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من ي�ستطيع تحطيم �أرقام مي�سي الـ 5الخارقة؟

«الوطني الح ّر» ينظم «رالي بايبر اال�ستقالل»
سوى كريستيانو رونالدو الذي يقدم
حاليا ً موسما ً في غاية الروعة كما أنه
يسجل في كل مباريات الليغا حتى
اآلن وهو صاحب أعلى معدل هاتريك
في الدوري اإلسباني.

أصبح الدولي األرجنتيني ليونيل
ميسي بين ليلة وضحاها الهداف
التاريخي ل��ل��دوري اإلسباني لكرة
القدم بعدما سجل الهاتريك لفريقه
برشلونة ضد إشبيلية في الجولة
 12من عمر الليغا في معقل النادي
الكتالوني كامب نو.
وساهمت ثالثية ميسي في فوز
البرسا  1-5على الضيف األندلسي
غير أن المناسبة التي رفع فيها ميسي
فوق األعناق ليست الفوز وإنما تغلبه
أخيرا ً على رقم قياسي صمد منذ عام
.1955
البرغوث األرجنتيني يضيف كل
ع��ام رقما ً قياسيا ً جديدا ً أو بطولة
إلى سجله العامر باإلنجازات ...فهل
يستطيع أح��د تحطيم أه��م  5أرق��ام
يمتلكها ميسي اآلن؟

أكبر عدد من األهداف
في التاريخ اإلسباني

كسر البرغوث األرجنتيني السبت
ال��رق��م ال��ق��ي��اس��ي ل��ه��داف ال���دوري
اإلسباني عبر تاريخه مسجالً 253
هدفا ً في  289مباراة.
وتفوق الهداف التاريخي لفريق
برشلونة وصيف بطل الليغا أخيرا ً
على أسطورة أتلتيك بيلباو تيلمو زارا
الذي صمد رقمه ( 251هدفاً) منذ عام
.1955
وبشكل ال يصدق نجح ميسي ،وهو
ليس مهاجما ً صريحاً ،في تسجيل
هاتريك كان بعيد المنال في شباك
إشبيلية بعد صيام دام  3مباريات
متتالية حتى توقع البعض أن لعنة
الرقم القياسي ربما تقف حائالً بين
البرغوث األرجنتيني وه��ذا اإلنجاز
التاريخي.
وسجل زارا أهدافه الـ 251في 15
سنة مع أتليتك بيلباو ،بينما حطم
ميسي ه��ذا ال��رق��م ف��ي  10سنوات

...وفي عام واحد

فقط ،وق��د سجل أول ه��دف ل��ه في
ال���دوري اإلس��ب��ان��ي وه��و ف��ي الـ17
م��ن ع��م��ره .ومعلوم أن ميسي هو
الهداف التاريخي لبرشلونة كذلك،
ويملك في سجله  368هدفا ً في جميع
المسابقات.
وما يهدد رقم ميسي الجديد هو
المعدل الهائل م��ن األه���داف ال��ذي
يسجله ه��داف الغريم األزل��ي ريال
م��دري��د ص���اروخ م��ادي��را البرتغالي
كريستيانو رونالدو.
ويملك رونالدو هداف الليغا حاليا ً
برصيد مضاعف ع��ن ميسي (20
ه��دف�اً) أفضلية واضحة في نسبة
التسجيل في الليغا لهذا الموسم.
رون���ال���دو 197 :ه��دف �ا ً ف��ي 176
مباراة بنسبة  1.1في المئة
ميسي 253 :هدفا ً في  289مباراة
بنسبة  0.8في المئة

...وفي أبطال أوروبا

وعلى صعيد آخ��ر يحمل ميسي
باالشتراك موقتا ً مع االسباني راؤول
غونزاليز لقب ال��ه��داف التاريخي
للشامبيونز ليغ برصيد  71هدفا ً لكل
منهما.
ول���ن ينتظر ميسي رب��م��ا ألكثر
من مباراة لالنفراد وحيدا ً بصدارة
الهدافين ،إال في حال سجل غريمه
المباشر البرتغالي كريستيانو
رونالدو عددا ً أكثر من األهداف حيث
يفصل بينهما هدف واحد فقط.
ويمتلك ميسي السجل األفضل
أي��ض�ا ً ف��ي نسبة التسجيل ف��ي كل
مباراة في دوري أبطال أوروبا متفوقا ً
على نجمي ري���ال م��دري��د السابق
والحالي راؤول ورونالدو.
راؤول 71 :هدفا ً في  142مباراة
بنسبة  50في المئة.

