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خ�سارة بر�شلونة تثير زوبعة في دوري الأبطال

�أزمة مالية في نادي ال�صفاء اللبناني

عامل

منوع

ات من ال

{ أغلق مدافع بروسيا دورتموند ماتس هاملز األبواب في وجه
كل األندية التي ترغب بضمه عندما أعلن بقاءه بغض النظر عن
أجره الحالي في النادي األلماني.
ماتس هاملز أخبر مجلة «لبوندسليغا»« :من الجميل أن تعرف
بأن األندية الكبرى مهتمة بك ،أعتبر األمر مجاملة لكنها ال تؤثر
في طريقي» .وأض��اف «نحصل على أم��وال تكفينا في بروسيا
دورتموند ،وسوف يكون هناك دوما ً من يستطيع الدفع أكثر من
هذا النادي ،لكنني هنا منذ سنوات وشاهدت التطور الحاصل في
النادي ،وهذا يكفيني».
وأكد مدافع منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم أنه في حال قرر
الرحيل فإن المال لن يكون دافعه لفعل ذلك ،وأنه يريد البقاء مع
بروسيا ألطول فترة ممكنة حتى يحقق كل األهداف الموضوعة.
يذكر أن ماتس هاملز كان مطلوبا ً لالنضمام إلى كل من مانشستر
يونايتد وبرشلونة خالل سوق االنتقاالت الصيفية الماضية.

تلقى أب��ن��اء كاتالونيا خسارة
مرة أمام نادي العاصمة الفرنسية
ب��اري��س س���ان ج��ي��رم��ان بنتيجة
( .)3_2وفيما ع ّمت أج��واء الفرح
أوس��اط الفريق الرابح ال سيما بعد
االنتقادات الالذعة التي طاولته إثر
تراجع مستواه هذا الموسم بعدما
تعادل في ست من أول تسع مباريات
ف��ي ك��ل ال��م��س��اب��ق��ات ،إال أن الفوز
المستحق على حساب ضيفه العنيد
ضمن منافسات دور المجموعات
من دوري أبطال أوروبا «سيمنحهم
الثقة» بحسب ماكسويل الظهير
األيسر الحالي للفريق.
أما برشلونة فقد تعرض النتقادات
عديدة من الصحف اإلسبانية على
رغ��م أن ه��ذه ال��خ��س��ارة األول���ى له
منذ بداية الموسم .ففي حين رأت

صحيفة «س��ب��ورت» أن برشلونة
«ي��رس��ب ف��ي االختبار األوروب���ي»،
قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو»:
«لقد كان فريقا ً يبدو في حاجة إلى
تعديالت» .أما صحيفة «أس» فعللت
ال��خ��س��ارة بغياب ج��ي��رارد بيكيه
قلب الدفاع ال��ذي أحيل على مقاعد
البدالء منذ بداية الموسم الجاري.
«أول��م��ون��دو» ك��ان لها رأي آخ��ر إذ
أشادت بالقوة الكبيرة التي تمتع بها
الفريق الفرنسي ،منتقدة برشلونة
وواص��ف��ة إي��اه ب��ـ« ال��رع��ون��ة» أم��ام
المرمى وبتراجع قدراته في التحكم
والسيطرة.
لالعبين كانت ردود فعل أيضاً.
إذ قال سالفاتوري سيريجو حارس
مرمى سان جيرمان« :الفارق بين
هذه المباراة وباقي المباريات أننا

{ اعترف المدرب التشيلي مانويل بيلجريني المدير الفني
لمانشستر سيتي اإلنجليزي أن أداء فريقه لم يكن جيدا ً في مباراة
إي��ه إس روم��ا اإليطالي التي انتهت بالتعادل 1ـ 1على ملعب
«االتحاد» في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لدوري أبطال
أوروبا.
وق��ال بيلجريني ف��ي تصريحات عبر صحيفة «دي��ل��ي ميل»
اإلنكليزية« :األداء لم يكن جيدا ً في الشوط األول ،ولكن تحسن
المستوى كثيرا ً في الشوط الثاني ،وضغطنا بقوة إلدراك الفوز
خاصة في آخر  20دقيقة».
وأضاف المدرب التشيلي« :لم نفقد األمل في التأهل للدور التالي،
بالطبع حصد نقطة من أصل ست نقاط أمر محبط ،ولكن تتبقى لنا
أربع مباريات بـ 12نقطة ،وسنحارب للنهاية من أجل التأهل ،كما
أن الفارق بيننا وبين روما ثالث نقاط ،وعلينا الفوز في المباراتين
المقبلتين أمام سيسكا موسكو».

