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دخول قافلة م�ساعدات ( ...تتمة �ص)9

األحمر العربي السوري ومجلسي معضمية الشام والتل
مطلع الشهر الجاري  12ألف سلة غذائية وصحية إضافة
إلى أدوية متنوعة عن طريق الصليب األحمر الدولي.
ميدانياً ،أصدر الرئيس السوري بشار األسد مرسوما ً
يمنح عفوا ً عاما ً عن جرائم الفرار والجرائم المنصوص عليها
في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل  17شباط عام .2016
وأوضحت وكالة «سانا» لألنباء أن المرسوم الذي يحمل
رقم  8لعام  ،2016يقضي بمنح «عفو عام عن جرائم الفرار
الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون
خدمة العلم».
ويشمل العفو المتوارين عن األنظار والفارين من وجه
العدالة إذا سلموا أنفسهم خالل  30يوما ً بالنسبة للفرار
الداخلي و 60يوما ً بالنسبة للفرار الخارجي.
وتضمن المرسوم في مادته الثانية العفو عن كامل
العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة
العلم رقم  30لعام  2007وتعديالته ،من دون أن يشمل
الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة في ما
يتعلق بهذه المادة.
وفي السياق ،أدت سيطرت الجيش السوري على قريتي
إحرص ومسقان بريف حلب الشمالي بالتزامن مع سيطرة
وح��دات الدفاع الشعبية على تل رفعت ،إل��ى التضييق
على اإلرهابيين في شريط جغرافي بدا أنه لم َ
يبق أمامهم
إال خيار واحد وهو االنسحاب باتجاه الحدود التركية أو
االستسالم.
وأمس ،سيطرت وحدات من الجيش والقوات المسلحة
بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على السفح
الجنوبي لقلعة شلف وشير القبوع وجبل العمولي وقرى
العيدو والقسطل ومرج الزاوية والنقطة  422بريف الالذقية
الشمالي ،في وقت نفذ فيه الطيران الحربي السوري طلعات
مكثفة أسفرت عن مقتل  70إرهابيا ً وإصابة  70آخرين
إضافة إل��ى تدمير ع��دد من اآلليات والمقرات الرئيسية
لتنظيم «داعش» في حلب ،وتم تدمير أحد المقرات الرئيسية
لإلرهابيين خ�لال طلعات جوية لسالح الجو في بلدة
كفر بطنا بريف دمشق حيث ينتشر إرهابيون غالبيتهم
مما يسمى «ل��واء اإلس�لام» و«جيش اإلس�لام» المرتبطين
بالنظام السعودي الوهابي ،بينما سقط  17قتيالً على
األقل جميعهم من إرهابيي «جيش الفتح» المرتبط بنظامي
أردوغان وآل سعود خالل غارات للطيران الحربي السوري
على مقراتهم في ريفي إدلب وحماة.

من جهته ،أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان،
أن بالده لن تقبل أبدا ً بقيام ما أسماه بـ «معقل كردي» على
حدودها مع سورية وأنها ستواصل قصف مواقع األكراد في
هذا البلد بحسب قوله.
وق��ال أردوغ��ان لـ «رأي اليوم» ،في خطاب ألقاه أمام
مسؤولين محليين« :لن نقبل أبدا ً بوجود «قنديل» جديدة
(سلسلة جبلية وع��رة في شمال العراق يتخذها حزب
العمال الكردستاني قاعدة له) على حدودنا الجنوبية».
في سياق آخر ،أعلن مسؤول أوروب��ي رفيع المستوى
أن رؤساء الدول والحكومات األوروبية سيتطرقون خالل
قمتهم غ��دا ً الجمعة لبحث الوضع والعملية العسكرية
الروسية في سورية.
وقال المصدر أمس للصحافيين في بروكسيل مشترطا ً
ع��دم ذك��ر اس��م��ه« :ال ش��ك ل��دي أن القصف ال��ذي تنفذه
روسيا في سورية يثير عند بعض الزعماء (األوروبيين)
قلقا ً كبيراً» .وأضاف أن هذا مرتبط بأزمة الالجئين ألنه
«ينعكس على استمرار نزوحهم من حلب والمنطقة»،
باتجاه االتحاد األوروبي ،وهي المسألة التي سترفع أيضا ً
خالل المناقشات.

