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«الحرية» ـ �صيدا يفوز على «غانرز»  4ـ1

افتتح ف��ري��ق الشباب ف��ي ن��ادي
الحرية ال��ري��اض��ي ـ ص��ي��دا ،بطولة
لبنان في كرة الصاالت لفئة الشباب،
بفوز مثير على شباب فريق «غانرز»
بنتيجة  4ـ.1
المباراة أقيمت على ملعب بلدية
الغبيري بحضور جمهور كبير واكب
الفريق م��ن ص��ي��دا .وتم ّكن الفريق
ال��ص��ي��داوي م��ن ف���رض إي��ق��اع��ه في
اللعب على رغم الش ّد العصبي في
ب��داي��ة ال��م��ب��اراة ،واستطاع الجهاز

الفني لفريق الحرية من التعامل مع
ظروف المباراة.
ويعود الفضل الكبير بالفوز للفريق
ال��ص��ي��داوي ل��ل��روح الجماعية التي
وسجل أهداف فريق
سادت الفريق.
ّ
الحرية كل من محمد القيس ،ومحمد
حمود ،وعلي هاشم ،وزين المبدر.
إشارة إلى أن بطولة لبنان في كرة
الصاالت لفرق الشباب تض ّم عشرة
فرق تحت عمر  18سنة.
وي��واص��ل ال��ف��ري��ق األول ل��ن��ادي

{ على رغم معاناة والدها من المرض الذي أصابه قبل عقود،
أ ّكدت ماي ماي علي ابنة المالكم األسطوري محمد علي كالي أنه ال
زال يعشق الحياة .وقالت في مقابلة مع وكالة األنباء األلمانية «د
يحب حياته وال يزال يثق بنفسه كما كان
ب أ»« :إنه رجل مسالم
ّ
قبل  40أو  50سنة ،ال يغريه وال يحبطه شيء».
ويعاني محمد علي الذي يع ّد من أفضل رياضيّي القرن العشرين
من مرض الشلل الرعّ اش الذي أصابه بعد اعتزاله بوقت قليل عام
 ،1981ويعتقد أن السبب وراء هذا المرض الضربات التي كان
يتلقاها داخل حلبة المالكمة.
وتعتبر ماي ماي علي ( 46سنة) التي تعمل في مجال األنشطة
االجتماعية ،االبنة الكبرى للمالكم السابق ،والتي ش ّكلت دورا ً
رئيسا ً في حياته كما ظهر من خالل الفيلم السينمائي «أنا محمد
علي» الذي قدّمته ّ
مؤخرا ً المخرجة كلير ليوينس.
وتحدثت ماي ماي خالل المقابلة عن عالقتها بأبيها البالغ من
العمر  72سنة ،وعن تح ّوله من المسيحية إلى اإلسالم إضافة إلى
المرض الذي يعانيه.
وأش��ارت ماي ماي إلى أنه لم يكن هناك تعارضا ً بين كون
أبيها مالكما ً قويا ً وبين كونه إنسانا ً
يحب عائلته ويهتم بها كما
ّ
ظهر خالل أحداث الفيلم ،وقالت« :لم يكن هناك تعارض .لدينا
جميعا ً وجوه مختلفة خالل مختلف العالقات .المالكة نوع من
الرياضة لها استراتيجيتها الخاصة وليست عمالً بربرياً .إنها
تشبه موسيقى الجاز ،ووالدي لم يتعمد إيذاء أحد أبداً ،لقد كان
يبغض الكره ذاته».
وأكدت ماي ماي أنها تتذكر المشهد الذي طالبت فيه والدها
خالل الفيلم بأال يستمر في هذه الرياضة وأن يتوقف عن المالكمة
فقالت« :هذا كان في نهاية مشواره الرياضي .الرجاء لم يكن من
طفلة أرادت فقط أن تقضي وقتا ً أطول مع والدها ،ولكن من طفلة
كانت تشعر بالقلق على صحته .لقد كان واضحا ً حينذاك أنّ وقته
قد م ّر وكان هذا واضحا ً في طريقة حديثه وبطء حركته وفقدانه
توازنه .أعتقد أن هذا هو تاريخ جميع الرياضيين .من الصعب أال
تصبح في بؤرة االهتمام وتحت األضواء وأن تتخلّى عن الدخل
المادي ،خصوصا ً إن كنت مالكما ً ولم تتعلم شيئا ً آخر».
وأوضحت ماي ماي أنّ والدها ال يغريه تسليط األضواء عليه
في الوقت الحالي وقالت« :والدي أصبح كبيرا ً في السن وأكثر
رشداً .لقد تعلم كيف يتعايش مع مرض عضال .الشلل الرعّ اش
يعيق حركتك واستقالليتك».

