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تتمات  /ت�سلية

مجازر �سعودية
( ...تتمة �ص)9

ي�أتي بعد �ساعات
( ...تتمة �ص)9

وأوضحت أن ع��دن وسائر المحافظات اليمنية
تشهد قصفا ً مكثفا ً من قبل طائرات العدوان السعودي
التي نجحت في قتل العشرات من اليمنيين األبرياء
من بينهم نساء وأطفال.
وعن تضخيم الماكينة اإلعالمية السعودية لتقدم
ميليشياتها واصطناعها الن��ت��ص��ارات وب��ط��والت
إعالمية وهمية ،نبّهت المصادر إلى أن المقصود منها
شنّ حرب نفسية على اليمنيين وإحباطهم لتمهيد
األرضية أمام انهيار المديريات واالنقضاض عليها.
وأشارت المصادر اليمنية إلى االرتباط الوثيق بين
الميليشيات التكفيرية والسعودية ،وسعي األخيرة
البائس لتحقيق أي تقدّم معنوي أو إعالمي من خالل
هذه التنظيمات التي تدعمها بقوة بالسالح والعتاد.
ميدانياً ،واصل العدوان السعودي قصف انحاء
مختلفة في اليمن ما ادى الى سقوط ضحايا وخسائر
مادية كبيرة.
وأك��دت مصادر يمنية استشهاد مدنيين وجرح
خمسة آخرين ج��راء قصف سيارتين في مديرية
بيحان بمحافظة شبوة .واستهدفت الغارات مناطق
عدة في محافظة مأرب ما ادى الى تدمير كلي ألبراج
االت��ص��االت وخروجها عن الخدمة .كما استهدفت
محافظة أب بست غارات ومحافظتي عدن وحجة.
في المقابل رد الجيش اليمني واللجان الشعبية
ب��إط�لاق ص��واري��خ وق��ذائ��ف مدفعية على مواقع
عسكرية سعودية في جبلي ال��دخ��ان وال���دود في
جيزان .وقصفت معسكر سالح الحدود في ظهران
عسير بصواريخ غراد.
وك���ان ال��ط��ي��ران ال��س��ع��ودي ارت��ك��ب م��ج��زرة في
محافظة صعدة أسفرت عن استشهاد وجرح نحو
عشرين شخصا ً بحسب مصادر طبية .كما ارتكب
مجزرة اخرى في محافظة الضالع أسفرت عن ست
ضحايا .وف��ي ع��دن تستمر المعارك العنيفة بين
كر وفر ،فيما اكدت مصادر حركة «انصار الله» إنّ
الخيارات االستراتيجية التي تستعد القوات اليمنية
للقيام بها ستغير األوضاع في المنطقة.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات من انتهاء زيارة وزير الدفاع
االميركي أشتون كارتر الى فلسطين المحتلة ،حيث تعارض
الواليات المتحدة االستيطان في أراضي السلطة الفلسطينية!
وذك��رت «هآرتس» أن القرار يأتي إلرض��اء المستوطنين
المطالبين بتصعيد االستيطان في االراضي الفلسطينية.
ونفى نفتالي بنيت ،وزير التعليم ،وزعيم حزب «البيت
اليهودي» في تصريحات صحافية أول من أمس ،وجود أي
تجميد لالستيطان في الضفة الغربية ،مطالبا ً بتسريع وتيرة
البناء فيها.
وفي السياق ذاته ،تؤكد حركة «السالم اآلن» ،اليسارية
«االسرائيلية» في تقارير عدة أصدرتها مؤخرا ً أن البناء مستمر
في معظم المستوطنات تقريباً .وتقول السلطة الفلسطينية ،إن
المستوطنات ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بها ،تلتهم
نحو  40في المئة من مساحة الضفة الغربية ،في حين يبلغ
عدد المستوطنين اليهود (في الضفة الغربية ومدينة القدس)
قرابة النصف مليون مستوطن.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة موافقة لجنة
التخطيط التابعة ل�لإدارة المدنية على خطة لبناء مئات
ال��وح��دات االستيطانية الجديدة في مستوطنات الضفة،
موضحة أن الجزء األكبر من تلك الوحدات تركز في المستوطنات
المعزولة ،وذل��ك إضافة إلى توجه اللجنة للمصادقة بأثر
رجعي على  179وحدة استيطانية بنيت في شكل عشوائي،
كما دانت الوزارة قرار وزيرة العدل «اإلسرائيلية» إييلت شكيد
تشكيل لجنة حكومية للعمل على شرعنة البؤر االستيطانية.
واع��ت��ب��رت ال����وزارة أن تكثيف األن��ش��ط��ة االستيطانية
والتصريحات األخيرة للمسؤولين «اإلسرائيليين» بهذا الشأن،
تشكل تحديا ً سافرا ً للمجتمع الدولي.
وطالبت الوزارة الدول كافة ،بخاصة األعضاء في مجلس
األمن بالتصدي العاجل لهذا التصعيد «اإلسرائيلي» الخطير،
باعتبار أنه يهدد السالم واألمن في فلسطين ،ودعت المجتمع
الدولي للجم التعنت والعنجهية من قبل «إسرائيل» في التعامل
مع قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه ،وحثت الوزارة جميع
ال��دول على ترجمة إداناتها لالستيطان إلى خطوات عملية
مبنية على أساس القانون الدولي ،ومحاسبة «إسرائيل» على
خروقاتها وجرائمها.

