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ات من ال

فوز ال�صفاء والغازية وطرابل�س
وخ�سارة العهد �أمام الأخاء

أُجريت أول من أمس  5مباريات
ودي����ة ،ف��ي إط���ار م��ح��اف��ظ��ة ال��ف��رق
اللبنانية على جاهزية العبيها،
خ�لال استراحة ال���دوري لمناسبة
خوض المنتخب الوطني مباراتين
وديتين ،األولى أمام قطر أسفرت عن
فوز «العنابي» في الدوحة  – 5صفر،
ويلعب المنتخب مباراته المقبلة أمام
السعودية غدا ً في جدة.
وفاز الصفاء على شباب الساحل
 ،1 – 2وسجل للصفاء حسن هزيمة
( )14مستغالً خطأ دفاعيا ً ،0 – 1
بينما عزز محمد حمود ( )57تقدم
األص��ف��ر ب��ك��رة إل��ى المقص األيمن
من ركلة جزاء تسبب بها الحارس
ع��ي��س��ى دح���وي���ش ب��إع��اق��ت��ه عبد
الرحمن ع��ك��اري داخ��ل المنطقة 2

– صفر .وقلص علي غليوم ()61
النتيجة للساحل  2 - 1بكرة من
خارج المنطقة إثر تمريرة من وسيم
عبد الهادي.
وف��از الشباب ال��غ��ازي��ة متصدر
ال��دوري على منتخب الجيش – 5
 4على ملعب األول ،وسجل للفائز
ع��ب��دو ال��ل��ه كانوتيه ( )4وحسن
دنش ،وللجيش محمد الحركة ()2
وحسن درويش وسامح حالل.
وتعادل األنصار والراسينغ سلبا ً
على ملعب األول ،ضمن استعداد
األخضر لمواجه السالم في الجولة
الثالثة ،إذ يواجه الراسينغ األخاء
األهلي.
وفاز طرابلس على السالم زغرتا
 2 – 4على ملعب طرابلس البلدي

{ ق��ررت رابطة اإلع�لام األوروب��ي��ة تقديم جائزة ه��داف ال��دوري
األوروبي مناصفة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو واألوراغوياني
لويس سواريز في برشلونة بعد غد األربعاء ،ورفض رونالدو ذلك
بحسب صحيفة «الموندو ديبورتيفو الكتالونية».
وقال موقع «انترناسيونال بيزنيس تايم»« :إن هداف ريال مدريد
اإلسباني ال يريد تسلم جائزته في برشلونة ،وإنما يريد أن يكون
االحتفال في مدريد».
وسجل رونالدو  31هدفا ً في الدوري اإلسباني الموسم الماضي
وهو عدد األهداف نفسه التي سجلها سواريز مع ليفربول في الدوري
اإلنكليزي قبل أن ينتقل إلى برشلونة هذا الموسم مقابل  88مليون
يورو.
ونجح سواريز في كسر الرقم القياسي ألفضل هداف للبريميير ليغ
في موسم واحد عندما تفوق على رقم روبي فاولر ( 28هدفا ً في موسم
.)19956-1995
وقرر المنظمون أن يُسلّم سواريز جائزته األربعاء المقبل ،على أن
يتسلم رونالدو جائزته في احتفال منفصل في تشرين الثاني المقبل.
ومعلوم أن رونالدو أحرز جائزة الحذاء الذهبي في الدوري االسباني
للمرة الثالثة في  5مواسم ،بينما هي المرة األولى وربما تكون األخيرة
التي يتوج بها سواريز بلقب هداف الدوري اإلنكليزي بعد رحيله عن
المسابقة األقوى في العالم.

وسجل للفائز مصطفى القصعة ()3
وأحمد ياسين.
وخسر العهد على ملعبه أم��ام
األخ���اء األه��ل��ي  3 – 2ف��ي م��ب��اراة
شهدت ع��ودة قلب ال��دف��اع الدولي
حسن ضاهر إلى صفوف العهد بعد
شفائه من اإلصابة .وسجل للعهد
اإليفواري ريمي أديكو وأحمد زريق،
ولألخاء البرازيلي جوزيل (.)3
وعلى رغ��م خسارة فريقه أبدى
مدرب العهد محمود حمود ارتياحه
ألج���واء الفريق بعد ع��ودة ضاهر
واستعادة أحمد زري��ق لجاهزيته.
وقال حمود إن فريقه بات مستعدا ً
لمواجهة الشباب الغازية المتصدر
ف��ي ال��ج��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة ،ف��ي م��ب��اراة
مرتقبة.