لعبنا بجدية وح��م��اس ».مضيفاً:
«أتمنى أن يكون بوسعنا الظهور
بالقوة نفسها في المباريات المقبلة».
أما الكرواتي إيفان راكيتيتش ،العب
وسط برشلونة اإلسباني اعتبر أن
فريقه كان يستحق التعادل .مؤكداً:
«هذه الهزيمة لن تضرنا».
أما الالعب الدولي الرائع أندريس
إنييستا ،الع���ب وس���ط برشلونة
فرفض تحميل مسؤولية الخسارة
للمدافعين فقط ،معتبرا ً أن أداء جميع
الالعبين ك��ان ج��ي��دا ً بعد األه��داف
لكنهم «افتقدوا اللمسة األخيرة».
وب���ه���ذا ال���ف���وز ي��رت��ق��ي ال��ن��ادي
الباريسي إل��ى ص��دارة المجموعة
السادسة ،فيما يبقى برشلونة في
الوصافة بعد تعادل ابويل القبرصي
مع أياكس أمستردام الهولندي.

{ صرح أريتز أدوري��ز نجم أثلتيك بلباو اإلسباني بأن فريقه
حالي عقب
يجب أن «يتأمل ويفكر ملياً» في الوضع الذي يمر به
ً
هزيمته أمس أمام باتي بوريسوف البيالروسي ( )1-2في ثاني
جوالت دور المجموعات ببطولة دوري األبطال األوروبي ،ما جعله
يحتل المركز األخير في مجموعته الثامنة.
واعترف أدوري��ز ،صاحب الهدف الوحيد لفريقه في مباراة
أول من أمس« :كان أداؤنا سيئا ً للغاية ،لقد تفوقوا علينا في كل
شيء».
وأضاف الالعب« :يجب أن يكون هناك تحول في األداء ،بعد أن
بات من الواضح أن هذا الوضع ال يمكن أن يستمر .علينا أن نتوقف
لنتأمل ونفكر مليا في األمر».
وأعرب عن أمله في المباراتين المقبلتين أمام بورتو البرتغالي
ال��ذي يتصدر المجموعة الثامنة بأربع نقاط بعد تعادله مع
شاختار دونيتسك األوكراني ،حيث قال« :على رغم هذه الظروف
مازلنا موجودين ،إنه أمل ضعيف وسننتظر حتى النهاية».

ويليامز تعود �إلى المناف�سة في ك�أ�س هوبمان
أكد منظمو بطولة كأس هوبمان
ل��ف��رق ال��ت��ن��س ال��م��خ��ت��ل��ط��ة أم��س
أن المصنفة األول���ى على العالم
األميركية سيرينا ويليامز ستعود
إلى منافسات البطولة للمرة األولى
منذ سبع سنوات عندما تلعب إلى
جوار مواطنها جاك سوك في الفريق
األميركي خالل النسخة المقبلة من
البطولة األسترالية.
ول��م تلعب ويليامز « 33سنة»
في بطولة غ��رب أستراليا منذ عام
 .2008بينما أحرز سوك لقب بطولة
وي��م��ب��ل��دون ع��ل��ى م��س��ت��وى زوج��ي
ال��رج��ال ه��ذا ال��ع��ام ليبدأ ف��ي شق
طريقه نحو الشهرة.
وستسعى ويليامز  ،الحائزة 81
لقبا ً ببطوالت الغراند سالم إلى أن
تصبح أول م��ن يحرز لقب بطولة
ك��أس هوبمان السابقة ألستراليا
المفتوحة للمرة الثالثة ،وذلك عندما
تنطلق منافسات البطولة في الرابع
من كانون الثاني المقبل.
وقالت ويليامز« :إنني أتطلع إلى
العودة إلى بيرث وكأس هوبمان ،فقد
مر وقت طويل منذ مشاركتي األخيرة
بالبطولة .ولطالما استمتعت بوقتي
هناك ،فقد كانت دوما ً استعدادا ً رائعا ً
بالنسبة لي (ألستراليا المفتوحة)».
وسبق لويليامز الفوز بلقب كأس
هوبمان مع جيمس بليك في 2003
ومع ماردي فيش في . 2008
وأضافت ويليامز« :أحب أن أكون
ج��زءا ً من فريق ألن��ه في التنس كل
شيء يعتمد عليك .ولكن في كأس
هوبمان لديك الفرصة لتكون ضمن