دخول المساعدات

دخلت ظهر أمس قافلة جديدة من المساعدات اإلغاثية
إلى بلدة معضمية الشام وذلك بعد أقل من أسبوعين على
توزيع اللجنة الفرعية لإلغاثة بريف دمشق أكثر من خمسة
آالف حصة غذائية على األهالي في البلدة.
وذكر مندوب «سانا» إلى البلدة أنه تم إدخال  35شاحنة
محملة بمختلف أن��واع المساعدات الغذائية والطبية
واإلغاثية إلى البلدة بإشراف الهالل األحمر العربي السوري
واألمم المتحدة.
وأش��ار عضو المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق
المشرف على توزيع المساعدات منير شعبان في تصريح
لـ «سانا» إلى أن المساعدات تتضمن  8800كيس طحين
و 4400حصة غذائية عالية الطاقة وأدوية ومعدات صحية
متنوعة.
وجدد شعبان التأكيد على حرص اللجنة الفرعية لإلغاثة
على توزيع المساعدات اإلغاثية لجميع األسر المستحقة
تنفيذا ً لخطط الحكومة السورية بإيصال المساعدات إلى
جميع المناطق.
ووزعت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع منظمة الهالل

و�صف َمن يريد ( ...تتمة �ص)9
والعشرات من عناصره باألشهر القليلة الماضية» ،مشيرا ً
الى «أنها منعت التنظيم من التسلل الى نقاط المرابطة
المتقدمة الستهدافها».
وكانت قوات الحشد الشعبي العراقي استهدفت أمس
مقرا ً إلرهابيي داعش قرب منطقة الشرقاط في محافظة
صالح الدين وقضت على  16إرهابياً.
من جهة أخ��رى عثرت ال��ق��وات العراقية على مقبرة
جماعية تضم نحو أربعين جثة مجهولة الهوية في منطقة
الصوفية شرق الرمادي مركز محافظة األنبار.
وفي سياق آخر ،أعلنت كندا ،أول من أمس ،أنها نشرت
في العراق أرب��ع مروحيات عسكرية لمؤازرة جنودها،
الذين يتولون في هذا البلد مهاما ً تدريبية والذين قررت
مضاعفة عددهم ثالث مرات بعدما أوقفت مشاركتها في
الغارات الجوية ضد تنظيم «داعش».
وق��ال وزي��ر ال��دف��اع الكندي هارجيت س��اج��ان أم��ام
البرلمان« :تم نشر مروحيات غريفون لتأمين سالمة
جنودنا شمال العراق» .وأضاف« :إن مروحيات غريفون
المتعددة األغ��راض ه��ذه ،تم تسليحها منذ شاركت في
الحرب في أفغانستان ،وسيتم استخدامها لنقل جنودنا
ألنها تؤمن لهم حماية أفضل».

وتأتي هذه العملية في إطار خطة عسكرية لتطويق
مدينة الفلوجة أبرز معاقل «داعش» تمهيدا ً القتحامها.
من جهة أخرى ،قصفت قوات الجيش العراقي صباح
اليوم موقعا ً إلرهابيي «داعش» شمال شرق مدينة تكريت
في محافظة صالح الدين ،وقضت على عشرة إرهابيين.
وك��ان قائد عمليات االن��ب��ار ال��ل��واء الركن اسماعيل
المحالوي ق��ال إن «عملية عسكرية انطلقت ،لتحرير
منطقة الحامضية الواقعة قرب الطريق الدولي السريع
شرق الرمادي» ،مضيفا ً أن «العملية شاركت فيها قطعات
الفرقة العاشرة وأبناء العشائر بالحشد الشعبي والقوة
الجوية وطيران الجيش وبإسناد المدفعية والدبابات»،
مشيرا ً الى أن «هناك تقدما ً ملحوظا ً لتلك القوات على
األرض».
الى ذل��ك ،أعلن القيادي في «الحشد الشعبي» جبار
المعموري أن «مسؤول كتيبة نصب العبوات الناسفة في
«داعش» المدعو أبو البراء قتل مع اثنين من مرافقيه بكمين
لمفرزة قتالية من الحشد في محيط جبال مكحول شمال
صالح الدين».
وأض��اف المعموري أن» الكمائن النوعية للحشد في
مكحول ساهمت في االطاحة بالعديد من قادة التنظيم

