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من الق ّمة �سقط �إلى القاع ...دورتموند ما بين البقاء والرحيل
حسين غازي
ع��ن��دم��ا ت���دخ���ل غ���م���ار وخ��ب��اي��ا
البونديسليغا ،ق��د تنبهر وت��ص��دم،
عند رؤيتك بروسيا دورتموند في قاع
الترتيب ،ه��ذا ال��ن��ادي العريق ال��ذي
لطالما ص��ال وج��ال في سماء ألمانيا
وأوروبا .ففي عام  2013وصل الفريق
إلى نهائي دوري األبطال ،وخسر أمام
عمالق ألمانيا بايرن ميونخ.
ه��ذا الموسم في ال���دوري األلماني
ينفرد ويغرد النادي البافاري بعيدا ً
ووح���ي���دا ً ف��ي ال��ت��رت��ي��ب ،وق���د يحسم
البطولة مبكراً ،ليطوي صفحة عا ٍم
جديد كبطل أللمانيا ،أحد البلدان األكثر
عشقا ً للكرة جماهيرياً ،إذ إن الدوري
األلماني ينال أكبر نسبة مشاهدة حول
العالم.
بالعودة للجريح دورتموند ،تبقى
هذه األزمة متصدر ًة عناوين الصحف
باع
والقنوات الرياضية ،فكيف لصاحب ٍ
كبير ،أن يتح ّول في ليل ٍة وضحاها ،إلى
فريق يخسر من الضيف والمضيف.
ٍ
األسباب تتعدد وراء حال الفريق هذا
العام ،والجميع يردد حالياً« :كل الطرق
تؤدي إلى دوري الدرجة الثانية» ،إال
إذا انتفض العبوه واستفاق المخضرم
كلوب من سباته الشتوي.
اإلصابات وضعت الفريق في حا ٍل
يرثى ل��ه ،ما دف��ع كلوب للتغيير في
استراتيجية اللعب ،لكن ذلك لم يكن في

صالحه ،إذ تعرض في الجولة الماضية
لخسارة قاسية ،بهدفين من دون رد من
فرانكفوت .وباإلضافة إلى ذلك انعدمت
الثقة لدى الالعبين ،وال��ذي قد تشعر
أنهم رفعوا راي��ة االستسالم ،وكأننا
أصبحنا في آخر الطريق.
أما تلك الجماهير التي كانت تتغنى
بفريقها ،والتي تعتبر من أجمل لوحات
التشجيع حول العالم ،فقد بدأت تتخلى
تدريجيا ً عن دعمها ،مطالب ًة برحيل
أسما ٍء واستقدام آخرى ،للعودة بالفريق
إلى صفوة الكرة األلمانية واألوروبية.
ف��ي البونديسليغا خيوط خفية،
قد تغير معالم الترتيب سريعاً ،فقوة
بايرن غيّرت المعادلة ،وفتحت الباب
صاحب المرك ِز الثاني،
أمام دوري بطل ُه
ُ

م��ا جعل المنافسة بين باقي الفرق
محتدم ًة ،ونهايتها مجهولة .الكرة
األلمانية ال تعرف معنى كلمة الدفاع
ولم يرد في قاموسها الرياضي ،سوى
اإلب��داع الهجومي والتنظيم الدفاعي
وليس التركيز عليه.
ول��ذل��ك ق��د تتغير معالم الترتيب
سريعا ً في ألمانيا ،فكلمة «أم��انٍ » غير
واردة في كتب األلمان ،وهذا معروف
للعالم أجمع ،إذ يلعبون دائما ً تحت
ع��ن��وان «ال��خ��س��ارة ال تحسم إال بعد
صافرة الحكم النهائية».
في الوقت عينه ،بروسيا دورتموند
فريق محيّر ،يتذيّل ترتيب ال��دوري
األلماني ،ويتصدر مجموعته في دوري
األبطال ،وحسم تأهله إلى الدور الثاني