{ تقدمت السلطات المغربية بطلب رسمي باسم الحكومة المغربية
من الكونفدرالية األفريقية لكرة القدم تأجيل تنظيم كأس أفريقيا لألمم
إلى تاريخ غير مسمى ،وذلك بسبب انتشار فيروس «إيبوال» القاتل
وذلك بناء على ق��رارات وزارة الصحة المغربية التي تؤكد ضرورة
تفادي التجمعات البشرية الضخمة .
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة المغربية في بيان نشرته على
موقعها الرسمي ،أنها ستطلب من عيسى حياتو رئيس الكاف تأجيل
النسخة  30من منافسة كأس أمم أفريقيا ،وقررت الوزارة إرسال وفد
رسمي إلى مقر الكاف لمقابلة عيسى حياتو خالل األسبوع المقبل،
وتقديم طلب بخصوص رغبة المغرب في تأجيل منافسات كأس أمم
أفريقيا ودراسة اإلجراءات العملية لهذا التأجيل .
والجدير بالذكر أن ذل��ك سيؤثر سلبا ً في األن��دي��ة ،وخصوصا ً
األوروبية التي ستكون في مأزق كبير ،إذ ستفتقر لخدمات أبرز العبيها
باعتبار أنها تضم في صفوفها خيرة العبي القارة السمراء.
{ تفوق نيمار على ميسي وقاد البرازيل إلى الفوز على األرجنتين،
بينما أضاع ليونيل ميسي ركلة جزاء .وعادت البرازيل للتعافي دفاعيا ً
تحت قيادة المدرب العائد دونغا بفوز معنوي مهم بثنائية نظيفة على
غريمتها اللدودة األرجنتين في مباراة ودية لكرة القدم استضافتها
بكين أول من أمس.
وأحرز دييغو تارديلي مهاجم أتليتيكو مينيرو هدفا ً في كل شوط في
أول مرة يسجل فيها للبرازيل ليحقق دونغا انتصاره الثالث وبشباك
نظيفة منذ عودته لقيادة الفريق عقب الخروج المخيب من كأس العالم
في تموز الماضي.

مواجهات قوية للفرق العربية
في ت�صفيات �أمم �أفريقيا 2015
يحل المنتخب التونسي لكرة القدم
ضيفا ً على نظيره السنغالي في قمة
مباريات المجموعة السابعة المؤهلة
لنهائيات كأس األمم األفريقية لكرة
القدم المقبلة في المغرب ،والتي تضم
أيضا ً منتخبي مصر وبتسوانا.
يتقاسم المنتخبان التونسي
والسنغالي صدارة المجموعة برصيد
ست نقاط لكل منهما ،قبل مواجهتهما
سويا ً في المرحلة الثالثة .ويسعى
كل فريق لتحقيق الفوز لقطع خطوة
كبيرة نحو التأهل إلى النهائيات.
تعول تونس كثيرا ً على عدد من
نجومها المحترفين ف��ي ال��خ��ارج
لتحقيق ال��ف��وز ف��ي ال��ل��ق��اء ال��ذي
تستضيفه العاصمة السنغالية
داكار ،أو  -على أقل تقدير  -العودة
بنقطة التعادل ،وذلك قبل اللقاء اآلخر
الذي يجمع الفريقين األسبوع المقبل
في رادس في تونس.
غ��ي��ر أن ال��م��ه��م��ة ال��ت��ون��س��ي��ة ال
تبدو سهلة ،فالمنتخب السنغالي
يعتمد على عوامل عدة مثل األرض
وال��ج��م��ه��ور ،إض��اف��ة إل��ى ع��دد كبير
من الالعبين المحترفين في األندية
األوروب��ي��ة أب��رزه��م بابيس سيسيه
العب نادي نيوكاسل اإلنكليزي.

