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تتمات  /ت�سلية
بوتين يطالب ( ...تتمة �ص)9

وأشار بورودافكين إلى أن لقاءات وفدي الحكومة السورية
والمعارضة مع المبعوث األممي الخاص ستيفان دي ميستورا
أثبتت ذلك ،مؤكدا أهمية استعداد وفد الحكومة لمناقشة هذا
الموضوع وتقديمه اقتراحات بناءة بشأن تشكيل حكومة
الوحدة الوطنية وصياغة الدستور السوري الجديد.
وقال بورودافكين إن الدبلوماسية الروسية تجري اتصاالت
بشكل دائ��م م��ع وف��د الحكومة وك��ذل��ك أوس���اط المعارضة
المشاركة في العملية السياسية السورية ،موضحا أن الحديث
يدور حول ممثلي مجموعتي «موسكو ـ القاهرة» و»حميميم»،
وكذلك ممثلين عن اللجنة العليا للمفاوضات يتبنون مواقف
معتدلة ومعقولة.
كما أضاف الدبلوماسي الروسي« :نعقد لقاءات كذلك مع
هؤالء المعارضين الذين ال يشاركون في عملية جنيف».
ميدانياً ،أعلن المندوب الروسي الدائم في األمم المتحدة
فيتالي تشوركين أم��س ،أن روسيا ستواصل دعم الجيش
السوري في حربه ضد داعش وجبهة النصرة.
ونوه بأنه يجب استخدام نظام وقف إطالق النار المعلن في
سورية والحوار الجاري في جنيف ،من أجل تحقيق تسوية
سياسية صلبة للنزاع الدائر في سورية.
وكانت فصائل إرهابية سورية أعلنت أمس في بيان بدء
معركة «رد المظالم» استجابة للدعوة التي وجهها اإلرهابي
محمد علوش ،وزاعمة بأنه رد على ما تقول إنه انتهاكات
متزايدة من قبل الجيش السوري للهدنة.
وجاء في البيان الذي وقعته عشرة فصائل إرهابية بينها
«أح���رار ال��ش��ام» و«ج��ي��ش اإلس�ل�ام» المدعومان م��ن تركيا
والسعودية« :بعد تكاثر االنتهاكات والخروقات من قبل قوات
النظام من استهداف لمخيمات النازحين والقصف المتواصل
من نقاط النظام القريبة على األحياء السكنية ،نعلن عن تشكيل
غرفة عمليات مشتركة والبدء بمعركة رد المظالم» بحسب
تعبيرها.
وكانت «معارضة الرياض» دعت األحد من جنيف على لسان

النجيفي يك�شف ( ...تتمة �ص)9

كبير مفاوضيها محمد علوش إلى قتال القوات السورية بالرغم
من وقف األعمال القتالية الساري منذ  27شباط الماضي.
وكانت وحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة في حلب
واصلت عملياتها ضد تجمعات وأوك��ار تنظيمي «داع��ش»
و«جبهة النصرة» اإلرهابيين والمجموعات المنضوية تحت
زعامتها.
وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش «دمرت آليات
ومقرات إلرهابيي تنظيم «داع��ش» في ضربات مركزة على
تجمعاتهم في قرى حزوان وبزاعة وقباسين وحسامية شمال
شرق مدينة حلب بنحو  35كلم».
وكبدت وح��دات من الجيش أمس المجموعات اإلرهابية
التابعة لتنظيم طجبهة النصرة» خسائر باألفراد والعتاد
الحربي ،ودمرت لهم جرافة في كل من قريتي صوران والعويجة
ومنطقتي الشقيف وضهرة عبدربه بالريف الشمالي.
وفي ريف حلب الشرقي بيَّن المصدر أن وحدة من الجيش
«نفذت عملية على تجمع إلرهابيي تنظيم «داعش» في قريتي
عاكولة والبريج بمنطقة ديرحافر أسفرت عن مقتل عدد من
االرهابيين وتدمير تحصيناتهم وآلياتهم».
وفي مدينة حلب لفت المصدر إلى أن وح��دة من الجيش
طقضت على عدد من إرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» في عملية
دقيقة على تجمع للتنظيم على أطراف حي سيف الدولة».
إلى ذلك أكدت مصادر ميدانية في تصريح لـ»سانا» أن
وحدة من الجيش دمرت بصاروخ موجه شاحنة كبيرة محملة
بالذخائر إلرهابيي تنظيم «جبهة النصرة» شرق بلدة بيانون
نحو  18كلم شمال غرب حلب على الطريق الدولية المؤدية إلى
تركيا.
ويشهد ريف حلب الشمالي المفتوح على الحدود التركية
تسلال كثيفا للمرتزقة االجانب لالنضمام الى تنظيم «جبهة
النصرة» االره��اب��ي ،اضافة ال��ى تهريب كميات كبيرة من
االسلحة المتطورة بدعم من نظام أردوغان السفاح وتمويل من
نظام آل سعود الوهابي.

