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ال�س ّيدة العجوز ودورتموند يبحثان عن التعادل
ليفربول وزينيت �أمام �شبح الإق�صاء في حال الخ�سارة

حناوي يلتقي وفدي اللبنانية الأميركية
وجمعية حرمون ماراثون

حسين غازي
ينتظر عشاق المستديرة افتتاح
ال��ج��ول��ة ال��س��ادس��ة واألخ���ي���رة من
م��ج��م��وع��ات دوري األب���ط���ال ال��ي��وم،
وسيستمر التنافس على خمسة أماكن
متبقية ف��ي دور الستة عشر ب��دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم هذا األسبوع،
وهو ما يضفي بعض اإلثارة على الجولة
الختامية من دور المجموعات.
وحجز  11فريقا ً مقعده في ال��دور
المقبل ،وغ��اب��ت المفاجآت الكبيرة،
وستنحصر المنافسة هذا األسبوع في
تحديد الترتيب أو االنتقال للعب في
الدوري األوروبي.
في المجموعة األول��ى التي يتربّع
ع��ل��ى ع��رش��ه��ا وص��ي��ف ب��ط��ل أوروب���ا
أتلتيكو مدريد ،سيح ّل الفريق اإلسباني
ضيفا ً على متصدر ال��دوري اإليطالي،
والخصم الصعب والعنيد يوفنتوس.
وكان أتليتيكو قد ضمن تأهله إلى الدور
المقبل برصيد  12نقطة ،وسيسعى
فريق السيدة العجوز للظفر بنقاط
المباراة واعتالء الصدارة ،تفاديا ً ألية
صدامات مع الفرق الكبيرة في الدور
المقبل .لكن في الوقت عينيه ،لن تكون
نقطة التعادل سيئة بالنسبة إليه ،ألنها
ستؤمن له العبور إلى ال��دور المقبل،
وشهد لقاء اليوفي األخير تعثرا ً أمام
فيورينتينا ضمن فعاليات ال��دوري
اإليطالي ،بينما نجح فريق العاصمة
اإلسبانية بالفوز خارج قواعده.
وسيعتمد كالعادة سيميوني على
اللعب الجماعي ،وال��دف��اع المنضبط
والمتماسك ،والتعويل على الهجمات
المرتدة السريعة .ب���دوره سيسعى
اليوفي إل��ى استغالل نجومه بعد أن
ق��دم أليغري ال��راح��ة لسبعة العبين
في المباراة األخ��ي��رة ،وسيحاول كل
من بيرلو وبوغبا رسم خريطة الفوز

وإيصال الكرات لألباتشي تيفيز ،إلنهاء
المباراة من دون معاناة.
ف��ي اللقاء الثاني ف��ي المجموعة،
يدخل أوليمبياكوس لقاءه أمام مالمو
السويدي ،وكله أم� ٌل في الفوز ،شرط
أن تنجح كتيبة سيميوني بهزم
رج��ال أليغري ،إذ إن التأهل ليس في
يديه ،وسيحتاج إلى هدية من ملعب
اليوفينتوس آرينا .أما مالمو فقد فقد
فرصه نهائياً ،ويعتبر ذهابه حتى إلى
كأس االتحاد األوروبي شبه مستحيل.
تعقيد المجموعة األول��ى ،يغيب في
الثانية ،فبطل النسخة األخ��ي��رة من
دوري األبطال ،يغ ّرد وحيدا ً فريدا ً في
سلم الترتيب ،وك��ان قد اطمئن على
التأهل في وقت سابق ،وهو أيضا ً على
أفضل حا ٍل في المسابقة اإلسبانية ،بعد
ف��و ٍز عريض على سيلتا فيغو ،وتألق
نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو
بتسجيله هاتريك.
ويستقبل الميرينغي على أرضية

ملعبه السانتياغو بيرنابو ،فريق
لودوجيتس متذيّل الترتيب ،ولكن
على رغم ذلك لم يفقد األخير حظوظه
في التأهل أو حجز مقعد في ال��دوري
األوروبي ،إذ إن رصيده  4نقاط كحال
ليفربول ،وهو بعي ٌد فقط نقطتين من
الثاني ب��ازل ،لكن المهمة في غابات
مدريد تعتبر محفوفة بأخطار ج ّمة،
وقد تكون نتائج هذه الرحلة كارثية،
أمام ماكينة تهديفية تعتبر األفضل في
العالم.
أما ليفربول صاحب األداء المتذبذب،
فيحتل ال��م��رك��ز ال��ث��ال��ث خ��ل��ف ب��ازل
والملكي ،وه��و آت م��ن ت��ع��ادل سلبي
أمام سندرالند ،ما زرع الشكوك ثانية
بعد تحقيقه انتصارين متتاليين .ولكن
قد يكون ملعب األنفيلد رودز الضمانة
والسند للتأهل عندما يستقبل بازل،
في مهمة لن تكون سهل ًة ،إال أ ّنها ليست
مستحيلة،ويحتاجالريدزللفوزوالبديل
منه ،بينما سيسعى الفريق البلجيكي