نوير يعيد الأمل
بعالم كروي ّ
متعدد الآقطاب
المجتهدين أمالً بالفوز بها حتى ولو كانوا في مراكز أخرى
غير الوسط والهجوم.
ترشح نوير للجائزة وارتفاع اسمه بين مشجعي كرة
القدم العالمية يعيد أيضا ً الحياة للرياضة الشعبية
األولى التي قتلتها قطبية برشلونة ضد ريال مدريد وأيضا ً
ليونيل ميسي كريسيتانو رونالدو التي باتت تختصر
عالم كرة القدم المعاصر في كثير من الحاالت بفضل
ّ
الضخ اإلعالمي والجماهيري واالهتمام غير المسبوق
بقطبي إسبانيا ونجميهما األولين ،والفضل يعود في ذلك
لتألق نوير غير العادي محليا ً وأوروبيا ً بشك ٍل يجعله
مستحقا ً للجائزة عن جدارة ،وهذه النقطة أيضا ً تعطي
أمالً بعالم كروي متعدد األقطاب وليس محصورا ً بالعبين
أو ناديين.
قد ال يفوز نوير بالجائزة التي يحتمل بشك ٍل كبير أن
يفوز بها البرتغالي رونالدو فيما يمكن اعتباره استمرارا ً
لثنائية التنافس التي تحدثنا عنها ،لكن وقوف حارس
مرمى تحديدا ً في وجه أق��وى قطبية تنافسية ويعطي
إشارة بقرب كسرها إن لم يكن بيده ستكون بيد غيره.

أعلنت رسميا ً أسماء القائمة المختصرة للكرة الذهبية
والتي ضمت األرجنتيني ميسي والبرتغالي رونالدو
واأللماني نوير نجوم برشلونة وري��ال مدريد وبايرن
ميونخ على التوالي ليكون التنافس محموما ً بين الالعبين
الثالثة للفوز بلقب الالعب األفضل.
ّ
بغض النظر عن استحقاق أي من الثالثة للفوز بالجائزة
وهو ما اعتبر على مدى تاريخ كرة القدم من أكثر األمور
جدلية نظرا ً لوجود أسباب ترجح ك ّفة أي مرشح دائماً،
إال أن قائمة هذا العام تميزت بمسألة أخرى أكثر أهمية
من جدلية الفوز وأحقيته ،أال وهي كسرها للقاعدة غير
المعلنة لكن شبه المتعارف عليها بأفضلية العبي الوسط
والهجوم ومسجلي األه��داف في الوصول إل��ى القائمة
النهائية وذلك عبر ضم الحارس مانويل نوير والذي يعتبر
أيضا ً مرشحا ً قويا ً للفوز بها ،ألنه منذ عام ( 2006عام فوز
المدافع فابيو كانافارو بها) والعبو الوسط والمهاجمون
هم المسيطرون عليها وتحديدا ً ميسي ورونالدو اللذان
حققاها ست مرات من سبع في حين ذهبت المرة الوحيدة
لكاكا عام  ،2007وهذا الترشيح يعطي جميع الالعبين

بيليه يخرج من العناية المركزة
خرج أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه
أمس من وحدة العناية المركزة بحسب ما
أعلنه مستشفى ساو باولو حيث يعالج من
التهاب في المسالك البولية.
وأوضح بيان لمستشفى ألبرت أنشتاين
أن «المريض إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو
(بيليه) في حالة جيدة ،وه��و يمشي في
غرفته .ل��م يكن م��ن ال��ض��روري إخضاعه
مجددا ً لعملية غسل الكلى وهو اآلن تحت
عالجات شبه م��رك��زة» .وأض��اف« :سيتم
القيام بتقييم آخر لوظائف الكلى غدا ً (أي
اليوم) في وقت مبكر .بيليه يأكل جيدا ً وال
يعاني من صعوبات في التنفس ويتلقى
العالج بالمضادات الحيوية عن طريق
ال��وري��د» .وتابع أن��ه سيصدر بيان جديد
بخصوص حالة بيليه اليوم.