ميسي 71 :هدفا ً في  90مباراة
بنسبة  79في المئة.
رون���ال���دو 70 :ه��دف��ا ً ف��ي 107
مباريات بنسبة  65في المئة.

...وفي موسم واحد

وسجل األرجنتيني  73هدفا ً في
موسم واح��د في جميع المسابقات
ع��ام  ،2011وه��و رق��م قياسي آخر
مسجل باسم ميسي.
عام  ،1953سجل زارا  38هدفا ً
في ال��دوري اإلسباني لكن رونالدو
حطم هذا الرقم مسجالً  40هدفا ً عام
 ،2010غير أن ميسي تألق في العام
التالي وسجل  50هدفاً.
وفضالً عن هذا الرقم فإن ميسي
سجل ف��ي  21م��ب��اراة متتالية في
الليغا.
وال يلوح ف��ي األف��ق أن هناك أي
العب آخر قادر على كسر هذا الرقم

ممفي�س يبدع و�أوكالهوما ّ
يتعثر
واص��ل ممفيس غريزليز تألقه في بداية الموسم بتغلبه على ضيفه لوس
أنجليس كليبرز  ،91-107فيما تواصلت معاناة أوكالهوما سيتي ثاندر بخسارته
أمام غولدن ستايت ووريرز  91-86ضمن منافسات دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين.
على ملعب «فيديكيس فوروم» ،تعملق العب االرتكاز اإلسباني مارك غاسول وقاد
ممفيس إلى فوزه الثاني والعشرين على التوالي بين جماهيره (امتدادا ً من الموسم
الماضي) والسادس في آخر سبع مباريات ،ما سمح له باستعادة مركزه كصاحب
أفضل سجل في الدوري حتى اآلن برصيد  12فوزا ً مقابل هزيمتين فقط.
وسجل غاسول  30نقطة ،بينها  12في الربع األول حين كان كليبرز متقدما ً
للمرة األخيرة في اللقاء الذي وصل خالله الفارق إلى  25نقطة في الربع األخير
بفضل الالعب اإلسباني الذي سجل  30نقطة أو أكثر للمباراة الثانية على التوالي
كما أضاف  12متابعة.
أما من جهة كليبرز الذي توقفت سلسلة المباريات التي سجل فيها  100نقطة
أو أكثر خارج قواعده عند  9على التوالي ومني بهزيمته الخامسة في  12مباراة،
فكان صانع األلعاب كريس بول األفضل بتسجيله  22نقطة مع  5تمريرات حاسمة
و 5متابعات ،وأضاف االحتياطي جمال كراوفورد  19نقطة ودجاي دجاي ريديك
 15وباليك غريفين  12نقطة بعدما نجح في  5تسديدات فقط من أصل .17

بورتالند يتألق

وعلى ملعب «تي دي غاردن» ،حذا بورتالند ترايل باليزرز حذو ممفيس بتحقيقه
فوزه السابع على التوالي والعاشر في  13مباراة وذلك على حساب مضيفه بوسطن
سلتيكس بنتيجة  88-94في مباراة حسمها في بداية ربعها األخير بتسجيله 17
نقطة مقابل  5ألصحاب األرض بعد أن كان التعادل سيد الموقف  72-72في نهاية
الربع الثالث.
وبرز الماركوس ألدريدج بتسجيله  20نقطة مع  14متابعة ،وأضاف األلماني
كريس كامان  16نقطة وداميان ليالرد  12نقطة مع  9متابعات و 5تمريرات حاسمة
والفرنسي نيكوال باتوم  12نقطة ،فيما كان جيف غرين وجاريد سالينغر األفضل
في صفوف بوسطن بعد سجل كل منهما  19نقطة.

ووريرز  91-86وذلك على رغم تقديم األخير أسوأ مباراة هجومية له منذ انطالق
الموسم (نجح بتسجيل  35.5بالمئة فقط من محاوالته).

