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ا�ستدعاء �سبيلني بد ًال من عطوي في منتخب لبنان

{ أحرز آنخيل دي ماريا المنضم في صفقة قياسية وراداميل فالكاو
هدفي فوز مانشستر يونايتد  1-2على إيفرتون في الدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم أول من أمس لكن الحارس دايفيد دي خيا خطف
األضواء.
وتصدى الحارس اإلسباني لركلة ج��زاء من ليتون بينز وأنقذ
فرصتين رائعتين في آخر عشر دقائق ليحافظ ليونايتد على تقدمه
وتحقيق الفوز.
وكتب بيتر شمايكل حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق على
حسابه في موقع «تويتر» للتواصل االجتماعي« :دي خيا قدم عرضا ً
مذهالً وأهدى مانشستر يونايتد نقطتين بإنقاذ ثالث فرص .من الرائع
متابعة ذلك».
وحجز دي خيا لنفسه مكانا ً في التشكيلة األساسية ليونايتد سواء
تحت قيادة دايفيد مويز في الموسم الماضي الكارثي أو حتى في
البداية المهتزة للمدرب الجديد لويس فان غال في الموسم الحالي.
واشتهر دي خيا بقدرته على التصدي للتسديدات القوية لكن ثارت
شكوك حول قدرته على التعامل مع المتطلبات البدنية العالية للدوري
اإلنكليزي بعدما ارتكب أخطاء عدة في الكرات العرضية.
وأصبح دي خيا أول حارس مرمى يتصدى لركلة جزاء من بينز
ليمنع الظهير األيسر لمنتخب إنكلترا من تسجيل الركلة  15على
التوالي.

وداني الحاج (العهد).
للدفاع :وليد اسماعيل وش��ادي
سكاف وقاسم الزين (النجمة) ونور
منصور وج���اد ش��وم��ان (الصفاء)
وعباس عوض (األنصار).
للوسط :وس��ام صالح وحسين
اب��راه��ي��م «ال��س��اع��وك» (األن��ص��ار)
وهيثم فاعور وغازي حنيني ومهدي
فحص (ال��ع��ه��د) وي��وس��ف حمادة
(طرابلس) وش��ادي حرب (المبرة)
وسيرج سعيد (الراسينغ).
للهجوم :محمد غ��دار (م��ن دون
ناد) وعالء البابا (الصفاء) ومحمود
سبليني (النجمة).

{ قال أندرياس كوبكه مدرب حراس مرمى منتخب ألمانيا أمس إنه
يبقى بوسع رومان فايدنفيلر حارس مرمى دورتموند  -الذي خاض
مباراته الدولية األولى وعمره  33سنة  -أن يأمل البقاء في تشكيلة
بالده خالل التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا  2016لكرة القدم.
واعتاد يواكيم لوف مدرب ألمانيا على استبعاد فايدنفيلر لفترات
طويلة قبل أن يتألق مع ناديه ويحرز لقب الدوري في  2011و2012
ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا  2013لينضم للتشكيلة في تشرين
الثاني الماضي.
وقال كوبكه لمجلة «كيكر»« :بطولة أوروبا  2016ستمثل له مسك
الختام وسيبغ عمره حينها  36سنة .يبقى ضمن خطتنا وهذا ما
ناقشناه».
وحجز الحارس البالغ عمره  34سنة لنفسه مكانا ً كبديل من
الحارس األساسي مانويل نوير وخاض أربع مباريات دولية وجلس
على مقاعد البدالء في مشوار تتويج ألمانيا بكأس العالم األخيرة
بالبرازيل.
ويعد رون روبرت تسيلر حارس هانوفر األقرب ليكون الحارس
الثالث
وقال كوبكه« :رومان يعد بديالً مناسبا ً لمانويل .لقد تدرب بقوة
خالل كأس العالم وظهر بشكل جيد».

