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دبوق لـ«البناء» :الريا�ضة تن�سي المواطن همومه
والمالعب اللبنانية م�شكلة في �صدر اللعبة

الدوري اللبناني في كرة القدم

الرا�سينغ ي�ست�ضيف النجمة في اختتام الجولة ال�سابعة
ت��ق��ام بعد ظهر ال��ي��وم ال��م��ب��اراة
الختامية من الجولة السابعة في
الدوري اللبناني لكرة القدم ،فيلتقي
على ملعب صيدا البلدي ،الراسينغ
ال��س��ادس بـ 10ن��ق��اط م��ع النجمة
الخامس بـ 13نقطة.
وك��ان��ت ال��م��ب��اراة م��ق��ررة أول من
أمس ،لكنها تأجلت بسبب األحوال
ال��ج��وي��ة وس����وء أرض��ي��ة الملعب
الغارقة بالمستنقعات .ولعل في
ه��ذا التأجيل فائدة للفريقين لبذل
جهد أكبر لالستعداد نفسياً ،وال سيما
أن الترتيب صار أكثر وضوحا ً بعد
خوض الفرق األخرى كافة منافساتها
في هذه الجولة.
وللفوز أهمية كبيرة بالنسبة إلى
النجمة ،ألن��ه سيتيح ل��ه مشاركة
العهد ف��ي ص���دارة الترتيب ،فيما
سيصعد الراسينغ إلى المركز الثالث
في حال فوزه.
ومن المنتظر أن يعود إلى صفوف
النجمة مهاجم الفريق حسن المحمد
ال���ذي اس��ت��ع��اد ك��ام��ل لياقته بعد
اإلص��اب��ة .وك��ان النجمة ق��د خاض
م��ب��اراة ودي��ة الثالثاء الماضي مع
الصفاء وتعادال  2–2وسجل المحمد
هدفي فريقه.
وسيعيد فوز الراسينغ إليه الروح
للبقاء ضمن كبار المقدمة ،ومعنويات
العبيه عالية بعد فوزهم األسبوع
الماضي على «النبي شيت» بهدف
وحيد ،وسيفتقد الراسينغ العبيه
إب��راه��ي��م أب��ي جبل وط���ارق حلوم
بسبب اإليقاف.
وك��ان الفريقان قد تقابال مرتين
الموسم الماضي ،ففاز الراسينغ
ذهابا ً  ،2–3وتعادال  4–4إيابا ً في
ختام الموسم.
وك��ان��ت ال��ج��ول��ة ال��س��اب��ع��ة قد
افتتحت الجمعة ،بمباراة حقق فيها
طرابلس ف��وزه ال��راب��ع ،وج��اء على
حساب ضيفه شباب الغازية .0–2
وأقيمت السبت ث�لاث مباريات،

من لقاء الراسينغ والنجمة في إياب الموسم الماضي
فسحق العهد مضيفه السالم زغرتا
 0–4على ملعب المرداشية محققا ً
ف��وزه الخامس ،بينما عاد األنصار
من ص��ور بفوز غ��ا ٍل على التضامن
 0–3رافعا ً رصيده من االنتصارات
إلى أربع .وحقق الصفاء فوزا ً ثمينا ً
بصعوبة وف��ي ال��وق��ت القاتل على
شباب الساحل  1–2وهو الرابع له
أيضاً .وأجريت أول من أمس مباراة
واح���دة أس��ف��رت ع��ن ال��ت��ع��ادل بين
«النبي شيت» واإلخاء األهلي عالية
 1–1في البقاع.