منذ الجولة ما قبل الماضية .ففريق
يتألق في بطولة ويفشل في أخرى هذا
أم ٌر غريب وخلفه يكمن س ٌر كبير.
ووصوال ً إلى خالصة التحليل ،فرق
البونديسليغا حفظت عن ظهر قلب
طريقة لعب دورتموند ،بل إن مدربي
الفرق عرفوا حذافير استراتيجيات
كلوب ،ما سهل المهمة عليهم ،الكرات
السريعة للوصول إلى منطقة الخصم
بأقل عد ٍد من اللمسات لم تعد مجدية،
تلك الهجمات السريعة ال��ت��ي هزت
مداميك الملكي وأذه��ل��ت ال��ب��اف��اري،
أصبحت لعبة قديمة ،عفى عنها الدهر
ومضت كـ«التيكي تاكا».
ال��ب��ع��ض ي���ق���ول رح���ي���ل غ��وت��زه
وليفاندوفسكي جعال الفريق يفقد

اإلب��داع ،لكن منذ متى كان الدورتموند
يعتمد على العبين فقط ،فهناك عشرة
جنو ٍد ما زال��وا موجودين من كتيبة
كلوب الذهبية ،فالموسم الماضي كانت
الغيابات بالجملة في جميع الخطوط،
وبخاصة في رباعي ال��دف��اع لفترات
طويلة ،لكن الفريق صمد وحقق المركز
الثاني.
أما في دوري األبطال ،لن يغ ّرنا كثيرا ً
تربع الفريق على رأس المجموعة،
فتحصيل  6نقاط من غلطة ساراي الذي
يعيش أسوأ أيامه ليس مقياساً ،وفريق
آرسنال صاحب األداء المتذبذب ،مع
المدرب الفرنسي آرسين فينغر المنتهي
الصالحية ،والذي بدوره لم يعد قادرا ً
على تقديم المزيد للنادي اإلنكليزي،
والذي يخسر في المواجهات الكبرى،
ليس ه��و المؤشر ال���ذي يبرهن قوة
النادي أو ضعفه ،وعلى رغم كل ذلك
دورتموند خسر وفاز عليه ،أما أندرلخت
الفريق الطامح لالستفادة المالية من
دوري األبطال ،فهو من دون ّ
شك ليس
معيارا ً أبداً.
بعد كل ذلك على األسد أن يستفيق
من سباته ويقوم ،فدو ٍر ليس فيه سوى
البايرن سيصبح ممالً من دون منافسة
تذكر من أحد ،واألهم من ذلك أن يعود
رج��ال المدرب المخضرم كلوب ،وأن
يخرج الفريق من عنق الزجاجة ،وأال
يسقط إلى الدرجة الثانية.

«القومي» في الالذقية
يفتتح دورة الت�أ�سي�س الثانية لكرة ال�سلة

من المباريات التي جرت بين الفرق
في أجواء االحتفال لمناسبة عيد تأسيس الحزب السوري
القومي االجتماعي ،أقامت منفذية الطلبة الجامعيين في
الالذقية دورة التأسيس الثانية في كرة السلة بمشاركة فرق
من مديريات المنفذية.
أشرفت على تنظيم ال��دورة نظارتا التدريب والتربية

والشباب في المنفذية ،وافتتحها المنفذ العام ديب بو صنايع
بحضور هيئة المنفذية ومجموعة من القوميين والمواطنين.
أشركت جميع المديريات التابعة للمنفذية فرقا ً في الدورة،
الطب بكأس
وأسفرت نتائج المبارايات عن فوز مديرية
ّ
البطولة.