لن نتهاون ( ...تتمة �ص)9
ووجه الرئيس المصري التعازي لقتلى رجال القوات المسلحة والشرطة
قائالً« :لن ننساكم ولن نتخلى عن عائالتكم ،مضيفا ً أن أسماء القتلى ستظل
محفورة بحروف من نور في سجالت الوطن عرفانا ً بتضحياته».
يذكر أن الجيش المصري يحتل وفقا ً لـتصنيف موقع «غلوبال فايرباور»
المرتبة األولى عربيا ً وأفريقياً.
ول��دى الجيش المصري  4767دبابة وقرابة  19أل��ف مدرعة .ويحتل
المرتبة الـ 45من حيث موازنة اإلنفاق العسكري ،حيث تبلغ موازنته 4.4
مليار دوالر.
أما بالنسبة للقوات البرية ،فلدى الجيش المصري قرابة  470ألف جندي،
إضافة إلى أكثر من  800ألف جندي احتياط ،وتملك مصر أيضا ً قوة مدفعية
ونارية كبيرة ،إذ إنها تمتلك  1469راجمة ،إلى جانب أكثر من ثالثة آالف مدفع
من نوعيات متعددة.
وبالنسبة الى سالح الجو المصري ،فلديه  1100طائرة ،بينها  358طائرة
هجومية ،و 343طائرة اعتراضية ،و 390طائرة تدريب ،و 249طائرة نقل،
والباقي يشمل عدة أنواع من المروحيات .ولدى مصر أيضا ً سابع أكبر قوة
بحرية بـ 237قطعة ما بين غواصات وبوارج ومراكب دفاعية.

المغرب :اعتقال � 8أ�شخا�ص
�أعلنوا والءهم لـ«داع�ش»
أفادت السلطات المغربية بأنها فككت خلية مكونة من
 8أشخاص أعلنت والءها لـ«داعش» كانت تنشط بمدن
مغربية مختلفة وتنوي تصفية مسؤولين أمنيين وضرب
منشآت حساسة.
وقالت السلطات المغربية إن الخلية التي تمت اإلطاحة
بها كانت بصدد استضافة عناصر مدربين على تفخيخ
السيارات .وأكدت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها أن
المكتب المركزي لألبحاث القضائية التابع للمديرية العامة
لمراقبة التراب الوطني« ،مخابرات مدنية» ،تمكن من تفكيك
خلية إرهابية تتكون من  8عناصر ينشطون بمدن طنجة
وبوزنيقة وخريبكة وتاونات أعلنوا والءهم لـ«داعش».
وأشار البيان إلى أن اإلطاحة بهذه الخلية الخطيرة تصب
في إطار الجهود االستباقية الرامية إلحباط المخططات
اإلرهابية بالمملكة في ظل تصاعد وتيرة تهديدات ما