لجنة إدارية جديدة
للراسينغ

ّ
الترشح لعضوية
أقفل اليوم باب
اللجنة اإلداري���ة لنادي الراسينغ،
على  11مرشحا ً لملء  11مقعدا ً في
اللجنة اإلداري��ة ،ما يعني فوز هؤالء

المرشحين بالتزكية بعضوية اللجنة
اإلدارية الجديدة للنادي البيروتي.
والمرشحون ه��م :ج��ورج ف��رح،
جبران قطيني ،جورج حنا ،موريس
أبو جودة ،عادل بصيبص ،بيار مراد،
جوزف سعد ،بول كرم ،أديب مينه،
الياس خوري ونبيل شلهوب.
وستلتئم الجمعية العمومية
الثالثاء في مقر النادي في بيروت،
إلق���رار البيانين المالي واإلداري،
والثانية لالنتخابات التي ستكون
بالتزكية نظرا ً لعدم وجود منافسين
للمرشحين الـ.11

إدارة السالم
تنهي توقيف المل

كشف أم��ي��ن س��ر ن���ادي السالم
زغرتا اللبناني شربل عزيزي عن
إنهاء ناديه إلجراءات توقيف العب

الفريق أب��و بكر ال��م��ل ،إث��ر اعتذار
األخير لإلدارة عن التصرفات التي
بدرت منه في المباراة مع الراسينغ،
ضمن الجولة الرابعة من الدوري
اللبناني ،والتي أسفرت عن خسارة
قاسية لحامل الكأس .4 – 1
وق��ال ع��زي��زي إن إدارة السالم
أن���ه���ت ق�����رار ت��وق��ي��ف ال���م���ل عن
ال��م��ب��اري��ات وال��ت��دري��ب��ات ،ومنع
المستحقات المالية عنه.
وك����ان ال���م���ل ،ال����ذي ق���دم أداء
م��ت��واض��ع �ا ً خ�ل�ال ال���م���ب���اراة مع
الراسينغ ،تصرف بطريقة بعيدة
م���ن ال�����روح ال��ري��اض��ي��ة ،عندما
طلب منه المدرب الهولندي بيتر
مندريتسما ال��خ��روج م��ن الملعب
الستبداله بزميله محمود مرعوش،
حيث اتجه ببطء شديد إلى خارج
الملعب ،في حين كان فريقه متأخرا ً
أم��ام منافسه بنتيجة  ،2 – 1ولم

يكتف بذلك بل تالسن مع بعض
مشجعي النادي متلفظا ً بعبارات
غير الئقة.
وأك��د عزيزي لموقع «ك��ورة» أن
السبب الرئيسي في خسارة فريقه
القاسية (صفر –  )4أمام العهد في
الجولة السابعة من ال��دوري ،هو
غياب خمسة العبين أساسييين عن
صفوفه ،بسبب اإلصابات.
وأض�����اف ع���زي���زي أن م��وج��ة
اإلص��اب��ات ال��ت��ي ض��رب��ت الفريق،
تسببت ف��ي إب��ع��اد ه��داف الفريق
األرجنتيني لوكاس غاالن والمدافع
ال��ت��ش��ي��ك��ي ب��ي��ت��ر ت�����راب ،بسبب
إصابتهما بتمدد في العضل ،كاشفا ً
أنهما سيعودان إل��ى التدريبات،
بشكل طبيعي ،األسبوع المقبل.
وأش�����ار ع���زي���زي إل���ى أن عمر
عويضة شارك في الشوط الثاني
من المباراة مع العهد ،على رغم
إصابته أيضاً ،علما ً أن قائد الفريق
هاغوب دونابديان غاب عن اللقاء،
للسبب نفسه.
من جهة ثانية ،كشف عزيزي عن
احتمال تغيير الالعبين األجانب في
فريقه ،خالل فترة استراحة الدوري
بين الذهاب واإلياب ،وقبل مشاركة
السالم في مسابقة ك��أس االتحاد
اآلسيوي لعام  .2015وأشار إلى أن
هذا األمر سيكون رهنا ً بتقرير مدرب
الفريق الهولندي بيتر مندريتمسا،
والذي سيقدمه إلدارة النادي بعد
دور الذهاب.
وق��ال ع��زي��زي أن��ه سيسافر مع
رئيس ال��ن��ادي ال��خ��وري اسطفان
ف��رن��ج��ي��ة وال���م���س���ؤول اإلع�لام��ي
للنادي شربل كريم إلى ماليزيا في
 11كانون األول المقبل ،لحضور
قرعة كأس االتحاد اآلسيوي ،التي
يمثل فيها السالم لبنان بوصفه
بطالً للكأس ،إضافة إل��ى النجمة
بطل الدوري.