االتحاد اللبناني ّ
يحدد الأحد المقبل
�سان �أنطونيو يُثخن جراح فيالدلفيا موعد ق ّمة العهد والنجمة

أثخن سان أنطوينو سبيرز حامل اللقب جراح مضيفه فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز وألحق به خسارته السابعة عشرة على التوالي عندما تغلب عليه
 103-109في الدوري األميركي لكرة السلة.
وأصبح فيالدلفيا على بعد خسارة واح��دة من أس��وأ بداية في ال��دوري
المسجلة باسم نيوجيرزي نتس في موسم  ،2010-2009وسينضم إليه
بحال خسارته في مينيسوتا ،علما ً بأن سيكسرز مني الموسم الماضي بـ26
خسارة متتالية (.)63-19
على ملعب «ول��س فارغو سنتر» وأم��ام  12843متفرجاً ،حقق سان
أنطونيو فوزه الثامن على التوالي والثالث عشر هذا الموسم برغم خوضه
اللقاء من دون نجميه تيم دنكان والموزع الفرنسي طوني باركر المصاب في
أضالعه .وفي ظل غياب األخيرين ،تألق كاوهي ليونارد وسجل  26نقطة
و 10متابعات.
وعلق غريغ بوبوفيتش مدرب سبيرز على رصيد فيالدلفيا الذي قلص
الفارق إلى خمس نقاط قبل نهاية اللقاء« :من الصعب خسارة مباراة بعد
أخرى ،لكننا واجهنا مشكالت أمامهم».
وأضاف للفائز أرون باينز  15نقطة و 9متابعات ،والموزع كوري جوزف
 14نقطة و 8متابعات ،فيما كان المو ّزع مايكل كارتر وليامس أفضل مسجل
لدى فيالدلفيا مع  24نقطة و 11متابعة و 7تمريرات حاسمة ،وأضاف البديل
الروسي أليكسي شفيد  19نقطة.
وعاش ميامي هيت وصيف الموسم الماضي ليلة كارثية من خارج القوس
عندما سقط على أرض واشنطن وي��زاردز  107-86على ملعب «فيريزون
سنتر» أمام  15150متفرجاً.
ً
وبلغ معدل العبي هيت من الرميات الثالثية  1.9في المئة فقط علما بأنه
استهل اللقاء كأفضل فريق من هذه المسافة بنسبة  6.38في المئة.
واكتفى دواين وايد وكريس بوش وزمالؤهما بتسجيل ثالثيتين من 22
محاولة ،مقابل  10من أصل  19لواشنطن.
وبرز لدى الفائز راسوال باتلر ( 23نقطة) والموزع جون وال ( 18نقطة
و 13تمريرة حاسمة) والعب االرتكاز البولندي مارسين غورتات ( 15نقطة
و 10متابعات) ،فيما سجل لميامي بوش  21نقطة و 8متابعات ووايد 20
نقطة.
وقاد الثنائي الضارب باليك غريفين وجاي جاي ريديك لوس أنجليس
كليبرز إلى فو ٍز كبير على ضيفه مينيسوتا تمبروولفز  101-127عندما
سجال سويا ً  46نقطة.
على ملعب «ستيبلز سنتر» وأم��ام  19060متفرجاً ،حقق كليبرز فوزه
الثاني عشر هذا الموسم ،ويعود الفضل بشك ٍل رئيسي إلى ريديك الذي
اقتنص أربع ثالثيات.
وسجل تاي لوسون سلّة حاسمة منحت دنفر ناغتس الفوز على مضيفه
يوتا جاز  101-103على ملعب «إينرجي سولوشونز أرينا» في سولت اليك
سيتي وأمام  16768متفرجاً.
وبعد طرد أرون أفالو ( 14نقطة) ،حمل لوسون األعباء على كتفيه مسجالً
 15نقطة و 12متابعة ،فيما كان غوردون هايوورد األفضل لدى جاز مع 25
نقطة وأضاف أليكس بوركس  22نقطة و 8متابعات والعب االرتكاز التركي
اينيس كانتر  17نقطة و 15متابعة.
وهذا الفوز التاسع لدنفر مقابل  8خسارات ،فيما مني يوتا جاز بخسارته
الثالثة عشرة مقابل  5انتصارات.