مو�سكو :عبا�س ( ...تتمة �ص)9
الصيف المقبل بحضور طرفي الصراع.
وكانت محادثات السالم التي دعمتها الواليات المتحدة
بين الفلسطينيين والصهاينة انهارت في نيسان 2014
بعد تسعة أشهر من انطالقها وتبادل الطرفان االتهامات
بإفشالها.

وأك��د الخالدي أن عباس سيبحث ف��ي موسكو مع
فالديمير بوتين مشروع عقد المؤتمر.
وتقترح فرنسا تحركا على مرحلتين .تنطلق المرحلة
األولى بلقاء دولي على مستوى وزاري من دون الصهاينة
والفلسطينيين ،ليعقد في المرحلة الثانية مؤتمر دولي

حكومة الوفاق الليبية تتلقى دعم ًا �أوروبي ًا �إ�ضافي ًا

هاموند ي�صل طرابل�س في زيارة لم يعلن عنها
وصل وزير الخارجية البريطاني
فيليب هاموند إلى العاصمة الليبية
طرابلس أمس في زيارة غير معلنة
لتقديم دعم أوروبي إضافي لحكومة
الوفاق الوطني الليبية.
وقال المستشار اإلعالمي لحكومة
ال��وف��اق الوطني الليبية« :السيد
هاموند ف��ي طرابلس ،وه��و يلتقي
حاليا أع��ض��اء المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الوطني ،وسيعقد
م��ؤت��م��را ص��ح��اف��ي��ا ع��ق��ب ان��ت��ه��اء
االجتماعات» ف��ي ق��اع��دة طرابلس
البحرية.
ونشرت حكومة الوفاق الليبية
على صفحتها في موقع «فايسبوك»
ص��ورة لرئيسها فايز السراج وهو
يستقبل الوزير البريطاني.
وتأتي زيارة هاموند إلى العاصمة
الليبية ف��ي إط���ار سلسلة زي���ارات
دبلوماسية تهدف إلى إظهار الدعم
األوروب�����ي لعمل ح��ك��وم��ة ال��وف��اق
الوطني.
وق���د زار ط��راب��ل��س ع��ل��ى م��دى
األس��ب��وع الماضي وزراء خارجية
إيطاليا وفرنسا وألمانيا ،وكذلك
سفراء فرنسا وإسبانيا وبريطانيا،
م��ا أنهى قطيعة سياسية فرضها
المجتمع الدولي على العاصمة ألكثر
من عام ونصف.
ودع��ا وزي��ر الخارجية الفرنسي
مارك إيرولت ونظيره األلماني فرانك
فالتر شتاينماير حكومة الوفاق

الوطني الليبية في ختام زيارتهما
السبت الماضي إلى قيادة مؤسسات
ال���دول���ة وق�����وات األم����ن وال��ج��ي��ش
بسرعة.
وأك��د ال��وزي��ران ع��زم حكومتيهما
على توفير المساندة لحكومة الوحدة
برئاسة فائز ال��س��راج لتتمكن من
استعادة األمن ومكافحة اإلرهاب.
وك���ان م��ن ال��م��ت��وق��ع أن يصوت
البرلمان الليبي أم��س على إق��رار
تشكيل حكومة البالد برئاسة فايز
السراج ،إال أن عملية التصويت أجلت
إلى األسبوع المقبل.
وك��ان الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند قد أعرب أول أمس عن أمله في