الدوري الأميركي للمحترفين في كرة ال�سلة

هيو�ستن روكت�س يوا�صل �صحوته
واصل هيوستن روكتس صحوته بفوزه على
مضيفه أوكالهوما سيتي  65-69في ال��دوري
األميركي لكرة السلة للمحترفين.
على ملعب «تشيسابيك إينرجي أرينا» وأمام
 18203متفرجين ،حقق هيوستن روكتس
فوزه التاسع هذا الموسم والثالث على التوالي
منذ خسارته األولى أمام ضيفه غولدن ستايت
ووريرز األحد الماضي.
وجاءت المباراة مثيرة بين الفريقين ،وفرض
الضيوف أفضليتهم في الشوط األول وأنهوه
بفارق  9نقاط بعدما كسبوا الربعين األول (-24
 )19والثاني ( ،)14-18لكن أصحاب األرض
ردوا بقوة وأدركوا التعادل في نهاية الربع الثالث
بعدما كسبوه بفارق  9نقاط ( )9-18لتتعادل
األرق����ام  ،51-51لكن هيوستن روك��ت��س رد
التحية في الربع األخير وكسبه  14-18لينهي
المباراة في صالحه.
وكعادته ،تألق جيمس ه��اردن في صفوف
هيوستن روكتس وكان أفضل مسجل في المباراة
برصيد  19نقطة مع  9متابعات و 5تمريرات
حاسمة ،وأضاف كل من دوايت هاوارد وباتريك
بيفيرلي  12نقطة م��ع  9متابعات ل�لأول و8
متابعات للثاني.
أما في صفوف الخاسر ،فكان ريجي جاكسون
والنس توماس أفضل مسجلين برصيد  15نقطة
لكل منهما مع  11متابعة و 4تمريرات حاسمة
لألول.

وتابع لوس أنجليس ليكرز هزائمه ونتائجه
المخيبة بسقوطه أم��ام ضيفه غولدن ستايت
ووريرز  136-115على ملعب «ستيبلز سنتر»
وأمام  18997متفرجاً.
وهي الخسارة الرابعة على التوالي لليكرز
والتاسعة هذا الموسم مقابل فوز واح��د ،فيما
حقق غولدن ستايت ووري��رز فوزه الثالث على
التوالي والثامن هذا الموسم.
وف��رض النجم كوبي براينت نفسه نجما ً
للمباراة بتسجيله  44نقطة مع  5متابعات و3

تمريرات حاسمة بيد أنها لم تكن كافية لقيادة
فريقه إلى الفوز الثاني هذا الموسم.
في المقابل ،ب��رز ستيفن ك��اري في صفوف
الضيوف بتسجيله  30نقطة مع  15تمريرة
حاسمة و 4متابعات ،وأض��اف البديل ماريس
سبايتس  24نقطة م��ع  9متابعات وكالي
طومسون  18نقطة.
ولم تكن حال ميامي هيت وصيف بطل الموسم
أفضل من ليكرز وخسر أمام ضيفه ميلوكي باكس
 91-84على ملعب «أميركان آيرالينز أرينا»

وأمام  19680متفرجاً.
وه��ي الخسارة الخامسة لميامي هيت هذا
الموسم والثالثة على أرضه بعد سقوطه أمام
هيوستن روكتس  108-91وأمام إنديانا بيسرز
.81-75
واستهل ميامي هيت المباراة التي خاضها في
غياب نجمه دواين وايد ،بأفضل طريقة ممكنة
وحسم الشوط األول في مصلحته بفارق  8نقاط
بكسبه الربعين األول والثاني بنتيجة واحدة
 ،19-23لكن الضيوف انتفضوا في الربع الثالث
وحسموه لمصلحتهم بفارق  13نقطة (-26
 ،)13قبل أن ينهوا الربع األخير في لمصلحتهم
أيضا ً بفارق سلة واحدة (.)25-27
وكان ماريو تشالمرز أفضل مسجل في صفوف
ميامي برصيد  18نقطة ،وأضاف شون وليامس
 13نقطة مع  11متابعة ،واكتفى كريس بوش
والسوداني البريطاني لوول دينغ بعشر نقاط
لكل منهما.
أم��ا في صفوف الفائز فكان ب��ران��دون نايت
أفضل مسجل برصيد  20نقطة.
وقاد الثنائي كارميلو أنطوني وجي أر شميث
فريقهما نيويورك نيكس إل��ى الفوز على دنفر
ناغتس  93-109على ملعب «ماديسون سكوير
غاردن» وأمام  19812متفرجاً.
وس��ج��ل ك��ل م��ن الالعبين  28نقطة م��ع 9
متابعات و 3تمريرات حاسمة لألول ،و 4متابعات
ومثلها تمريرات حاسمة للثاني.