الت�ضامن يطالب االتحاد اللبناني ب�إعادة
النظر في نتيجة مباراته مع النجمة
أطلت مشاكل التحكيم برأسها مبكرا ً ف��ي ال��دوري
اللبناني هذا الموسم ،فبعد هدف مهاجم األنصار ابيدي
برنس الصحيح والملغى في مرمى الراسينج األسبوع
الماضي ،وتوقيف أمين سر التضامن صور سمير بواب 6
أشهر ،لشتمه الحكام في مباراة فريقه مع «النبي شيت»،
ألقت مباراة التضامن صور مع النجمة أول من أمس ضمن
األسبوع الثاني ،الضوء مجددا ً على أداء الحكام ،خصوصا ً
بعد اتهام النادي الجنوبي لحكم المباراة سامر السيد
قاسم بالمغاالة في تقديره الوقت بدل الضائع بعد إضافته
نحو  11دقيقة على اللقاء ،الذي انتهى بالتعادل  1 – 1بعد
احتساب األخير ركلة جزاء أدرك منها النجمة التعادل 1-
 1في الدقيقة األخيرة من الوقت المحتسب بدل ضائع.
واليوم وجه التضامن صور خطابا ً التحاد الكرة اعترض
فيه على األداء التحكيمي في مباراته مع النجمة ،مطالبا ً
بإعادة النظر في نتيجتها.
وقال «سفير الجنوب» في خطابه إنه قرر «رفع الصوت
عاليا ً منذ اآلن تالفيا ً ألي سيناريو نعتبره مسيئا ً ليس
بحقنا فقط وإنما بحق كرة القدم اللبناية التي تقومون
(االتحاد) أنتم بإدارتها».
وقال النادي« :إن ما حصل خالل مباراة فريقنا أمام
النجمة ،وال سيما لجهة الوقت المحتسب بدال ً من ضائع
( 11دقيقة) ،وركلة الجزاء الوهمية التي جاءت بعد نهاية

عامل

المباراتين ،بتشكيلة مختلطة بين
المنتخبين األول واألول��م��ب��ي ،على
غ���رار ال��ل��ق��اء ال���ودي م��ع ال��ب��رازي��ل
ال��ش��ه��ر ال��م��اض��ي ،وال����ذي انتهى
ب��ال��ت��ع��ادل  .2 - 2وس��ي��ت��وق��ف
ال��دوري المحلي ألسبوعين ،بسبب
انشغال المنتخب بوديتيه مع قطر
والسعودية .وسيعقب المباراة مع
قطر سفر «منتخب األرز» مباشرة إلى
السعودية لخوض اللقاء الودي مع
«األخضر» في  14الجاري.
وهنا قائمة منتخب لبنان:
ل��ح��راس��ة ال��م��رم��ى :الري مهنا
(األن��ص��ار) وعلي السبع (النجمة)

ات من ال

منوع

استدعى م���درب منتخب لبنان
اإليطالي جوزيبي جيانيني مهاجم
النجمة ال��ش��اب محمود سبليني
ل�لال��ت��ح��اق ب��ال��ب��ع��ث��ة المتوجهة
إل��ى ال��دوح��ة اس��ت��ع��دادا ً للعب مع
«العنابي» الخميس ،وذلك بدال ً من
قائد فريقه المخضرم عباس عطوي
المصاب.
وغاب عطوي عن مباراة النجمة
م��ع ال��ت��ض��ام��ن ص���ور ف��ي ال���دوري
اللبناني أول من أمس ،بسبب إصابة
تعرض لها أثناء تدريبات بطل لبنان
ي��وم الخميس ال��م��اض��ي ،ف��ي حين
شارك سبليني في الشوط الثاني من
المباراة التي انتهت بتعادل مخيب
للنجمة في الجنوب اللبناني .1 – 1
من جهة أخ��رى ،أبقى جيانيني
على ال��ح��راس ال��ث�لاث��ة الري مهنا
(األن��ص��ار) وعلي السبع (النجمة)
وداني الحاج (العهد) ،بسبب مشاكل
في الحجوزات وجواز السفر الخاص
بحارس الصفاء مهدي خليل ،ما أدى
إلى صرف النظر عن استدعاء األخير،
الذي تألق بشك ٍل الفت في األسبوعين
األولين من الدوري مع فريقه.
ويستعد منتخب لبنان لخوض
مباراتين وديتين مع قطر والسعودية
في التاسع والرابع عشر من تشرين
األول الجاري.
وس���ي���خ���وض م��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان

اختتام بطولة لبنان للجيت �سكي

الوقت اإلضافي للمباراة ،هو مهزلة تحكيمية فاضحة،
فهذه القرارات التي ال نعلم ما إذا كانت مرتكبة عن عمد أو
جهل ،غيرت نتيجة المباراة بالكامل وحرمت فريقنا فوزا ً
واضحا ً ال غبار عليه».
ووثق التضامن اعتراضه «بما أكدته وسائل اإلعالم
التلفزيونية كافة ،وكاميرات التصوير التي كانت في
الملعب ،والتي أثبتت بما ال يقبل الشك أو التأويل أن حكم
المباراة لم يلتزم ب\الوقت القانوني المحتسب بدال ً من
ضائع ،وأن الحكم قد اخترع ركلة جزاء تتنافى مع أبسط
قواعد اللعبة».
وطلب التضامن إع��ادة النظر بنتيجة المباراة أمام
النجمة ،كون حكمها سامر السيد قاسم «غير نتيجتها كليا ً
بقراراته الجائرة والظالمة ،طالبين منكم في الوقت عينه
اتخاذ العقوبات التأديبية الالزمة بحق الحكمين حسام
المقدم وسامر السيد قاسم لما ارتكباه من أخطاء وهفوات
تحكيمية».
وكان رئيس نادي األنصار نبيل بدر اعترض بشدة على
أداء الحكام في مباراة فريقه مع األخاء ( 2 – 3لألنصار) إذ
لفت األنظار أكثر من مرة في المقصورة الرئيسية لملعب
بيروت البلدي ،بانتقاداته العنيفة ألداء الحكم هادي
سالمة ،ال��ذي احتسب ركلة ج��زاء مشكوك في صحتها
لألخاء وطرد مدافع األنصار البرازيلي راموس.

{ يشعر سيرجيو راموس مدافع منتخب إسبانيا بالتفاؤل بشأن
قدرته على اللحاق بمباراتي بالده في التصفيات المؤهلة لبطولة
أوروبا  2016لكرة القدم أمام سلوفاكيا ولوكسمبورغ بعد إصابته مع
ريال مدريد أول من أمس.
وقال راموس للصحافيين بعد وصوله إلى مقر معسكر منتخب
إسبانيا أم��س« :أن��ا متفائل بشأن نتائج الفحوص الطبية .أريد
المشاركة في أي شيء مع المنتخب الوطني».
وسيلعب راموس في التشكيلة األساسية كقلب دفاع إذا تعافى في
الوقت المناسب للعب مع منتخب إسبانيا الذي استهل مشواره في
التصفيات األوروبية بالفوز  1-5على مقدونيا بالمجموعة الثالثة.
وضمت تشكيلة المدرب فيسنتي ديل بوسكي اثنين من الوجوه
الجديدة هما المهاجم رودريغو الذي يلعب في بلنسية على سبيل
اإلع��ارة من بنفيكا وخ��وان برنات الظهير األيسر لبايرن ميونيخ.
وقال رودريغو المولود في البرازيل والذي سبق أن اللعب في ريال
مدريد ومنتخب إسبانيا على مستوى الشباب ،إنه مصمم على استغالل
فرصة تمثيل المنتخب اإلسباني .وأضاف الالعب الذي يرتبط بعالقة
قرابة مع تياغو الكانتارا العب وسط بايرن ومنتخب إسبانيا« :كلنا
نعرف مدى صعوبة اللعب هنا .إسبانيا من أفضل منتخبات العالم إن
لم تكن األفضل وليس من السهل االنضمام للتشكيلة».

�سخرية من «خناقة» فينغر ومورينيو
س��خ��رت صحيفة «دي��ل��ي ميل»
اإلنكليزية ،من االشتباك الذى اندلع
أول من أمس بين البرتغالي جوزيه
مورينيو المدير الفني لتشيلسي
والفرنسي آرسين فينغر المدير الفني
آلرسنال ،خالل المباراة التي جمعت
الفريقين وانتهت لمصلحة «البلوز»
بثنائية نظيفة ض��م��ن منافسات
الجولة السابعة من «البريميرليغ».
وأش���ارت الصحيفة إل��ى أن مواقع
التواصل االجتماعي تناولت الشجار
بطرق كوميدية وركبت صور فينغر
ومورينيو على مصارعين ومالكمين.