إل��ى تحقيق نقطة على األق��ل تضعه
في ال��دور المقبل ،وه��و يملك تاريخا ً
حافالً بالفوز على الفرق اإلنكليزية،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ك��ون��ه بطل ال���دوري،
وف��ي ال��وق��ت نفسه متج ٌه لتحقيقه
م��ر ًة أخ��رى ،وه��ذا يصب في مصلحة
الفريق الذهنية والنفسية ،فهل يسير
ليفربول وحيداً ،أم أن نشيدهم الشهير
سيكون إلى جانبهم في هذه المباراة.
ف��ي المجموعة ال��ث��ال��ث��ة ،يستضيف
موناكو الفرنسي فريق زيينيت سان
بطرسبرغ على ملعب لويس الثاني،
ويحتاج فريق اإلم��ارة الفرنسية إلى
نقطة فقط للتأهل بصحبة المتصدر
ب��اي��رن ليفركوزن ،بينما ال بديل من
الفوز للفريق الروسي .ويبدو مستوى
الفريقين متقارباً ،ويصعب التكهن
بهوية ال��م��ت��أه��ل ،فالعشب األخضر
وأرجل الالعبين ستحسمان تلك القمة،
لتح ّول العبي أحد الفريقين إلى أبطالٍ،
خصوصا ً رجال الفريق الفرنسي العائد

�أوكالهوما يحقق انت�صار ًا جديد ًا
عاد دورانت إلى بريقه المعهود ،وقاد
أوكالهوما إلى فوز جديد في دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين .وخاض
كيفن دوران���ت أفضل م��ب��اراة ل��ه منذ
عودته من إصابة أبعدته منذ مطلع
الموسم الحالي ،وقاد أوكالهوما سيتي
ثاندر إلى الفوز على ديترويت بيستونز
.94-96
وكان دورانت يخوض ثالث مباراة
له بعد كسر في ساقه تع ّرض له قبل
انطالق الموسم الحالي وقد سجل 28
نقطة لفريقه ،وأض��اف زمياله راسل
وستبروك العائد من إصابة بكسر في
يده  22نقطة وسيرج إيباكا  13نقطة
و 13متابعة للفريق الفائز.
في المقابل ،مني ديترويت بيسوتنز
بخسارته الثانية عشرة على التوالي،
وك����ان أف��ض��ل م��س��ج��ل ف���ي صفوفه
كنتافيوس كالدويل بوب برصيد 19
نقطة.
وسنحت فرصة ذهبية لديترويت
لحسم اللقاء في مصلحته في الثانية
األخ��ي��رة ،لكن محاولة ج��ون سميث
الثالثية لم تتكلل بالنجاح.
وك��ان��ت ال��م��رة األخ��ي��رة التي خسر
فيها ديترويت  12مباراة على التوالي
في الفترة من  15كانون األول 2009
إلى  12كانون الثاني  .2010يذكر أن
الرقم القياسي لعدد الهزائم المتتالية
لديترويت ه��و  14خ��س��ارة ،وحصل

هذا األمر مرتين موسم 1980-1979
و.1994-1993
وسقط نيويورك نيكس على ملعبه
أمام بورتالند ترايل باليزرز .103-99
وعلى رغم تعيين المدرب الشهير
السابق فيل جاكسون رئيسا ً للنادي
وتمديد عقد نجمه كارميلو أنطوني،
فإن الفريق لم يحقق سوى  4انتصارات
مقابل  18خسارة ،وهي أسوأ حصيلة
في تاريخ النادي.
وسجل أنطوني  23نقطة ،لكنها
ل��م تكن كافية لنيويورك ال��ذي مني
بخسارته التاسعة بفارق أقل من خمس
نقاط هذا الموسم.