حسين غازي
هي قضية تطرح كل عام ،وتعتبر من أساسيات تطور
كرة القدم في العالم ،فالمرافق والمالعب والتجهيزات
تعد مقياسا ً لنقل المستوى ال��ك��روي في لبنان نحو
األفضل.
لكن منذ فترة طويلة ،ونحن نعاني كل سنة من طوفان
المالعب وغرقها جراء أمطار الشتاء .منذ سنين مضت
والحال على ما هي عليه .فمباراة الصفاء والساحل خير
دليل على مدى سوء أرضية المالعب اللبنانية ،وعدم
تجهيزها لحاالت كهذه .إذ إن ملعب بيروت البلدي تح ّول
إلى مستنقعات وبرك مائية بما تعنيه الكلمة من معنى،
حتى أصبح تناقل الكرة صعبا ً داخل أرجاء المستطيل
األخضر ،على رغم أننا ما زلنا في بداية فصل الشتاء.
وف��ي حديث خ��اص إل��ى «البناء» ق��ال رئيس نادي
شباب الساحل األستاذ سمير دبوق« :إن األمطار التي
سقطت بشك ٍل كبير ،جعلت أرضية الملعب سيئة جداً،
ما انعكس سلبا ً على مجريات اللقاء ،وكان من الصعب
إيقاف المباراة ،في دقائقها األخيرة بعد التعادل».
وأضاف« :إن إغالق ملعب المدينة الرياضية أثر بشك ٍل
سلبي في ال���دوري ،فاستضافته للمباريات ،تخفف
الضغط كثيراً ،عن ملعبي صيدا وبيروت البلدي ،أما
المالعب ذات العشب الصناعي ،قد تكون حالً ،الستكمال
المباريات عند هطول األمطار ،إال أنها قد تسبب إصابات
كثيرة لالعبين».
واستطرد دبوق« :الرياضة تنسي المواطن همومه
االجتماعية ،وهنا يجب على الدولة التحرك ،إليجاد حلول
لهذه المشكلة ،التي تطاول العديد من اللبنانيين».
أما مباراة النجمة والراسينغ ،فأتت لتدق ناقوس
الخطر .إذ إن ملعب صيدا البلدي يعتبر من أفضل
المالعب ،وعلى رغم ذلك أرجئت المباراة إلى يوم آخر ،ما
ينذر بتأجيل لكثير من المباريات في الجوالت المقبلة.
وبعد هذه المعطيات المريرة ،تتوضح الصورة أكثر،
إذ إن تتطور مستوى الالعبين واﻷندية ،مرهون أيضا ً
بتحسين المالعب والمرافق الرياضية .ومعيار وصول
أي منتخب بعيدا ً في تصفيات قارته أو تأهله إلى كأس
العالم ،مرتبط بمدى قوة الدوري لديه.
ففي أوروبا على سبيل المثال ،تتساقط الثلوج وتغطي

دبوق تحت األمطار في مباراة الساحل الماضية
أرض الملعب ،فيعمل على إزالتها إلكمال المباراة ،ألن
تأجيل اللقاء لسبب كهذا ،قد يؤثر في سمعة الدوري
والبلد بكامله.
وعلى سبيل المثال ،ع��ادت جماهير ن��ادي النجمة
الغفيرة ،إلى بيروت وسط استياء عارم في األوساط
الرياضية ،جراء قرار التأجيل.
ويبقى الحل في وضع خطط مستقبلية ،رهن الدولة
ووزارة الشباب والرياضة ،إضافة إلى االتحاد اللبناني
لكرة القدم ،لتحسين جودة المالعب وأرضيتها ،فكرة
القدم تعتبر ،غذاء شريحة كبيرة من الشعب اللبناني.
وهي الوحيدة التي تنسي المواطن همومه اليومية .فمن
الواجب ،دعم الرياضة ،بشك ٍل أكبر .على أمل أن يتحسن
الحال في المواسم المقبلة.

