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افتتاح ملعب بنت جبيل برعاية ن�صر اهلل

منوع

{ ألقى وداع األرجنتيني أنخيل دي ماريا العب ريال مدريد
السابق والمنتقل حديثا ً إلى نادي مانشستر يوناتيد اإلنكليزي
بحسب ما أفادت وسائل اإلعالم أخيراً ،بظالله الحزينة على
ردود فعل العبي الفريق بطل النسخة األخيرة من بطولة دوري
أبطال أوروبا.
وذك��رت «ماركا» اإلسبانية أن البرازيلي مارسيلو الظهير
األيسر لريال مدريد أعرب عن مودته للنجم األرجنتيني عبر
تغريدة قام بها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل
االجتماعي تويتر.
وكانت العالقة بين دي ماريا والنادي المدريدي شهدت
بعض التوتر في اآلونة األخيرة ،بعد أن أعلن كارلو أنشيلوتي
في وقت سابق أنه يلجأ إلى إش��راك الالعب األرجنتيني في
المباريات «وقتما وكيفما يشاء» باعتباره أحد العبي الفريق
الذين يأتمرون بأمره.
وبدأ دي ماريا البحث عن ناد آخر بعد أن لمس نية مدربه
السابق في االستغناء عنه وعدم االعتماد عليه بشك ٍل أساسي،
خصوصا ً بعد قدوم الكولومبي جيمس رودريغيز الحائز جائزة
الحذاء الذهبي وصاحب لقب ه��داف نهائيات ك��أس العالم
األخيرة.
وأف��ادت وسائل اإلع�لام في اليومين الماضيين أن النجم
األرجنتيني سينتقل مطلع األسبوع المقبل بشك ٍل رسمي إلى
صفوف مانشستر يونايتد اإلنكليزي مقابل  70مليون يورو.

رعد وفضل الله وحنّاوي وحيدر أمام اللوحة التذكارية
للتعبئة الرياضية شارك فيه  820العباً ،لتكون بعدها
كلمة لرئيس بلدية بنت جبيل عفيف بزي متحدثا ً باسم
اتحاد بلديات بنت جبيل ،شاكرا ً كل من ساهم في هذا
ال��ص��رح الرياضي وواض��ع �ا ً ال��ص��رح بتصرف االتحاد
اللبناني لكرة القدم.
ثم كانت كلمة لراعي االحتفال السيد حسن نصر الله
ألقاها باسمه النائب محمد رعد مذكرا ً بالبطوالت التي
سطرها المقاومون في هذا الملعب ،وكيف تح ّول اليوم
لصرح رياضي بفضل بطوالت المقاومة التي جعلت منه
أسطورة صمود وصرحا ً رياضيا ً يجمع بين المقاومة
وثقافة الحياة واإلنماء.
ليقوم بعدها كبار الحضور بتسليم الميداليات التذكارية
للفريقين وللحكام وتحريك كرة البداية في المباراة التي
انتهت بأربعة أهداف نظيفة للعهد.
ق��اد المباراة الحكام :محمد دروي��ش وحسن عيسى
وعدنان عبدالله وراقبها حسن هاشم.

{ من المتوقع أن يحاكم مدافع سبورتينغ لشبونة السابق
ومانشستر يونايتد الجديد األرجنتيني م��ارك��وس روخ��و
بالسجن ،بحسب ما ذك��رت تقارير صحافية تفيد بأنه قام
بضرب جاره بزجاجة .وتعود الحادثة إلى عام  2010إذ قام
روخو بالتعدي على أحد الجيران بزجاجة وإصابته في وجهه
ويده ،وتحرص النيابة العامة على محاكمة الالعب وقد تصل
العقوبة إلى السجن.
{ ال يستبعد المهاجم الشاب منير الحدادي إمكان حمل
قميص المنتخب المغربي في المستقبل ،على رغم أنه م ّثل
المنتخب اإلسباني (تحت  19سنة) في فترة سابقة .إذ قال
منير الذي شغل الصحافة اإلسبانية بعد مستواه المميز في
افتتاح مباريات فريقه برشلونة ،إذ بصم على أدا ٍء راقي ،وتمكن
من تسجيل هدف« :ال أستبعد أي شيء اآلن ،ممكن جدا ً أن أحمل
قميص المنتخب المغربي مستقبالً».
وأكد منير أنه ال يعرف الكثير عن الكرة المغربية ،لكنه يعرف
أن المنتخب المغربي يملك العبين مميزين ،ويملك فريق جيد.

