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�أطراف الحوار الليبي ت�صدر بيان ًا يعك�س قبول المقترح الأممي

«حما�س» ترف�ض اتهامات العدو بتورطها في هجمات �سيناء

المبعوث الأممي يدعو ال�ستكمال مفاو�ضات المغرب
أص��در المشاركون في الحوار الليبي بمدينة
الصخيرات المغربية ،بيانا ً مشتركا ً يؤكد قبولهم
مسودة االتفاق األممي إلنهاء األزمة الليبية األسبوع
المقبل.
وتم التوقيع على البيان من قبل وفد الحوار عن
برلمان طبرق ،وممثلين عن المستقلين ،وممثلين
عن المقاطعين لبرلمان طبرق ،باستثناء المؤتمر
الوطني العام المقاطع لجولة الحوار الحالية،
بحضور المبعوث األممي إل��ى ليبيا برناردينو
ليون.
ودع��ا البيان القائمين على المؤتمر الوطني
الليبي العام لاللتحاق باالجتماع وتولي دور مهم
في العملية السياسية قبل الشروع في التوقيع
ب��األح��رف األول��ى على االت��ف��اق في األي��ام القليلة
المقبلة.
وأكد البيان «إننا ملتزمون بالعمل مباشرة بعد
التوقيع ب��األح��رف األول���ى ،على تشكيل حكومة
توافق وطني تبدأ سريعا ً في العمل لتحقيق آمال
وطموحات الشعب الليبي في العيش الكريم».
وأضاف« :كلنا أمل بأن يكون قرارهم في األيام
القليلة المقبلة إيجابيا ً ويتماشى م��ع ال��روح
السائدة في المجتمع الليبي التواق لالتفاق بعيدا ً
من الدعوات الداعية الى استمرار الحرب والفرقة
واإلقصاء وأن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الشعب».
ودعا الموقعون على البيان جميع المشاركين
في الحوار إلى دعم وتأييد هذا االتفاق.
وكان رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ً
عبدالله الثني أعرب في وقت سابق من الخميس
عن أمله في التوصل إلى اتفاق سالم مع خصومه
إلنهاء نزاع يهدد بتقسيم البالد.

رفض الناطق باسم حركة «حماس» اتهامات
العدو «اإلسرائيلي» للحركة بأنها اضطلعت بدور
في الهجمات التي شنها تنظيم «داعش» أخيرا ً في
شبه جزيرة سيناء المصرية ،واعتبرها «ادعاءات
سخيفة».
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم «حماس»
أمس ،إن «ادع��اءات االحتالل عن مساندة حماس
ل��ـ «داع���ش» واألح���داث ف��ي سيناء ه��ي ادع���اءات
سخيفة ومرفوضة ال تنطلي على أي طرف عربي،
وتستهدف التحريض على «حماس» واإليقاع بينها
وبين األطراف العربية وخصوصا ً مصر».

وزراء داخلية الخليج� :أمن دولنا ال يتجز�أ
م��ن جانبه ،دع��ا برناردينو ليون المبعوث
األممي في ليبيا فجر أمس ،ممثلي برلمان طرابلس
المنتهية واليته إلى العودة إلى طاولة المفاوضات
في المغرب ،وذلك بعد تأكيد المؤتمر عدم حضوره
لهذه الجولة بسبب غياب «تعديالت جوهرية»
طالب بها في المسودة المعدلة.
وقال ليون «ندعو أعضاء المؤتمر الوطني العام
لاللتحاق األسبوع المقبل أو في األي��ام المقبلة».
وأض��اف« :أذكركم أن هناك إمكانية األحد المقبل
لكي يُتخذ قرار نأمل يأن يكون بالتصويت لمصلحة
الرجوع إلى الحوار ،وقررنا أن نقوم األسبوع المقبل

بتفعيل االتفاق في شكل جماعي».
في سياق متصل ،قال مدير مكتب محمد صالح
المخزوم من المؤتمر الوطني الليبي العام ،برلمان
طرابلس غير المعترف به دوليا ً إن «المؤتمر لن
يحضر هذه الجولة» السابعة من الحوار .وأضاف:
«أن المؤتمر م��ا زال يتباحث ح��ول المسودة
وسيستمر ذل��ك خ�لال جلسة البرلمان المرتقبة
الثالثاء».
وكان ليون عقد إثر وصوله إلى المغرب أول من
أمس ،اجتماعا ً مع وفد برلمان طبرق المعترف به
دوليا ً وممثلين عن المستقلين والمجتمع المدني.