الماضية .ويمثل اللقاء أهمية كبرى
لكال الفريقين ،فكالهما لم يحقق أي
ف��وز حتى اآلن في المجموعة التي
تضم أيضا ً منتخبي الكونغو وجنوب
أفريقيا.
ال��م��ن��ت��خ��ب ال���س���ودان���ي ي��ت��ذي��ل
المجموعة بعد تعرضه لهزيمتين
متتاليتين ،ولذا فهو يسعى الستغالل
عاملي األرض والجمهور لمصلحته
ومحاولة تحقيق االنتصار األول له
في المجموعة.
لكن المنتخب النيجيري هو اآلخر
يسعى لتحسين نتائج أول لقاءين له
في المجموعة ،حيث لم يحصد سوى
نقطة واحدة حتى اآلن.
الجزائر ومسيرة العروض الطيبة
ويبدو المنتخب الجزائري إلى اآلن
صاحب الوضع األفضل في الفرق
العربية من حيث النتائج والعروض،

عامل

منوع

الأندية اللبنانية في مباريات ودية

ماركيز يحتفظ بلقبه بط ًال للعالم

حيث يحل ضيفا ً على ماالوي في ثالث
مراحل منافسات المجموعة الثانية.
ويتصدر منتخب الجزائر المجموعة
برصيد ست نقاط بعد تحقيقه فوزين
مستحقين على كل من إثيوبيا ومالي.
ويسعى لعبور ذلك اللقاء كي يضمن
مبكرا ً صعوده إلى النهائيات.
منتخب الجزائر يضع آماال ً كبيرة
على نجومه المحترفين في أوروب��ا،
وفي مقدمهم إسالم سليماني وياسين
إبراهيمي.
ونجح منتخب الجزائر في ترك
انطباع جيد في بطولة كأس العالم
األخ��ي��رة ف��ي ال��ب��رازي��ل بعد أن كان
الممثل العربي الوحيد ،ونجح في
الصعود إل��ى ال���دور الثاني ،وودع
البطولة بصعوبة أمام بطل المسابقة
المنتخب األلماني.

{ سخر الظاهرة البرازيلية رونالدو من هزيمة المنتخب األرجنتيني
على يد منتخب بالده بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي جمعت
بين الفريقين أول من أمس في العاصمة الصينية بكين.
«أخبريني بما تشعرين» ،كانت تلك هي العبارة التي كتبها الهداف
التاريخي الثاني لبطوالت كأس العالم على صفحته الشخصية
على موقع التواصل االجتماعي «تويتر» ،في إش��ارة إلى األغنية
الشهيرة التي كانت تؤديها الجماهير األرجنتينية لتسخر من نظيرتها
البرازيلية خالل المونديال األخير.
وأعرب رونالدو العب ميالن وريال مدريد وبرشلونة السابق عن
سعادته باالنتصار الجديد الذي حققه منتخب البرازيل على المنتخب
األرجنتيني بفضل الهدفين اللذين أحرزهما نجم اللقاء دييجو تارديلي
في الدقيقتين  27و ،63قائالً« :لقد كان انتصارا ً رائعا ً للبرازيل».
وأشار رونالدو إلى دخول زميله القديم روبينيو إلى ملعب المباراة
قبل نهايتها بدقيقة واحدة قائالً« :إنه شيء مؤلم دخول الملعب وقت
نهاية المباراة ...لقد حدث هذا معي أيضاً».
{ اختير الفرنسي رينو الفييني حامل الرقم العالمي في مسابقة
القفز بالزانة داخل القاعة رياضي العام (ألعاب قوى) في أوروبا
لموسم  2014في حفل توزيع جوائز المضامير الذهبية الذي نظمه
االتحاد األوروبي أللعاب القوى في باكو أذربيجان أول من أمس.
وكان الفييني  28سنة ،المتوج بالذهبية األولمبية  2012حقق هذا
العام ثالث لقب أوروبي على التوالي ،إضافة إلى تحقيقه رقما ً عالميا ً
جديدا ً في دونيتسك شباط الماضي داخ��ل القاعة ،تخطى به رقم
األسطورة السابق األوكراني سيرغي بوبكا.
وحل ثانيا ً العب الوثب العالي األوكراني بوغدان بوندارنكو وثالثا ً
العداء البريطاني مو فرح.
وفي فئة السيدات ،نالت الهولندية داني تشيبرز ( 22سنة) جائزة
أفضل رياضية أوروبية وهي التي حققت في بطولة أوروبا في زيوريخ
لقبي السبرنت  100و 200متر ،علما ً أنها متخصصة أصالً في رياضة
السباعية.
وحلت ثانية البولندية أنيتا فلودارتشيك العبة رمي المطرقة وثالثة
اإلسبانية روث بيتيا العبة الوثب العالي.