خ�سارة قا�سية لبنك بيروت �أمام تبريز الإيراني
في افتتاح «�صاالت �آ�سيا»
خسر «بنك بيروت» بطل لبنان
وحامل كأس السوبر في الفوتسال
مباراته األول��ى في بطولة األندية
اآلسيوية الخامسة لكرة الصاالت،
التي تقام في مدينة شانغدو الصينية
أم��ام فريق داب��ي��ري تبريز اإليراني
ٍ
أه����داف ل��ه��دف (ال��ش��وط
بخمسة
األول  )0-1للفريق اإليراني ضمن

المجموعة الثانية.
�ج��ل للفريق اللبناني علي
وس� ّ
طنيش ،وللفريق اإلي��ران��ي ج��واد
أص��غ��ري ووح��ي��د الشافعي وفريد
ن��م��اري وف��ره��اد فهيم ونصرالله
مؤمن.
على رغم الخسارة ،ص ّد حارس
م��رم��ى ال��ف��ري��ق ال��ل��ب��ن��ان��ي حسين

{ قررت لجنة المسابقات التابعة لالتحاد اإلسباني لكرة
القدم إيقاف مدرب أتلتيكو مدريد دييغو بابلو سيميوني ثماني
مباريات بعد ما حدث خالل مباراة اإلي��اب من كأس السوبر
اإلسباني ضد ريال مدريد على ملعب فيسينتي كالديرون.
وقد طرد مدرب أتلتيكو مدريد خالل المباراة بعد احتجاجه
المفرط وأيضا ً ضرب الحكم الرابع ،وما جعل العقوبة قاسية
هو أن المدرب األرجنتيني ظل على المدرجات بعد طرده وهو
أمر محظور بموجب لوائح االتحاد اإلسباني.
وبذلك فإن سيميوني لن يوجد في أول ثماني جوالت في
الليغا هذا الموسم بعد هذه العقوبة ،وكان بإمكان سيميوني
أن يوجد في مقاعد بدالء أتلتيكو في الدوري اإلسباني في حالة
تلقيه أقل من أربع مباريات.
واعترف سيميوني أنه ارتكب خطأ بعد ما فعله في المباراة،
قائالً« :عندما يخطئ المرء فمن الطبيعي أن يدفع الثمن ،ومن
هذا المنطلق فأنا أنتظر دفع الثمن».

حمداني كرات كثيرة وسنحت للفريق
اللبناني فرص عدة لم يستفد منها
العبو بطل لبنان.
وسيواجه الفريق اللبناني في
ال��م��ب��اراة الثانية ال��ق��ادس��ي��ة بطل
الكويت اليوم على أن يلتقي األربعاء
ش��ون��ب��وري بلو واي���ف التايالندي
حامل اللقب.

م�شاركة قيا�سية في رالي لبنان
بغياب المت�صدر العطية

{ أعلن ن��ادي ليفربول عن ضم مهاجم ميالن ومنتخب
إيطاليا ماريو بالوتيلي رسمياً .وقال الالعب اإليطالي لموقع
ليفربول الرسمي« :أنا سعيد ج��داً ،ليفربول واحد من أفضل
الفرق في إنكلترا ويلعبون كرة قدم جيدة ،وهم فريق عظيم
بالعبين شباب ،ولذلك جئت إلى هنا».
لم يكشف نادي ليفربول عن قيمة الصفقة وال طول العقد،
واكتفى بالقول أنه تعاقد طويل األمد ،لكن الصحف اإلنكليزية
تؤكد أن قيمة االنتقال بلغت  20مليون يورو وأن العقد يمتد لـ5
سنوات.
ووصف مدرب ليفربول برندن رودجرز بالوتيلي بالصفقة
المفيدة والتي ستعمل بشك ٍل جيد إلى جانب دانييل ستوريدج،
في حين تلقى الالعب تحذيرا ً من وكيل أعماله مينو رايوال بأن
هذه هي الفرصة األخيرة في فريق كبير.