يد الإرهاب ( ...تتمة �ص)9
في عين الحنش وقرية مسكنة في أقصى الجنوب
الشرقي بالريف ،وأسفرت عن تحقيق إصابات
مباشرة في صفوف اإلرهابين وسقوط العشرات
منهم قتلى ومصابين.
كما تم فك الحصار عن عدد من المناطق التي كان
يحاصرها اإلرهابيون فضالً عن إبعاد الجماعات
اإلرهابية عن محيط مطار حلب الدولي كما أكدت
ال��ق��ي��ادة ال��س��وري��ة ب��أن حلب ستظل على رأس
اولويات القيادتين السياسية والعسكرية وزيارة
رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي لحلب بتوجيه
من الرئيس بشار األسد خير دليل على ذلك.
االتراك كانوا يخوضون معركة حلب بكل قواهم
العسكرية ويشارك ضباط اتراك في إدارة العمليات
العسكرية على أكثر من محور ،فمدينة حلب موقع
جيواستراتيجي مهم بالنسبة ال��ى تركيا التي
طالما ه��ددت بإنشاء منطقة عازلة وكانت تدعم

وشدد أبو زهري على أن «حماس قامت بجهد
وإج���راءات معلنة بضبط الحدود مع قطاع غزة
ومنع أي تهريب من أو إلى قطاع غزة لتحييد القطاع
عن أي تطورات في اإلقليم» ،مؤكدا ً حرص الحركة
«على أمن الشقيقة مصر».
ب��دوره ،قال إي��اد البزم المتحدث باسم وزارة
الداخلية التابعة لـ«حماس» في قطاع غ��زة إن
الوزارة «عززت قواتها ودورياتها على طول الحدود
الجنوبية مع مصر في ظل تطورات األحداث التي
تشهدها سيناء للحفاظ على استقرار الحالة األمنية
وحفظ أمن الحدود».

وكان وزير مخابرات العدو يسرائيل كاتز قد اتهم
حركة «حماس» الثالثاء الماضي بإقامة شراكة
مع تابعين ل��ـ«داع��ش» في شبه جزيرة سيناء
المصرية ،مشيرا ً إلى أن «المصريين والسعوديين
يعلمون ذلك» بحسب تعبيره.
ووف��ق م��ص��ادر ف��ي «ح��م��اس» ،ف��إن العالقات
بين مصر والحركة شهدت ف��ي اآلون���ة األخيرة
بعض التحسن ،إذ ج��رى لقاء بين قياديين في
الحركة ومسؤولين في جهاز االستخبارات العامة
المصرية .وأعادت السلطات المصرية فتح معبر
رفح الحدودي جزئيا ً مرتين الشهر الماضي.

اإلرهابيين ماليا ً وعسكريا ً ولوجستيا ً تحت مسمى
«المعارضة المعتدلة» لكن بعد انتخابات 7
حزيران التركية وخسارة أردوغان وحزبه «العدالة
والتنمية» الغالبية النيابية في االنتخابات جعلت
أردوغان وتلميذه أوغلو يصعدون من الوضع على
الحدود ويرفعون جاهزية الجيش التركي والتهديد
بالتدخل العسكري بحجة الحفاظ على االم��ن
القومي التركي والجميع توقع أن يكون هذا التدخل
إذا ما قام به أردوغان سيكون المسمار األخير الذي
يدق بنعشه ،لكن رئيس الوزراء التركي أحمد أوغلو
علق في الثاني من تموز الجاري على نشر بالده
مؤخرا ً قوات إضافية على جزء من الحدود التركية
بأن هذا اإلجراء ال يهدف الى أي تدخل عسكري.
وق��ال« :صحيح أننا اتخذنا إج��راءات لحماية
حدودنا ،وهناك أوام��ر بالتحرك إذا استجدت أي
ظروف عبر الحدود تهدد األمن التركي ،إال أنه ال

