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تتمات  /ت�سلية
باحثون في مراكز ( ...تتمة �ص)9

أو اع��ت��م��اد ال��ت��واص��ل الفضفاض
(ال��رخ��و) بين األق��ال��ي��م وحكومة
المركز ،وذلك بحجة تخفيف حدة
ال��ص��راع الطائفي وال��ع��رق��ي وهو
ال��ص��راع ال���ذي ل��ن ي��ت��ب��دد طالما
أن هناك ش��ع��ورا ً ل��دى جماعة أن
المجموعة األخ���رى مهيمنة على
حساب حقوقها .وتقول المصادر
االميركية رغم غياب اتساق الوضع
ال��ج��غ��راف��ي ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن،
ووج��ود تداخل بين المجموعات،
واحتمال أن ي��ؤدي محو الحدود
وغ��ي��اب السيطرة المركزية إلى

نشوب ح��روب طائفية أو إثنية،
إال أن التقسيم واالحتواء ما يزاالن
هما أقل الخيارات السيئة فظاعة،
ويمكن للواليات المتحدة أن تبدأ
في ذل��ك من خ�لال تسليح الس ّنة
مباشرة ومساعدتهم على إستعادة
أراضيهم من اإلرهابيين وطمأنتهم
بأنهم سيديرون تلك األراضي فور
استردادها.
واإلرهاب اليوم ،في العراق ،يق ّوي
دور الجماعات والمؤسسات ما
قبل الدولتية ويعززها على حساب
دور الدولة وقوتها وديمومتها...

قلب «�إ�سرائيل» ( ...تتمة �ص)9

وسيبقى الصراع محتدما ً حتى بعد
الهزيمة الحتمية لـ«داعش» طالما
أن مصالح ف��ئ��ات متسيدة على
جماعاتها تتطلب استمرار ضعف
الدولة ،ضامنا ً لها عدم المساءلة
والعقاب.
إن اللجوء إلى العنف ،وانتعاش
اإلره����اب ،وب���روز روح الكراهية،
وإنكار حق اآلخر في الوجود ما هو إال
تحصيلحاصللهذاالمناخاإلشكالي
المأزوم ،المدعم باالقتصاد الريعي،
والمغ ّذي لالنتماءات والسلطات ما
قبل الدولتية ،والمغ ّذى منها.

تون�س :مقتل  3ع�سكريين وم�سلح
في ا�شتباكات و�سط البالد
ُقتل  3عناصر من الحرس الوطني التونسي أمس
في اشتباكات مع مسلحين في والي��ة سيدي بوزيد
وس��ط الجمهورية التونسية ،حسبما أف��ادت وزارة
الداخلية.
ونقلت وك��ال��ة الصحافة الفرنسية ع��ن وزارة
الداخلية ،أن أحد المسلحين قتل وأصيب آخر بجروح
بليغة في مدينة سيدي علي بن عون التابعة لوالية
سيدي بوزيد.
وأوضح المتحدث باسم الداخلية التونسية محمد
علي العروي أن الحرس الوطني نصب كمينا ً فجر

الإرهاب ي�ضرب حلب ( ...تتمة �ص)9

أمس إلرهابيين كانا على دراجة نارية في سيدي علي
بن عون ( )...وفي البدء قتل اثنان من عناصره ،وتابع
أن عنصرا ً ثالثا ً من الحرس الوطني قتل باإلضافة إلى
أحد المشتبه بهما بعد تبادل إلطالق النار .وأضاف
ال��ع��روي أن الشخص الثاني اعتقل بعد إصابته
بجروح ،وهو في حالة حرجة.
يذكر أن حوالى  60من رجال الشرطة والعسكريين
التونسيين قتلوا في اشتباكات وانفجارات منذ 2011
بعد تصاعد نشاط المسلحين بخاصة في المناطق
القريبة من الحدود مع الجزائر.