واستخدمت فيه جميع ان��واع األسلحة بما فيها قنابل
عنقودية محرمة دوليا ً ضد الشعب اليمني ،ما أدى إلى
سقوط عشرات آالف الضحايا والجرحى وإلحاق أض��رار
جسيمة بالمنشآت والبنى التحتية في اليمن.
من جهة أخ��رى ،بعثت اللجنة الثورية العليا في اليمن
برسالة الى مجلس األمن الدولي (األم��م المتحدة) تطالب
فيها بإيقاف العدوان الذي يشنه تحالف السعودية على هذا
البلد منذ أكثر من أحد عشر شهراً ،وكذلك رفع الحصار عن
الشعب اليمني ،وإجراء تحقيق أممي في الجرائم التي ارتكبها
ويرتكبها العدوان في حق الشعب اليمني وإحالة مرتكبيها
على المحاكمة.
وأوضحت الرسالة جانبا ً مما عاناه الشعب اليمني وما
تعرض له من قتل وتدمير للبنى التحتية ولمؤسسات الدولة
واألح��ي��اء السكنية وترويع لألهالي واألط��ف��ال ،والتجاهل
الدولي الذي تعرض له طوال هذه الفترة ،كما طالبت الرسالة
بالتحرك العاجل والسريع إلنقاذ الشعب اليمني من الوضع
اإلنساني والمعيشي الكارثي الناتج من جرائم العدوان،
وكذلك التأكيد على حق الشعب اليمني في الدفاع عن نفسه
في مواجهة هذا العدوان.
وفي السياق ،أكد برنامج األغذية العالمي أن سفينة تابعة
لألمم المتحدة تحمل أجهزة اتصاالت منعتها السعودية من
دخول اليمن األسبوع الماضي.
وقالت عبير عطيفة المتحدثة باسم البرنامج« :قوات
التحالف طلبت من برنامج األغذية العالمي إع��ادة تقديم
أوراق العمل الخاصة بأجهزة االتصاالت».
وكانت قوات التحالف الذي تقوده السعودية قد حولت
مسار السفينة إلى ميناء جيزان السعودي في  11شباط،
ويقول برنامج األغذية إن السفينة المستأجرة مينبورت
سيدار كانت تحمل مساعدات إغاثة في طريقها إلى ميناء
الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
ميدانياً ،قتل  14جنديا ً من المرتزقة على األقل وأصيب
عشرات آخرون اليوم األربعاء ،بتفجير «انتحاري» تبنته
«داعش» ،استهدف معسكرا ً يديره تحالف العدوان السعودي
في مدينة عدن جنوبي اليمن.
وقال مصدر أمني :فجر شخص حزاما ً ناسفا ً وسط تجمع
للجنود في معسكر راس عباس غرب عدن ،ثاني كبرى مدن

اليمن.
وأوض��ح ب��أن التفجير ال��ذي وق��ع أثناء حصة تدريبية
للجنود ،أدى إلى مقتل  14منهم على األقل وجرح عدد غير
محدد.
وفيما لم يحدد المصدر هوية القتلى ،أك��د بأنهم كانوا
يتلقون تدريبات «على يد عسكريين من السودان» المنضوي
في تحالف ال��ع��دوان السعودي ال��ذي يدعم الميليشيات
الموالية للرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي.
وأكد مصدر طبي رفض كشف اسمه وصول جثث بعض
القتلى ،ف��ي ظ��ل تعتيم أمني ش��دي��د ،وق���ال« :حتى اآلن،
وصلت جثث تسعة جنود على األقل وعدد من الجرحى إلى
المستشفى».
على صعيد آخر ،اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»،

