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تتمات  /ت�سلية
�صنعاء تجري م�شاورات ( ...تتمة �ص)9

وأك��دت الحكومة اليمنية ،من مقرها الموقت في
الرياض ،إجراء مشاورات بينها وبين قادة دول التحالف
العربي واألمم المتحدة للحصول على ضمانات لنجاح
إبرام هدنة إنسانية تمتد حتى عطلة عيد الفطر.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي
إن من المرجح اإلعالن عن الهدنة قريباً ،إذ إن الحكومة
اليمنية قدمت رؤيتها التي تشمل مسارين :سياسي
وإنساني.
وأوض���ح ب��ادي أن المسار السياسي يهدف إلى
انسحاب المسلحين الحوثيين من المدن وتسليم
سالحهم ،وعودة السلطات الشرعية لممارسة مهماتها،
في حين يهدف المسار اإلنساني إلى الهدنة ،وإيصال
المساعدات اإلنسانية ورفع الحصار عن المدن.

الحكومة العراقية تنفي ( ...تتمة �ص)9

وأشار إلى أن األمم المتحدة لديها تصور إلنشاء هيئة
عامة تشمل منسقين عامين لمراقبة مستوى فعالية
الهدنة ومنع حدوث خروق ،وتحديد الطرف الذي قد
يخرق الهدنة.
هذا وذكر مراسلنا في صنعاء أن هناك موافقة مبدئية
من الحكومة اليمنية المقيمة في الرياض على فرض
هدنة جديدة ،وكان أنصار الحوثي دعوا الى مثل هكذا
هدنة نظرا ً للظروف اإلنسانية الصعبة ،التي يعيشها
المواطن اليمني.
وأشـار المراسـل إلـى أن المبعـوث األممـي إلـى اليمن
يجري مشـاورات مكثفة مع جماعة «أن��ص��ار الله»
وحـزب الرئيس السابق علي عبدالله صالـح ،وأن
الجميـع يترقـب مـا ستفضـي عنـه تلك المشـاورات.

الجي�ش ال�سوري ي�صد ( ...تتمة �ص)9
وق��ال مصدر في محافظة حلب،
إن وح��دة من الجيش دم��رت الليلة
قبل الماضية عربة مصفحة مفخخة
بكمية كبيرة من المتفجرات حاول
اإلرهابيون إدخالها إلى حي جمعية
ال���زه���راء ع��ل��ى األط����راف الغربية
لمدينة حلب.
واس��ت��ه��دف ال��ج��ي��ش ال��س��وري
ب���ص���اروخ م��وج��ه ق��ب��ض��ة «ت���او»
للمسلحين ف��ي منطقة البحوث
العلمية غ��رب ح��ل��ب م��ا أدى إل��ى
تدميرها ومقتل وجرح أفراد طاقمها،
وجرح
كما قتل عدد من المسلحين ُ
آخ�����رون خ�ل�ال االش��ت��ب��اك��ات مع
الجيش السوري في محيط منطقة
الشيخ لطفي في مدينة حلب ،وسط

قصف مدفعي على مواقع المسلحين
في المنطقة.
ودارت اشتباكات بين الجيش
السوري والمجموعات المسلحة في
حيي الراشدين والخالدية ومنطقة
ال��ل��ي��رم��ون ف��ي م��دي��ن��ة ح��ل��ب وف��ي
محيط قرية عزيزة جنوب مدينة
حلب.
وك����ان ال��ج��ي��ش ال���س���وري صد
الهجوم العنيف الذي تقوده قوات
«غرفة أنصار الشريعة» في حي
جمعية ال��زه��راء غ��رب حلب ،الذي
ت��ق��وده «ج��ب��ه��ة ال��ن��ص��رة» ،وأك��د
استمرار االشتباكات التي أدت إلى
إي��ق��اع خسائر كبيرة ف��ي صفوف
المسلحين.