فريق ،فتلعب من أجل بلدك وتحاول
الفوز بكل شيء».
وم��ن بين ال���دول المشاركة في
النسخة التالية من ك��أس هوبمان
حاملة اللقب فرنسا التي سيسعى
العباها جو-ويلفريد تسونجا وأليز
كورنيه للمحافظة على لقب البطولة.
وي��ش��ارك تسونجا المصنف 12
على العالم في بيرث للمرة الثالثة.
وي��ق��ول ال�لاع��ب الفرنسي« :أحظى
باستقبال جيد حقا ً من كل شخص
بهذه البطولة .وكان الفوز في العام
الماضي مع أليز رائعاً».
أم���ا ب��ول��ن��دا ،وص��ي��ف��ة النسخة
السابقة من البطولة ،فيمثلها أنييسكا
رادفانسكا ويرزي يانوفيتش .بينما

{ أصبح فرانشسكو توتي أكبر العب في تاريخ دوري أبطال
أوروبا يسجل أهدافاً ،إذ سجل هدف التعادل لمصلحة فريقه روما
في شباك مانشستر سيتي أول من أمس.
مجلة «كيكر» األلمانية سلطت الضوء على أكبر مسجلي األهداف
في مسابقة دوري أبطال أوروب��ا ،واستعرضت قائمة مكونة من
 10العبين يعتبرون األكبر سنا ً ونجحوا في هز الشباك بالبطولة
األوروبية الكبرى لألندية وهم:
ـ الهولندي دينيس بيركامب سجل لفريقه آرسنال عام  2005في
مرمى ثون السويسري وكان يبلغ من العمر  36سنة و 127يوماً.
ـ السويدي ميلبيرج سجل لفريقه كوبنهاغن الدنماركي في مرمى
يوفنتوس عام  2013وهو بعمر  36سنة و 85يوماً.
ـ أسطورة انتر ميالن األرجنتيني خافيير زانيتي سجل لفريقه
في مرمى توتنهام عام  2010عندما كان يبلغ من العمر  37سن ًة
و 71يوماً.
ـ أسطورة ميالن االيطالي باولو مالديني سجل لفريقه في مرمى
ليفربول عام  2005وكان آنذاك بعمر  36سنة و 333يوماً.
ـ ال��م��درب الفرنسي الحالي لباريس س��ان جيرمان ومدافع
مانشستر يونايتد ل���وران ب�لان سجل للشياطين ف��ي مرمى
أولمبياكوس عام  2002وهو يبلغ من العمر  36سنة و 338يوماً.
ـ المهاجم االيطالي ومدرب ميالن الحالي فيليبو انزاجي سجل
في مرمى ريال مدريد عام  2010عندما كان يبلغ من العمر  37سنة
و 86يوماً.
ـ العب آرسنال االنكليزي لي ديكسون سجل للمدفعجية في
مرمى سبارتا براغ التشيكي عام  2000وكان بعمر  36سنة و222
يوماً.
ـ اإليطالي تشيرو فيرارا سجل ليوفنتوس في مرمى غالطة سراي
التركي عام  2003بعمر  36سنة و 218يوماً.
ـ الويليزي ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد سجل لفريق
في مرمى بنفيكا عام  2011عندما كان يبلغ من العمر  37سن ًة
و 289يوماً.
ـ اإليطالي فرانشسكو توتي  38سنة و 3أيام سجل في مرمى مان
سيتي أول من أمس.

تمثل فالفيا بينيتا وزميلها فابيو
فونييني الفريق اإليطالي.
وكانت البطولة أعلنت من قبل
أن بريطانيا سيمثلها آن��دي موراي
وهيذر واتسون وكندا يمثلها يوجيني
ب��وش��ار وفاسيك بوسبوسيل ،أما
البلد المضيف أستراليا فيمثلها نيك
كيرجيوس وكيسي ديلالكوا.
وتضم قائمة المشاركين بالبطولة
تسعة من المصنفين العشرين األوائل
على العالم بما في ذلك ثالث العبات
م��ن المصنفات ال��ع��ش��ر األول��ي��ات
وبطلي جراند سالم ويليامز وموراي
أحرزا سويا ً  20لقبا ً ببطوالت الغراند
سالم.