دنفر ناغتس يتجاوز ليكرز

وعلى ملعب «ستايبلس سنتر» ،تواصلت عقدة لوس أنجليس ليكرز أمام ضيفه
دنفر ناغتس الذي تفوق على صاحب األرض للمرة السابعة على التوالي بتغلبه
عليه  94-101بعد التمديد ،محققا ً فوزه الخامس في مبارياته الست األخيرة
وذلك بعد أن استهل الموسم بفو ٍز واحد مقابل  6هزائم.
وهذه أطول سلسلة هزائم لليكرز أمام فريق واحد منذ أن تلقى  8خسائر متتالية
أمام بورتالند ترايل باليزرز بين  18شباط  1993و 9كانون الثاني  ،1995علما ً
بأن أطول سلسلة هزائم له أمام فريق واحد كانت  19مباراة وتحققت أمام غريمه
األزلي بوسطن سلتيكس بين  6تشرين الثاني  1957و 3آذار .1959

ميامي هيت ينتفض

وعلى ملعب «أميركان إيرالينز أرينا» ،وضع ميامي هيت حدا ً لمسلسل هزائمه
المتتالية على أرضه عند ثالث مباريات وذلك بفوزه على تشارلوت هورنتس -94
 93بفضل كريس بوش الذي سجل سلة الفوز من خارج القوس في آخر  31ثانية
من اللقاء.

أوكالهوما يعاني

وعلى ملعب «شيسابيك إينرجي أرينا» ،تواصلت معاناة أوكالهوما سيتي ثاندر
في ظل غياب نجميه كيفن دورانت وراسل وستبروك إذ مني بهزيمته السادسة على
التوالي والثالثة عشرة في  16مباراة وجاءت أمام جمهوره على يد غولدن ستايت

وكان عام  2012تاريخيا ً بالنسبة
لميسي عندما سجل  91هدفا ً على
مدار  12شهرا ً ليحطم رقم األلماني
جيرد مولر صاحب  85هدفا ً والذي
صمد منذ عام .1972
وسجل ميسي في موسم -2011
 2012عدد األهداف األكثر في جميع
المسابقات حيث أحرز  68هدفاً ،وهو
يحتفظ أيضا ً بسجل  4هاتريك وعدد
األهداف المسجلة في مباراة واحدة
( 5أهداف) مناصفة مع لويز أدريانو
العب شاختار.
وال يبدو أن ع��ام  2014سيشهد
تحطيما ً لهذا الرقم خصوصا ً أن شهرا ً
واحدا ً فقط يفصلنا عن نهايته.

أكبر عدد
من الكرات الذهبية

وحصل ميسي على جائزة أفضل
الع��ب ف��ي العالم  4م��رات متتالية
وهو رقم قياسي لم يسبق ألي العب
إنجازه.
وم��ا بين ع��ام��ي  2009و2012
أصبح ميسي األصغر واألكثر فوزاً،
إذ احتكر الكرة الذهبية ،قبل أن يعود
رونالدو الوحيد القادر على التف ّوق
عليه ويخطف منه ال��ج��ائ��زة التي
أحرزها الدون للمرة األولى في عام
.2008
ومع كل هذه األرق��ام القياسية ال
بد أن نضع في اعتبارنا أن ميسي
الا يزال في الـ 27من العمر ،ويعتقد
مدربه الحالي لويس انريكي أن ال
أحد يستطيع الوصول إلى أرقامه.

ا�ستقالة
ميقاتي وحمدان من
جمعية المحررين
الريا�ضيين
أع��ل��ن ال��زم��ي�لان ن��ائ��ب رئ��ي��س
جمعية ال��م��ح��رري��ن الرياضيين
اللبنانيين بهيج حمدان وأمين سر
الجمعية غازي ميقاتي استقالتهما
من جمعية المحررين الرياضيين
وعزوفهما ع��ن أي منصب ف��ي أي
هيئة أو جمعية تتعاطى الشأن
اإلعالمي ،مكتفين ،في بيان «بست
وستين سنة أمضياها في تنشئة
ورعاية اإلع�لام الرياضي ،حافظا
خاللها على القيم األخالقية السامية
ونبل الوفاء ،وتشجيع وتقدير كل
من أضاء شمعة في فضاء الرياضة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة» ،آم��ل��ي��ن أن «تحظى
الحركة الرياضية بما تستحقه من
مضحين أوفياء كالذين
دعم ورجال
ّ
عرفتهم الحركة الرياضية في العقود
الماضية».
وأعلن الزميالن ميقاتي وحمدان
«إبالغ نقيب المحررين الياس عون
باالستقالة وشكره لدعمه الدائم
لجمعية ال��م��ح��رري��ن الرياضيين
اللبنانيين ،واستمرارهما في أسرة
نقابة المحررين ،مترحمين على
رفيقي عمرهما الرئيس المؤسس
للجمعية ال��م��غ��ف��ور ل��ه ناصيف
م��ج��دالن��ي وخليفته ال��م��غ��ف��ور له
خليل نحاس وعلى صفات الزمالة
واإلخالص والوفاء التي تحليا بها».