الحرية الرياضي مسلسل انتصاراته
ف��ي بطولة لبنان ل��ك��رة ال��ص��االت،
بعدما فاز على كل من فريق األهلي
ص��ي��دا ،وف��ري��ق «ب����روس ك��اف��ي��ه»،
وفريق الجامعة األميركية في بيروت.
وسيواجه يوم السبت المقبل فريق
األم��ن ال��ع��ام على ملعب ال��س��د .في
حين يخوض فريق الشباب مباراته
الثانية يوم األحد المقبل في مواجهة
فريق تمنين التحتا على ملعب بلدية
الغبيري.

�أتليتكو مدريد يعبر �إ�سبانيول بثنائية نظيفة

{ قال تيري فينابلز مدرب منتخب إنكلترا السابق إنه ال ينبعي
أن يحدث أيّ تدخل من مد ّربي أندية الدوري اإلنكليزي الممتاز
لكرة القدم في اختيارات العبي المنتخب الوطني .وقال إنه يتعين
على الالعبين عدم تجاهل أيّ استدعاء لمنتخباتهم الوطنية.
وذك��رت تقارير إعالمية مؤخرا ً أن بريندان رودغ��رز مد ّرب
ليفربول طلب من روي هودجسون م��د ّرب إنكلترا منح راحة
لرحيم سترلينغ من مواجهة إستونيا في التصفيات المؤهلة
لبطولة أوروبا  2016األسبوع الماضي.
ونفى رودغرز هذه التقارير وقلّل من أهمية الحديث عن ِ
الصدام
بين األندية والمنتخب لكن فينابلز كتب في صحيفة «إندبندنت»
أمس أن هودجسون يجب أال يتناقش مع مدربي األندية حول
اختياراته الالعبين.
وكتب فينابلز« :أشعر باالستياء من مدربي أندية الدوري
الممتاز بسبب طلباتهم بمن ينبغي أن ينضم أو بمن ال ينبغي
انضمامه المنتخب يأتي قبل النادي وهذه هي الخالصة».
وأض��اف الرجل البالغ عمره  71سنة« :يجب أال تحدث أي
مناقشات مع مدربي األندية بشأن محاولة إيقاف ض ّم العبيهم.
عندما كنت أتولى تدريب إنكلترا لم أواجه موقفا ً أن قال لي أيّ
العب إنه يشكرني على ضمه ،لكن ال يريد االنضمام في هذه المرة
وربما ينضم في المناسبات المقبلة».
وتابع« :لو حدث ذلك لكنت ق��ررت استبعاد الالعب بشكل
ّ
بغض النظر عن مدى أهميته».
نهائي من تشكيلة إنكلترا
وقاد فينابلز منتخب إنكلترا للوصول إلى قبل نهائي بطولة
أوروبا  1996قبل أن يخسر بركالت الترجيح أمام ألمانيا.