لم يحجب الفوز االفتتاحي الالفت
للصفاء على النجمة  - 1صفر في
األسبوع األول من الدوري اللبناني،
األض������واء ع���ن م��ع��ان��اة «ال��ق��ل��ع��ة
الصفراء» المالية منذ فترة ،وتحديدا ً
منذ استقالة رئيس مجلس األمناء
ورجل األعمال البارز بهيج أبو حمزة
بعد خالفات مع راعي النادي النائب
وليد جنبالط.
وك��ش��ف أم��ي��ن س��ر ال��ن��ادي هيثم
ش��ع��ب��ان أن ال��ن��ادي ي��م��ر بمرحلة
دق��ي��ق��ة ت��ت��م� ّث��ل ب��ال��وض��ع ال��م��ادي
الصعب ،ولذلك أسباب عدة منها ما
يتعلق بالنادي ،ناهيك عن الوضع
االق��ت��ص��ادي ال��س��يء ال���ذي ت��م� ّر به
البالد بشكل ع��ام ،وكذلك االفتقاد
الى موارد مالية أخرى كالمساعدات
من االتحاد ،ومداخيل المالعب التي
كانت في السابق تد ّر علينا مبالغ ال
بأس بها ،فهي توقفت نتيجة إحجام
الجماهير عن الدخول إلى المالعب
ألسباب باتت معروفة للجميع.
وق��ال شعبان« :في السابق كان
هناك تمويل غير مباشر من النائب
وليد جنبالط ،لكنه تو ّقف اآلن» .وع ّما
إذا كانت اإلدارة تعمل على إيجاد
مصدر ما ٍل جديد ،أوضح« :بالطبع
نحن نعمل على أكثر من جبهة من
أجل استمرارية نادي الصفاء ،وقريبا ً
س ّ
ندق «ناقوس الخطر» لكل شخص
َ
يمكنه أن يم ّد يد العون إلينا ،وأنا
أعتقد أنّ النادي لن يُت َرك ،فهو عريق
وعمره أكثر من  70سنة».
وعلى صعيد تحضيرات الفريق
للموسم ال��ج��دي��د ،ت��ح��دث شعبان

عن َثبات الفريق فنيا ً واستمراره
بالمنافسة على رغم المشاكل التي
يم ّر بها .وه��و افتتحَ ال��دوري بفوز
ثمين على فريق النجمة بطل لبنان
األحد الماضي ،حيث ظهرت صفوفه
مترابطة ،وتم ّتع الفريق خالل اللقاء
ص��ل��ب إض��اف��ة إل���ى ق��درت��ه
ب��دف��اع َ
الهجومية الكبيرة.
وبالنسبة إلى الفرق بين الجهاز
الفني بقيادة المدرب سمير سعد،
والجهاز األجنبي السابق الذي كان
يقوده الروماني فاليرو تيتا ،قال
شعبان« :الجهاز الفني اللبناني يدرك
تماما ً عقليّة الالعب اللبناني ووَضعه
الفِعلي على األرض ،من هنا أعتقد
أنّ الجهاز الفني المحلّي هو األفضل،
ولم نجد من خالل التجارب السابقة
أيّ تغيير مع األجهزة الفنية األجنبية
أو أيّة إيجابية ُتذ َكر ،خصوصا ً أنّ

معظم المدربين ال��ذي��ن ي��أت��ون من
الخارج لم يقدّموا أيّ جديد ،فأهل
م��ك��ة أدرى ب��شِ ��ع��اب��ه��ا» .وت��اب��ع:
«تعا َقدنا م��ع ال��م��درب سمير سعد
نتيجة قناعتنا بتحقيقه النتيجة
المطلوبة والمرج ّوة .هو مدرب خبير
يملك إمكانات كبيرة ،وسبق له أن
قاد العديد من األندية المحلية وح ّقق
معها نتائج جيدة».
ور ّدا ً على س���ؤال ح��ول الالعب
رون��ي ع��ازار وط��رده أم��ام النجمة،
اعتبر شعبان أنّ «عازار لديه وضعه
ال��خ��اص وم��زاج � ّي��ت��ه ف��ي اللعب،
واإلدارة تساعده دائما ً في تحسين
سلوكه على أرض الملعب ،والحظنا
تقدّما ً في سلوكه ه��ذا الموسم عن
المواسم السابقة ،فحماسته وحبّه
ال ُمفرط لفريقه يجعالنه أحيانا ً يفقد
السيطرة على نفسه».