برعاية بلدية حارة حريك وتلفزيون  OTVوإذاعة
صوت المدى ،وتحت إشراف لجنة الرياضة في التيار
الوطني الحرّ ،
نظمت هيئة قضاء بعبدا في التيار سباق
«رالي بايبر االستقالل  »2014في قضاء بعبدا ساحالً
وسطا ً وجبالً بمشاركة  30سيارة ،ومن بينهم مشاركة
الفتة لعقيالت ن��واب قضاء بعبدا س��ارة عون وسونيا
غاريوس ورانيا كنج.
نقطة البداية كانت أمام مبنى تلفزيون  OTVحيث
أعطى النائب حكمت ديب ورئيس لجنة الرياضة في
التيار المحاضر األولمبي الدولي جهاد سالمه إشارة
توجه المشاركون إل��ى القسم األول
االن��ط�لاق ،بعدها
ّ
من ال��رال��ي حيث أتموا حل األسئلة وإي��ج��اد المراحل
الثالث األولى والتي توزعت على الشبانية ثم الشياح
والعبادية .بعدها انتقل المتسابقون إلى نقطة التجمع
األول��ى في صالون كنيسة مار يوسف في حارة حريك
حيث ت��م تسليم األج��وب��ة واألوراق إل��ى المنظمين
واالستماع إلى توجيهات مدير السباق المحامي زياد
جاموس ،وتناول الجميع الغداء بحضور رئيس بلدية

حارة حريك وأعضاء المجلس البلدي ونواب القضاء.
توجه المشاركون إلى القسم الثاني من الرالي
بعدها
ّ
حيث توزعت المراحل تواليا ً على دير الحرف ووادي
شحرور وفرن الشباك ،وثم إلى نقطة التجمع الثانية
واألخيرة في مطعم ك��روان في بعبدا ،حيث تم تسليم
األجوبة والحلول إلى المنظمين.
واختتم النشاط ،الذي استمر طوال  12ساعة متتالية،
بتوزيع الميداليات لكل المشاركين وال��ك��ؤوس على
الفائزين والجوائز المالية والمادية على أصحاب المراكز
العشرة األوائ��ل من قبل نواب القضاء ناجي غاريوس
وآالن عون وفادي األعور ورئيس بلدية حارة حريك زياد
واكد ومنسق القضاء ربيع طراف ومدير مكتب العماد عون
العميد بول مطر ورئيس لجنة الرياضة في التيار جهاد
سالمة وعضو الهيئة التأسيسية في التيار رمزي كنج.
كما تم تسليم الدروع التذكارية إلى بلدية حارة حريك
وتلفزيون  OTVولجنة الرياضة في التيار الوطني
الحر وجامعة  AULالدكوانه وحطب ستاينلس ستيل
ومطعم كروان تقديرا ً لمساهمتهم في إنجاح الرالي.

 AUSTفي دورة مدريد الدولية
غادرت بعثة جامعة  AUSTالرياضية إلى العاصمة اإلسبانية مدريد للمشاركة بأضخم بطولة جامعية Eurocomillas
 .2014وبعد النجاحات التي حققتها فِرق  AUSTالرياضية في العالم ،تشارك الجامعة هذا العام في دورة مدريد الجامعية
الدولية.
يترأس البعثة مدير مكتب الرياضة في الجامعة زياد سعادة ومساعديه شادي رضا وجو قاصوف والمعالج الفيزيائي
شادي صابر .وتتألف البعثة من خمسة وستين طالباً.