وأكد مصدر بأن الجيش السوري
أوق��ع مجموعة م��ن «ال��ن��ص��رة» في
كمين محكم قرب مبنى أمن الدولة
في حي جمعية الزهراء بحلب.
وعلى بعد مئات األمتار من «مركز
البحوث العلمية» غ��رب المدينة،
يتمركز الجيش السوري الذي بات
ق��راره في استرجاع مركز البحوث
محسوماً .عملية عسكرية اكتمل
اإلع��داد لها وتنتظر الساعة الصفر
إلعالن انطالقها.
وف��ي س��ي��اق متصل أك��د مصدر
عسكري لوكالة «سانا» مقتل 50
مسلحا ً على األقل في عمليات للجيش
على مقرات التنظيمات التكفيرية في
ريف الالذقية الشمالي.

ال�سي�سي لوفد �أميركي :ت�سوية الق�ضية الفل�سطينية
عامل رئي�سي للق�ضاء على الإرهاب
قال الرئيس المصري عبدالفتاح
ال��س��ي��س��ي إن ت��س��وي��ة ال��ق��ض��ي��ة
الفلسطينية ستقضي على أحد أهم
األسباب والذرائع التي تعتمد عليها
المنظمات االره��اب��ي��ة الستقطاب
المناصرين.
وب��ح��س��ب «م��ي��دل اي��س��ت» دع��م
وزير الخارجية سامح شكري موقف
الرئيس المصري عندما أكد أهمية
أن تتضمن أي ت��س��وي��ة للقضية
الفلسطينية «إقامة دولة فلسطينية
مستقلة ذات سيادة على كامل التراب
الوطني الفلسطيني».
وق���ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م رئ��اس��ة
الجمهورية عالء يوسف في تصريح
صحافي إن تصريح السيسي ذلك
ج��اء خ�لال لقائه وف���دا ً م��ن اللجنة
األميركية اليهودية برئاسة رئيسها
ستانلي برغمان.
وقال السيسي «إن تسوية القضية
الفلسطينية وفقا ً للمرجعيات الدولية
وم��ب��ادرة ال��س�لام العربية ستوفر
واقعا ً جديدا ً وستجعل المنطقة أكثر
أمنا ً واستقراراً» بحسب تعبيره.
وأض�����اف ان���ه «ي��ت��ع��ي��ن تقديم
ضمانات دولية تبث األمل في نفوس
أبناء الشعب الفلسطيني من خالل
اق��ام��ة دولتهم المستقلة وتشجع
القيادة اإلسرائيلية على المضي قدما ً
في طريق السالم».
وأكد شكري خالل اجتماع الوزير
شكري مع وفد اللجنة اليهودية -
األميركية برئاسة رئيسها ستانلي
بيرغمان وع��دد من قياداتها ،على
أهمية أن تتضمن أي تسوية للقضية
الفلسطينية «اقامة دولة فلسطينية
مستقلة ذات سيادة على كامل التراب

وق��ال محافظ األن��ب��ار إن ما يتم تجهيز
المتطوعين به من سالح ال يتناسب مع حجم
التحدي ،مشيرا ً إلى أن «حاجة المحافظة
تتطلب وص��ول ف��رق نظامية م��ع تسليح
عالٍ  ،تساند به أبناء المناطق المحاصرة،
للسيطرة على األرض وال��ح��ف��اظ على ما
حققته م��ن إن��ج��ازات وال��س��ي��ر ق��دم �ا ً نحو
التحرير الكامل».
على صعيد العمليات العسكرية ،أعلنت
قوات الحشد الشعبي أمس أن  35عنصرا ً
من تنظيم «داعش» قاموا بتسليم أنفسهم في
بلدة الكرمة غرب الرمادي بعد محاصرتهم
من قبل القوات العراقية.
وصرح آمر الفوج الثالث بالحشد الشعبي
محمود مرضي ،لـ «السومرية نيوز» ،أن
«جميع هؤالء العناصر الذين سلموا أنفسهم
هم أبناء الكرمة الذين انضموا للتنظيم مطلع
.»2014
وأف���اد مصدر أمني بمقتل وإص��اب��ة 35
عنصرا ً من القوات العرقية في  3تفجيرات
انتحارية استهدفت القوات األمنية والحشد
الشعبي في قضاء بيجي بمحافظة صالح
الدين.
وقال المصدر إن «ثالثة من عناصر داعش
تسللوا إلى قضاء بيجي ،واستقلوا سيارات
مفخخة معدة للتفجير كانت موجودة داخل
منازل بالقضاء ،وقاموا بتفجيرها مستهدفين
القوات األمنية والحشد الشعبي ،ما أسفر عن
مقتل  10منهم وإصابة  25آخرين بجروح».