�سعيد يعود �إلى الرا�سينغ في مواجهة ال�صفاء
تماث َل قائد فريق الراسينغ الدولي سيرج
سعيد إل��ى الشفاء من اإلصابة التي لحقت
بركبته أث��ن��اء ت��دري��ب��ات ف��ري��ق��ه األس��ب��وع
الماضي ،إذ عاد أول من أمس وت��درب بشك ٍل
طبيعي استعدادا ً لمباراة الق ّمة مع الصفاء
السبت المقبل ضمن األسبوع الثاني للدوري
اللبناني.
وكان سعيد غاب عن المباراة األولى أمام
األنصار التي انتهت بالتعادل السلبي ،حيث
برزت حاجة فريق المدرب ليبور باال بوضوح
إلى منظم ألعاب في وسط الملعب.
وبرز سعيد مع الراسينغ الموسم الماضي
حين قاد فريقه إلى المركز الثالث في الدوري،
واستدعاه المدرب اإليطالي جوزيبي جيانيني
إلى المنتخب الوطني ،وشارك معه في مباريات
ع��دة آخرها ودي��ة البرازيل الشهر الماضي،
والتي انتهت بالتعادل  2 – 2وتألق فيها سعيد
في مهمته في وسط «منتخب األرز».

الأرجنتين ت�ستدعي مي�سي لمواجهة البرازيل
ضم المدير الفني لمنتخب األرجنتين
لكرة القدم خيراردو مارتينو ،المهاجم
ليونيل ميسي إلى القائمة النهائية
للفريق قبيل مباراتيه الوديتين في
آسيا خالل الشهر الجاري.
وك���ان مارتينو ق��د أع��ل��ن القائمة
المبدئية لجولة آسيا أواخ��ر الشهر
الماضي ،والتي ضمت  19العباً ،ولكنه
أعلن الليلة الماضية لقائمة النهائية
التي ضمت ثالثة جدد من الالعبين
المحليين هم :أجوستين مارشسين
ح��ارس الن��وس وليونيل فانجيوني
مدافع ريفر بليت وفرناندو جاجو
العب وسط بوكا جونيورز.
وم��ن المقرر أن يخوض منتخب
األرجنتين مباراة ودية أمام البرازيل
ف��ي ب��ك��ي��ن ي���وم  11ت��ش��ري��ن األول

الجاري ،إضافة إلى ودية أخرى أمام
فريق محلي في هونغ كونغ بعدها
بثالثة أيام.
وتضم قائمة الفريق كل من.:
حراسة المرمى :سرخيو روميرو
(س��م��ب��دوري��ا اإلي��ط��ال��ي) ،ون��اوي��ل
ج��وزم��ان (تيجريس المكسيكي)،
وأج��وس��ت��ي��ن م��ارش��س��ي��ن (الن���وس
األرجنتيني).
ال���دف���اع :س��ان��ت��ي��اج��و فيرجيني
(س��ن��درالن��د) ،ف��دي��ري��ك��و فرنانديز
(س���وان���زي اإلن��ك��ل��ي��زي) ،وم��ارت��ن
دي��م��ي��ك��ي��ل��ي��س وب���اب���ل���و زاب���االت���ا
(م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي اإلن��ك��ل��ي��زي)،
وماركوس روخو (مانشستر يونايتد
اإلن��ك��ل��ي��زي) ،وليونيل فانجيوني
(ريفر بليت) ونيكوالس أوتامندي

(فالنسيا اإلسباني).
خ��ط ال��وس��ط :خابيير باستوري
(ب��اري��س س��ان جيرمان الفرنسي)،
وخ��اب��ي��ي��ر م��اس��ك��ي��ران��و (برشلونة
اإلس����ب����ان����ي) ،وروب����رت����و ب��ي��ري��را
(يوفنتوس اإليطالي) ،ولوكاس بيليا
(التسيو اإليطالي) ،وأنخل دي ماريا
(مانشستر يونايتد اإلنكليزي) ،وإريك
الميال (توتنهام هوتسبير اإلنجليزي)،
وإن����زو ب��ي��ري��ز ون��ي��ك��والس جايتان
(بنفيكا البرتغالي) ،وفرناندو جاجو
(بوكا جونيورز األرجنتيني).
الهجوم :ليونيل ميسي (برشلونة
اإلس��ب��ان��ي) ،وج��ون��زال��و إي��ج��واي��ن
(نابولي اإليطالي) ،وسرخيو أجويرو
(مانشستر سيتي اإلنكليزي).