حول مشاورات جنيف التي بدأت في أوائ��ل أيار ،2015
وستستأنف في تموز».
كما ينوي «التطرق مع الحكومة السورية إلى مسألة
حماية المدنيين ،مشيرا ً مرة أخ��رى إلى االستخدام غير
المقبول للبراميل المتفجرة ومشدّدا ً على واج��ب ال جدل
فيه ،ألية حكومة في جميع الظروف ،في حماية مواطنيها»،
حسب البيان.
وفي التطورات الميدانية ،صد الجيش السوري والقوات
الرديفة أمس هجوما ً عنيفا ً للمسلحين االرهابيين على مطار
الثعلة العسكري في ريف السويداء ،وألحق خسائر فادحة
بالمهاجمين.
وتمكن الجيش من تدمير عدد من السيارات المزودة
برشاشات ثقيلة وقتل أكثر من  150مسلحا ً في محيط
المطار وتل الشيخ حسين وتلول خليف ،في حين استهدف
الجيش تحركات المسلحين في تلول اشهيب ومحيط تل
ضلفع وعلى الطريق الواصل بين اشهيب الشمالي وتلول
الفديين.
واس��ت��ه��دف��ت وح����دات الجيش ال��س��وري المسلحين
المنسحبين من محيط مطار الثعلة باتجاه الجنوب الغربي
واستهدفت مراكزهم في بلدات أم ولد والكرك والحراك والمال
والمليحة الشرقية وسكاكة بريف درع��ا موقعة عشرات
القتلى بين صفوفهم.
وفي حلب ،صد الجيش السوري والقوات الرديفة هجوما ً
عنيفا ًلتنظيم «جبهة النصرة» االرهابي على منطقة الراشدين

األولى وتمكن من قتل أكثر من  40مسلحا ً وجرح عدد كبير،
اضافة لتدمير دبابة وعربتين مزودتين برشاشات ثقيلة.
وفي السياق ،استهدف المسلحون االرهابيون األحياء
السكنية في مدينة حلب بأكثر من  100قذيفة وصاروخ،
استهدفت أحياءشارع النيل ومفرق الفتاة اليتيمة ومساكن
السبيل وشارع تشرين والراموسة واألشرفية والسريان
الجديدة ومقابلجامع الرحمن والفيض والمشارقة.
وقد أسفرت هذه االعتداءات عن استشهاد أكثر من 25
مدنيا ً وجرح  100آخرين بينهم  50طفالً حاالت بعضهم
خطيرة ،في حين رد الجيش السوري على مصادر اطالق
القذائف وعلى تمركز المسلحين في أحياء بني زيد والراشدين
وحلب القديمة.
الى ذلك ،سيطرت وحدات حماية الشعب الكردي في شكل
كامل على مدينة تل أبيض ومعبر أقجة قلعة الحدودي مع
تركيا في ريف مدينة الرقة بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي
تنظيم «داع���ش» االره��اب��ي ،أسفرت عن مقتل ع��دد منهم
وانسحاب من تبقى منهم الى داخل مدينة الرقة أو باتجاه
الحدود التركية.
ولمدينة تل أبيض أهمية إستراتيجية على الصعيد
العسكري بالنسبة ل��ـ«داع��ش» حيث يستخدم التنظيم
االرهابي المدينة لعبور مقاتليه القادمين من األراض��ي
التركية وبالتالي فإن السيطرة على المدينة قطعت خط
إمداد رئيسيا ً للتنظيم ،وبخسارته يتبقى له معبر جرابلس
في ريف حلب.

باك�ستان توقف الإعدامات في رم�ضان
أكد مسؤول في وزارة الداخلية
الباكستانية أمس صدور إشعار
بوقف تنفيذ أحكام اإلع��دام خالل
ش��ه��ر رم���ض���ان ،وذل����ك ف��ي ق��رار
ليصبح تقليداً.
وق��ال نصرت مانغان المفتش
العام للسجون في والي��ة السند
الجنوبية« :من التقاليد أن ال ينفذ