أن يصوت البرلمان لمصلحة حكومة
السراج ،مؤكدا ضرورة توفير الدعم
للحكومة والجيش في ليبيا.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،أع��ل��ن وزي���ر
خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن
قبيل انطالق اجتماع لوزراء خارجية
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي،
أن تشكيل الحكومة الموحدة في ليبيا
سيساعد على معالجة أزمة الهجرة.
وم��ن المتوقع أن ي��ج��ري وزراء
الخارجية والدفاع في دول االتحاد
األوروب�������ي ات���ص���االت ع��ب��ر جسر
تلفزيوني مع رئيس ال��وزراء الليبي
فايز السراج لبحث احتياجات ليبيا
األساسية.

وطالب رئيسا الجمهورية ف��ؤاد معصوم والبرلمان سليم
الجبوري ،أمس ،باإلسراع في حسم ملف اإلصالح وتلبية تطلعات
الشارع العراقي ،وفيما شددا على ضرورة حفظ «هيبة الدولة»،
ح َّذرا من أي تلكؤ أو تأخير قد يطال «المسار اإلصالحي».
ميدانياً ،كشف رئيس ائتالف «متحدون لإلصالح» رئيس
البرلمان السابق أسامة النجيفي عن مشاركة قوات تركية في
العراق في أول عملية عسكرية ضد «داع��ش» ،بمشاركة قوات
البيشمركة والحشد الوطني شمال الموصل.
وكتب النجيفي على صفحته الشخصية في موقع «فايسبوك»:
«نزف للشعب العراقي الكريم نصر أبنائه مقاتلي الحشد الوطني
لنينوى الذين استطاعوا بالتنسيق والتعاون مع قوات البيشمركة
األبطال والقوات التركية والتحالف الدولي تحرير قريتي النوران
وباريمة واألراضي المحيطة بهما ،عبر صولة شجاعة انطلقت
فجر يوم  18أبريل /نيسان».
وأضاف النجيفي« :لقد حقق أبناؤكم نصرا ً باهرا ً إذ أوقعوا
خسائر فادحة بداعش ،ودمروا أسلحتهم ومعداتهم ،وباشروا
بتطهير المنطقة ورفع العبوات ،ورفعوا العلم العراقي».
يذكر أن الحشد الوطني هو قوات تضم متطوعين من مدينة
الموصل مركز محافظة نينوى ،الواقعة تحت سيطرة «داعش»
منذ منتصف عام  ،2014باإلضافة إلى عناصر شرطة المحافظة
السابقين الذين يعدون حوالى  4آالف متطوع تقوم قوات تركية
بتدريبهم في منطقة بعشيقة في نينوى.
م��ن جهته ،أع��ل��ن م��س��ؤول إع�ل�ام ح��زب «االت��ح��اد الوطني