اختار االتحاد اللبناني لكرة القدم
يوم األحد المقبل موعدا ً لمباراة القمة
بين العهد المتصدر ووصيفه النجمة،
ضمن الجولة العاشرة من الدوري
اللبناني ،على أن يستضيف استاد
صيدا البلدي ،هذا اللقاء المرتقب.
ويتصدر العهد الترتيب ب22
نقطة ،متقدما ً بفارق نقطتين على
النجمة الثاني .وأسفرت مواجهتا
ال��ف��ري��ق��ي��ن ال��م��وس��م ال��م��اض��ي عن
فوز النجمة ذهابا ً بثالثية نظيفة،
قبل تعادلهما إيابا ً بهدف لكل من
الفريقين.
وسيخوض العهد المباراة بغياب
ق��ائ��ده ع��ب��اس ع��ط��وي ال��م��وق��وف
لمباراة واح��دة ،بسبب تراكم ثالث
بطاقات صفراء ضده.
وأذاع االتحاد برنامج مباريات
الجولة العاشرة على الشكل التالي:
الجمعة  5كانون األول
ال��ش��ب��اب ال���غ���ازي���ة األن���ص���ار
(كفرجوز)
ال��ص��ف��اء النبي شيت (ص��ي��دا،
منقول تلفزيونياً)

من لقاء العهد والنجمة في إياب الموسم الماضي
السبت  6كانون األول
السالم التضامن صور (زغرتا)
ال��س��اح��ل ال��راس��ي��ن��غ (ب��ي��روت
البلدي ،منقول تلفزيونياً).
األحد  7كانون األول
طرابلس األخاء (طرابلس)
العهد النجمة (ص��ي��دا ،منقول

تلفزيونياً).
وقرر االتحاد تغريم نادي األنصار
مبلغ مليون ليرة ،لشتم جمهوره
الحكم رض��وان غندور في المباراة
ضد الساحل .كما أوقف العب وسط
الفريق الدولي حسين إبراهيم مباراة
واحدة لطرده من المباراة ذاتها.

رئي�س الرا�سينغ بعد ال�سدا�سية :لن نقف مكتوفي الأيدي
فاجأ سقوط الراسينغ الدراماتيكي أم��ام طرابلس
بسداسية نظيفة األحد في الجولة التاسعة من الدوري
اللبناني المراقبين والجماهير ،وال سيما أن الخاسر
أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب هذا الموسم،
خصوصا ً بعد حلوله ثالثا ً في الموسمين األخيرين.
وق��ال رئيس ن��ادي الراسينغ ج��ورج ف��رح أن «إدارة
النادي لن تقف مكتوفة األيدي أمام تراجع أداء ونتائج
الفريق ال��ذي مني بخسارتين متتاليتين في الجولتين
األخيرتين أمام التضامن صور وطرابلس».
وأضاف فرح في حديثه لموقع «كورة»« :سيجرى بحث
عميق مع الجهاز الفني والالعبين حول تدهور العروض
وال��ن��ت��ائ��ج .وف��ي ض��وء معطيات م���درب الفريق حول
اإلصابات والبدائل ونقاط الضعف وغيرها ،وسيجرى
العمل على معالجة الخلل ،وربما تدعيم صفوف الفريق
بعد دور الذهاب».
وعلى رغم الخسارة القاسية أبدى فرح تفاؤله بقدرة