لكن األخير لم ينجح في استثمار الفرصة على النحو األمثل.
وأنقذ كاسيا مرمى إسبانيول من هدف مؤكد بعد أن تصدّى
ببراعة يحسد عليها لتسديدة أرضية صاروخية من كوكي.
وتواصلت هجمات أتليتكو على مرمى كاسيا ،لكن صاحب
األرض لم ينجح في ه ّز الشباك ،إما بسبب سوء الحظ ،أو
بسبب عدم الدقة في إنهاء الهجمات.
وقبل دقيقتين من نهاية الشوط األول ،نجح تياغو مينديز
في تسجيل هدف التقدّم ألتليتكو من ضربة رأسية عقب
عرضية متميزة من غابي فرنانديز ،لتخدع الكرة كيكو كاسيا
وتسكن الشباك.
واستمرت المحاوالت الهجومية ألتليتكو مدريد في
الشوط الثاني بحثا ً عن تسجيل المزيد من األهداف لتأمين
الفوز .وحاول المهاجم الكرواتي الدولي ماريو ماندزوكيتش
جاهدا ً أن يفلت من الرقابة اللصيقة التي فرضها عليه دفاع
إسبانيول ،ولكنه لم يحصل على المساعدة الالزمة من العبي
ّ
خط الوسط.
وأثمرت هجمات أتليتكو عن تسجيل الهدف الثاني في
الدقيقة  71عن طريق ماريو سواريز ،بعد أن ن ّفذ كوكي
ضربة ركنية لمسها دييغو غودين برأسه لتسقط أمام
سواريز أمام المرمى مباشرة ،فسدّدها األخير من دون عناء
وأودعها الشباك.
وم ّر ربع الساعة األخير من المباراة بشكل متوازن ،ولكن
من دون أن تشهد المباراة أيّ جديد ،ليخرج أتليتكو فائزا ً
بهدفين نظيفين.

استعاد فريق أتليتكو مدريد حامل اللقب اإلسباني ،توازنه
وتغلب على ضيفه إسبانيول بهدفين نظيفين أمس األحد،
ضمن المرحلة الثامنة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وتقدّم تياغو مينديز بهدف ألتليتكو في الدقيقة  ،43ث ّم
أضاف ماريو سواريز الهدف الثاني في الدقيقة .71
ورف��ع أتليتكو رصيده إلى  17نقطة في المركز الرابع
بفارق األهداف خلف فالنسيا صاحب المركز الثالث ،بينما
تج ّمد رصيد إسبانيول عند تسع نقاط في المركز العاشر.
ويتصدّر برشلونة جدول ترتيب المسابقة برصيد 22
نقطة بعد فوزه على إيبار بثالثية نظيفة يوم السبت الفائت،
بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد  18نقطة
بعد فوزه على مضيفه ليفنتي بخمسة أهداف نظيفة.
وحصل أتليتكو على دفعة معنوية قوية من ج� ّراء هذا
الفوز قبل مباراته أمام ضيفه مالمو السويدي األربعاء المقبل
في دوري أبطال أوروبا.
بدأت المباراة بضغط هجومي من جانب فريق أتليتكو
منذ الدقيقة األولى بحثا ً عن هدف السبق .وكاد أردا توران
يسجل هدف التقدم ألتليتكو في الدقيقة الثالثة ،لكن كيكو
أن
ّ
كاسيا حارس إسبانيول أنقذ مرماه من هدف مح ّقق.
وأهدر راؤول غارسيا هدفا ً محققا ً ألتليتكو بعدما تلقى
تمريرة متقنة من غابي وضعته في مواجهة المرمى ،ولكنه
فشل في إدراك الشباك.
ور ّد إسبانيول بهجمة خطِ رة عن طريق سيرجيو غارسيا
الذي قام بمجهود رائع قبل أن يم ّرر الكرة إلى لوكاس فازكيز،

عامل
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انطالق بطولة لبنان في كرة ال�صاالت لفئة ال�شباب

�سيرينا تناف�س العبات منهكات
في بطولة �سنغافورة الختامية

{ عيّن االتحاد األوروبي لكرة القدم «ويفا» الحكم االسكتلندي
ويليام كولوم ( 35سنة) لقيادة المباراة التي تجمع برشلونة مع
آياكس أمستردام غدا ً الثالثاء في المجموعة السادسة من دوري
األبطال التي ستقام في ملعب كامب نو .وحصل كولوم على
الشارة الدولية عام .2006
كما أعلن «ويفا» عن اختيار الحكم السلوفيني دامير سكومينا
( 38سنة) لقيادة مباراة بورتو مع أتلتيكو بلباو في اليوم ذاته
ضمن المجموعة الثامنة.
وقاد سكومينا تسع مباريات في التصفيات األوروبية المؤهلة
إلى مونديال البرازيل .2014