السودان في مواجهة
حامل اللقب

ويستضيف المنتخب السوداني
 في ثالث مراحل المجموعة األولىم��ن التصفيات  -نظيره المنتخب
ال��ن��ي��ج��ي��ري ح��ام��ل ل��ق��ب البطولة

ض��م��ن اإلس��ب��ان��ي م���ارك ماركيز
االحتفاظ بلقب بطل فئة موتو جي
بي بحلوله ثانيا ً في جائزة اليابان
الكبرى ،المرحلة الخامسة عشرة
م��ن  18مرحلة ف��ي بطولة العالم
للدراجات النارية أم��س على حلبة
موتيغي ( 150كلم شمال طوكيو).
وأحرز اإلسباني خورخي لورنزو
(ياماها) بطل عامي  2010و،2012
المركز األول أمام ماركيز (هوندا) الذي
رفع رصيده إلى  312نقطة وابتعد
بفارق  82نقطة من كل من الروسي
فالنتيو روس���ي واإلس��ب��ان��ي دان��ي
بدروسا اللذين ج��اءا في المركزين
الثالث والرابع على التوالي ،في حين
لن يحصل الفائز في المراحل الثالث
األخيرة إال على  75نقطة.
وحافظ «الدكتور» روس��ي ،بطل
العالم في الفئات الثالث م� ّرات عدّة
وصاحب أفضل انطالقة في السباق،
على الطليعة في اللفات األربع األولى
قبل أن ينتزعها لورنزو وينهي السباق

في المركز األول.
وق��ط��ع ل��ورن��زو ال��م��س��اف��ة بزمن
 42.21.259دقيقة بفارق 1.638
ثانية أمام ماركيز ،الفائز هذا الموسم
في  11سباقا ً من أصل  15حتى اآلن،
والذي تم ّكن بدوره من تجاوز سائقي
دوكاتي اإليطاليين أندريا يانوني
وأندريا دوفيتسيوزو ثم انتزاع المركز
الثالث من بدروسا ،وأخيرا ً المركز
الثاني من روسي.
واللقب ه��و الثاني لماركيز في
هذه الفئة والرابع في مسيرته بعد
تتويجه بطالً لفئة موتو  2عام 2012
ولفئة  125سم مكعب عام .2010
ترتيب الخمسة األوائ���ل ف��ي فئة
موتو جي بي:
1ـ اإلس��ب��ان��ي خ��ورخ��ي ل��ورن��زو
(ياماها)  42.21.259دقيقة.
2ـ اإلسباني مارك ماركيز (هوندا)
بفارق  1.638ثانية.
3ـ اإلي��ط��ال��ي ف��ال��ن��ت��ي��و روس���ي
(ياماها) بفارق  2.602ث.

4ـ اإلسباني داني بدروسا (هوندا)
بفارق  3.157ث.
5ـ اإليطالي أندريا دوفيتسيوزو
(دوكاتي) بفارق  14.353ث.
ترتيب بطولة العالم:
1ـ ماركيز  312نقطة.
2ـ بدروسا .230
3ـ روسي .230
4ـ لورنزو .227
5ـ دوفيتسيوزو .153