الكردستاني» في الموصل غياس سورجي ،عن تحرير قريتين من
قبل قوات البيشمركة والحشد الوطني ،دون اإلشارة إلى اشتراك
قوات تركية.
وقال سورجي لـ «السومرية نيوز» ،إن «ق��وات البيشمركة
والحشد الوطني بإسناد التحالف الدولي تمكنت ،اليوم ،من
تحرير قريتي نوران وباريمان شمال شرق الموصل من قبضة
داعش» ،مشيرا الى ان «القريتين تابعتان لناحية بعشيقة».
وأضاف سورجي ،أن «المواجهات جارية حاليا لتطهير قرية
خورساباد في المنطقة ذاتها» ،موضحا أن القرى الثالث يسكنها
مواطنون من األقلية الشبكية ،وهي إحدى األقليات العرقية التي
تسكن شمال العراق.
وال تزال العالقات بين بغداد وأنقرة تشهد توترا ً منذ أن نشرت
تركيا مئات الجنود والدبابات في بعشيقة ،ما اعتبرته بغداد
انتهاكا للسيادة ،في حين تؤكد تركيا أن الهدف هو تدريب عراقيين
على قتال تنظيم «داعش» وفق اتفاق مسبق بين الحكومتين.
وفي سياق متصل ،ذكرت شبكة «رووداو» اإلعالمية أن قوات
مكافحة اإلرهاب التابعة القليم كردستان العراق نفذت بالتعاون
مع قوة أميركية خاصة ،عملية مشتركة في منطقة حمام العليل
جنوب الموصل ،وقتلت قياديا بارزا في تنظيم « داعش» عبر
عملية إنزال جوي.
وجاء في بيان لمجلس أمن إقليم كردستان« :انه بعد جمع
المعلومات االستخبارية ،تمكنت المديرية العامة لمكافحة
اإلرهاب وقوة أميركية خاصة ،أمس في عملية خاصة ومشتركة

عن طريق إنزال جوي قرب حمام العليل جنوب الموصل في قلب
حدود سيطرة تنظيم داعش اإلرهابي ،من قتل اإلرهابي البارز
سلمان عبد شبيب الجبوري المعروف بـ (أبو سيف) واثنين من
مرافقيه».
وأضاف البيان أن «أبو سيف» هو عضو المجلس الحربي في
تنظيم «داع��ش» ،وكان األمير العسكري العام في والية جنوب
الموصل سابقا ،وق��اد هجمات للتنظيم في جنوب الموصل
ومخمور.
من جهة أخرى ،أعلن مسؤول كبير في البنتاغون أنه سيتم
نشر نحو  200جندي إضافي في العراق وإرس��ال مروحيات
أباتشي ألول مرة لمحاربة تنظيم «داع��ش» ليرتفع بذلك عدد
الجنود األميركيين هناك إلى نحو .4100
وأضاف المصدر أمس أن البنتاغون سيمنح ما يصل إلى 415
مليون دوالر لقوات البيشمركة الكردية في العراق ،لمساعدة
حكومة كردستان التي تعاني من عجز في الميزانية.
يأتي ذلك في ضوء تصعيد إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما
لحملتها العسكرية ضد داعش عن طريق إرسال مزيد من القوات
إلى العراق ،حيث سيتم وضعها قرب الخطوط األمامية للمعارك
لتقديم المشورة للقوات العراقية.
هذا وك��ان وزي��ر الدفاع األميركي أشتون كارتر قام بزيارة
مفاجئة لبغداد ،التقى خاللها مع القادة العسكريين األميركيين
هناك ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير الدفاع خالد
العبيدي.

الخروقات الم�ستمرة ( ...تتمة �ص)9
ميدانيا ،وف��ي محافظة م��أرب
جنوب ال��ب�لاد ،توصلت األط��راف
اليمنية ال��ى اتفاق لوقف اطالق
ال��ن��ار ف��ي جميع جبهات القتال.
وي���ن���ص االت���ف���اق ع��ل��ى اي��ق��اف
التحشيد والتعزيزات العسكرية
وإش��راف اللجان المختصة على
العملية لمعالجة ال��خ��روق��ات
وإع��ادة الوضع الى ما كان عليه
ووضع آلية تواصل بين الطرفين
لالتصال المباشر.
وب��ع��د ت��ث��ب��ي��ت وق����ف اط�ل�اق
ال���ن���ار س��ي��ت��م ال��س��م��اح ل��ل��ه�لال
األحمر او الصليب االحمر أو من
يمثل الطرفين بانتشال وتبادل
الجثث والعمل على فتح الطرق
ب��أس��رع وق���ت ،وال��ب��دء باصالح
وتسهيل م��رور واي��ص��ال المواد
اإلغاثية وإزالة المعوقات ،اضافة
ال��ى تكليف لجنة م��ن الطرفين
الستكمال إج���راءات اإلف���راج عن
األسرى.
ميدانيا أيضا ،تصدى الجيش
اليمني واللجان الشعبية لمحاولة
مرتزقة العدوان السعودي خرق
وق��ف اط�ل�اق ال��ن��ار ف��ي محاولة
جديدة للتقدم باتجاه منطقة نهم
الحدودية بمحافظة صنعاء .
واوق��ع��ت االشتباكات بالقرب
من التبة الحمراء عددا من القتلى
والجرحى في صفوف المسلحين
فضال عن تدمير آلية عسكرية لهم.
وفي محافظة صعدة شن طيران
العدوان السعودي غارتين على
مديريتي الظاهر وح��ي��دان ،وفي
محافظة تعز واصل طيرانه لليوم
السابع على ال��ت��وال��ي التحليق