وكذلك الكويتي مشاري الظفيري.
كما ستمثل قطر في السائقة ندى زيدان بينما ستشهد
قائمة السائقات أيضا ً األلمانية إديث ويت.
وقال المنظمون إن العطية متصدر الئحة السائقين في
بطولة الشرق األوسط للراليات سيغيب عن السباق هذا
العام إذ يشارك في سباق في بولندا.
وق��ال ف��ادي عون رئيس اللجنة المنظمة للسباق إن
السباق سيمتد ف��ي ط��رق��ات معبدة لمسافة 796.21
كيلومتر وسيشمل  13مرحلة سرعة مسافتها اإلجمالية
 245.66كيلومتر.

أف��اد النادي اللبناني للسيارات والسياحة أمس أن
رالي لبنان الدولي سينطلق الخميس المقبل بمشاركة 31
سيارة وهو رقم قياسي ،لكن لن يكون بينها سيارة السائق
القطري ناصر صالح العطية متصدر الترتيب في بطولة
الشرق األوسط للراليات.
وسيستمر الرالي اللبناني ألربعة أيام ليكون المرحلة
الرابعة في بطولة الشرق األوس��ط ،وقال المنظمون إن
الشقيقين اللبنانيين روجيه وعبده فغالي سيقودان
كوكبة المشاركين التي ستضم أيضا ً الثالثي القطري عبد
العزيز الكواري وعبد الله الكواري وخليفة صالح العطية

عامل

ات من ال

رعد :بف�ضل بطوالت المقاومة �ش ّيدنا �صرح ًا
ريا�ضي ًا يجمع بين ثقافة الحياة والإنماء

برعاية سماحة األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله ممثالً برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد
رع��د ،وبحضور وزي��ر الشباب والرياضة العميد الركن
عبد المطلب حناوي والنائب حسن فضل الله ومسؤول
منطقة الجنوب في حزب الله أحمد صفي الدين ورئيس
االتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر ومسؤول التعبئة
الرياضية المركزية في حزب الله جهاد عطية ورئيس
ن��ادي العهد تميم سليمان وحشد كبير من الفاعليات
البلدية والرسمية واألهلية وحضور جماهيري حاشد
ق��ارب األربعة آالف شخص ،افتتحت بلدية بنت جبيل
وتحت شعار «أوهن من بيت العنكبوت» ملعب بنت جبيل
البلدي في مجمع المرحوم موسى عباس الرياضي ذي
المواصفات الدولية بمباراة ودية بين قدامى نجوم الكرة
اللبنانية وفريق العهد الرياضي.
بداية كانت إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية على
مدخل الملعب ثم استعراض للمدرسة الكروية التابعة

النجمة لم�صالحة جمهوره
�أمام الرا�سينغ في «النخبة»
يسعى فريق النجمة إلى مصالحة
جماهيره بعد الخسارة المفاجئة
أم��ام الصفاء ،وذل��ك عندما يواجه
الراسينغ ظهر ال��ي��وم على ملعب
العهد ،في إطار منافسات المجموعة
األولى لكأس النخبة التنشيطية.
ويبدو الفوز ضروريا ً لبطل لبنان
من أجل بلوغ دور األربعة للمسابقة
التي يحمل الرقم القياسي في عدد
مرات الفوز بها ( 7مرات).
ال تبدو مهمة أوالد المدرب األلماني
ثيو بوكير سهلة أم��ام فريق صعب
ال��م��راس مثل ال��راس��ي��ن��غ الساعي
بدوره لبداية قوية ،تؤكد علو كعبه
وم��س��ت��واه المميز ،ف��ي الموسمين
األخ��ي��ري��ن ،ح��ي��ن ح��� ّل ث��ال��ث �ا ً في
الدوري ،مستعيدا ً شيئا ً من بريقه في
سبعينات القرن الماضي حين توج
بطالً للبنان ،وشكل قطبا ً في ثنائية
المنافسة على األلقاب الرسمية بينه
وبين النجمة ،قبل بروز قمة النجمة
واألنصار التقليدية.
وخ��س��ر النجمة بشكل مفاجئ
أم��ام الصفاء بهدفين نظيفين في
افتتاح المسابقة ،السبت الماضي،
ف��ي م��ب��اراة رسمت أكثر م��ن عالمة
استفهام ح��ول أداء بعض مفاتيح
اللعب في الفريق ،وحول التشكيلة
التي ما ت��زال في ط��ور االختبار ،إذ
يبدو من المبكر الحكم على مستواها،
لكن الخروج من «النخبة» لن يكون
بدوره فأال ً حسنا ً على فريق بحجم
النجمة وسمعته ،في بداية موسم
صعب وش��اق ،ولن يرضي جماهير
«القلعة النبيذية» الطامحة لبقاء
فريقها زعيما ً للكرة المحلية.
ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،ت��ش��ك��ل ال��م��ب��اراة
اختبارا ً للراسينغ المنهمك بتنظيم
صفوفه ،في ظل االنتقال المرتقب
لمهاجمه وه��داف ال��دوري الماضي
ع��دن��ان م��ل��ح��م إل���ى ن��ف��ط ميسان
العراقي ،وإصابة أكثر من العب في
الفريق إذ يتغيب علي فياض وقائد
الفريق حسن قليط وعلي بلوط عن
التدريبات ،بينما يخضع علي حمية
والنيجيري دي��ري��ك ايبي لتمارين
جري خفيفة إذ يتماثل األول للشفاء
بعد جراحة الرباط الصليبي ،فيما
يتعافى الثاني من تمزق عضلي.
ومن المنتظر أن يكمل األخير أجانب
الفريق مع مواطنه إديل بريشيوس
والبرازيلي كاماراغو ،الذي سيحل
في الهجوم بدال ً من اإليفواري السينا
سورو المنتقل إلى النجمة ،علما ً أنه