أن التحذيرات السعودية للعاملين في المنظمات االنسانية
بمغادرة اليمن غير مبررة وال تعفي تحالف ال��ع��دوان من
التزاماته القانونية بحماية العاملين والمنشآت اإلنسانية
من الغارات.
ونقل بيان المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك
مقرا ً لها ،عن المدير القانوني والسياسي فيها جيمس روس
قوله إن التحذير ليس مبررا ً لغارات غير شرعية ،معتبرا ً أن
التحالف السعودي ال يمكنه تحميل المسؤولية لمنظمات
إغاثة انسانية تواجه صعوبة في مواجهة أزمة متزايدة.
وطالبت المنظمة الحكومة السعودية بأن تسحب بشكل
علني طلبها االل��ت��زام بالقانون االن��س��ان��ي ،ف��ي ات��خ��اذ كل
الخطوات الممكنة للحد من سقوط المزيد من القتلى المدنيين
وتسهيل وصول المساعدات اإلنسانية إلى الشعب اليمني.

كوبلر :الوقت غير منا�سب لق�صف «داع�ش» في ليبيا
اعتبر المبعوث األممي لليبيا مارتن كوبلر أن الوقت
قد ال يكون مناسبا ً للقيام بعمليات جوية دولية ضد
أه��داف تنظيم «داع��ش» في ليبيا ،وأنها ربما تعرقل
جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على القيام
بمهامها.
وق��ال كوبلر لوكالة األنباء األلمانية إنه «من المهم
عدم وضع العربة أمام الحصان» بشن غارات في هذه
الفترة الدقيقة ،معتبرا ً أن هناك حاجة لقوات على األرض
وأن الغارات الجوية بمفردها لن تكون كافية .وأوضح
المبعوث األممي أنه على المدى الطويل ،فإن محاربة
التنظيم ستتطلب جهدا ً بريا الستعادة السيطرة على
البلدات والقرى الخاضعة حاليا ً له حول سرت على طول
جزء من الساحل الليبي على البحر المتوسط ،مشددا ً على
أن محاربة التنظيم «ينبغي أن تكون معركة ليبية».
وكان الرئيس األميركي باراك أوباما صرح أول من

أمس بأن الواليات المتحدة ستعمل مع شركائها في
االئتالف لضمان انتهاز كل فرصة «نراها لمنع تنظيم
الدولة اإلسالمية من التخندق في ليبيا».
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،أع��ل��ن المتحدث ب��اس��م وزارة
الخارجية األميركية مارك تونر أن اإلعالن عن تشكيل
حكومة الوفاق الوطني يعد خطوة أساسية نحو منح
الشعب الليبي الفرصة إلع��ادة بناء ب�لاده والتصدي
للتهديد الذي يفرضه تنظيم الدولة.
ويذكر أن تنظيم الدولة سيطر في  2014على مدينة
درنة في شرق ليبيا ،ثم طردته كتائب إسالمية منها في
صيف  ،2015لكن التنظيم سيطر في حزيران الماضي
على مدينة سرت مسقط رأس الزعيم الليبي الراحل
معمر القذافي والمطلة على البحر المتوسط مقابل
السواحل األوروبية والتي تضم ميناء ومطارا ً وقاعدة
عسكرية.