بكثافة في سماء مدينة تعز وعدد
من المديريات من بينها ذو باب
والمخا والوازعية.
على صعيد آخر ،كشف المغرد
السعودي الشهير المعروف باسم
«م��ج��ت��ه��د» ،ع��ن تعاظم ال��ورط��ة
التي أوقع ولي ولي عهد آل سعود
ووزي��ر حربهم محمد بن سلمان،

ف��ي ال��ع��دوان على اليمن ،مؤكدًا
أن بن سلمان «مستميت» إلنهاء
الحرب في اليمن.
وق���ال «م��ج��ت��ه��د» ف��ي سلسلة
تغريدات جديدة له عبر حسابه
على موقع «تويتر»« :محمد بن
سلمان مستميت إلنهاء الحرب في
اليمن والتراجع الكامل عن القرار

األممي بتسليم الحوثيين سالحهم
وقبولهم بشرعية هادي وخروجهم
من المدن».
أض�����اف« :أس���ب���اب ح��رص��ه،
تراكم الخسائر البشرية والمادية
ال��س��ع��ودي��ة ،ت�لاع��ب اإلم����ارات،
تحميله مسؤولية توسع (تنظيم)
«ال��ق��اع��دة» ،وتحميله مسؤولية

الضحايا المدنيين في اليمن».
وأوضح «مجتهد» أن «الخسائر
البشرية في ال��ق��وات السعودية
تجاوزت الـ  4000قتيل و6000
جريح» ،أما الخسائر المادية فقد
أكد أنها بـ»مئات المليارات وكلها
ف��ي ازدي����اد وال أم���ل ف��ي تحسن
الوضع».

موقع �أميركي ين�شر �أ�سماء �ضباط �سعوديين
�شاركوا في دورات ع�سكرية في «�إ�سرائيل»
ّ
تتكشف أوراق العالقة التي تجمع الرياض
يوما ً تلو آخر،
بالكيان «اإلسرائيلي» ،فبعد أشهر على اللقاءات السرية التي
جمعت صهاينة بسعوديين ،نقلت صحيفة «البديل» المصرية
عن موقع «فيترانس توداي» األميركي البحثي معلومات تفيد
عن إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري المشترك بين
كيان االحتالل «اإلسرائيلي» والسعودية في البحر األحمر منذ

العام .2014
وق��د استند الموقع ال��م��ذك��ور ال��ى وثيقة كشف عنها أحد
المسؤولين بحزب «ميرتس» «االسرائيلي» ،حيث خلص االتفاق
إلى أن السعودية و»إسرائيل» ستديران مضيق باب المندب
وخليج عدن وقناة السويس ،باإلضافة إلى الدول المطلة ً
أيضا
على البحر األحمر.