فيدرر ينال اللقب في دورة �شنغهاي
أح��رز السويسري روجيه فيدرر
ال��م��ص��ن��ف ث��ال��ث �ا ً ل��ق��ب ب��ط��ل دورة
شنغهاي الصينية ال��دول��ي��ة لكرة
ال��م��ض��رب ،ثامن دورات الماسترز
( 1000نقطة) البالغة جوائزها
نحو  6.5مليون دوالر ،بفوزه على
الفرنسي جيل سيمون بصعوبة 6-7
( )6-8و )2-7( 6-7في المباراة
النهائية أمس.
وال��ل��ق��ب ه��و ال��ث��ال��ث وال��ع��ش��رون
ف��ي دورات الماسترز لفيدرر (33
سنة) والحادي والثمانون ( 17منها
ف��ي ال��ب��ط��والت األرب���ع ال��ك��ب��رى) في
 122مباراة نهائية خالل مسيرته
االحترافية الطويلة.
وك���ان ف��ي��درر ق��د أق��ص��ى غريمه

ال��ص��رب��ي ن���وف���اك دج��وك��وف��ي��ت��ش
المصنف أوال ً عالميا ً من الدور نصف
النهائي أول من أم��س بفوزه عليه
 4-6و 4-6وض��م��ن االن��ت��ق��ال إلى
المركز الثاني في التصنيف العالمي
الجديد ال��ذي سيصدر اليوم خلف
دجوكوفيتش على حساب اإلسباني
راف��اي��ل ن���ادال ال��ذي سقط عند أول
حاجز وخرج من الدور الثاني.
وكرر فيدرر أول من أمس ما فعله
في نصف نهائي هذه الدورة بالذات
ع��ام  ،2010ووض���ع بالتالي ح��دا ً
النتصارات دجوكوفيش الذي حقق
بعد تلك الهزيمة  28ف��وزا ً متتاليا ً
على المالعب الصينية حيث توج
األحد الماضي بطالً لدورة بكين للمرة

الخامسة ف��ي  5مشاركات إضافة
إلى ف��وزه في شنغهاي في العامين
الماضيين.

هاملتون يت ّوج بال�سباق الرو�سي �أمام روزبيرغ وبوتا�س
ت ّوج السائق البريطاني لويس هاملتون بسباق الجائزة الكبرى الروسي
أمام كل من األلماني نيكو روزبيرغ والفنلندي فالتيري بوتاس ،محققا ً بذلك
فوزه التاسع خالل العام الحالي في الجولة السادسة عشرة من بطولة العالم
لسباقات الفورموال .1
وهذا السباق األول للفورموال  1في روسيا ،حيث تعتبر الحلبة جديدة بالكامل
على السائقين المشاركين في البطولة جميعاً ،ويتبقى  3سباقات على نهاية
الموسم تقام خالل الشهر المقبل في أميركا والبرازيل وأبو ظبي على الترتيب.
وانطلق متصدر البطولة سائق مرسيدس البريطاني األسمر لويس هاملتون
من خط التسابق األول بعد تصدره الترتيب في التجارب الح ّرة.
وانسحب سائق ماروسيا البريطاني ماكس شيلتون من السباق الروسي
بعد خلل فني في سيارته.
واحتل الفنلندي فالتيري المركز الثالث مع وليامز في سباق حضره الرئيس
الروسي فالديمير بوتين وأقيم في منتجع سوتشي الذي استضاف األلعاب
األولمبية الشتوية هذا العام.

الأميركية ري�سك تفوز ب�أول �ألقابها في بطوالت المحترفات
فازت األميركية أليسون ريسك بأول لقب لها في بطوالت اتحاد الالعبات
المحترفات بعد تفوقها على السويسرية بليندا بنشيتش في نهائي بطولة
تيانجين المفتوحة للتنس أمس.
وتغلبت ريسك البالغة من العمر  24سنة على منافستها بنشيتش التي
بلغت دور الثمانية في أميركا المفتوحة بفضل ضربات إرسالها القوية
لتحقق الفوز بنتيجة  3-6و.4-6
وقالت الالعبة المصنفة  62عالميا ً بعد فوزها على منافستها الصاعدة
البالغة من العمر  17سنة التي كانت تسعى أيضا ً للفوز بأول ألقابها في
بطوالت المحترفات« :الفوز بأول القابي إنجاز كبير ».وتابعت« :جئت إلى
هنا بمفردي ،وهو ما جعل هذا اللقب يحمل مذاقا ً خاصا ً حيث أكد قدرتي على
تحقيق إنجازات بمفردي .أتمنى مواصلة هذا األداء».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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1 .1من الشعراء المخضرمين إشتهر بقصيدته الالمية
ومطلعها «ب��ان��ت س��ع��اد فقلبي ال��ي��وم مبتول»،
للتفسير
2 .2بحيرة في شمال فنلندا ،بلدة لبنانية
ّ 3 .3
دق وسحق ،ندعمه ،حيوان مفترس
4 .4مدينة أوكرانية ،صوت حزين
5 .5سحر ،قنوط ،نهر بين كولومبيا وفنزويال
6 .6جوهر ،معبود مصري ،متشابهان
7 .7عائلة رسام فرنسي راحل ،عاصمة أميركية
8 .8يبس الخبز ،جزيرة بريطانية ،أشار باليد
9 .9يجلس برفقة ،جمعت عن األرض
1010وبّخ ،تداوي ،أحد الوالدين
1111المنازل ،نهر في سيبيريا
1212وهبا ،مدينة إيطالية