َّ
ّ
بالذل
قذاف الدم :الغرب �أغرق ليبيا
اعتبر أحمد قذاف الدم ،ابن عم الزعيم الليبي الراحل
معمر القذافي أن الغرب كان يحمي بالسفن العسكرية
والصواريخ ،المسلحين الذين يتحكمون اآلن في البالد
الغارقة في «الخضوع والذل».
وقال قذاف الدم ،الذي كان شغل مناصب عدة خالل
حكم القذافي ،بما فيه جنرال في الجيش ،في حديث
خاص لقناة « »RTإن ليبيا تحولت بعد الثورة من
دولة آمنة ومستقرة إلى دمار ،فيما نزح سكانها من
بيوتهم.
وأض��اف ق��ذاف ال��دم« :ليبيا ،ال��دول��ة التي وقفت
سابقا ً في طليعة قارة كاملة وكانت تملك شخصيتها
في العالم ،باتت خاضعة ومهانة .وباتت دول أخرى
تتحكم في مصيرها .لقد وصلنا إلى هذا اليوم عبر األلم
والدموع والضحايا وخسائر مادية ونفسية ،ألننا نرى
اآلن وبعد م��رور  5أع��وام صعبة ،نتائج أفعال دول
الناتو ،التي أتت لتدمير بالدنا».
واعتبر قذاف الدم أن ليبيا ما كانت لتصل إلى مثل

«داع�ش» يتبنى الهجوم
على نقطة تفتي�ش قرب القاهرة

هذه الحالة المؤسفة لوال غزو جيوش حلف الناتو،
التي كان لديها هدف واح��د هو قتل معمر القذافي،
الذي لم يكن يملك السلطة ،ألن ليبيا كانت تعتمد على
سلطة الشعب والمؤتمرات الشعبية واللجان.
وأكد ابن عم القذافي أنه «لم يكن هناك في البالد
طاغ ،ولم يكن هناك وضع لم يكن باستطاعة
حاكم
ٍ
جماهير الشعب تغييره ،التي كانت تتحكم بالبالد،
وتملك في أيديها السلطة والثروة والسالح».
وتابع قذاف الدم قوله إن ليبيا تحولت إلى «معقل
لقطاع الطرق والنهب والسرقة ،ومافيا عالمية»،
منوها ً بأن البالد اآلن خاضعة للمجموعات المسلحة
«والدمى التي جاء بها الغرب للتحكم في ليبيا».
وبين أن��ه «ك��ان يتم نقل اإلرهابيين إل��ى ليبيا
بالطائرات أم��ام أنظار الغرب ال��ذي ك��ان يؤمن لهم
ممرات جوية ،وكان الغرب يحمي بالسفن العسكرية
والصواريخ المسلحين حين قدموا عام  2011إلى
ليبيا مختبئين خلف راية اإلسالم».

أعلن تنظيم «داعش» في مصر أمس تبنيه لهجوم بالرصاص على نقطة
أمنية قرب القاهرة أودى بحياة شرطي وإصابة اثنين آخرين.
وقال بيان نشر أمس على اإلنترنت نسب لتنظيم «داعش» إن من سماهم
«جنود الخالفة» نصبوا كمينا ً أول من أمس لعناصر أمنية في منطقة البدرشين
في الجيزة واستخدموا األسلحة الخفيفة خالل الهجوم.
وزعم البيان مقتل  3من رجال الشرطة أحدهم ضابط وإصابة ما ال يقل عن
 5آخرين ،وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن مجهولين يستقلون دراجة نارية
أطلقوا النار على نقطة التفتيش.
ويقول مراقبون إن التنظيم الذي تمثله في مصر جماعة والية سيناء أعلن
في السابق تقديرات مبالغا ً فيها لعدد ضحايا هجمات شن معظمها في محافظة
شمال سيناء التي ينشط فيها.
وتشهد مصر موجة عنف بدأ قبل أكثر من عامين بهجمات على قوات األمن في
مناطق نائية في شبه جزيرة سيناء ،لكن التنظيم بدأ يركز بشكل متزايد على
أهداف كانت تعتبر آمنة في السابق مثل المنتجعات السياحية عند شواطئ
البحر األحمر.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1
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1 .1رائ��د فضاء أميركي أول رجل مشى على سطح القمر
1969
2 .2أعزي ،من أطرافي
3 .3ضمير منفصل ،فيلسوف ورياضي يوناني هو أول
الحكماء السبع لدى اإلغريق ،خرج وظهر
4 .4مدينة بلجيكية ،سقطنا باإلمتحان
5 .5يحصل على ،تالل
6 .6مدينة بلجيكية ،أول أغاير
7 .7فار ،ه ّذبت ،حرف نصب
8 .8أحبا ،أنكش الصوف ،للتأفف
9 .9من الحشرات ،ضميري
1010والد (بالعامية) ،من الكواكب ،أمر عظيم
1111يصاهرا ،جزيرة إيطالية بركانية
1212مدينة سومرية في العراق ،تدعم