توجد خطط فورية ألي تدخل عسكري في سورية
ويجب أال يتصور أحد أن تركيا ستدخل سورية غدا ً
أو في المستقبل القريب.
ال شك في أن حلب شكلت خالل األزمة السورية
محور اهتمامات تركيا وحلفائها في المنطقة الذين
سعوا الى السيطرة عليها وإجبار الحكومة السورية
لالنصياع إلى رغباتهم وظن رعاة هؤالء اإلرهابيين
ان بإمكانهم توجيه ضربة الى الجيش السوري في
الشمال إال أن الوقائع الميدانية عاكست خططتهم
حيث استعاد الجيش السوري المبادرة وتصدى
الى هذا الهجوم ،فهل تكون بداية مؤشر رفع اليد
التركية التدريجية عن السيطرة الكاملة على
المجموعات اإلرهابية هناك تبقى األجوبة مرهونة
باأليام المقبلة.

توفيق المحمود

اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على
التنسيق األمني في ما بينها لمواجهة اإلرهاب،
الذي استهدف خالل األسابيع القليلة الماضية
مساجد في السعودية والكويت ،وأك��د وزراء
داخلية مجلس ال��ت��ع��اون الخليجي ف��ي بيان
ختامي عقب اجتماعهم بالكويت في وقت متأخر،
أول من أمس ،على وحدة دول الخليج العربي في
مواجهة سلسلة الهجمات التي استهدفت مساجد
للشيعة وتبناها تنظيم «داعش».
وخ�لال الشهرين الماضيين قتل حوالى 50
شخصا ً وأصيب المئات في هجمات انتحارية
تبناها تنظيم «داع���ش» واستهدفت مساجد
للشيعة في الكويت والسعودية.

م�ستمرون بال�ضغط لأمور تتعلق بحقوق الإن�سان

�أميركا :رفع الحظر ال ي�شمل داخلية البحرين
أكدت وزارة الخارجية االميركية
ان رفع الحظر عن تقديم المساعدات
العسكرية األميركية إلى البحرين،
يشمل وزارة ال��دف��اع ف��ق��ط ،فيما
ستستمر ال��والي��ات المتحدة بوقف
م��س��اع��دات��ه��ا األم��ن��ي��ة إل���ى وزارة
الداخلية البحرينية ألم��ور تتعلق
بحقوق اإلنسان.
وأف��اد موقع «م��رآة البحرين» ان
المتحدث باسم الخارجية األميركية
ج��ون كيربي ،ق��ال« :نعتقد أن��ه من
المهم أن ن��درك أن البحرين حققت
بعض التقدم على صعيد اإلصالحات
في مجال حقوق اإلنسان والمصالحة

منذ األحداث التي شهدتها في العام
 .2011وف���ي ال��وق��ت ن��ف��س��ه ،كنا
صادقين جدا ً في شأن هذا الموضوع،
وخصوصا ً من خ�لال تقرير حقوق
اإلن��س��ان ال���ذي ص��در ف��ي األس��ب��وع
الماضي ،ونحن ال نعتقد أن أوضاع
حقوق اإلنسان في البحرين بالصورة
المطلوبة ،كما يوضح التقرير».
وأضاف كيربي« :نحن مستمرون
في الضغط على البحرين في العديد
من القضايا الخطيرة ،بما في ذلك
الحكم األخير الصادر بحق الشيخ
علي سلمان».
وت���اب���ع« :ن��ح��ن م��س��ت��م��رون في

م�صر  ...مداد ( ...تتمة �ص)9
إلى تشديد قوانين مكافحة اإلرهاب في مصر أثناء
كلمة ألقاها في تشييع جنازة النائب العام المصري
ب��إش��ارة إل��ى أن «ي��د ال��ع��دال��ة ال��ن��اج��زة مغلولة
بالقوانين» ،فيما اشارت الصحيفة البريطانية إلى
أن القضاء المصري الذي كان يُنظر إليه إلى انه
«حضن االستقالل» أصدر أحكاما ً شديدة القسوة
بحق اآلالف من اإلسالميين والنشطاء العلمانيين
منذ أنقالب كانون الثاني  2011وصوال ً إلى إطاحة
الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي « في
 3/يوليو تموز  / 2013/وصوال إلى ما ابرزته
الصحيفة من دور النائب هشام بركات في إجراءات
التركيز على االسالميين وقادة االنقالب ،في توقع
لرد عنيف من جانب السلطات المصرية ،لتتوضح
إشارة لعالمة بين هذا االغتيال واالحكام الصادرة
بحق اسالميين مصريين خصوصا ً ما تناول حزب
«الحرية والعدالة» ل��رؤوس رم��وزه بعد إحالة
النائب بركات آالف االسالميين إلى المحاكم وأصدر
بحقهم أحكام جماعية باإلعدام ومن بينهم محمد
مرسي وغيرهم من االسالميين ،فالمشهد الذي
نقلته «التلغراف» البريطانية احتوى في تقريره
إلى ان الهجوم وقع بعد مرور أقل من  24ساعة على
بث مقطع فيديو هدد فيه تنظيم «داعش» االرهابي