نجوم بر�شلونة يحاربون «�إيبوال»
أطلق االت��ح��اد ال��دول��ي لكرة ال��ق��دم وك��ذل��ك األفريقي
بمعاونة خبراء في الصحة العالمية ونجوم اللعبة حول
العالم ،حملة لمكافحة فيروس إيبوال والوقاية من هذا
الوباء ال��ذي أصبح يشكل خطورة كبيرة على العالم،
وبخاصة في القارة السمراء.
الحملة المدعومة من أبرز نجوم العالم ستقام تحت
شعار «معا ً نستطيع هزيمة اإليبوال» ،وس ُتوجه  11رسالة
وقائية لفهم هذا المرض ومكافحته.
ومن بين الالعبين المشاركين ،نجوم برشلونة :نيمار
دا سيلفا وجيرارد بيكيه وتشافي هيرنانديز ،بمساعدة
أطباء وخبراء الصحة في أفريقيا للقضاء على الفيروس
المتفشي في غرب القارة.
وق��ال نيمار« :م��ن ال��ض��روري أن تصل المعلومات
الصحيحة إلى المتضررين ،نأمل جميعا ً أن نقضي على
فيروس اإليبوال والحد من انتقال العدوى .معا ً نستطيع
هزيمة اإليبوال».
يذكر أن بطولة أمم أفريقيا  2015واجهت أزمة كبيرة

بسبب رفض المغرب تنظيمها خوفا ً من تفشي المرض،
قبل أن تسند لغينيا االستوائية.

نوير :ال �أحب الب�ساط الأحمر بل الع�شب الأخ�ضر
يعتقد مانويل نوير حارس مرمى نادي بايرن ميونيخ
األلماني لكرة القدم ومنتخب ألمانيا أن النجم البرتغالي
كريستيانو رونالدو العب ري��ال مدريد اإلسباني لديه
فرصة كبيرة للفوز بالكرة الذهبية بسبب صورته خارج
مالعب كرة القدم ،علما ً بأن نوير يأتي ضمن المرشحين
لتحقيق الجائزة.
ولدى سؤال نوير عن العوامل التي قد تؤثر في اختيار
رونالدو للفوز بالكرة الذهبية التي تمنح ألفضل العب
في العالم خالل العام« :أنا رياضي ولست سفيرا ً لعالمة
تجارية ،على رغم أنني الحارس األول لشركة أديداس إال
أنني لست الشخص الذي يقوم بإعالنات لمالبس داخلية
(في إشارة إلى رونالدو)».

وأوض��ح الالعب المت ّوج مع المنتخب األلماني بلقب
كأس العالم  2014أنه يفضل التركيز أكثر على الملعب:
«ال أحب البساط األحمر بل العشب األخضر ،أشعر بأنني
أفضل في الميدان وأحاول تحسين أدائي».
واع��ت��رف ن��وي��ر أن م��رك��ز ح���ارس ال��م��رم��ى ال يحظى
باالهتمام الكافي ومن الصعب أن يحقق حارس مرمى
جائزة الكرة الذهبية« :بعد المباريات تتركز األضواء على
األهداف والفرص الضائعة والتمريرات .المشاهد عادة ال
يتذكر كيف نجح حارس مرمى في إيقاف كرات معقدة».
وأنهى نوير حديثه مؤكدا ً أن عام  2014كان رائعا ً
بالنسبة له خصوصا ً بعد تحقيق كأس العالم ،وأضاف:
«لقد كان شيئا ً تاريخيا ً ولن ينسى».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1من قمم هماليا ،حرف نصب
2 .2ناعم الملمس ،أستفسري من
3 .3أملي ،ملك الفاندال فتح أفريقيا
4 .4حرف أبجدي مخفف ،مرفأ في البرازيل ،نجيعي
5 .5مصائب ،جارية غنت للرشيد
6 .6أقصد المكان ،بلدة لبنانية ،ضعف
7 .7أعطت مثل ما أخذت ،شاهدنا
8 .8رحل من مكان إلى آخر ،كذب
9 .9مصيف سوري ،نوم عميق
1010من األطراف ،أهدلت الستار ،والية أميركية
1111ف��اق��دات األزواج ،بحيرة تتقاسمها اوزبكستان
وكازاخستان
1212متشابهان ،حفر عميقة يستخرج منها ماء وما شابه،
منازل