إلى األجواء األوروبية بعد فترة طويلة
من الغياب.
أما ليفركوزن فقد حجز بطاقة العبور
مبكراً ،وسيح ّل ضيفا ً ثقيالً على بنفيكا
في ملعب النور ،ولن يتساهل الفريق
األلمانيأبدا ًوسيسعىإلىتحقيقالفوز،
للخروج من نفق الخسارة األخيرة أمام
بايرن ميونخ في الدوري ،واالبتعاد من
لعبة الموت في القرعة ،التي قد تضعه
بمواجهة أحد العمالقة في حال احتالله
مركز الوصافة .أما الفريق البرتغالي،
فقد انعدمت حظوظه نهائيا ً في التأهل،
ويقبع في قاع الترتيب ،ويحتاج إلى
معجزة لحجز المركز الثالث ،المؤهل
إلى كأس االتحاد األوروبي.
وأخيرا ً نصل إلى المجموعة الرابعة،
التي يوجد فيها فريقان حجزا بطاقتي
التأهل ،لكن حالهما ال يطمئن أبداً ،في
ٍ
هبوط في المستوى.
ظ ّل
آرس��ن��ال تلقى هزيمة موجعة في
الجولة األخيرة في الدوري اإلنكليزي،
ومدربه العجوز فينغر أصبح عاجزا ً عن
تقديم إضافة للفريق ،ولذلك سيحاول
المدفعجية تلميع ص���ورة الفريق،
ومصالحة جماهيره عندما يح ّل ضيفا ً
على غالطة س��اراي التركي ،صاحب
المركز األخير ،وال��ذي يم ّر ب��دوره في
فترة سيئ ٍة ج��داً .أما القطب اآلخ��ر في
المجموعة بروسيا دورتموند ،والذي
كان في األعوام الماضية رقما ً صعبا ً في
سماء أوروبا ،فهو آت من فو ٍز ثمينٍ ،رفعه
من المركز األخير في ترتيب ال��دوري
األلماني ،ويحتاج الفريق األصفر إلى
نقطة واحدة لضمان صدارة المجموعة،
بينما ضمن الفريق البلجيكي المركز
الثالث بخمس ن��ق��اط .ول��ك��ن ملعب
سيغنال أيدونا بارك لن يهدأ أبداً ،لرسم
صورة إيجابية عن الجماهير التي قيل
إ ّنها بدأت تتخلّى عن النادي تدريجياً.

فوز فريق الرحمة على الفرير زغرتا
�ضمن البطولة المدر�سية لكرة القدم

وتغلب ممفيس غرايزليز على ميامي
هيت  ،87-103ول��م يكن بو غاسول
أفضل ه��داف في ممفيس هذا الموسم
(معدل  19نقطة في المباراة الواحدة)
في يومه ،واكتفى بنقطتين فقط ،لكن
فريقه خرج فائزا ً في النهاية .في المقابل
سجل دواين وايد  27نقطة للخاسر.
وفي المباريات األخرى فاز بوسطن
سلتيكس ع��ل��ى واش��ن��ط��ن وي����زاردز
 ،93-101وأتالنتا هوكس على دنفر
ناغتس  ،84-96وداالس مافريكس
على ميلووكي باكس  ،102-125ونيو
أورليانز بيليكانز على لوس أنجليس
ليكرز .87-104

فاز فريق ثانوية الرحمة لكرة القدم على فريق دوالسال الفرير
 زغرتا بنتيجة  0-3في المباراة النهائية للبطولة المدرسيةفي كرة القدم التي أجريت على أرض الملعب البلدي في بيروت،
بتنظيم من تلفزيون «جيم» وإشراف وزارة التربية اللبنانية.
أدار اللقاء الحكم علي سلّوم ،وسط حضور جماهيري مكثّف،
أضفى شكالً مميزا ً على اللعب.
وهذا الفوز سيخ ّول فريق ثانوية الرحمة السفر إلى قطر في
شباط المقبل لخوض مباريات مدرسية إقليمية ت�ش��ارك فيها
الفرق الفائزة من األردن و ُعمان والكويت والمغرب والبحرين
وتونس والسودان وفلسطين وقطر.
وقد ّ
نظمت ثانوية الرحمة في النبطية التابعة لجمعية المب ّرات
الخيرية حفل تكريم لفريقها الفائز بحضور أعضاء من المنطقة
التربوية في وزارة التربية ،فأط ّل المك ّرمون بزيهم الرياضي
وهم يحملون كأس البطولة ،وأدّت الفرقة الكشفيّة تحيّة موسيقيّة
للفائزين على وق��ع األن��اش�ي��د ال�ح�م��اس�يّ��ة ،وأط �ل��ق المشجعون
البالونات الملونة إلى السماء ،بحضور فريق «جيم» الذي واكب
االحتفال إعالميّاً.
م��دي��رة الثانوية نضال جوني شكرت القيّمين على البطولة
وه�ن��أت األط �ف��ال والمدربين والمسؤولين ع��ن فريق الثانوية،
وشكرت تلفزيون «ج�ي��م»« ،ال��ذي ح��رص على مشاركة الطلاّ ب
فرحتهم ومعايشتهم اللعب في جو من اإلثارة والحماس».
وقالت جوني« :البطولة تشجيع لثقافة اللعب الجماعي والروح
الجماعية بين الطلاّ ب الصغار ،وهي مناسبة مهمة الستكشاف
المواهب الجديدة وتنميتها».