يرفضان أي مشروع لوقف العمليات العسكرية
الذي حاولت األمم المتحدة التوصل إليه قبل مؤتمر
جنيف ،فيما هذه العمليات العسكرية تفضي إلى
مزيد من المكاسب الميدانية للجيش اليمني وحركة
«أنصار الله» ،ال بل أن جزءا ً من القتال انتقل إلى
األراضي السعودية.
وو َ
َصف األمين العام لألمم المتحدة ما يحصل
في اليمن بالقنبلة الموقوتة مطالبا ً بهدنة إنسانية
ال سيما في شهر رمضان.
ورأى ب��ان ك��ي م��ون ف��ي مؤتمر صحافي أن
المنطق َة لم تع ْد تحتمل أكثر مما يحصل ،وغادر
األمين العام لالمم المتحدة جنيف من دون لقاء
َ
وفق ما
وفد صنعا َء المشارك في حوار جنيف،
افاد به مراسلنا.
وقال بان ،يجب أن نطلب أخذ إجراءات في ثالث
نقاط« ،أوال ً هدنة انسانية إليصال المساعدات
الملحة الى كافة المدنيين والتوصل الى اتفاق وقف
اطالق نار في مناطق محددة وانسحاب الجماعات
المسلحة من المدن ،وفتح الطريق نحو وقف اطالق
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بشرى الفروي

جنيف اليمن( ...تتمة �ص)9
لتذليل العقبات واعترف بحصول تغييرات عديدة خالل الـ  48الساعة األخيرة،
حيث كان الحوثيون اعلنوا في وقت سابق رفضهم تقليص تمثيلهم في
المؤتمر وأعلنوا عن تحفظهم على ادارة االمم المتحدة للحوار اليمني على
قاعدة القرار االممي الرقم  2216مرجعا ً اساسيا ً للحوار كما رفضوا ان تكون
وثيقة الرياض هي المرجعية وطالبوا بأن يكون اتفاق السلم والشراكة
الذي سبق للقوى السياسية التوقيع عليه هو القاعدة المرجعية للحوار.
يؤكد المتابعون ان الحوثيين الذين ذهبوا الى المفاوضات وموازين
القوى على االرض ال تزال تحت سيطرتهم ،هذا االمر سيؤدي الى رفع
سقفهم في التفاوض في تحقيق طموح الشعب اليمني من خالل احياء
العملية السياسية وايجاد حلول لما يمر به الوطن وهذا ما اكده ممثل
«انصار الله» حمزة الحوثي.
وتذهب اغلب آراء المحللين الى ان المفاوضات قد تزيد من فرص
الحل السياسي ،فهناك معطيات تستدعي الخروج سريعا ً الى العملية
السياسية واهم هذه المعطيات الفشل السعودي في تغيير موازين القوى
على االرض باالضافة الى ان نحو  26مليون يمني باتوا يعيشون تحت
الحرب والحصار بأوضاع انسانية تزداد تدهورا ً كل يوم مع انعدام شبه
كامل للخدمات األساسية اليومية.
فمع وصول أطراف النزاع الى حائط مسدود في حل االزمة اليمنية عسكريا ً
وقبولهم بالذهاب الى جنيف ،ومع تأكيد مصادر دبلوماسية على ان قادة
حركة انصار الله مستعدون لتقديم خطوات بهدف ايجاد حل ،يبقى السؤال
هل سينجح مؤتمر جنيف الذي يترقب اليمنيون نتائجه في التوصل الى
حل سياسي ونشهد عملية وقف اطالق النار قبل شهر رمضان ،وبالذات بعد
تأكيد وزير الخارجية رياض ياسين على انه ال احد يريد استمرار الحرب
في اليمن ،فهل تكون البداية هذه المرة هي الهدنة االنسانية التي طالب بها
االمين العام لالمم المتحدة بان كي مون في  15حزيران من العام الحالي
حيث قال أطالب بهدنة انسانية في اليمن وال سيما في شهر رمضان.