1 .1بحيرة في األرجنتين
2 .2من األنبياء ،صرحنا
3 .3للنفي ،تطلبان فعل األمر ،مقياس مساحة
4 .4آلة رصد قديمة لقياس موقع الكواكب وساعات الليل،
أثار مدينة ساحلية بين حضرموت وعمان
5 .5عملة عربية ،القلب
6 .6مرفأ في فرنسا ،فني وهلك
7 .7ال يباح به ،مدينة بريطانية
8 .8تسجنا ،دولة أوروبية
9 .9حفر البئر ،نوم عميق ،تبغ (بالعامية)
1010بحيرة كندية ،متشابهان ،مناص
1111من الحبوب ،بلدة لبنانية
1212عائلة رائد فضاء روسي أول من قام برحلة فضاء في
التاريخ  ،1961يتهم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،269475138 ،178923465
،826549713 ،543618927
،395167842 ،714382596
،982734651 ،431856279
657291384

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سان جيمينيانو  ) 2نلعب،
الموت  ) 3يتلبك ،دكينا  ) 4كم،
عيونها ،بد  ) 5السنم ،سار ) 6
يأتيا ،التنين  ) 7وبر ،نازح ،دهن

 ) 8بيار ،نحارب  ) 9اتبعكم ،ما،
أف  ) 10تم ،بدلت ،جالس ) 11
راهن ،تبدع ،يك  ) 12نامي ،نادم.
عموديا:
 ) 1سن ،كليوباترة  ) 2اليم،
ابيتما  ) 3ن��ع��ت ،ات���راب ،ه��ن 4

) جبل علي ،رعبنا  ) 5بيسان،
ك��د  ) 6م��اك��ون ،انملتي  ) 7يل،
نمازح ،تب  ) 8نمده ،لحام ،دن
 ) 9يوكاست ،راجعا  ) 10اتي،
اندب  ) 11نبريه ،اليم  ) 12وهاد،
ننافسك.

 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 Finest Hours
فيلم دراما بطولة كريس باين
من اخراج كريغ غيليسبي .مدة
ال�ع��رض  117دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،فوكس).
Get Squirrely
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم�� �ي� ��دي ب� �ط ��ول ��ة
فيكتوريا جاستيس من اخراج
روس ف�ي�ن��وك��ور .م��دة العرض
 85دق �ي �ق��ة( .س �ي �ن �م��ا سيتي،
 ،ABCسينمال).
The Choice
ف��ي��ل��م روم� ��ان � �س� ��ي ب �ط��ول��ة
ال�ك�س�ن��درا داداري� ��و م��ن اخ��راج
روس كاتز .م��دة العرض 100
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
سينماسيتي ،امبير ،فوكس)
How to be Single
فيلم كوميدي بطولة اليسون
ب� ��ري م ��ن اخ� � ��راج كريستيان
ديتر .مدة العرض  110دقائق.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس).
Cash Flow 2
فيلم درام��ا بطولة كارلوس
ع ��ازار اخ ��راج س��ام��ي كوجان.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCك � ��ون� � �ك � ��ورد ،الس
س ��ال� �ي� �ن ��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
ديونز ،فوكس).
The Boy
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة ل��وري��ن
كوهين من إخ��راج وليام برنت
ب �ي��ل .م��دة ال �ع��رض  98دقيقة.
( ،ABCالس ساليناسن سينما
سيتي ،اسباس ،فوكس)