بشن هجمات على القضاة والقضاء المصري،
فيما أشارت الصحافة االميركية إلى مشهد دائرة
العنف الذي يصبح «أكثر قتامة» متوقعة وقوع
المزيد من القتلى في الشارع القضائي المصري،
وهي «تلميحة» رقمتها صحيفة «نيويورك تايمز
االميركية» في  30حزيران الماضي بأنها «ضربة»
للسيسي ال����ذي وص���ل إل���ى ال��ح��ك��م ع��ل��ى وع��د
باستعادة «االستقرار» بعد سنوات من االضطراب
السياسي كما ذك��رت الصحيفة ،لتدخل حلبة
الصراع السياسي المصري دائرة من المستفيد من
مثل هذا االرهاب في مصر ،في تعدد للمتصارعين
على ارض ه��ذه «الحلبة المصرية» والتي ربما
دخلت مرحلة االغتياالت واالستنزاف والفوضى
تحت خصوصية أن مصر السياسة هي أحد أهم
دول نفوذ السعودية اليوم ،التي استبقت الجميع
بتهنئة الشعب المصري عن طريق ملكها عبد الله
بن عبد العزيز بحسب وكالة األنباء السعودية
الرسمية في  5ح��زي��ران  2013وال��ذي تمنى أن
تخرج مصر «من نفق يعلم الله ابعاده وتداعياته»،
فهل هو «اإلسالم السياسي» الذي تقوده السعودية
على األرض المصرية؟ وزواياه المتصلة بالمشهد
الداخلي المرتبط بالواقع ال��دول��ي وتداخالته
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وأكد الوزراء في البيان «على أهمية التنسيق
والتعاون في كافة اإلجراءات والخطوات الرامية
للتصدي آلفة اإلرهاب الخطيرة ،والتي تستهدف
أمن واستقرار دول المجلس» ،وش��ددوا على أن
«أمن دول الخليج العربي ال يتجزأ وستبقى دول
المجلس عصية على اإلرهابيين المجرمين» ،كما
أكد البيان أن «ه��ذه األعمال اإلرهابية ال عالقة
لها بالدين اإلسالمي الحنيف وقيمه السمحاء
التي تنبذ العنف وقتل األنفس البريئة والتسبب
بالدمار والخراب» ،مشيرا ً إلى أن «هذا المخطط
اإلج��رام��ي استهدف المدنيين األب��ري��اء في دور
العبادة وزرع الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن
الواحد».

م��ح��اول��ة ال��ت��ع��ب��ي��ر ع��ن مخاوفنا
للبحرين ،لكننا مستمرون أيضا ً في
التأكيد على عالقتنا األمنية المهمة
جدا ً على صعيد المنطقة».
وأوض���ح كيربي «ل��ق��د أوضحنا
أن المساعدات األمنية التي سيتم
تقديمها هي لوزارة الدفاع ،إال أن قرار
عدم تقديم المساعدات األمنية لوزارة
الداخلية البحرينية ما زال مستمراً.
وصفقة المساعدات العسكرية التي
سنعقدها مع البحرين تهدف الى
مواجهة التهديدات اإلره��اب��ي��ة في
المنطقة ،ولكن القيود المفروضة
على المساعدات الموجهة إلى وزارة

الداخلية ستبقى».
وأش��ار الى ان وزارة الداخلية ال
يزال أمامها الكثير من العمل للقيام به
على صعيد قضايا حقوق اإلنسان،
لذلك ما زال��ت القيود مستمرة على
المساعدات الموجهة إليها».
وي��رى العديد من نشطاء حقوق
اإلنسان سواء في الواليات المتحدة
أو خارجها ،القرار األميركي األخير
باستئناف تقديم بعض المساعدات
العسكرية إل��ى البحرين من شأنه
أن يقوض ق��درة اميركا على دعوة
ال��ح��ك��وم��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة لمساءلة
انتهاكات حقوق اإلنسان.