سينضم رسميا ً للفريق بعد كأس
النخبة.
وفي اللقاء الثاني ،يلتقي السالم
زغرتا مع العهد على ملعب الصفاء إذ
سيختبر م��درب العهد محمود حمود
ق��وة فريقه أم���ام بطل ك��أس لبنان
الساعي للفوز ،بعد تعثره بالتعادل
مع طرابلس  1 – 1في المباراة األولى.
ويسعى كال الفريقين لتقديم أوراق
اعتماده كمنافس على ألقاب الموسم،
فالسالم مطالب في الموسم الجديد
بالدفاع عن لقبه بطالً للكأس فضالً
عن استعداده لتمثيل لبنان للمرة
األولى من خالل مشاركته في كأس
االتحاد اآلسيوي.
أم��ا العهد فيسعى ل��ل��دف��اع عن
لقبه ف��ي المسابقة التي ت��وج بها
في الموسم الماضي على حساب
النجمة ،تمهيدا ً للعودة إلى منصات
التتويج ف��ي ال���دوري المقبل بعد
أن دعم صفوفه بالثنائي المصري
عمرو زك��ي ومحمد جيالني إضافة
إلى السنغالي سليمان كيتا ،علما ً
أن التحاق األول بالفريق ،سيتأخر
لحين تماثله للشفاء من اإلصابة.
وح��ق��ق العهد نتائج ج��ي��دة في
مبارياته الودية بفوزه على الصفاء
( )1 – 3واألنصار ( )2 – 3و»النبي
شيت» ( )2 – 5وتعادله مع المنتخب
األولمبي ( ،)3 – 3وخسر مباراة
واحدة أمام النجمة (.)4 – 3
وت���ب���دو م��ه��م��ة ال��ع��ه��د صعبة
أيضا ً أم��ام السالم المعزز بثالثي
أجنبي مميز ،يقوده العب الزمالك
ومنتخب مصر ال��س��اب��ق إبراهيم
سعيد والهولندي أورالن��دو ديمتير
واإلي��ف��واري ج��ان باتريك ميليس.

وه���ذا ال��ث�لاث��ي م��رش��ح لالنضمام
رسميا ً إلى الفريق الشمالي ،الذي
يقوده الهولندي بيتر مندريتسما،
بعد كأس النخبة.