تخوض أفضل ثماني العبات في
كرة المضرب للسيدات على مستوى
العالم هذه السنة ،منافسات البطولة
الختامية التي تنطلق في سنغافورة
هذا األسبوع ،والحالة البدنية لهن
ليست على ما يرام ،إضافة إلى وجود
مخاوف بشأن مستوى األداء ،وهو ما
يلقي بظالله على أحدث بطولة كبيرة
في آسيا.
وتتصدّر سيرينا وليامز المص ّنفة
األولى على العالم العناوين ،لكن ثمة
مخاوف بشأن لياقتها البدنية عقب
انسحاب الالعبة األميركية البالغة
من العمر  33سنة من بطولة بكين في
وقت سابق من هذا الشهر ،بسبب آالم
في الركبة.
وت��وج��ه��ت سيرينا إل���ى أوروب���ا
من أج��ل الخضوع لفحوص طبية،
وستكون ضمن آخ��ر م��ن يصل إلى
سنغافورة هذا األسبوع ،لكنها قالت
إنه من الجيد لها المشاركة ،كما كانت
ّ
تخطط سعيا ً وراء لقبها الثالث على
التوالي والخامس في تاريخها في
البطولة الختامية.
وقالت الالعبة التي نالت  18لقبا ً
في ال��ف��ردي ضمن البطوالت األرب��ع
الكبرى عقب سحب القرعة السبت
الماضي« :أن��ا مستعدة .ال يمكنني
االنتظار لخوض مباراتي األول��ى.
أتمنى لو أخوض مباراة غداً».
وس���واء كانت ج��اه��زة أم ال ،فإن
ظهور سيرينا على األق��ل سيقلل من
توتر اتحاد العبات التنس المحترفات
ال��ذي ال ي��زال يعاني من آث��ار اعتزال
الصينية لي نا صاحبة الجماهيرية
وأك��ب��ر أداة تسويقية لالتحاد في
آسيا قبل البطولة التي ستقام في
سنغافورة.
ون��ظ��را ً إل��ى ق��وة ل��ي وه��ي األول��ى
التي نالت لقبا ً للفردي في البطوالت
األربع الكبرى في آسيا ،ضمن االتحاد
ال��دول��ي لالعبات المحترفات أنها
ستكون في ص��دارة األح��داث وقلبها
للترويج ألحدث بطولة في آسيا ،مع
مواصلة القارة ّ
ضخ األموال واالهتمام
بتنس السيدات.
وس��ن��غ��اف��ورة ه��ي ال��م��ح��ط��ة 22
ف��ي آس��ي��ا والمحيط ال��ه��ادئ ضمن
 58بطولة للاّ عبات المحترفات في
.2014
وت��ب��دو صحة ال�لاع��ب��ات موضع
تساؤل عقب موسم طويل وش��اق،
خصوصا ً بسبب المجهود والترحال،
ما أدّى إلى حاالت انسحاب وابتعاد

مجموعة أخرى لفترات طويلة بسبب
االصابات.
وانسحبتالصربيةآناإيفانوفيتش
من بطولة ،ووهان في الصين ،ثم من
لينز المفتوحة بسبب إص��اب��ة في
الفخذ .كما انسحبت الكندية أوجيني
بوشار من بطولة النمسا قبل عشرة
أيام بسبب إصابة في الساق.
وق���ال���ت ب���وش���ار وص��ي��ف��ة بطلة
ويمبلدون في ذلك الوقت« :ربما لن
أتمكن من التد ّرب بشكل مثالي ،لكنني
سأبذل قصارى جهدي».
وستلعب سيرينا ول��ي وبوشار
في المجموعة الحمراء من البطولة
التي تنطلق اليوم االثنين ،إلى جانب
الرومانية سيمونا هاليب البعيدة
�ب ترشيحات
ع��ن مستواها .وت��ص� ّ
المجموعة البيضاء ف��ي مصلحة
الروسية ماريا شارابوفا بطلة فرنسا
المفتوحة والتشيكية بترا كفيتوفا
الفائزة بلقب ويمبلدون عن المجموعة
البيضاء بعد فوزهما بالبطولتين
الكبيرتين األخ��ي��رت��ي��ن ف��ي بكين
وووهان على الترتيب.
لكن الدنماركية كارولين وزنياكي