م�سلحو الزبداني ( ...تتمة �ص)9
المهتمة بمصالحه الخاصة بمصر ،بعد تغريد
تركيا خارج السرب في مشهد وصول «السيسي»
الى دفة الحكم ودورها في وصول أنظمة أسالمية
«إخ��وان��ي��ة» للحكم مما يصب فيه مصالحها
ومصالح حلفائها في المنطقة العربية في ضمان
عدم وصول أنظمة معادية لـ«إسرائيل» ومهددة
لمصالحها وأمنها الداخلي والخارجي ،في الوقت
ال��ذي لم تكن السعودية من فريق «أوركسترا»
العزف المنفرد في المشهد الذي دعمته في المقابل
قطر ،ليكون وحل المشهد السياسي واألمني هو
رسائل للسعودية التي عاد خصومها إلى استهداف
مصالحها برسائل متعددة االتجاهات وااله��داف
ُتبرز إدارة المتصارعين كالً لقطاعه على خلفية
«عتمة» القيادة المصرية في تحديد ضوء مسار
اتجاهها اإلقليمي والداخلي والوطني الذي ينام ليله
على احتراب أهلي واقتتال سياسي يلعب دوره من
طريق الدول الكبرى المؤثرة في السياسة المصرية
التي تلخص مطامعها ومصالحها بمشاهد أنظمة
«متأسلمة» تتخذ من السلطة ذريعة تستنجد بها
ضد السلطة نفسها ،فهل «فوبيا» اإلرهاب المسلح
تتجه للمرور أيضا ً من أرض الكنانة؟

فاديا مطر

لحماية الحدود ،مشيرا ً إلى أنه إذا حدث أي شيء من شأنه تهديد األمن التركي،
فإن بالده ستتحرك على الفور ،مضيفا ً أنه «من الخطأ التوقع أن تركيا ستقوم
بمثل هذا التدخل األحادي الجانب في الوقت القريب ،ما لم تكن هناك مخاطر»،
على حد تعبيره.
هذه التصريحات تأتي بعد أيام من إقرار مجلس األمن القومي التركي خططا ً
عسكرية ،قدمها رئيس األرك��ان ،إلقامة منطقة عازلة في شمال سورية ،على
امتداد الحدود مع تركيا ،بطول  110كيلومترات وبعمق ثالثين كيلومتراً.

وتل علم وتل التركس في الريف الشمالي والشرقي لمدينة حلب أسفرت عن
مقتل أكثر من مئة مسلح وتدمير أربع عشرة آلية بعضها مزود برشاشات
ثقيلة.
ومع اشتداد حدة القتال ،وارتفاع وتيرة المعارك عند الحدود ،ك ّثفت تركيا
تعزيزاتها العسكرية ،على مقربة من مناطق القتال .الجيش التركي أرسل عتادا ً
إضافياً ،ونشر جنوده عند المناطق الحدودية.
رئيس ال��وزراء التركي أحمد داوود أوغلو ،كشف أن هذه اإلج��راءات ،تأتي

التنظيم الإرهابي ( ...تتمة �ص)9
لهذه القوات من جهة مصفى بيجي ومن جهات أخرى ،حيث سيطرت على
قضاء بيجي في شكل كامل فيما تبقت هناك جيوب لمسلحي داعش ،إذ تعالج
القوات المشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي والفصائل األخرى
هذه الجيوب المتبقية.
وباتت شدة المعارك وضراوتها واضحة هناك فتقدم كبير نتجت منه
سيطرة كاملة على مناطق زراعية تقع شمال مركز القضاء .والمعطيات
العسكرية تشير إلى أن «داعش» أصبح اآلن في الدائرة بعد اقتراب المجاهدين
من خاصرة الموصل الجنوبية الشرقية.
ومن المؤكد أن تحرير بيجي وما تنفذه القوات من معارك شمال القضاء في
الوقت الراهن يعد مفاجأة لم يتوقعها مسلحو «داعش» الذين يعتبرون بيجي