استقبل وزير الشباب والرياضة
ع��ب��د المطلب ح��ن��اوي ،وف����دا ً من
الجامعة اللبنانية األميركية ض ّم
نائب الرئيس لشؤون الطالب الدكتور
أليز سالم والمدير التنفيذي لإلعالم
والعالقات العامة كريستيان أوسي
والطالب العدّاء كريم رمضان.
وعرض الوفد النشاطات الرياضية
والشبابية ف��ي الجامعة ،واطلع
الوزير حناوي على مشروع تسلّق
قمة جبل كليمنجارو في أفريقيا من
أج��ل توفير التمويل ال��ذي سيم ّكن
كلية الهندسة من تطوير جهاز البزة
الميكانيكية ال��ذي صممته ،ويمكن
الرياضي المع ّوق مايكل الحداد من
تسلّق صخرة ال��روش��ة ،وسيكون
هذا الجهاز في تص ّرف كل المعوقين
ل��ي��م��ك��ن��ه��م م���ن ت��خ��ط��ي ال��ح��واج��ز
والمعوقات وبالتالي صعود الساللم،
والسير بشك ٍل شبه طبيعي.
كما قدم الوفد دعوة للوزير حناوي
للمشاركة في البرنامج واطالق هذا

حناوي مجتمعا ً إلى وفد اللبنانية األميركية
الحدث في  17من الشهر الجاري في
حرم جبيل برعايته.
والتقى الوزير حناوي وف��دا ً من
جمعية حرمون ماراثون ض ّم رئيسة
الجمعية ع��اي��دة جمعة وأمينة
السر نائلة جمعة والمنسق العام

ع��م��اد ع��ام��ر وت��م ع��رض نشاطات
الجمعية .وش���رح ال��وف��د مشروع
ت��دري��ب ال��ري��اض��ي��ي��ن ع��ن تقنية
الركض والتحضير لماراثون 2015
ف��ي منطقة ح��رم��ون  -حاصبيا
ومرجعيون وراشيا.

«هاتريكا» مي�سي ورونالدو
في «مان�شيتات» ال�صحف الإ�سبانية
بعد يو ٍم واحد فقط من تسجيل البرتغالي كرستيانو
رونالدو لثالثيته أمام فريق سيلتا فيغو في الدوري
اإلس��ب��ان��ي ل��ك��رة ال��ق��دم ،ان��ه��ال��ت ص��ح��ف كتالونيا
باالنتقادات على حكم اللقاء والسخرية من ركلة الجزاء
التي منحها لرونالدو والتي على إثرها سجل الريال ولم
تذكر أي شيء عن رقم الدون القياسي والهاتريك الذي
سجله.
ب��ل اس��ت��ف��اض��ت صحيفة «س��ب��ورت» الكتالونية
بالسخرية من رون��ال��دو ووضعت بعض الرسومات
الساخرة منه وقارنته بإحدى السباحات ،ولم تتط ّرق
نهائيا ً إلى وصول رونالدو للهدف رقم  .200في المقابل،
منحى آخ��ر وأك��ث��ر احترافية
ات��خ��ذت صحف م��دري��د
ً
وانهالت بالمديح على نجم برشلونة ليونيل ميسي بعد
ثالثيته في مرمى إسبانيول.
فعلى سبيل المثال عنونت «آس» المدريدية على
هاتريك ميسي وكتبت« :هاتريك ميسي يفرم هاتريك
رونالدو» ،أمام صحيفة «ماركا» فعنونت قائل ًة« :ميسي
يرد على رونالدو بهاتريك».
أما صحف كتالونيا فمألت صفحاتها تهليالً بميسي
بعد الهاتريك إذ عنونت صحيفة «سبورت»« :ميسي
السحابي يسجل هاتريك» ،ولم يكن عنوان صحيفة
«الموندو» بعيدا ً في المعنى وكتبت« :ميسي الفضائي
المتنقل بين ال��ن��ج��وم يسجل ه��ات��ري��ك» ،وأض��اف��ت