ال�سر ( ...تتمة �ص)9
كلمة
ّ
أن الواليات المتحدة ستبحث سبل تعزيز تعاونها األمني مع «إسرائيل»
وقالت رايس« :نتطلع إلى أن نناقش مع «اإلسرائيليين» كيفية تعزيز
تعاوننا األم��ن��ي واالستخباراتي إذا ك��ان��وا مهتمين ب��األم��ر ولديهم
االستعداد».
وعقب انتهاء زيارته إلى «اسرائيل» توجه كارتر إلى األردن حيث
يلتقي رئيس الوزراء وزير الدفاع لبحث سبل محاربة تنظيم «داعش»
اإلرهابي والتنسيق األمني والمخابراتي ضد هذا التنظيم.
بعد األردن يتوجه كارتر إلى السعودية حيث سيلتقي المسؤولين
السعوديين إلجراء مباحثات ومشاورات حول توقيع الملف النووي
وتراقب السعودية بحذر نتائج االتفاق بين إيران والسداسية معربة
عن مخاوفها من إمكانية حصول طهران على أسلحة نووية على حد
قولها ،وكان الرئيس األميركي باراك أوباما اتصل بالعاهل السعودي
الملك سلمان بن عبدالعزيز وأكد التزام الواليات المتحدة بالعمل مع
شركائها في الخليج لمواجهة أنشطة إيران التي «تزعزع االستقرار في
المنطقة» في محاولة لطمأنة السعودية التي حاولت مرارا ً وتكرارا ً وضع
العصي بالعجالت لتعطيل المفاوضات النووية إن كان بالعدوان على
اليمن تحت ما يسمى «التحالف العربي» ومحاولة جر إيران إلى الحرب
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو من طريق رشوة الفرنسيين لتعطيل
هذا االتفاق ،فالكالم الذي كان يخرج به وزير الخارجية الفرنسي لوران
فابيوس عن صعوبة توقيع االتفاق ووجود الكثير من المشاكل العالقة
في الوقت الذي كان يخرج به وزراء الدول األخرى الذين كانوا يطمأنون
الى أن االتفاق يصاغ وال توجد أية مشاكل ،وأعلن أحد المفاوضين
المشاركين أن الكالم الفرنسي في المؤتمرات الصحافية يختلف في
شكل كبير عن المحادثات التي تجري في مكان التفاوض.
وكان الرئيس ب��اراك أوباما ووزي��ر خارجيته جون كيري قد التقيا
الجمعة الماضي وزي��ر الخارجية السعودي ع��ادل الجبير في إطار
طمأنة المملكة في شأن االتفاق النووي مع إيران ،وأكد البيت األبيض
أن الرياض «رحبت» باالتفاق رغم عدم صدور بيان من الخارجية يؤكد
ذلك الكالم أو ينفيه.
اخيرا ً بعد  12عاما ً من التفاوض ،أصبح البرنامج النووي اإليراني
شرعيا ً ومقبوال ً لدى القوى الكبرى والمجتمع الدولي ،وهو ما يعني في
شكل أولي انتعاشا ً لالقتصاد اإليراني المحاصر ،كذلك توسيع العالقات
الدبلوماسية بين طهران وعواصم العالم ،واألهم اعتراف القوى الكبرى
بوجوب التعاطي مع إيران كرقم رئيسي في معادالت المنطقة والعالم
بعدما فرضت إيران نفسها كقوة عالمية شرعية.

