث��ارة أعمال شغب في سجن
جو المركزي».
وجميع المتهمين هم من المعتقلين على
ذمة قضايا سياسية ،اتهمتهم السلطات الحقا ً
ب��إح��داث شغب ف��ي سجن ج��و المركزي في
 10آذار  ،2015وهو اليوم الذي حدثت فيه
مواجهات بين قوات األمن ومعتقلين.
وأفاد مصدر قضائي ،أن المحكمة ألزمتهم
بدفع غرامات مالية فاقت  508آالف (أكثر
من مليون و 346دوالراً) عن قيمة ما أسمته
التلفيات ،وأمرت بمصادرة المضبوطات.
ودان��ت منظمات حقوقية االنتهاكات التي
يتعرض لها المعتقلون .كما أعرب المفوض
السامي لحقوق اإلنسان عن قلقه البالغ إزاء
التقارير الواردة من سجن جو.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ط��ال��ب��ت جمعية ال��وف��اق
البحرينية ال��م��ع��ارض��ة ،س��ل��ط��ات النظام

باالستجابة للمقررات وال��دع��وات الدوليّة
بالحوار الشامل ،وتمكين الشعب من ح ّقه
في أن يكون مصدرا ً للسلطات ،والعمل على
مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.
وبحسب «منامة بوست» ،قالت الوفاق في
بيانها الصادر األحد ،إن البحرين دخلت عام
 2016وهي مثقلة بالخيار األمني المكلف،
ال���ذي تعتد ب��ه السلطة ك��ب��دي��ل ع��ن الحل
السياسي الجامع والشامل ،وتزيد به من
األعباء المالية والكلفة االقتصادية.
وأك��دت الوفاق دعمها الكامل للدعوة التي
وجهها أمين عام األمم المتحدة بان كي مون
ّ
لبدء حوار حقيقي وشامل في البحرين ،مشيرة
إلى أن زي��ادة االعتقاالت واألحكام لن ُتخفي
وجود أزمة سياسية بل اعتبرتها دليالً على
تصاعدها ،ولن تقضي على المطالب الشعبية
بالتحول ال��دي��م��ق��راط��ي ،م��ج �دّدة مطالبتها
ب��اإلف��راج ع��ن ك��ل المعتقلين السياسيين
وتبييض السجون والبدء في مرحلة جديدة

من الحوار والشراكة وتمكين الشعب من إدارة
شؤون بالده.
واعتبرت أن رفع أسعار البنزين كشف مشكلة
االستئثار بالقرار وتجاهل الحكومة لمجلس

النواب وغياب أي صوت للشعب ،مؤ ّكدة أنّ
األوضاع المعيشية للمواطنين ال تتحمل مثل
هذه القرارات ،والتي عكست الفشل االقتصادي
بعد الفشل السياسي في إدارة األمور.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مؤرخ وجغرافي عربي
2 .2مدينة إيطالية ،يضربا بالحجارة
3 .3طليق ،بلدة لبنانية ،أحرف متشابهة
مسها
4 .4يجيئاّ ،
5 .5فتيات ،عاصمة عربية ،ضمير متصل
6 .6مدينة يونانية ،دخل فجأة
7 .7أجيبي النداء ،يلطخون بالعار
8 .8يثق بالشخص ،يواكب
9 .9بركان مشتعل في إيطاليا ،ح ّل محل ،مدينة مصرية
1010مادة قاتلة ،أداة جزمّ ،
يشك باألمر
1111مدينة عراقية ،إله الحرب عند اليونان ،حرف أبجدي
مخفف
1212فاني ،حرف أبجدي ،غيّرت

1 .1إل��ه الشمس أح��د أف���راد المثلث ال��ت��دم��ري م��ع بعل
وأغليبول ،أضجر
2 .2دولة إسالمية ،مصيف لبناني
3 .3مدينة إيرانية ،مدينة صينية ،قطع
4 .4مدينة أميركية ،دولة أفريقية
5 .5تشيا ،والية أميركية ،ضجر
6 .6رئيس آلهة أوغاريت ،يوم يحتفل به ،ضمير متصل
7 .7دولة أوروبية ،أحد الوالدين
8 .8ظرف مركب بمعنى عندما ،كلب مسخ في الميثولوجيا
اليونانية
9 .9طعم الحنظل ،دعموا ،سقط في اإلمتحان
1010عثر عليه ،ب ّذرت المال
1111يبسطانه ،قذائف محشوة بمواد متفجرة
1212أمر عظيم ،رجاء ،أقضي ليلتي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،137684259 ،895721643
،941852376 ،462935817
،273416985 ،586397124
،624179538 ،315548762
758263491

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1توماس أدي��س��ون  ) 2واد
مدني ،هادس  ) 3سد ،يالمساه 4
) كيفون ،ياممان  ) 5اا ،نادته ،اب
 ) 6نلم ،هارما ،لي  ) 7امتحان،

نالعب  ) 8خنت ،تعاند  ) 9عا،
ماهر ،وسيم  ) 10بزمار ،مفر ،ما
 ) 11يني ،بروكسل  ) 12نادمنا،
اله.
عموديا:
 ) 1توسكانا ،عبيه  ) 2وادي

ال��م��خ��ازن  ) 3م��د ،متن ،مين ) 4
اميون ،حتما  ) 5سدلناها ،اربد 6
) انا ،دانته ،رم  ) 7ديميتر ،عرمون
 ) 8ساهمنا ،فكا  ) 9سهام ،النورس
 ) 10واه��م��ا ،ادس ،ال  ) 11ند،
ابلع،ن يم  ) 12سمن ،يبرمانه.

 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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بالنسبة لبكرا شو
فيلم كوميدي بطولة واخراج
زي ��اد ال��رح �ب��ان��ي .م��دة العرض
 125دق �ي �ق��ة ،ABC( .الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،فوكس).
The Boy
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة ل��وري��ن
كوهين من اخراج ووليام برنت
ب �ي��ل .م��دة ال �ع��رض  98دقيقة.
( ،ABCدي� ��ون� ��ز ،اس� �ب ��اس،
فوكس ،ينماسيتي ،اسباس).
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).