وأشارت الصحيفة المصرية إلى أنّ المعلومات المنشورة من
هذا المصدر ذكرت أن «إسرائيل» استضافت عددًا من الضباط
السعوديين للمشاركة في دورات تدريبية عسكرية في قاعدة
البولونيوم من ميناء حيفا في عام .2015
وكشف الموقع أسماء الضباط السعوديين المشاركين في
الدورات.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6

أفقياً:

عمودياً:

1 .1دير قرب صيدا ،والد (بالعامية)
2 .2مدينة إيطالية ،مدينة إسبانية
3 .3متشابهان ،رتلي ،حرف أبجدي يوناني
4 .4عاصمة غانا ،العنق
5 .5نوم عميق ،هدمنا البناء
6 .6مرفأ ليبي ،جمعت عن األرض ،سالم
7 .7من الحمضيات ،صارعت
8 .8دخلنا فجأة ،حاجز
9 .9مدينة إيطالية ،أقرضه المال
1010ما رز في الحائط من خشب وما شابه ،كل ما يتقرب به
إلى الله من ذبيحة وغيرها
1111أداة جزم ،وقت وحين ،فني وهلك
1212مدينة سورية ،يجالس على الشراب

1 .1عاصمة تنزانيا ،قلب
2 .2مدينة بريطانية ،سقي ،عاصمة أوروبية
3 .3حفر البئر ،بطل أسطوري فارسي أشهر أبطال الشاهنامه
للفردوسي
4 .4رفاق السن ،أودية
5 .5أصبح طري الملمس ،من الحشرات ،متشابهان
6 .6عزاء ،جرس
7 .7حبيب ،هيا (بالعامية) ،حرف أبجدي مخفف
8 .8خاصتي ،سحبتا ،أشيد البناء
9 .9شجاع مقدام ،دولة أميركية
1010مدينة سعودية ،يشيا
1111نحتت القلم ،نختبر ،أمر عظيم
1212يضجران ،طليتم األلوان
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،983547216 ،746129385
،362958471 ،251683947
،198764532 ،574312698
،837265164 ،629471853
415836729

{ حل الكلمات المتقاطعة:
 ) 1راي تشارلز ،اد  ) 2يمدح،
لوكانس  ) 3وي ،ليما ،رينو ) 4
دورام ،بلي ،دا  ) 5ينم ،اليسار
 ) 6ادما ،بلد  ) 7امنح ،لينارس
 ) 8نا ،منام ،يبعد  ) 9ينمان،

ن��ال ،تي  ) 10ري ،ن��اس ،تأبها
 ) 11ول��د ،فاليتا  ) 12المس،
نت ،بدأ.
عموديا:
 ) 1ري���و دي ج��ان��ي��رو ) 2
ام��ي��ون ،مانيال  ) 3ي��د ،رمــان،

دل  ) 4تحال ،دحمان  ) 5يمام،
ن��ن��اف��س  ) 6ال���م ،الال ،س��ا ) 7
رواب��ي ،يمن ،لن  ) 8لك ،لسان،
اتيت  ) 9زاريا ،ايالت  ) 10ني،
رب��رب ،باب  ) 11اسند ،لسعته
 ) 12والد ،ديانا.

 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 Jungle Book
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة نيل
سيتهي من اخراج جون فافريو.
مدة العرض  105دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس ،سينمال).
Criminal
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة غ��ال
غ� � � � ��اودوت م� ��ن اخ � � � ��راج اري� ��ل
ف� ��روم� ��ن .م � ��دة ال � �ع� ��رض 113
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).
Welcome to Lebanon
ف �ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة وس��ام
ص �ب��اغ م��ن اخ� ��راج س�ي��ف شيخ
نجيب .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سيتس
كومبلكس ،سينما سيتي).
The Boss
فيلم كوميدي بطولة ميليسا
م� ��اك ك���ارث���ي م���ن اخ � � ��راج بين
ف� ��ال � �ك� ��ون .م� � ��دة ال�� �ع� ��رض 99
دق� �ي� �ق ��ة ،ABC( .ك ��ون� �ك ��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
The Squad
فيلم درام��ا بطولة جين رينو
م��ن اخ ��راج بينجامين روتشر.
م��دة العرض  92قيقة،ABC( .
ك���ون� �ك���ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
غاالكسي ،فوكس).
Demolition
ف��ي��ل��م درام� � � ��ا ب� �ط ��ول ��ة ج ��اك
جيلينهال من اخراج جين مارك.
مدة العرض  100دقيقة( .سينما
سيتي ،ABC ،فوكس ،سينمال،
سيتي كومبلكس).