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1بحر مستطيل ضيق متفرع من المحيط الهندي
2 .2إمارة أوروبية ،كفرنا
3 .3بحر ،نهتم باألمر ،من أنواع األتربة
4 .4نظهر ،أحيّنا
5 .5بلد في شمال أثيوبيا ،بلدة لبنانية
6 .6لزق بالشيء ،إستعداده ،إكتمل األمر
7 .7سقي ،يبس الخبز ،فرعون مصري أسطوري
8 .8جمهورية روسية ،راسل
9 .9ال نبوح به ألحد ،سالم
1010ضمير منفصل ،جعلت له عالمة يعرف بها ،يهرب
1111نص ّوت من األلم ،أحرف متشابهة ،الفرد
1212حمامة برية ،الساحر

1 .1أديب لبناني راحل
2 .2منطقة في شمال إيطاليا بسفح األلب ،رقد
3 .3من الحبوب ،من الطيور الداجنة ،نهر في الهند
4 .4دكان ،ضياء
5 .5إمتطى الجواد ،مرفأ نفطي سعودي على الخليج
6 .6أعزيه ،يسجن
7 .7ريقنا ،عبرا
8 .8من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،حرف أبجدي
مخفف ،قادم
9 .9متشابهان ،نسحركم ،للتأفف
1010مرفأ في جنوب شرق الهند ،عاصمة آسيوية
1111رتل ،أفزعت ،سحقت ود ّقت
1212التصوير ،اول فالسفة اليونان الشاكين أنكر مقدرة
االنسان على معرفة الحقيقة
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،851639274 ،934287156
،249378561 ،627145893
،568921437 ،713564982
،485713629
،17289635
396452718

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ن��ان��دا دي��ف��ي ،ب��ي  ) 2بب،
لبي ،رايتم  ) 3ينام ،اريتريا ) 4
هرمافروديت  ) 5اشي ،نيحا ،بلح
 ) 6بدلنا ،اتراب  ) 7يؤنان ،اهنت

 ) 8اناس ،ميمس ،اا  ) 9لب ،يلي،
اغاني  ) 10ح��ارس ،وج��دان )11
سلب ،ان��س ،رب��ان  ) 12نيامي،
ريب ،نا.
عموديا:
 ) 1نبيه اب��و الحسن  ) 2ابن

رش��د ،نبالي  ) 3اميليا ،رب��ا ) 4
دلما ،نرسيس  ) 5اب ،فنان ،اي )6
دياري ،اميون  ) 7روحاني ،جسر
 ) 8فريدات ،ماد  ) 9ياتي ،راس
غارب  ) 10يرتباه ،انب  ) 11بتي،
لبنان ،ان  ) 12يمازح ،تايدنا.

 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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Two Night Stand
فيلم كوميدي بطولة اناليغا
ت �ي �ب �ت��ون م���ن اخ� � ��راج ناكس
ن�ي�ت�ش��وس .م��دة ال �ع��رض 86
دقيقة ،ABC( .الس اليناس،
سينما سيتي ،ديونز ،فوكس،
امبير ،سينمال).
The Equalizer
فيلم تشويق بطولة دينزل
واش�ن�ط��ن م��ن اخ ��راج انطوان
ف���وك���وا .م� ��دة ال� �ع ��رض 131
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
اب��راج ،سينما سيتي ،فوكس،
سينمال).

The Rover
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة غ��اي
ب � �ي� ��رس م� ��ن اخ� � � ��راج داي� �ف ��د
م�ي�ت�ش��ود .م��دة ال �ع��رض 108
دقائق ،ABC( .سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).

The Young and
Prodigious T.S.
Spivet
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة كيل
كاتليت م��ن اخ ��راج ج��ان بيار
ج��ون �ي��ت .م ��دة ال �ع��رض 105
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
سينما سيتي).

The Hundred Foot
Journy
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب�ط��ول��ة هيلين
م� �ي���ري���ن م � ��ن اخ� � � � ��راج الس
هالسترم .م��دة العرض 122
دقيقة( .سينما سيتي ،امبير،
ابراج ،سيتي كومبلكس).