يسمى بـ»داعش» .وأضاف البيان أن قادة ميدانيين لتنظيم
«داعش» قاموا بالتنسيق مع زعيم هذه الخلية من أجل إيواء
مقاتلين تابعين لـ«داعش» ،مشيرا ً إلى أن العناصر التي
تم القبض عليها تلقت تدريبات مكثفة في مجال التفخيخ
وصناعة المتفجرات وحرب العصابات بمعسكرات هذا
التنظيم قبل تزويدها بجوازات سفر أجنبية.
كما بينت السلطات المغربية أن أع��ض��اء الخلية
مرتبطون بمقاتلين سابقين بمعسكرات تنظيم القاعدة في
أفغانستان ،هذا وقد تمكنت قوات األمن المغربية من تفكيك
عشرات الخاليا منذ التفجيرات االنتحارية التي هزت
الدار البيضاء في أيار  ،2003علما ً أن المملكة زادت من
درجة الحذر بعد إعالن «داعش» نيته إقامة دولة الخالفة
بالمنطقة إضافة إلى األوضاع التي تعيشها دول الجوار
وعلى رأسها ليبيا.

توفيق المحمود

«الحقوق البحرينية» 102 :م�سيرة و 20اعتقا ًال
بـ 32مداهمة خالل �أ�سبوعين
قالت الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان إنها
رصدت  20اعتقاال ً في صفوف المواطنين ،بينهم
القيادي ال��ب��ارز في المعارضة إبراهيم شريف
وطفالن خالل  32مداهمة قامت بها ق��وات االمن
البحرينية ،في األس��ب��وع الثاني من شهر تموز
.2015
وأض��اف��ت الجمعية في تقريرها األسبوعي
بحسب موقع «وكالة فارس» ،ان عدد مداهمات
قوات األمن لمنازل المواطنين بلغت  32مداهمة،

فيما تم تسجيل خ��روج  102مسيرة سلمية،
تعرضت بعضها للقمع الجماعي ،الذي شمل 9
مناطق في البحرين ،وبلغت عدد م��رات القمع
أكثر من  18م��رة ،استخدمت فيها ق��وات األمن
الغازات المسيلة للدموع والرصاص اإلنشطاري
(الشوزن) أثناء قمع االحتجاجات.
وأردف��ت ،ان متظاهرين سلميين في جزيرة
سترة ،بوري ووادي��ان تعرضوا إلصابات ،وتم
تسجيل ع��دد من ح��االت االختناق في صفوف

هل �سيا�سة ( ...تتمة �ص)9
غرب العاصمة اليمنية ،حيث أعلن التنظيم في اليمن عن مسؤوليته بتفجير
سيارة خارج مسجد المؤيد غرب العاصمة صنعاء بات واضحا ً على ان
هذه الجماعات التكفيرية تأتمر بأجندات سعودية.
ومع استمرار االشتباكات بين جماعة حركة «انصار الله» والقوات
المدعوة من السعودية في عدن تستمر الحمالت االعالمية في محاولة
إلسقاط المدينة إعالمياً ،فاالشتباكات ما زالت مستمرة في العديد من
احياء عدن على رغم ان مؤيدي هادي كانوا اعلنوا منذ ايام عدة عن تحرير
المدينة بالكامل حيث أعلنت اللجان الشعبية ي��وم االثنين عن بسط
سيطرتها على حي التواهي آخر األحياء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في
مدينة عدن جنوب اليمن ،وفي  21تموز أعلنت عن سيطرتها على مواقع
عدة تابعة للحوثيين وحلفائهم في محافظة تعز ،وذكرت مصادر اعالمية
ان تلك اللجان تقدمت باتجاه معسكر اللواء  35مدرع وتدور اشتباكات في
الشوارع المؤدية اليه.
يؤكد المتابعون انه مع استمرار االشتباكات المسلحة في أغلب المدن
اليمنية تتصاعد المأساة االنسانية يوما ً تلو اآلخر ،حيث تسببت الحرب
في تدمير البنية التحتية لليمن بسبب الغارات الجوية للتحالف وما تخلفه
من أض��رار بشرية ومادية ،فاتساع رقعة الدمار بات العنوان المشترك
لمعظم مدن اليمن وبات اليمن يعيش كارثة انسانية مروعة بسبب استمرار
القتال والغارات الجوية ،حيث وجهت االمم المتحدة في العديد من المرات
نداءات دولية عاجلة لمواجهة كارثة انسانية وشيكة في اليمن معلنة ان
هناك حاجة لـ  1.6مليار دوالر لمواجهتها ،وأعلنت اقصى حاالت الطوارئ
االنسانية وحذرت من انهيار وشيك للنظام الصحي والغذائي.
وما زال العدوان السعودي مستمرا ً على الشعب اليمني وال يزال يحصد
ارواح االبرياء من ابنائه المدافعين عن ارضهم ،لتخسر السعودية المعركة
ولتكن متورطة في ارتكاب مجازر جماعية ،فالسعودية الباحثة عن الزعامة
وعن الهيمنة في الشرق االوسط ارادت ان توجه من خالل عدوانها على
الشعب اليمني رسائل لدول اقليمية وللمجتمع الدولي بأنها قادرة ولكنها
فشلت وتورطت ،وأميركا هي من ورطت السعودية في غزو اليمن ،فمنذ بدء
العملية العسكرية لم يتجاوز الدعم االميركي لـ«عاصفة الحزم» تصريحات
ع��دة عن التأييد لحليفة واشنطن ال��ري��اض واالستعداد لتقديم الدعم
اللوجستي واالستخباراتي ،وحسب خبراء عسكريين فإن االستخبارات
االميركية ضللت السعودية وأغرتها في معلومات خاطئة وتمكنت من الدفع
بالسعودية الى ورطة لن تستطيع الخروج منها.
فمع التورط والغرق السعودي في اليمن ومع التزام واشنطن الصمت
حيال الملف اليمني يبقى السؤال هل سياسية واشنطن الحالية ما هي
إال محاولة منها إلغراق المملكة في المستنقع اليمني اكثر وبالذات بعدما
نشرت مجلة فورين بوليس االميركية مقاال ً للكاتب جيمس تروب قال فيه ان
اميركا تخلت عن دورها في الشرق االوسط ،مضيفا ً ان الواليات المتحدة ال
تستطيع ايقاف «عاصفة الحزم».