1 .1والية أميركية
2 .2بلدة لبنانية ،يأسران
3 .3من الحبوب ،عاصمة أوروبية ،مدينة لبنانية
4 .4ظهرت من بعيد ،عائلة مارشال ألماني راح��ل لقب
بثعلب الصحراء ،حرف أبجدي مخفف
5 .5كاتب سرياني يعرف باألبرص ،جدتي (بالعامية)
6 .6ن ّمق ،أفتل الحبل ،سنة
7 .7وطأت على ،العسل
8 .8يضع شيئا ً مقابل المال ،من الحشرات
9 .9سقي ،يزيل األثر ،يحترما
1010خالف باقي ،إله كنعاني ،عملة آسيوية
1111ذئب ،ترقد ،كبير آلهة السومريين واآلشوريين
1212يأسفان ،جزيرة إيطالية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،851647293 ،364289175
،532768419
،279531864
،498123756
،617495382
،745912638
،186354927
923876541

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ج��دي��دة م��رج��ع��ي��ون ) 2
رزانة ،اسدل ،ار ) 3راقبتم ،لميتم
 ) 4واساني ،كرم  ) 5التلم ،اهمال
 ) 6لي ،تعود ،نتوب  ) 7بواب،

اتراب  ) 8لن،ابتها ،نسب  ) 9انير،
منام  ) 10طابة ،لوار ،ام  ) 11مر،
اول ،دانت  ) 12اليمن ،دلعت.
عموديا:
 ) 1ج��ورة البلوط  ) 2دق��ا،
ليون ،امل  ) 3ياقوت ،ابري ) 4

درب التبانة  ) 5تسمع ،بي ،ان
 ) 6ماما ،واترلو  ) 7رس ،نادته،
ول��د  ) 8جدليه ،رام��ا  ) 9علم،
منا ،ن��ردع  ) 10يكاتبنا ،ات 11
) واترلو ،سمان  ) 12نرمم ،باب،
متن.

 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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Annabella
ف��ي��ل��م رع���ب ب��ط��ول��ة ان��اب��ي�لا
واليس من اخراج جون ليونيت.
مدة العرض  98دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

Dracula Untold
فيلم رعب بطولة لوك إيفانز من
اخراج غاري شور .مدة العرض 92
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سينما سيتي ،امبير ،فوكس).

Gone Girl
فيلم درام��ا بطولة روساموند
بيك من اخراج دايفد فينشر .مدة
ال��ع��رض  149دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،امبير ،فوكس).

Maya the Bee Movie
فيلم ت��ص��وي��ري بطولة ن��واه
تايلر من اخراج أليكس ستادرمان.
مدة العرض  79دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،امبير ،سينمال،
فوكس).

Rio I Love You
فيلم درام���ا بطولة جاسون
اس��اك��س م��ن اخ����راج فيسينت
اموريم .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCسينما سيتي ،غاالكسي،
سينمال ،فوكس).

الجزيرة 2
فيلم درام��ا بطولة احمد السقا
م��ن اخ���راج شريف ع��ارف وعمر
رش��دي حامد .مدة العرض 100
دقيقة( .سينما سيتي ،كونكورد،
غاالكسي ،فوكس).