ريا�ضي �أوكراني يرتدي «تي �شيرت» عليها �صورة بوتين
ظهر المصارع األوكراني أليكسي أولينيك على المأل خالل
عملية قياس ال��وزن وهو يرتدي تي شيرت بصورة الرئيس
الروسي فالديمير بوتين.
أولينيك ،من رياضيي فنون القتال المختلطة (مالكمة +
مصارعة) دخل إلى قاعة قياس الوزن قبل نزاله مع األميركي
جاريد روشولت ضمن البطولة المطلقة المقامة في الواليات
المتحدة األميركية ،وهو يرتدي تي شيرت بصورة بوتين.
ومن المقرر أن يجري النزال المذكور في مدينة أوستن بوالية
تكساس.
ولد أليكسي أولينيك في مدينة خاركوف عام  ،1977وفاز
بكأس روسيا لفنون الدفاع عن النفس « »pankrationوهو
بطل العالم في فنون القتال المختلطة.

الرئي�س الرو�سي فالديمير بوتين
يح�صل على درجة « 8دان» في الكاراتيه
منحت اللجنة الدولية لمنظمة الكاراتيه في مدرسة «كيو
كوشن كان» لفنون القتال الرئيس الروسي فالديمير بوتين
الدرجة الثامنة ( 8دان) في هذه اللعبة.
وكان الرئيس الروسي حصل على درجة ( 5دان) في
عام  ،2001ثم رفع درجته إلى ( 7دان) عام  ،2009إلى أن
تحصل على ( 8دان) العام الحالي.
وق��د تحصل الرئيس بوتين على كافة ه��ذه الدرجات
بإشراف األستاذ هاتسو روياما بطل اليابان والمدرب في
مدرسة «كيو كوشن كان» .ويمارس الرئيس الروسي فنون
القتال الشرقية ويسعى إلى نشرها في روسيا.
يذكر أن بوتين بدأ بممارسة فنون القتال وهو في سن 11
من عمره ،ال سيما الجودو التي ترقى فيها مرات عدة إلى أن وصل مستوى األستاذ في الجودو وأصبح رئيسا ً شرفيا ً لالتحاد
األوروبي للجودو عام  ،2006كما تحصل على شهادة أستاذ شرف من جامعة يونين في كوريا الجنوبية.

كا�سيا�س وبوفون� ...أ�سماء غير م�ستحقة
في قائمة �أف�ضل حار�س في العالم
أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم عن القائمة المصغرة (أو النهائية) لجائزة أفضل حارس في العالم ،وقد ضمت القائمة
كالً من نوير حارس مرمى البايرن ومنتخب ألمانيا ،وتيبو كورتوا حارس أتلتيكو مدريد السابق وتشلسي الحالي
ومنتخب بلجيكا ،وكالوديو برافو حارس برشلونة ومنتخب تشيلي ،والمفاجأة كانت بوضع اسم القديس اإلسباني إيكير
كاسياس حارس إسبانيا وريال مدريد وجيان لويجي بوفون حارس مرمى منتخب إيطاليا.
أسماء نوير وكورتوا وبرافو تبدو منطقية في ظل األداء واإلنجازات التي حققها كل منهم مع ناديه أو المنتخب ،في حين
يعتبر دخول بوفون وكاسياس مفاجئا ً إلى ح ّد كبير بخاصة أن منتخبيهما خرجا خاليي الوفاض في كأس العالم ومن
الدور األول ،أما على صعيد األندية فإن كاسياس لم يكن أساسيا ً مع الريال وارتكب أخطاء كارثية في نهائي األبطال
وقبلها في بعض المباريات كادت أن تكلف فريقه العاشرة ،أما بوفون فلم يقم بالشيء الكثير ليستحق أن يوجد باستثناء
الفوز بالدوري وهو األمر العادي للغاية في ظل عدم وجود منافس لليوفنتوس ،وربما يكون هذا الترشيح ألسباب عدم
توافر الحراس األقوياء في العالم حاليا ً أو إكراما ً لتاريخ الالعبين خصوصا ً أنها شبه محسومة لمانويل نوير .لكن
االختيارات يجب أن تكون عادلة ووجودهما حرم كيلور نافاس حارس كوستاريكا مثالً من الوجود في مكان يستحقه
عن جدارة واستحقاق.
يذكر أن األول من الشهر المقبل سيشهد إعالن القائمة المصغرة للكرة الذهبية وأفضل مدرب في العالم وأيضا ً جائزة
أفضل مدربة وجائزة بوشكاش ألجمل هدف ،في حين ستعلن النتائج في الثاني عشر من كانون الثاني عام  2015في
حفل خاص يقيمه الفيفا سنويا ً في مقره في زيوريخ.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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3
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1 .1حصن قديم في المغرب بناه األدارسة ،يرافق البرق
2 .2دولة عربية ،خالف أستقبل
3 .3فني وهلك ،عملة عربية ،حرف نصب
4 .4ش��ج��ر ث��م��ره يشبه ح��ب ال��زي��ت��ون ،م��ن االش��ج��ار
المعمرة
5 .5للتعريف ،اول مغتال ،أرخبيل في األطلسي
6 .6نهر في سيبيريا ،يرتل ،من كانت أسنانهم صغيرة
ومتالصقة
7 .7إلهة سامية عبدها الفرس واألرمن واليونان ،وجع
8 .8حديدة تستعمل لقلع الخشب ،وحدات زمنية
9 .9إفرحي ،غيّر ،اليابسة
1010أمسياته ،يثني على
1111يختبركما ،خطيئة
1212متشابهان ،حرف أبجدي مخفف ،اإلصبع