ناديا شحادة

ائتالف البحرين:النظام م�صاب به�ستيريا

«�أن�صار اهلل» ت�ؤكد ( ...تتمة �ص)9
نار شامل ودائ��م في كل انحاء البالد ،كذلك يجب
البدء بعملية انتقال سياسي تشمل األطراف كافة».
وك��ان وزي��ر الخارجية اليمني المكلف رياض
ياسين قال في مقابلة مع «الميادين» إن وفد الرئاسة
«جاء الى جنيف بقلوب مفتوحة ورأى ان الحوا َر
حول الشراكة بين االطراف السياسية سيبدأ عندما
تعود السلطة الشرعية الى صنعا َء وفق ما قال».
َ
تمسك الوفد بالمبادرة الخليجية
وأكد ياسين
ومخ َرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية وعلى
رأسها القرار ألقرار .2216
اش��ار نائب رئيس الوفد الرئاسي في جنيف
بدوره ،في حديث لـ«الميادين» إلى أن الوفد حضر
الى جنيف بهدف التشاور لتطبيق قرار مجلس االمن
الخاص باليمن  2216مؤكدا ً انهم لم يأتوا للتفاوض
إنما لتنفيذ االتفاقات.
من جهته ،قال المتحدث باسم «أنصار الله» محمد
عبد السالم إنّ هناك إحتماال ً أن تعود طائرة وفد
القوى السياسية اليمنية من جيبوتي إلى صنعاء.
وقال عبد السالم في اتصال هاتفي مع «الميادين»

حكم اإلعدام في أي شخص خالل
شهر رم��ض��ان ،والسلطات أمرت
باستمـرار هـذا التقليـد هذا العام».
يذكر أن باكستان ألغت تعليق
تنفيذ أح��ك��ام اإلع���دام ف��ي كانون
األول  2014وذلك لمواجهة أحداث
العنف والوقوف بحزم ضد هذه
األع��م��ال ب��ع��دم��ا ق��ت��ل مسلح من

طالبان أكثر من  130تلميذا ً في
بيشاور.
وك���ان االت��ح��اد األوروب����ي دعا
إس�ل�ام آب���اد إل���ى إع����ادة تجميد
ع��ق��وب��ة اإلع������دام ،وأع��ف��اه��ا من
رس���وم ص��ادرات��ه��ا م��ن النسيج
مقابل تعهـدات باحتـرام حقـوق
اإلنسان.

تتزامن هذه المواقف مع الموقف «االسرائيلي» حول استعدادها تقديم
الحماية للدروز في جنوب سورية من خطر تنظيم «داعش» والتلميح بإقامة
دولة لهم برعايتها لتشكل حزاما ً ديمغرافيا ً يمت ّد حتى البقاع اللبناني مرورا ً
بالجوالن ،تستطيع فيه «إسرائيل» السيطرة على مكوناته ،باعتبار أنّ
تجربتها برعاية «جبهة النصرة» وتدجينها كانت ناجحة ،بعد أن تمكنت
من استمالة مقاتليها اوال ً عبر تقديم الرعاية الصحية ومن ثم تشغيلهم عبر
غرفة عملياتها الموجودة في االردن .ويمكنهم التحرك داخل البيئة الدرزية
في الدويلة المزعومة ،اذا نجحت بتحييدهم ،وبالتالي تكون قد حققت
أهدافها بتقطيع أوصال المناطق التي يتحرك فيها حزب الله وقطع صلته
الجغرافية مع سورية ،وتشكيل مناطق اشتباك داخل العمق اللبناني،
سيجد حزب الله نفسه ،وجها ً لوجه مع مقاتلي «القاعدة» المتمترسين في
المناطق الدرزية.
وليس مستغربا ً أن يكون القلق «االسرائيلي» هو من اختراق حدودها في
منطقة حضر حسب ما اعلن المحلّل العسكري للقناة «العاشرة اإلسرائيلية»
ألون بن دايفيد ،بقوله« :إن اللحظة الوحيدة التي يمكن فيها «إسرائيل» فعل
شيء ،هي في حال رؤيتنا تهديدا ً للسكان الدروز في حضر وبحسب خريطة
المعارك في محاولة «إسرائيلية» لعزل دفق المسلحين عن حدود الجوالن
المحت ّل ،تمهيدا ً إلبعاد الفوضى المقبلة عن الحدود مباشرة.
من مطار الثعلة العسكري الذي تهاجمه «جبهة النصرة» يومياً ،كان
ر ّد أهل السويداء على هذه المشاريع التقسيمية ،عبر مساندتهم للجيش
السوري ،ورفضهم أي محاولة إلبعادهم عن وطنهم األم.