ومحيطها الخطوط الدفاعية األولى لمحافظة الموصل التي يسيطرون عليها.
من جهة أخ��رى ،أعلن عضو مفوضية حقوق اإلنسان العراقية فاضل
الغراوي عن اقدام جماعة «داعش» االرهابية على اختطاف  20شخصا ً من
عشيرة الجبور في الموصل.
وأض��اف الغراوي ،بحسب موقع «السومرية نيوز» ،إن «ذلك جاء على
خلفية قيام أولئك المواطنين بقتال التنظيم وج��رح ثالثة من عناصره
اإلرهابية».
يذكر أن مدينة الموصل تخضع لسيطرة «داعش» منذ  10حزيران ،2014
وتعاني من أزمة أمنية وإنسانية كبيرة نتيجة سعي هذه الجماعة االرهابية
إلى فرض رؤيتها المنحرفة على جميع نواحي الحياة في المدينة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

4

5

6

7

8

10

الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6

أفقياً:
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1 .1عاصمة منغوليا
2 .2مدينة في وسط السودان ،مص ّور
3 .3أقام الوليمة ،العبت
4 .4يط ّول المدة ،أحصل على (مجزومة) ،أحرف متشابهة
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6 .6من الحبوب ،أبو الشعوب اآلرامية ،يخبر القصة
7 .7وافقني الرأي ،العلة
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،129653478 ،864279351
،317462985
،573184629
،942518736
،65893712
481726593 ،295341867

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اوكتافيانس  ) 2ميالنو ،امل
 ) 3يليه ،رام الله  ) 4لبنان ،مو ) 5
امة ،رهيب ،نال  ) 6لموها ،ساتير 7

) دنسها ،يكفر  ) 8يرما ،اتنا ،ون ) 9
نتلو ،سرير  ) 10افة ،يأتي ،رتب ) 11
نا ،اويابوك ) 12يلمان ،بهرناه .
عموديا:
 ) 1امين الريحاني  ) 2ويل ،م م،

فال  ) 3كليلة ودمنة  ) 4تأهب ،هنأت،
اا  ) 5ان ،نرأس ،ليون  ) 6فوراه ،هاواي
 ) 7انيسات ،تاب  ) 8الم ،با ،نسيبه 9
) ام ،تيار ،ور  ) 10سالونيك ،يركن 11
) مل ،ارفورت  ) 12الهال ،رن ،بره.
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8

7
3
1

4

2

8

8
2
1

9

8

7

9

6
9

9

7
1

7

4

6
1

6

2

3

6

4
2

Entourage
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة مارك
وال �ب��رغ م��ن اخ ��راج دوغ الين.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  105دق �ي �ق��ة.
 ،0ABCامبير ،فوكس ،سينما
سيتي).

Love and Mercy
فيلم درام ��ا ب�ط��ول��ة اليزابت
ب��ان �ك��س وج���ون ك��وس��اك .مدة
العرض  120دقيقةز (،ABC
سينما سيتي ،امبيرن سينمال،
سينما سيتي).
Cut Bank
ف� �ي� �ل ��م رع� � ��ب ب� �ط ��ول ��ة الي ��م
ه �ي �م �س��ورث م ��ن اخ�� ��راج م��ات
شاكمان .مدة العرض  93دقيقة
( ،ABCغاالكسي).

Spy
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة روز
بايرن من اخراج بول فيغ .مدة
ال �ع��رض  120دق�ي�ق��ة( .اب ��راج،
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
ديونز ،امبير).

The Unbeatables
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
غ� �ب ��ري ��ال ال� �م� �ي ��رن م ��ن اخ� ��راج
جان ج��وس .مدة العرض 106
دقائق( .سينما سيتي ،ديونز،
ابراج ،فوكس ،سينمال).

Son of a Gun
فيلم تشويق بطولة اليسيا
ف�ي�ك��ان��در م��ن اخ� ��راج خولياس
اف � �ي� ��ري .م � ��دة ال � �ع� ��رض 108
دقائق( .سينما سيتي ،سينمال،
فوكس ،اسباس).