اللبناني ملحم
على أعتاب نفط ميسان

أكد رئيس نادي الراسينغ جورج
فرح أن عملية انتقال ه��داف فريقه
وال��دوري اللبناني الموسم الماضي
ع��دن��ان م��ل��ح��م إل���ى ن��ف��ط ميسان
العراقي ،تسير على نار حامية .ومن
المرجح أن تنتهي جميع اإلجراءات
المتعلقة بالصفقة ف��ي اليومين
المقبلين ،ليلتحق المهاجم الدولي
بفريقه الجديد ،مطلع الشهر المقبل،
استعدادا ً لموسم .2015 – 2014
وأش���ار ف��رح ف��ي ح��دي��ث لموقع
«ك���ورة» إل��ى أن م��دة العقد موسم
واحد ،ويتوقع أن تتلقى إدارة النادي
اللبناني العقد الرسمي في الساعات
القليلة المقبلة إذ س��ت��درس كل
الجوانب وقيمة العقد تمهيدا ً إلعطاء
ال��ض��وء األخ��ض��ر م��ن أج���ل انتقال
ملحم.
وأك��د ف��رح استعداد إدارة ناديه
للتعامل بإيجابية مع أي عرض يرد
إل��ى العبي الفريق ،بما يتناسب مع
مصلحة الالعب والنادي ،وقال« :بهذه
الروحية سنتعاطى مع عرض نفط
ميسان لضم ملحم ،الذي سيعود إلى
ناديه األم بعد انتهاء مدة العقد».
من جهة ثانية ،أشار فرح إلى أن
فريقه يعاني سلسلة إصابات قبل
مباراته مع النجمة اليوم في كأس
النخبة.

مي�سي يُنير الأم�سية الأولى لبر�شلونة
على رغم النقص العددي ،أقنع الفريق الـ»كاتالوني»
في أول ظهور له هذا الموسم ،بفضل تألق ُملهمه ميسي،
ومساعدة جبارة من ُمنير الحدادي.
سجل برشلونة ظهورا ً براقا ً في أول أمسية له هذا
ّ
الموسم بالدوري اإلسباني لكرة القدم من خالل فوزه
 0-3على إليتشي ،على أرضية ملعب «كامب نو»
التاريخي.
وأحرز النجم األرجنتيني ليونيل ميسي هدفين (،42
 )63والمغربي األص��ل ُمنير ال��ح��دادي ( )46أه��داف
برشلونة لتطمئن الجماهير على الفريق بعهدة المدرب
لويس إنريكي.
وت��ع��رض برشلونة لضربة ق��وي��ة ب��ط��رد مدافعه
األرجنتيني خافير ماسكيرانو في الدقيقة ( )44بعد
عرقلته لغاري رودريغيز من الرأس األخضر ،ولكن أداء
البالوغرانا لم يتأثر بالنقص العددي وذلك بعد أن دعم
إنريكي التشكيلة بالمدافع مارك بارترا بدال ً من البرازيلي
رافينيا ليعوض خروج ماسكي.

وأظهر البرغوث براعته الفردية المعتادة في الهدفين،
األول بعد تمريرة من بوسكيتس والثاني مستغالً الكرة
العائدة م��ن ال��دف��اع ،وك��ان أفضل الع��ب ف��ي مونديال
يتخطى أكثر من مدافع في كل مرة فاسحا ً
ّ
البرازيل 2014
المجال لنفسه إلحراز ثنائية مميزة.
وربما كان القط األسود الذي دخل أرضية الملعب بعد
دقيقة واح��دة فقط من المباراة وتسبب بإيقافها لنحو
دقيقة ،هو النقطة السوداء الوحيدة في أداء أصحاب
األرض هذا اليوم ،خصوصا ً أن ظهور الفرنسي جيرمي
ماتيو في ّ
خط الدفاع بدا مقنعا ً إلى ح ّد كبير ،كما أن
الكرواتي إيفان راكيتيتش أظهر تماسكا ً جيدا ً في خط
الوسط ،وم ّرر للحدادي كرة الهدف الحاسمة .في حين
لم يختبر الحارس التشيلي كالديو برافو بشكل جدّي في
هذا اللقاء.
وأكثر ما أسعد النادي الـ»كاتالوني» في هذه األمسية
هو جوهرة المسيا الجديدة منير الحدادي ،الذي لعب
بثوب الكبار ورسم لوحات جميلة ّ
مبشرا ً بمسيرة الفتة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1أديب لبناني راحل ع ّرب «رباعيات عمر الخيام»
2 .2خالف كفر ،مدينة أميركية
3 .3وعاء كبير ،مدينة إيطالية ،نوتة موسيقية
4 .4ساحة (باألجنبية) ،راتب ،مدينة تركية
5 .5مدينة إيرانية ،ندعم
6 .6حرف تمني ،طائفة من األكراد يعيشون في نواحي
خانقين وكركوك بالعراق
7 .7خالف بعد ،مدينة سويسرية ،أجابا النداء
8 .8يرافق البرق ،جبل في وسط بالد اليونان
9 .9جمهورية أميركية ،إكتمل األمر
1010مدينة فرنسية ،نلحس ،إله الحرب عند اليونان
1111من الطيور ،من األنبياء
1212أداة جزم ،تقعدان ،مثيل