وأكد مصدر أمني آخر مقتل  8من مسلحي
تنظيم «داعش» بينهم قيادي أفغاني بارز
ف��ي عملية تحرير منطقة مطيبجة شرق

ليبيا« :مجل�س درنة»
يعدم  6من قادة «داع�ش»

�إقالة المتحدث با�سم ( ...تتمة �ص)9

أعلن «مجلس شورى مجاهدي درنة» الموالي لتنظيم «القاعدة» في
المغرب اإلسالمي ،أمس عن تنفيذ حكم اإلع��دام في  6ليبيين من قادة
تنظيم «داعش» ،إضافة إلى أجنبيين.
ونشر «المجلس» على صفحته في «تويتر» بيانا ً في شأن عملية إعدام
القادة الـ 6في تنظيم «داعش» ،من دون تحديد الطريقة التي نفذ بها حكم
اإلعدام ،كما قدم «المجلس» الئحة بأسمائهم وذكر أنهم قادة في التنظيم
متهمون بارتكاب جرائم تراوحت بين القتل وتفخيخ السيارات بهدف
تفجيرها ،والخطف ،إضافة إلى ذلك أعدم «المجلس» أجنبيين إال أنه لم
يذكر اسميهما.
وعقب اغتيال زعيم «مجلس درن��ة» ،اندلعت اشتباكات عنيفة بين
قوات «مجلس شورى مجاهدي درنة» الموالي لـ«القاعدة» ،وبين تنظيم
«داع��ش» مطلع حزيران الماضي ،وانتهت بمقتل المئات في صفوف
الطرفين ،وسيطرة «المجلس» على معظم مدينة درن��ة وط��رد عناصر
التنظيم منها.

الريا�ض تعتقل � 3أ�شقاء �سعوديين
متورطين بتفجير م�سجد في الكويت
الوطني الفلسطيني».
وتحدث الرئيس المصري ووزيره
للخارجية عن الموقف المصري من
اإلرهاب الذي يهز اركان المنطقة في
شكل بات يهدد األمن العالمي.
وقال الرئيس المصري إن مواجهة
خطر اإلرهاب تستلزم تضافر جهود
المجتمع ال��دول��ي لدحره والقضاء
عليه ،الفتا ً الى أهمية تحقيق التوازن
في منطقة الشرق األوسط بما يضمن
مناخا ً أكثر مالءمة لألمن واالستقرار
والتعاون.
وف���ي س��ي��اق ت��ن��اول ال��ع�لاق��ات
المصرية ـ األميركية ،أكد السيسي
ح���رص ب�ل�اده ع��ل��ى ع�لاق��ات��ه��ا مع
ال��والي��ات المتحدة وتطلعها نحو
تنميتها وت��ط��وي��ره��ا ع��ل��ى ك��اف��ة
األصعدة ،مشددا ً على أهمية تضافر
جهود كافة األط��راف من أجل تعزيز
السبل الالزمة لمواجهة التحديات
التي تمر بها مصر والمنطقة.