المواطنين بسبب استخدام ال��غ��ازات السامة
وال��م��س��ي��ل��ة ل��ل��دم��وع ،وال���س�ل�اح االن��ش��ط��اري
(الشوزن) داخ��ل منازل المواطنين أو بالقرب
منها.
وختمت الجمعية بالقول :انها تمكنت من
رصد  5وقفات تضامنية مع المعتقلين ،طالبت
ب��اإلف��راج عنهم ،وت��م تنظيمها في كل من (جد
حفص ،رأس رمان ،عذاري ،سلماباد والمالكية)
وفق البيان.

الجزائر تتوعد الإرهابيين
الذين قتلوا جنودها الت�سعة
أك��د رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك س�لال ع��زم ب�لاده مالحقة
اإلرهابيين المسؤولين عن مقتل  9جنود في كمين تبناه تنظيم «القاعدة» في
بالد المغرب.
وقال سالل ،خالل مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اإلسباني ماريانو
راخ���وي ف��ي خ��ت��ام زي���ارة رسمية ل��م��دري��د «س��ن�لاح��ق ب�لا ه���وادة ه��ؤالء
اإلرهابيين»»...عازمون على التصدي لإلرهاب حتى النهاية»« ...لقد أمنا
حدودنا السبعة وكل قواتنا األمنية عازمة على فرض السالم والطمأنينة لكل
المواطنين».
من جهة أخرى ،أكد سالل أن الجزائر تقدمت «نحو المصالحة» ألن المسائل
المتعلقة باإلسالم «ال يمكن معالجتها فقط بالقوة».
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت األحد الماضي مقتل  9جنود وإصابة
اثنين آخرين إثر تعرضهم إلطالق نار من «مجموعة إرهابية» مساء الجمعة
الماضي بوالية عين الدفلى.
وتبنى تنظيم «القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي» الهجوم على الجنود
الجزائريين زاعما ً أنه قتل  14منهم ،وأكد أن المهاجمين غنموا أسلحة وذخائر
وانسحبوا من دون إصابة أحد منهم.