{ ذكرت الصحافة اإليطالية أمس أن سائق الفورموال وان السابق
أندريا دي تشيزاريس ( 55سنة) لقي مصرعه في حادث األحد ،بعدما
اصطدمت دراجته النارية بسياج أمني على مشارف العاصمة روما.
وأشارت صحيفة «الغازيتا ديلو سبورت» إلى أن دي تشيزاريس
الذي شارك في الفورموال وان من  1980إلى  1994مع فرق ألفا روميو
وماكالرين وجوردان ،فقد السيطرة على دراجته على مشارف روما
فاصطدمت بالسياج األمني.
وشارك دى تشيزاريس في  208سباقات في الفورموال من دون
أن يفوز بأي سباق ،وكانت أفضل نتائجه المركز الثاني مرتين عام
 1983مع فريق الفار روميو في جائزتي ألمانيا وجنوب أفريقيا.

اختتم االتحاد اللبناني للمحركات
المائية بطولة لبنان الرسمية في
الجيت سكي ل��ل��دراج��ات المائية
لموسم  ،2014وقد أقيمت المرحلتان
النهائيتان الثانية والثالثة في
المنتجع ال��س��ي��اح��ي «س���ي فلو»
(ج��ب��ي��ل) وب��م��ش��ارك��ة أرب��ع��ة عشر
متسابقا ً وك���ان التنافس ش��دي��دا ً
وبشكل مثير بهدف إح��راز لقب فئة
الـ»أوبن» وبحضور جماهيري كبير
تابع السباقي من لحظة انطالقتهما
حتى نهايتهما وفي ظل طقس صاف
وجميل.
وأق��ي��م ال��س��ب��اق��ان ض��م��ن عامل
السالمة العامة وبحسب القوانين
الدولية المتبعة من الـ .UIM
وقد جاءت نتائج السباق الثاني
ب��ح��ل��ول أرت����ور أس���ود أوال ً بوقت
 1.34.93دقيقة والثاني توفيق

زي��ادة بوقت  1.35.55د والثالث
بوب ديب بوقت  1.39.24د ،وفي
السباق الثالث حل أول توفيق زيادة
في المركز األول بوقت  1.39.40د،
ثاني ايلي كنعان ثانيا ً بـ 1.41.13د
وثالثا ً طوني انجليل بـ .1.43.35
أش���رف ع��ل��ى السباقين رئيس
االتحاد الكومودور إدمون شاغوري
واألمين العام ربيع سالم ورئيس
الهيئة التنظيمية كميل شمعون
واللجان العاملة باالتحاد برئاسة
رئيس اللجنة الفنية أسعد نعمة
ولجان البروتوكول واألمن واإلعالم
بالتعاون م��ع أص��ح��اب الشركات
المشاركة في السباق هادي نخول
(ب���ي آر ب��ي س��ي��دو) وع��ب��د دب��وس
(ي��ام��اه��ا) ورام����ي ص��ق��ر (ش��رك��ة
كوازاكي) وبمواكبة الجيش اللبناني
والصليب األحمر اللبناني والدفاع

المدني.
وف��ور نهاية السباق توج رئيس
االتحاد واألعضاء وصاحب منتجع
«س��ي  -ف��ل��و» إي��ل��ي مطر الفائزين
بالكؤوس والميداليات وأقيم حفل
تكريمي على شرف الحضور.
ويقام الحقا ً الحفل النهائي لتوزيع
الجوائز وال��دروع على األبطال وكل
من ساعد وساهم في إنجاح البطولة
خالل حفل عشاء تكريمي يعلن الحقا ً
برعاية وح��ض��ور وزي���ري الشباب
وال��ري��اض��ة العميد ع��ب��د المطلب
الحناوي والسياحة ميشال فرعون
ورئ��ي��س لجنة الشباب والرياضة
ف��ي البرلمان النائب سيمون أبي
رم��ي��ا ورئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة األول��م��ب��ي��ة
اللبنانية جان همام واألعضاء وكبار
الشخصيات باإلضافة إل��ى رج��ال
الصحافة واإلعالم.