من جانبهم أكد أعضاء الوفد أن
تلك العالقات االستراتيجية ويتعين
ت��ع��زي��زه��ا وتنميتها ف��ي مختلف
المجاالت السياسية واالقتصادية
والعسكرية.
وذكر المتحدث أن الوفد األميركي
أكد «مساندته للشعب المصري في
مواجهة االره��اب» ،كما نقل رئيس
اللجنة اليهودية االميركية لوزير
الخارجية المصري بالغ التعازي
في ضحايا التفجيرات والحوادث
االره���اب���ي���ة األخ����ي����رة ف���ي مصر
والتضامن الكامل معها في حربها
ضد االرهاب.
وذك��ر أن اللقاء تناول العالقات
ال��م��ص��ري��ة األم��ي��رك��ي��ة ف��ي مختلف
جوانبها السياسية واالقتصادية
وال��ت��ج��اري��ة واألم��ن��ي��ة ع��ل��ى ض��وء
الطابع االستراتيجي لهذه العالقات
وم��ا تحققه م��ن مصالح مشتركة
للبلدين».

محافظة صالح الدين.
وقال المصدر إن منطقة مطيبجة إحدى
أب��رز خطوط اإلم��داد اللوجستية للتنظيم

باتجاه مناطق أخ���رى وق��د استغلت من
قبل التنظيم في استهداف المناطق اآلمنة
والمستقرة.

أعلنت الداخلية السعودية ،أمس ،عن اعتقال  3أشقاء سعوديين،
يشتبه بتورطهم في تفجير مسجد اإلمام الصادق في الكويت ،حسب ما
أفادت به وكالة «واس».
ونقلت وكالة األنباء السعودية ،عن المتحدث األمني لوزارة الداخلية،
أن عملية التحقيق المشتركة بين الكويت والرياض أسفرت عن اشتباه
قوي بعالقة  3أشقاء سعوديين بالتفجير الذي وقع في الكويت داخل
مسجد ،مشيرا ً إلى أن اثنين من األشقاء من مواليد الكويت ،والثالث من
مواليد السعودية.
كما أفاد المتحدث حسب المعلومات المتوافرة أن األشقاء الثالث على
ارتباط بشقيق رابع يقاتل حاليا ً في سورية مع تنظيم «داعش».
وأوضح المتحدث أنه ألقي القبض على أحدهم في الكويت ،وسيسلم
للجهات األمنية المختصة في ال��ري��اض ،واعتقل الثاني في محافظة
الطائف غرب السعودية ،واعتقل الثالث في محافظة الخفجي شمال
شرقي السعودية ،بعد عملية تبادل إطالق النار بينه وبين وحدات األمن
أسفرت عن جرح شرطيين نقال إلى المستشفى لتلقي العالج.
وك��ان انتحاري قد فجر نفسه داخ��ل جامع اإلم��ام الصادق بمنطقة
الصوابر في  26حزيران وأسفر التفجير عن سقوط  27قتيالً و227
جريحا ً أثناء صالة الجمعة ،وجاء في بيان حمل توقيع «والية نجد» ،فرع
تنظيم «الدولة اإلسالمية» في السعودية ،تبنيه التفجير.
ويعد هذا الهجوم ،األول لـ«داعش» الذي يستهدف مسجدا ً في الكويت،
فضالً عن كونه االعتداء اإلرهابي األول فيها منذ كانون الثاني .2006

التي تمر بها تونس ،بخاصة بعد الضربة الموجعة
التي استهدفت في شكل خاص السياحة التونسية في
هجوم سوسة الذي خلق توجسا ً داخل تونس وخارجها
من توسع الهجمات اإلرهابية.
واعتبر الغرسلي ،خالل مؤتمر صحافي مشترك مع
وزير الخارجية والسياحة التونسية وبحضور مختلف
سفراء ال��دول األجنبية ،أن الفوضى وانفالت األم��ن في
ليبيا ،ع ّقدا المشهد في تونس ،وساهما في شكل مباشر
في انتقال اإلرهاب من الجبال إلى المدن ،في إشارة إلى
بداية الهجمات في جبل الشعانبي من والية القصرين،
وصوال ً إلى الهجومين األخيرين هجوم باردو في  18من
آذار وهجوم سوسة في  26من حزيران.