قد تهدّد آمال شارابوفا وكفيتوفا في
بلوغ قبل النهائي عقب سلسلة من
العروض القوية التي دفعتها إلى نيل
آخر المقاعد في البطولة الختامية بعد
الوصول إلى نهائي أميركا المفتوحة
وطوكيو.
والبولندية آنيسكا رادفانسكا هي
رابع العبة في المجموعة البيضاء،
لكن مستواها تراجع بشدّة منذ فوزها
بلقب مونتريال في آب الماضي.
ّ
المرشحة
وتظ ّل سيرينا ويليامز
سجلاّ ً
األول��ى ،خصوصا ً أ ّنها تملك ِ
يشمل  49ان��ت��ص��ارا ً م��ق��اب��ل أرب��ع
ه��زائ��م فقط أم���ام ال�لاع��ب��ات السبع
في سنغافورة ،ولم تخسر من قبل
سوى أمام إيفانوفيتش وشارابوفا
وفوزنياكي.
تصب
�ي،
�
�زوج
�
ال
منافسات
وف��ي
ّ
ّ
الترشيحات ف��ي مصلحة الثنائي
اإليطالي المك ّون من س��ارة إيراني
وروب��رت��ا فينشي ،لكن التايوانية
هسيه سو وي تريد إنهاء شراكتها
الرائعة مع زميلتها الصينية بينغ
شواي من خالل االحتفاظ باللقب.

رو�سي يفوز ب�سباق «فيليب �آيالند»
ّ
ف��از ال����د ّراج اإلي��ط��ال��ي فالنتينو
روس����ي ب��س��ب��اق «ف��ي��ل��ي��ب آي�لان��د»
ّ
األسترالي ،الجولة السادسة عشرة
من بطولة العالم للد ّراجات النارية
«موتو جي ب��ي» ،وهو السباق رقم
لروسي في الفئة األ ّم ،متقدّما ً
250
ّ
ع��ل��ى زم��ي��ل��ه ف��ي ف��ري��ق «ي��ام��اه��ا»
خورخي ل��ورن��زو ،بعد سباق مثير
شهد عددا ً من الحوادث.
وكان الد ّراج مارك ماركيز ،الفائز
بلقب بطولة العالم للم ّرة الثانية
على التوالي األسبوع الماضي ،قد
انطلق من المركز األول ،ليحافظ على
صدارته فترة طويلة ويصل الفارق
إل��ى  4ث���وانٍ ع��ن أق���رب منافسيه،
قبل أن يفقد السيطرة على د ّراجته
النارية عند المنعطف العاشر مع

تب ّقي  9لفات على نهاية السباق،
روسي الصدارة.
ليرث
ّ
وشهد السباق منافسة شرسة بين
ثنائي «ياماها» روسي ولورنزو ،إذ
تبادل ال��د ّراج��ان مراكزهما لمرات
روسي المعركة
عدّة ،قبل أن يحسم
ّ
لمصلحته.
وعانى لورنزو من تآكل كبير في
اإلطارات ،ما أدّى إلى تقليص الفارق
بينه وب��ي��ن ال����د ّراج ك��ال كراتشلو
تدريج ّياً ،قبل أن يتم ّكن كراتشلو من
تجاوز لورنزو بعد ذلك.
إلاّ أن��ه وف��ي ال�لّ��ف��ة األخ��ي��رة من
السباق ،انزلقت دراج��ة «دوكاتي»
الخاصة بالدراج كراتشلو ،حارما ً
منصة تتويج مؤكدة في
فريقه من
ّ
السباق األسترالي.