بالتيني يغير ر�أيه ويعيد ال�ساعة الفاخرة
قرر الفرنسي ميشيل بالتيني رئيس االتحاد األوروبي
لكرة القدم (يويفا) إعادة الساعة الفاخرة التي حصل عليها
كهدية خالل بطولة كأس العالم التي أقيمت بالبرازيل،
بحسب ما ذكرت تقارير إخبارية ألمانية أمس.
ونقلت صحيفة «دي فيلت» األلمانية تصريحات المدير
اإلعالمي في (يويفا) بيدرو بينتو التي أكد فيها أن بالتيني
يعتقد اآلن أن األمر قد أغلق تماماً.
وكان بالتيني قد صرح الشهر الماضي بأنه ال يعتزم
إعادة الساعة ،التي قدمت كهدية إلى جميع أعضاء اللجنة
التنفيذية باالتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،باإلضافة
إلى مسؤولين آخرين من قبل اتحاد كرة القدم البرازيلي.
وينوي بالتيني ،وهو أحد أعضاء اللجنة التنفيذية

بـ(فيفا) ،التبرع بقيمة الساعة التي تبلغ  26ألف دوالر
لألعمال الخيرية.
وكان محققو لجنة األخالق باالتحاد الدولي للعبة قد
طالبوا المسؤولين بإعادة الساعات التي حصلوا عليها أو
مواجهة إجراءات تأديبية.
ووزع اتحاد الكرة البرازيلي  65حقيبة هدايا ،تتضمن
كل واح��دة منها ساعة فاخرة ،على  28عضوا ً باللجنة
التنفيذية للفيفا ،إضافة إلى ممثلين عن  32دولة شاركة
في المونديال ،وممثلين عن ال��دول العشر األعضاء في
اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية (كونميبول).
وذكرت غرفة التحقيق بلجنة األخالق التابعة للفيفا أنه
تنبغي إعادة الساعات قبل يوم  24تشرين األول الجاري.

ديكوفيت�ش وويليامز يحتفظان ب�صدارة الت�صنيف العالمي
احتفظ نجم التنس الصربي نوفاك ديكوفيتش بصدارة
التصنيف العالمى للتنس ال��ص��ادر أم��س ،بينما جاء
اإلسباني رفائيل نادال في المركز الثاني وصيفاً.
ووفقا ً للموقع الرسمي لالتحاد الدولي للعبة جاء
السويسري روجيه فيدرر في المركز الثالث والسويسرى
ستانيسالس فافرينكا في المركز الرابع واإلسباني ديفيد
فيرير في المركز الخامس والياباني كي نيشيكوري فى
المركز السادس والتشيكي توماس بيريديتش في المركز
السابع والكندي ميلوس راونيتش في المركز الثامن
والكرواتي مارين سيليتش في المركز التاسع والبلغاري
جريجور ديميتروف في المركز العاشر.

المركز الرابع ،واحتفظت الصينية لي نا بالمركز الخامس
فيما تقدمت الكندية أوجينى بوشار إلى المركز السادس،
فيما تراجعت البولندية أنيسكا رادفانسكا إلى المركز
السابع .وتقدمت الصربية آنا إيفانوفيتش إلى المركز
الثامن وجاءت الدنمركية كارولين وزنياكيفي في المركز
التاسع واأللمانية إنجليكه كيربر في المركز العاشر.