وأش��ار إلى أن الديمقراطية الناشئة في تونس باتت
مستهدفة من طرف من سماهم بالمجرمين وأعداء الحرية،
داعيا ً إلى بذل الجهود لدفع أط��راف الحوار السياسي
الليبي إلى التوصل لتسوية سياسية ،الجتثاث اإلرهاب
في هذا البلد والمنطقة.
وعلى صعيد آخر ،قررت السلطات التونسية أول من
أم��س إقالة محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة
الداخلية ،وأعلن أحد مستشاري الرئيس التونسي الباجي
قائد السبسي في وقت سابق أنه تمت إقالة العديد من
المسؤولين األمنيين في سوسة والقيروان (الجهة التي
يتحدر منها منفذ عملية سوسة) إثر هجوم سوسة بينهم
والي هذه المنطقة.

وا�شنطن تتراجع عن �شروطها لت�سليم الــ «�أف »16

بغداد :قواعدنا الع�سكرية بانتظارها
نفى الرئيس األميركي باراك أوباما ،امس ،نيته إرسال
قوات إضافية إلى العراق ،ولفت إلى أن مهمة القوات العراقية
هي النصر على تنظيم «داعش» االرهابي من خالل العمل
على تطويرها.
ويأتي موقف الرئيس األميركي من التدخل البري في
ال��ع��راق بعد س��اع��ات م��ن ت��راج��ع واشنطن ع��ن شرطها
باستخدام األردن كقاعدة لطائرات الــ «أف  »16في مقابل
تسليمها للعراق وفق الصفقة المتعثرة منذ سنوات .وقال
ب��اراك أوباما في خطاب له عن الحملة العسكرية التي
تترأسها الواليات المتحدة األميركية ضد تنظيم داعش« ،إننا
ال نخطط إلرسال قوات أميركية للعراق لمقاتلة داعش»،
مبينا ً أن «مهمة القوات المحلية اآلن تحقيق النصر على
التنظيم المتطرف».
وأضاف أوباما أن بالده «ليست لديها خطط فعلية لزيادة
عدد القوات األميركية المتواجدة هناك والبالغ عددها ثالثة
آالف» ،مشددا ً على ضرورة «تطوير القوات األمنية المحلية
التي باستطاعتها مواصلة التقدم وإذا تولينا المهمة بأنفسنا
في كل مناطق الشرق األوس��ط وأفريقيا فلن نحقق شيئا ً
سوى نتائج وحلول موقتة».
وأضاف أوباما أن «المعركة ضد التنظيم وبقية المجاميع
اإلرهابية ستكون طويلة وليست سهلة دائماً» ،مؤكدا ً أن
«حكومة بغداد تقوم اآلن بأمر جيد من خالل تجنيد المزيد
من المتطوعين المحليين في المعركة».
وأشار أوباما إلى أن «داعش مني بخسائر في عدد من
المعارك في العراق وسورية وذلك لوجود شريك مؤثر من
القوات على األرض» ،مشيرا ً إلى أن «التحالف زود القوات