من العاصمة العُ مانية مسقط إنّ «على األمم المتحدة
إصدار بيان لتوضيح أسباب تأخير وفد صنعاء في
جيبوتي» .وأردف بالقول إنه خالل ساعات قليلة
سيكون هناك موقف حول قضية الذهاب إلى جنيف
اذا تواصلت العرقلة في جيبوتي».
وأوضح المتحدث أنّ وفد المكونات السياسية
الموجود في جيبوتي هو  15شخصا ً وليس 7
أشخاص .واعتبر إنه «اذا كانت األمم المتحدة ال
تستطيع إيصال وفد المكونات السياسية إلى جنيف
فيجب البحث عن مسار آخر».
وأكد عبد السالم أنّ «العُ مانيين على تواصل دائم
مع األمم المتحدة ،ووساطة مسقط مستمرة لتسهيل
الحوار ،وذهاب المكونات السياسية إلى جنيف هو
إلستكمال ما كان يجري قبل الحرب من حوار في
اليمن».
وإذ كشف أن فريقه السياسي على استعداد
تنازالت فقط من أجل اليمن ،أوضح أنه «ال يوجد من
يحفظ األمن من دون الجيش واللجان الشعبية في
المدن ،وأنّ المطالبة باإلنسحاب غير منطقية».

اعتبر ائتالف شباب ثورة  14فبراير أنّ ُحكم المحكمة
البحرينيّة القاضي بإسقاط الجنسيّة عن 56مواطنا ًوالسجن
ما بين  10سنوات إلى المؤبد ،يد ّلل على حالة الهستيريا
الشعبي الثوريّ .
التي يعيشها النظام ج ّراء الحراك
ّ
وأفاد موقع « منامة بوست» ان االئتالف قال في بيان
اص��دره أول من ام��س ،إنّ اللجوء إلى هذه األساليب ،لم
يعد مجدياً ،فالقمع المق ّنع تحت عنوان ما يس ّمى باألحكام
القضائيّة ،لم يعد قادرا ً على إسكات األصوات الح ّرة وإخماد
الحراك الثوري المتجدّد والمستم ّر ،بل إنّ هذه األساليب
من شأنها أن ُتح ّفز على االستمرار والصمود ،وتزيد وعي
الجماهير بحقيقة النظام الفاسد.
وأوض����ح أنّ تسخير ال��ق��ض��اء ل��ق��م��ع المعارضين
السياسيّين ،وإم�لاء األحكام على القضاة ،أصبح أم��را ً
مكشوفا ً لدى ك ّل األوساط القانونيّة والحقوقيّة في العالم،
ّ
بحق  56مواطناً ،دليل
مشيرا ً إلى أنّ األحكام التي صدرت
على وضع القضاء المزري ،ما يجعل ك ّل هذه األحكام من
والقانوني باطلة وليس لها أدنى اعتبار-
الحقوقي
المنظار
ّ
ّ
وفقا ً للبيان.

ع�شرات ال�شهداء...
(تتمة �ص)9

وأ ّك���د االئ��ت�لاف تضامنه الكامل م��ع كافة المواطنين
المحكومين ظلما ً بأحكا ٍم جائرة  -على ح ّد وصفه  -مشيرا ً
إلى أنّ هذه األحكام بُنيت في معظمها على اعترافاتٍ ان ُتزعت
تحت وطأة التعذيب الممنهج ،وهو ما جعل النظام يُماطل من ُذ
سنوات في السماح لمق ّرر األمم المتحدة الخاص بالتعذيب
«خوان منديز» بزيارة البحرين.