1 .1حرب وقعت في الجاهلية استمرت  40سنة
2 .2أعلى قمم العالم وأضخمها ،االنسان
3 .3أقام الوليمة ،جزيرة إيطالية في المتوسط
4 .4عندنا ،أجاوب ،إسم موصول
5 .5متشابهان ،اصبح شيئا ً واحداً ،أسرق
6 .6د ّللت ،الفقرة
7 .7جالسته على الشراب ،مدينة إيرانية
8 .8كاتبنا ،تخفي األمر
9 .9يمن ،رفاق السن ،أمر عظيم
1010وافقن الرأي (هن) ،أصابعي
1111من وسائل النقل ،شاي (باألجنبية)
1212غير مطبوخ ،يقرعاه (للجرس) ،نحسن إلى
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،742395816 ،389617254
،924538761 ،615824379
،137962485 ،568471932
،891746523 ،253189647
476253198

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ت���وم���اس ادي���س���ون ) 2
"
ره��ان ،نمد  ) 3ارنمها ،نبهنا )4
ن��اه��وي��ل ه��واب��ي  ) 5س��ن��ا ،لها،
رابح  ) 6يلي ،لدي ،ال  ) 7المتنا،

يسأله  ) 8فل ،وارش��و  ) 9اهين،
م��ون��اك��و  ) 10ن��وم��ي��دي��ا ،سلمت
 ) 11رأي ،رب���ا ،اب  ) 12ال��ح،
"
نابولي.
عموديا:
 ) 1ترانسيلفانيا  ) 2وهران،

الهو  ) 3مانهايم ،يمرح  ) 4انمو،
لتونيا  ) 5هيلينا ،دين  ) 6اناله،
ارم��ي  ) 7دم ،ه��ال ،ش��وارب ) 8
يدنو ،ديون ،بو  ) 9باريس ،اسال
 ) 10واهبا ،اركل  ) 11نيبال ،ومأ
 ) 12ما ،حلها ،تبر.

 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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Big Hero 6
ف�ي�ل��م ت �ص��وي��ري ب�ط��ول��ة جنيز
رودريغز من اخراج دون هال .مدة
العرض  108دقيقة( .ابراج ،سيتي
ك��وم�ب�ل�ك��س ،اس �ب��اس ،غاالكسي،
فوكس ،سينما سيتي ،سينمال).
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The Drop
فيلم درام��ا بطولة ت��وم هاردي
م��ن اخ��راج ميشال روس �ك��ام .مدة
العرض  106دقيقة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينما سيتي ،فوكس).
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Interstellar
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ماثيو
ماككونفي م��ن اخ��راج كريستوفر
ن ��والن .م��دة ال�ع��رض  169دقيقة.
(ابراج ،سيتي كومبلكس ،اسباس،
غ��االك�س��ي ،سينما سيتي ،امبير،
فوكس ،سينما سيتي ،سينمال).
Dracula Untold
فيلم رعب بطولة لوك افانز من
اخ ��راج غ��اري ش��ور .م��دة العرض
 93دقيقة( .فوكس).

The Judge
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب �ط��ول��ة روب� ��رت
دون ��ي م��ن اخ� ��راج داي �ف��د دوبكن.
مدة العرض  141دقيقة،ABC( .
ك��ون�ك��ورد ،امبير ،ف��وك��س ،سينما
سيتي).

The Boxtrolls
ف��ي��ل��م ت� �ش ��وي ��ق ب� �ط ��ول ��ة بين
كينغسلي من اخراج غراهام انابل.
م��دة ال�ع��رض  97دقيقة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال ،فوكس).