العراقية بمزيد من األسلحة المضادة للدروع ويقوم بتعجيل
تدريب القوات المحلية».
من جانب آخر ،أكدت السفارة األميركية في بغداد ،إن
طائرات الــ «أف  »16ستسلم في موعدها المقرر هذا الصيف
للبدء باستخدامها من قاعدة بلد الجوية في العراق ،فيما
نفت األخبار التي تحدثت عن نقلها إلى األردن وتشغيلها من
هناك.
ويفسر نفي واشنطن على انه تراجع عن موقفها السابق
ال سيما وانه قوبل بردة فعل عراقية غاضبة ،حيث اعتبرها
الوسط السياسي والحكومي العراقي تنصل عن الصفقة
ومساس بالسيادة الوطنية .وقال المتحدث باسم السفارة
األميركية في بغداد جيفري لوري ،في بيان له ،إن «الحكومة
األميركية تعمل مع الحكومة العراقية لتسليمها الدفعة األولى
من الطائرات الـ 36المقاتلة من طراز «أف  »16هذا الصيف
كما كان مقرراً» ،مبينا ً أن «تسليم هذه الطائرات سيتم للبدء
باستخدامها من قاعدة بلد الجوية في العراق» .ونفى لوري،
«ما تم تداوله مؤخرا ً بخصوص نقل وتشغيل طائرات «أف
 »16في األردن» ،واصفا ً تلك التقارير بـ «غير الصحيحة».
إلى ذل��ك ،قال وزي��ر الدفاع العراقي خالد العبيدي أن
الطائرات األميركية من طراز (إف  )16التي تم التعاقد عليها
مع اإلدارة األميركية سيتم تسليمها وفق الخطة المحددة
والموعد المتفق عليه بين الجانبين .وأوضح العبيدي إنه
في القريب العاجل ستصل الطائرات ،وسأقوم شخصيا
باستقبالها في إحدى القواعد الجوية العراقية ،نافيا ما يتردد
من شائعات بهذا الشأن عن الصفقة وما تردد من إشاعات
تحدثت عن إن قاعدة وتمركز الطائرات سيكون في األردن.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1رواية إنكليزية لدانيل ديفو
2 .2ضمير ،نوتة موسيقية ،يحترم
3 .3حرف ابجدي مخفف ،بلدة لبنانية ،نجيع
4 .4أبوس ،تعلمان بالغيب
5 .5يضجر ،أداة إحدى الحواس
6 .6أعاقت الحركة ،هدموها
7 .7تالل ،وجه الحملة من كل جهة ،قرأ
8 .8رجاء ،ذكر االفعى ،سهام
9 .9بنات داناوس الملك االسطوري قتلن أزواجهن ليلة
العرس باستثناء واحدة ،فيه
1010بلدة لبنانية ،دولة أميركية
1111وبّخوه ،تربحا
1212عمر ،إحملن عن االرض (انتن)

1 .1كتاب في فلسفة الشريعة لمونتسكيو
2 .2موقد النار ،عتب ،ظهر من بعيد
3 .3مناص ،مصيف لبناني
4 .4مدينة فلسطينية ،ابله
5 .5دعم ،مذاهب
6 .6أكمل العمل ،يهتما باألمر
7 .7لم تنفق لقلة الرغبة فيها ،بلدة لبنانية
8 .8جزيرة في المحيط الهندي شرق مدغشقر ،يزيل
الشعر من الجسم
9 .9صاح التيس ،نحامي عن
1010لباس ،ألوم ،قمر (باألجنبية)
1111عثر علي ،أعلى عاصمة بالعالم
1212يجمع ،نستفسر منه ،للتفسير
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حلول العدد ال�سابق
{حل :Sudoku
،253748169 ،417963285
،892374516 ،986512743
،641295378 ،735186492
،564821937 ،129637854
378459621

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1حاسي الرمل ،اج  ) 2جل،
غالم ،يكلل  ) 3راالي ،سانتوس 4
) اح��ي��رام ،جابت  ) 5لنا ،ساير،
نرد  ) 6نفلح ،لدينا  ) 7سبيناهم،

بهرت  ) 8رن ،يسانده ،اا  ) 9قانا،
التوت  ) 10فيل ،مرن ،ماهر ) 11
اسراري ،بال  ) 12ينهبان ،يمن.
عموديا:
 ) 1ح��ج��ر ال��ن��س��ر ،ف���اس ) 2
االحنف بن قيس  ) 3ليالي ،الري

 ) 4يغار ،حنين ،ان  ) 5الياس،
اس��ام��ره  ) 6ال ،مالها ،ري��ب ) 7
رم���س ،ي��دم��ن��ان  ) 8اج���ري ،دل،
بن  ) 9لينا ،نبهتما  ) 10كتبناه،
وال���ي  ) 11ال���وت���ر ،رات���ه ) 12
جلس ،دلتا ،رين.

 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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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).