وأكثر من  80جريحا ً بينهم 25
طفالً اثناء خروجهم من معهد
لتحفيظ القرآن ما أدى أيضا ً الى
س �ق��وط م�ب�ن��ى س�ك�ن��ي بالكامل
ف��ي محيط ج��ام��ع ال��رح�م��ن نقل
م �ع �ظ �ه��م ال � ��ى المستشفيات
الحكومية.
وال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان منطقة
بني زي��د تعد المركز الرئيسي
إلطالق قذائف الهاون اإلرهابية
على األحياء السكنية في مدينة
ح� �ل ��ب وال � �ت� ��ي راح ضحيتها
ع�ش��رات الشهداء م��ن المدنيين
جلّهم من األطفال.
علي رضا

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6

أفقياً:

عمودياً:

1 .1جمهورية أميركية ،ضمير منفصل
2 .2إله النور والجمال والفنون عند اليونان ،رجاء
3 .3والدتي ،حرف نصب ،غزال
4 .4قلبه ،دولة أوروبية
5 .5دولة أوروبية ،حلية تلبس في اإلصبع عند الزواج
6 .6للنفي ،مدينة فرنسية ،ضمير منفصل
7 .7مدينة سورية ،وافقاها الرأي
8 .8ضجرت وسأمت ،فقرة
9 .9مدينة أميركية على الهدسن ،حصل على
ّ 1010
لطخت بالعار ،أودية ،نوتة موسيقية
1111من األطراف ،جسدي ،مدينة فرنسية
1212خالف خشن ،مدينة إيطالية

1 .1جاهلي ضرب به المثل في العي والبالهة
2 .2أحد الوالدين ،أوطان ،عاصمة أوروبية
3 .3سقاهم ،مرتدي
4 .4وجع ،وبّخ ،ألي
5 .5دولة أميركية ،حرف جر ،نجيع
6 .6ضعف ،دولة أفريقية
7 .7طيور مجتمعة ،سهل
8 .8مدينة ألمانية ،أحبتنا
9 .9رقدنا ،أم ّرن
1010الهواء ،من أصنام العرب في الجاهلية ،متشابهان
1111يهتمان باألمر ،حرف أبجدي
1212أبو البشرية ،نوتة موسيقية ،قروضي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،46517932 ،273498615
،859142763 ،915623478
،642375891 ،137869524
،581936247 ،326784159
794251386

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ج���وزف ج��اك��ار ،اي ) 2
دارل��ن��غ ،ري��ف��ون  ) 3ي��ل ،ح��داد،
ارسم  ) 4ديون ،دوالي  ) 5جاري،
دين  ) 6امد ،بر الياس  ) 7ليالي،

لدي ،نا  ) 8مانيتوبا ،ادم  ) 9تد،
مها ،ن��ام  ) 10ن��ي��دو ،دن ،نلمح
 ) 11نانب ،رأي ،لن  ) 12نهل،
المانيا.
عموديا:
 ) 1ج��دي��دة المتن  ) 2وال��ي،

ميادينه  ) 3زر ،وج��دان ،دال ) 4
فلحنا ،ليمون  ) 5جند ،ربيته ،با
 ) 6اغادير ،واد  ) 7دو ،الب ،نرم
 ) 8ار ،املدان ،اا  ) 9ريال ،ي ي،
انين  ) 10فريدا ،امل  ) 11اوس،
يسند ،مأل  ) 12ينمان ،امتحن.

 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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Jurassic World
فيلم تسويق بطولة كريس
بات من اخراج كولين تريفورو.
مدة العرض  12دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
ابراج ،سينمال ،فوكس).
Boychoir
فيلم درام ��ا ب�ط��ول��ة داستين
هوفمان من اخراج فران وامب.
مدة العرض  103دقيقة( .سينما
سيتي ،صوفيل ،امبير).
Insidious: Chapter 3
فيلم رع��ب ب�ط��ول��ة ديرموت
مولروني من اخراج ليغ وانيل.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك ��ون� �ك ��ورد ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Spy
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة روز
بيرن من اخ��راج بول فيغ .مدة
ال�ع��رض  120دقيقة،ABC( .
اب��راج ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Woman In Gold
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب��ط��ول��ة راي���ن
ري �ن��ول��دز م��ن اخ� ��راج سيمون
ك��وري �ت��س .م ��دة ال �ع��رض 100
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
ابراج).
San Andreas
فيلم تشويق بطولة الكسندرا
داداريو اخراج براد بايتون .مدة
ال�ع��رض  114دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب��راج ،سينما
س��ي��ت��ي ،اس � �ب� ��اس ،س �ي �ن �م��ال،
غاالكسي).