ناديا شحادة

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مدينة في الجزائر
2 .2ملكة طيبة االسطورية في الميثولوجيا اليونانية،
أضربها بالسوط
3 .3تناول الطعام ،يعبر ،نسيم رقيق
4 .4دولة أوروبية
5 .5خالف خالد ،يخاف من ،ضمير متصل
6 .6يريدان الشيء ،من الحمضيات
7 .7بحيرة في شمال فنلندا ،حرف ابجدي مخفف
8 .8قلم ،أخلط الماء بالتراب
9 .9مرض صدري ،يسجننا
1010خالف أتذكرهم ،إدعما
1111نوتة موسيقية ،عاصمة آسيوية ،اول يراع
1212يترك دون عناية ،صناك من األذى

1 .1مدينة لبنانية ،من أطرافي
2 .2جزيرة أميركية في الهادي ،مقياس مساحة ،يشيّده
(للبناء)
3 .3ملعب كرة مضرب في باريس
4 .4أحد الوالدين ،دولة عربية ،رجاء
5 .5لسان النار ،اخبر بوفاتها
6 .6عبرنا ،أهب
7 .7قصدته للزيارة ،مدينة فرنسية ،بحر
8 .8عند في الخصومة ،نفيس ،سباق سيارات (باالجنبية)
9 .9الدمى التي ألعب بها ،من المخلوقات
1010نغنج ،صغار اللؤلؤ
1111ضمير منفصل ،ممثلي األمة ،ذكر احدى الطيور
1212يأنسان ،أطول أنهر فرنسا
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،973425861 ،184763952
،316958247 ،562891473
،857214396 ،429637185
،791542638 ،248376519
635189724

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ج���ورج ف��ال��ت ،ال���ب ) 2
زنجبار ،اجل  ) 3ملبورن ،مين 4
) ارن ،يا ،بدان  ) 5ال��ودع ،اي 6
) قن ،ال ،اممتما  ) 7ماديا برادش

 ) 8رسوب ،افريقيا  ) 9راسلت،
يدهن  ) 10اه ،يارين ،ااا ) 11
يمدكم ،م��ان ،يل  ) 12دام ،امن،
يمرح.
عموديا:
 ) 1ج��زر القمر ،اي��د  ) 2ون،

ناسرهما  ) 3رجمنا ،دوا ،دم ) 4
جبل ،اليبسيك  ) 5فابيوال ،الما 6
) ارواد ،باتر  ) 7عارف ،يمن ) 8
تانب ،مارينا  ) 9المديد ،ني ) 10
المد ،تشقها  ) 11ينام ،يناير ) 12
برن ،يانا ،الح.

 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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The Barber
ف �ي �ل��م رع���ب ب �ط��ول��ة سكوت
غلين من اخ��راج باسيل اويس.
مدة العرض  95دقيقة،ABC( .
سينمال ،سينما سيتي).
Magic Mike XXL
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة مات
ب ��ورن ��ر م ��ن اخ� � ��راج ج��ورج��ي
جاكوبس ،ABC ( .كونكورد،
س� �ي� �ن� �م ��ا س� �ي� �ت ��ي ،س� �ي� �ن� �م ��ال،
فوكس).
SPY
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال�ع��رض  120دقيقة،ABC( .
اب���راج ،سينما سيتي ،ديونز،
اسباس ،غاالكسي).
Jurassic World
فيلم تشويق بطولة كريس
ب � � � ��رات م � ��ن اخ� � � � ��راج ك��ول��ي��ن
ت��ري �ف��ورو .م ��دة ال �ع��رض 123
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال�ي�ن��اس ،سيتي كومبلكس،
سينما سيتي ،اب ��راج ،فوكس،
سينمال).
Minions
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
س� ��ان� ��درا ب���ول���وك م���ن اخ � ��راج
ك��اي��ل ب��ال��دا وب �ي��ار ك��وف�ي��ن .مدة
ال �ع��رض  91دق �ي �ق��ة،ABC( .
الس ساليناس ،اب��راج ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
The Gallows
فيلم رع��ب ب�ط��ول��ة كاسيدي
غيفورد من اخراج ترافيس كلف
وك��ري��س لوفينغ .م��دة العرض
 150دق �ي �ق��ة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينمال ،فوكس).