وشهد السباق حوادث عدّة تع ّرض
لها ،إضاف ًة إلى ماركيز وكراتشلو ،كل
من الد ّراجين أندريا إيانوني وداني
بدروسا ،قبل أن يتع ّرض الد ّراجان
ستيفان ب��رادل وآلِكس إسبارغارو
وشقيقه ب��ول إسبارغارو لحوادث
أيضاً.
واستفاد ال���د ّراج ب��رادل��ي سميث
من كل هذه الحوادث ،وأحرز المركز
الثالث في ترتيب السباق العام،
متقدّما ً على د ّراج «دوكاتي» أندريا
دوفيزيوزو.
من ناحيته ،ح ّقق الد ّراج هيكتور
باربيرا نتيجة رائعة بحلوله في
المركز الخامس في السباق ،متقدّما ً
على كل من الد ّراجين آلفارو بوتيستا
وسكوت ريدينغ.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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3
4
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1 .1إسم يطلق على مصر وبعض دول غرب آسيا
2 .2وسام ،من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،ظهر من
بعيد
3 .3ستر الشيء ،إستفسر ،إعتمدت على
4 .4لقب رئيس التبت الديني والمدني ،كثير الملوحة ،طريقة
5 .5أرخبيل في المحيط الهادي جنوب شرق آسيا
6 .6عاجلت إلى االمر ،حمام بري
7 .7نبيل روماني هاجمه شيشرون بخطابات شهيرة ،طلى
باأللوان
8 .8عملة آسيوية ،وافقاك الرأي
9 .9مدينة تركية ،قرية أردنية على الحدود السورية
1010مادة تصنع منها األكياس وما شابه ،لإلستفهام ،خاصته
صب الماء ،والية أميركية
ّ 1111
1212جوهر ،نوبّخ ،هدّت البناء

1 .1شعوب جرمانية غزت بريطانيا العظمى
2 .2عاصمة اميركية ،متشابهان ،أسجن
3 .3م��ت��ش��اب��ه��ان ،ج��زي��رة فرنسية م��ن ج���زر األنتيل
الصغرى
4 .4مدينة سورية ،يصنع من الحليب
5 .5مدينة مصرية ،برم الحبل ،حرف عطف
6 .6إجمعي عن األرض ،يثقان بالشخص
7 .7خاصتي ،محافظة مصرية ،قلب
8 .8األوتوماتيكي ،أرشدها
9 .9تودي ،أقعده
1010شتمك ،يدعمكم بالمال ،جهد وتعب
1111سألناه عن حق لنا عليه ،اوجاع
1212نقطع ،آلته التي يقضب بها الزرع
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،541687239 ،839214567
،493851726
،276395814
،187426395
،652973148
،318769452
،925148673
764532981

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ترانسيلفانيا  ) 2شيشرون،
نالعب  ) 3اف ،ف��ر ،مين ،مت ) 4
رومانيا ،بالك  ) 5لنا ،امتحان ) 6
يرهن ،الدير  ) 7تشاد ،حين ،يد 8

) وا ،رياق ،الكم  ) 9نرسيس ،ليون
 ) 10الفاليت ،امي  ) 11يرمي ،لم،
ان  ) 12ابر ،اليونان.
عموديا:
 ) 1تشارلستون ،يا  ) 2ريفون،
شارل  ) 3اش ،مايا ،ساير  ) 4نرفا،

ردريفر  ) 5سورناه ،يساما  ) 6ين،
يمنحا ،ليل  ) 7مات ،يقلي  ) 8فني،
حان ،يتلو  ) 9النبال ،لو ،من ) 10
نا ،انديانا  ) 11يعمل ،ي��دك ،مان
 ) 12لبتكار ،ماين.

 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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Joe
فيلمدرامابطولةنيكوالسكايج
من اخراج دايفد غوردن غرين .مدة
ال��ع��رض  118دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
الفيل االرزق
فيلم درام���ا بطولة كريم عبد
ال��ع��زي��ز م��ن اخ����راج ك��ام��ل اب��و
علي .م��دة العرض  100دقيقة.
(غ���االك���س���ي ،ف���وك���س ،سيتي
كومبلكس).

The Best of Me
فيلم رومانسي بطولة جايمس
م���ارس���دن م���ن اخ�����راج ميشال
هوفمان 100 .دقيقة( .اب���راج،
سينما سيتي ،ديونز ،غاالكسي،
سينمال ،امبير ،فوكس).

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).