1 .1مدينة سورية ،حقبة تاريخية قبل اإلسالم
2 .2مرفأ مهم في دبي ،صحيحة الجسم
3 .3صوت حزين ،ناكرات األمر
4 .4متشابهان ،أحالم ،كفر
5 .5لنزيل الرطوبة من الجلد ،وبّخينا
6 .6مضلة ،طحن الشيء او كسره
7 .7وكالة أنباء عربية ،عملة عربية ،إسم موصول
8 .8مدينة باكستانية ،جامعة أميركية شهيرة
9 .9عمالت عربية ،أقصد المكان
1010اإلله الشمس ،حرف أبجدي مخفف ،ناعم الملمس
1111آلة من حديد ينقر بها الحجر او الخشب ،فتشا عن
الشيء
1212مذهب ،الخداع ،حرف جر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،157632894 ،486957231
،834526917 ،329481675
،912743586 ،765819423
،673294158 ،591368742
248175369

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سليمان فرنجية  ) 2ليبيا،
يينمية  ) 3ام��ر ،ساندت  ) 4مو،
ارمي ،ماين  ) 5ينام ،تقلي ،نا )6
تلمحين ،نغت  ) 7ادك ،ينادما

 )8البنت ،نتوسل  ) 9التي ،هند،
ال  )10م��رن ،م��رس��اال  ) 11بس،
وكلتيه ،تب  ) 12البترون ،رممت.
عموديا:
 ) 1سالمينا ،البا  ) 2ليمون،
دال ،س��ل  ) 3ي��ب��ر ،اتكلنم ) 4

مي ،ام��ل ،بيروت  ) 5ااس��ر ،مين،
نكر  ) 6امتحنت ،لو  ) 7فينيقيا،
نمتن  ) 8ريد ،لندندري  ) 9ننتمي،
م��ت ،سهر  ) 10ج��م ،ن��اوال ) 11
يي كينغ ،سالتم  ) 12ةة ،ناتال،
ابت.

 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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1

Samba
فيلم درام��ا بطولة عمر سي من
اخراج اوليفر ناكاتش .مدة العرض
 120دقيقة( .سينما سيتي ،امبير،
.)ABC

Interstellar
فيلم تشويق بطولة ماثيو ماك
ك��ون��غ��ي م���ن اخ�����راج كريستوفر
ن���والن .م��دة العرض  169دقيقة.
( ،ABCسينما سيتي ،اسباس،
غاالكسي ،سينمال).
The Drop
فيلم درام��ا بطولة ت��وم هاردي
من اخ��راج ميشال روس��ك��ام .مدة
العرض  106دقيقة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينما سيتي ،فوكس).

6
8

The Good Lie
ف���ي���ل���م درام���������ا ب���ط���ول���ة ري���س
وي��ث��رس��ب��ون م���ن اخ������راج فيليب
فاالرديو .مدة العرض  110دقيقة.
(سينما سيتي ،اس��ب��اس،ABC ،
غراند الس ساليناس).

7

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
كومبلكس ،اس��ب��اس ،غاالكسي،
فوكس ،سينما سيتي ،سينمال).

Interstellar
ف��ي��ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة ماثيو
ماككونفي من اخ��راج كريستوفر
ن���والن .م��دة العرض  169دقيقة.
(ابراج ،سيتي كومبلكس ،اسباس،
غ��االك��س��ي ،سينما سيتي ،امبير،
فوكس ،سينما سيتي ،سينمال).