فريقه على تجاوز األزم��ة ،وق��ال« :تعرضنا لكبوة ،لكن
الدوري لم ينته بعد .وكثير من الفرق تعرضت لسقطات
كبيرة وبنتائج مشابهة هذا الموسم ،لكنها تجاوزتها .ومن
خالل مراجعة نتائج الدوري بإمكاننا التأكد من ذلك».
وج��دد ف��رح ثقة اإلدارة بالجهاز الفني وعلى رأسه
المدرب التنشيكي ليبور ب��اال ،وق��ال إن األه��م حاليا ً هو
تخطي هذه الخسارة القاسية.
وذكر فرح بتأثير اإلصابات على صفوف الفريق الذي
يعاني في األس��اس من الفراغ ال��ذي خلفه رحيل نجمي
هجومه وهدافي الدوري الماضي السينا سورو إلى النجمة
وعدنان ملحم إلى العراق .وقال« :لألسف عندما بدأ بول
رستم يأخذ دوره كبديل في الهجوم ،بعد أن استعاد
جاهزيته الفنية والبدنية ،تعرض إلصابة في الرباط
الصليبي ،وزاد في الطين بلة إصابة النيجيري ديريك
إيبي ،ما أوجد ثغرة هجومية في الفريق ،في حين يعتبر
المهاجم الهداف عملة نادرة في مالعبنا هذه األيام».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1هوة بحرية في المحيط الهادي ،أترك (باألمر)
2 .2أعلى قمم العالم وأضخمها ،يسيّجا
3 .3أوافق الرأي ،ظفرنا الشعر
4 .4مؤيد للرأي ،أضجر
5 .5تدعم ،من األنبياء
6 .6بلدة لبنانية ،رقد
7 .7ظهر من بعيد ،من الحبوب ،أمسيات
8 .8تلتئم بالشيء ،منازل
9 .9متشابهان ،يرغب في األمر ،مخ الرأس
1010نقيض خلف ،موجعا ً
1111سقاني ،وجعي
1212تقرضه المال ،غاز نادر يستعمل لإلنارة

1 .1كتاب إلبن رشد ر ّد فيه على كتاب للغزالي
2 .2أشار باليد ،نومهم العميق
3 .3رئيس حكومة لبناني سابق ،عسل
4 .4مدينة نيجيرية ،من الحمضيات
5 .5للتفسير ،مدينة سورية ،للتأوه
6 .6حمى ذات رعدة ،شجر معمر
7 .7طحين ،يص ّرحا
8 .8حقيقي (باألجنبية) ،مصيبة «منصوبة»
9 .9عظام في الفم ،يهدمان البناء
1010ع ّزانا ،دولة أفريقية
1111جوهر ،أحصل عليها ،رخو (باألجنبية)
1212ع����ارف ب���األم���ر ،ن��وت��ة م��وس��ي��ق��ي��ة ،م���ن األل����وان
(باألجنبية)
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،397561842 ،415287693
،27364951
،628934517
،841359276 ،569712438
،736425189 ،152893764
984176325

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سوازيلند ،يأس  ) 2واترلو،
الموا  ) 3رسا ،انامل ،بر  ) 4اتبرع،
الهور  ) 5اوبرا ،وهاد  ) 6غرست،
بس ،انوب  ) 7زمك ،الكمت ،يغ )8

ليالي ،وافقنا  ) 9ان ،يواري ،دف
 ) 10نادم ،ديار ،رم  ) 11هيامها،
دنيا  ) 12امن ،املدان.
عموديا:
 ) 1سور الغزالن  ) 2واست،
رميناهم  ) 3اتاباسكا ،دين ) 4

زر ،روت ،ليما  ) 5يالعب ،ليو،
م���ا  ) 6ل����ون ،رب����ا ،اده����م ) 7
االس��ك��وري��ال  ) 8دل��م��ا ،مايا ) 9
الهواتف ،ردا  ) 10يم ،وهن ،قد،
ن ن  ) 11اوبرا وينفري  ) 12سار،
دبغا ،ماي.

 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 Hunger Games:
Mockingjay
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة جنيفر
ل ��وران ��س م ��ن اخ � ��راج فرنسيس
لورانس .مدة العرض  123دقيقة.
(،ABCكونكورد،السساليناس،
غاالكسي ،سينمال ،فوكس).

Horrible Bosses 2
فيلم ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة جنيفر
ان� �ي� �س� �ت ��ون م� ��ن اخ� � � ��راج س �ي��ان
انددرس .مدة العرض  108دقائق.
( ،ABCكونكورد ،سينما سيتي،
امبير ،ابراج ،فوكس).

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).

Samba
فيلم دراما 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).