1 .1منخفض في شرقي لبنان على الحدود السورية،
عائلة
2 .2حيوان منقرض ،يحدّث
3 .3بحر ،سرب ،جبل مشتعل
4 .4خاصمها بشدة ،بلدة لبنانية
5 .5ضمير منفصل ،من أوجه القمر ،ه ّز بقوة
6 .6من أنواع الدببة ،أنكش الصوف
7 .7مدينة بلجيكية ،حيوان متولد من حيوانين مختلفي
النوع
8 .8مدينة إيطالية ،دولة عظمى
9 .9تتبع ،أهدلنا الستار ،ضعف
1010متشابهان ،مانحاً ،حرف نصب
1111شهر ميالدي ،يخفيان
1212يعددا محاسن الميت ،مخدة
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،987516243 ،513942678
،736459182 ،642387951
،195728364 ،428631795
،864293517 ،359174826
271865439

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ماريز باستييه  ) 2اردبيل،
رب���ان  ) 3ون ،ون��دس��ور ،ان ) 4
تونس ،هي ،يلمع  ) 5سندها ،وادي
 ) 6واترلو ،ملس  ) 7تمل ،مي ،رياق

 ) 8وهاد ،تبوك ،يا  ) 9نا ،يناسب،
بطل  ) 10غبيات ،الما  ) 11يانبان،
البس  ) 12رجما ،نادل ،را.
عموديا:
 ) 1ماوتسه تونغ  ) 2ارنون،
مهابيج  ) 3رد ،ن����دوال ،ي���ام )4

ي��ب��وس��ه��ا ،دي��ان��ا  ) 5زي���ن ،ات��م،
نتب  )6بلده ،ريتا ،ان  ) 7سيول،
بسلنا  ) 8سرو ،اوروبا  ) 9تبريد،
ي��ك ،م��ال  ) 10ي��ا ،ليما ،ب��ال )11
ي��ن��ام ،ل��ق��ي��ط ،ب��ر  ) 12ن��ع��اس،
اليسا.

 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 7th Dwarf
فيلم تصويري بطولة أوت
وال���ك���س م���ن اخ�����راج بوريس
الجينوفاك .مدة العرض 100
دقيقة ،ABC( .ابراج ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).

Into The Storm
فيلم رعب بطولة ريتشارد
ارم��ي��ت��اج م��ن اخ����راج ستيفن
كوال .مدة العرض  89دقيقة.
( ،ABCالس س��ال��ي��ن��اس،
س��ي��ن��م��ا س���ي���ت���ي ،س��ي��ن��م��ال،
غاالكسي).

Guardians of the
Galaxy
فيلم تشويق بطولة كريس
برات من اخراج جايمس غان.
م����دة ال���ع���رض  121دقيقة.
( ،ABCك���ون���ك���ورد ،اب����راج،
س��ي��ت��ي ك��وم��ب��ل��ك��س ،سينما
سيتي).
Lucy
ف����ي����ل����م ت����ش����وي����ق ب���ط���ول���ة
س����ك����ارل����ت ج����ون����س����ون م��ن
اخ�������راج ل�����وك ب���ي���س���ون .م���دة
ال��ع��رض  89دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،ابراج ،سيتي
كومبلكس ،ديونز).

Pudsey the Dog
فيلم كوميدي بطولة دايفد
وليامز من اخ��راج نيك موور.
مدة العرض  87دقيقة( .سينما
س��ي��ت��ي ،ف���وك���س ،ك��ون��ك��ورد،
 ،ABCالس س���ال���ي���ن���اس،
سينمال).