التصنيف النسائي

احتلت ماريا شارابوفا العبة التنس الروسية المركز
الثاني في التصنيف العالمي للعبة الصادر أمس ،وذلك
بعد فوزها بلقب بطولة الصين المفتوحة التي اختتمت
أخيراً ،لتتقدم بذلك مركزين.
ووفقا ً للموقع الرسمي للعبة احتفظت األميركية سيرينا
ويليامز بالصدارة ،فيما جاءت الرومانية سيمونا هاليب
في المركز الثالث بينما احتلت التشيكية بترا كيفيتوفا

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1احد شوارع باريس بين الكونكورد وقصر النصر
2 .2اداة تنبيه ،نسجن ،أدوات حادة تستعمل للحياكة
3 .3عائلة رسام فرنسي راحل ،يكتب التاريخ
4 .4متشابهان ،أول اقاويل ،يأنسان
5 .5شاعر مسرحي إنكليزي راحل
6 .6تصوني ،قطع ،مدينة يمنية
7 .7فرد ،مدينة إيطالية ،حرف نصب
8 .8أطلب منكم أن تأكلوا عندي ،أدري باألمر
9 .9ينتسب إلى اإلنسان ،حلّت
1010نبسط ،والد (بالعامية) ،تكاتب
1111البنادق ،أنت (باألجنبية)
1212يرقدا ،يخاف منكم

1 .1مدينة كندية عاصمة جزيرة برنس ادوارد
2 .2رئيس لبناني أسبق ،جزيرة بريطانية
3 .3نصوت من األلم ،بحر ،منصفا ً
4 .4بلدة روسية ،مدينة إيرانية
5 .5يجادل ،إربحوا
6 .6مدينة إيرانية ،بلدة لبنانية
7 .7نعم (باألجنبية) ،يشتما ،سقي
8 .8أكبر موسيقيي األندلس ،شاهدتيه
9 .9القلم ،جاوبا
1010من أهم جامعات أميركا وأقدمها ،ص ّرا
1111غطا في النوم ،دولة أميركية
1212جوهر ،نشتم ،تعتب على

Dracula Untold
فيلم رعب بطولة لوك إيفانز
م��ن اخ� ��راج غ� ��اري ش� ��ور .مدة
ال �ع��رض  92دق �ي �ق��ة،ABC( .
الس ساليناس ،سينما سيتي،
امبير ،فوكس).
Gone Girl
فيلم دراما بطولة روساموند
بيك م��ن اخ ��راج داي �ف��د فينشر.
مدة العرض  19دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،امبير ،فوكس).

Maya the Bee Movie
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
ن ��واه ت��اي�ل��ر م��ن اخ� ��راج أليكس
س �ت��ادرم��ان .م��دة ال �ع��رض 79
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
امبير ،سينمال ،فوكس).
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،254678193 ،813294756
،391842675 ،679153842
،562317984 ،748965231
،436781529 ،185429367
927536418

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ه���واري بومدين  ) 2واد
مدني ،ينعي  ) 3نده ،ليمون ،ام )4
دي��اري ،بستان  ) 5وز ،يامال ،بدا
 )6رمما ،ادما ،كل  ) 7الدلو ،لهما

 )8سني ،ايناري  ) 9االرز ،ليالي
 ) 10ابري ،يدان ،يس  ) 11مل،
دوالي ،ان  ) 12نسوان ،تميالن.
عموديا:
 ) 1هوندوراس ،امن  ) 2وادي
زم ،نابلس  ) 3اده���ا ،مايلر ) 4

رم ،ري���ال ،اي���دا  ) 5ي��دل��ي��ا ،دار،
ون  ) 6بني ،ماليزيا  ) 7ويمبلدون،
دل�����ت  ) 8وس�������ام ،االي������م ) 9
دينت ،الرين  ) 10ي��ن ،اب ،هيا،
ال  ) 11نعاندكم ،لينا  ) 12يم،
االنيس.

 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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Rio I Love You
فيلم درام ��ا بطولة جاسون
اس��اك��س م��ن اخ� ��راج فيسينت
ام� ��وري� ��م .م� ��دة ال� �ع ��رض 100
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
غاالكسي ،سينمال ،فوكس).

الجزيرة 2
فيلم دراما بطولة احمد السقا
من اخراج شريف عارف وعمر
رش � ��دي ح ��ام ��د .م� ��دة ال �ع��رض
 100دق�ي�ق��ة( .سينما سيتي،
كونكورد ،غاالكسي ،فوكس).

مراتي وزوجتي
فيلم ك��وم�ي��دي ب�ط��ول��ة رامز
جالل من اخ��راج معتز التوني.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
(كونكورد ،فوكس).