الصحيفتين ع��ددا ً كبيرا ً من المواضيع المقارنة بين
هاتريكات رونالدو وهاتريكات ميسي.
وذهبت «الموندو ديبورتيفو» إل��ى أبعد من ذلك،
لتكشف حقيقة «هاتريكات» النجم البرتغالي كرستيانو
رونالدو هداف الملكي مقارنة بثالثيات النجم األرجنتيني
ليونيل ميسي هداف فريق برشلونة.
وكان النجمان قد عززا رصيدهما من الثالثيات ،إذ
رفع رونالدو رصيده إلى « 23هاتريكاً» بعد ثالثيته في
مرمى ريال سوسيداد بينما رفع ميسي رصيده إلى 21
«هاتريكاً» بعد ثالثيته في مرمى إسبانيول.
اإلحصاء المثير ال��ذي نشرته الصحيفة توضح أن
رونالدو سجل « 8هاتريكات» فقط من أهداف ملعوبة
من دون أن تتضمن رك�لات ج��زاء في أن باقي الـ15
«هاتريكاً» جميعها شملت رك�لات ج��زاء ،بينما نجح
ميسي في تسجيل « 18هاتريكاً» من دون ركالت جزاء
و 3فقط تضمنت ركالت جزاء.
وكشف اإلحصاء أن الـ« 15هاتريكاً» التي سجلها
رونالدو وتضمنت ركالت جزاء 12 ،منها شملت ركلة
جزاء واحدة في حين  3شملت ركلتي جزاء.
وفي هذا الموسم ،سجل رونالدو « 4هاتريكات» في
الدوري اإلسباني  3منها تضمنت ركالت جزاء في حين
سجل ميسي «هاتركين» في الليغا من دون أي ركلة
جزاء.

�أن�شيلوتي يتخ ّوف من عدم قدرة رودريغيز
على الم�شاركة في ك�أ�س العالم للأندية
أكد اإليطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي أن
نجم خط وسط فريقه الكولومبي جيمس رودريغيز يتم ّتع
بإمكانات ضئيلة للحاق ببطولة كأس العالم لألندية إذا ما
وصل الفريق الملكي إلى المباراة النهائية.
وق��ال المدرب اإليطالي بعد التأكد من تعرض النجم
الكولومبي إلصابة في ربلة الساق اليمنى« :لقد خضع
لفحوصات ص��ب��اح ال��ي��وم (أم����س) ...اإلص��اب��ة ليست
خطيرة» .وأض��اف« :ليس لدينا وقت ٍ
كاف لنعده للعب
ولكننا سنحاول ...إنه يتم ّتع بإمكانات ضئيلة للحاق
بالبطولة إذا ما وصلنا إلى النهائي».
وخرج جيمس من ملعب المباراة التي جمعت فريقه
بمنافسه سيلتا فيغو في إطار منافسات الدوري بعد أن

شعر بوخز في ساقه اليمنى خضع على إثره لفحوصات
طبية أثبتت معاناته من إصابة عضلية من الدرجة األولى
في ربلة الساق.
وكشف التقرير الطبي الخاص بحالة النجم الكولومبي
أن استعداد جيمس لخوض مباريات بطولة العالم لألندية
يتو ّقف على مدى تطور حالته ،إال أن ريال مدريد لم يبد
تفاؤال ً بإمكان لحاق الالعب بالبطولة التي تنظمها المغرب
في الفترة ما بين يومي  10و 20كانون األول الجاري.
وعلى رغم هذا ،سيبدأ جيمس اعتبارا ً من اليوم العمل
مع أخصائيي العالج الطبيعي في ريال مدريد ليزيد من
احتماالت لحاقه بالمباراة النهائية لبطولة كأس العالم
لألندية في حال وصول الفريق المدريدي إليها.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1عالم فيزيائي راحل لقب بأصغر عالم في جيله على
مستوى الكون
2 .2هرب ،طلبا منه فعل االمر ،يصنع من الحليب
3 .3يحسد اآلخرين على نعمتهم ،أشيّده
4 .4خالف بعد ،إله الخصب عند األكديين ،وقت وحين
5 .5بلدة لبنانية ،دولة عربية
6 .6فتّ وسحق ،للنداء ،من الفاكهة الصيفية
7 .7جنبة ذات رائحة ذكية ،أقرضنا المال
8 .8والية أميركية ،ضمير منفصل
9 .9شأني ،نومي العميق
1010مرفأ في البرازيل ،أحد آلهة روما االقدمين
1111إقترب من ،جئت ،سكان البادية
1212أخاف من ،سرقهم

1 .1فنان لبناني
2 .2جزيرة فنزويلية ،ضمير متصل
3 .3ولد ،إستفسرنا منه
4 .4مدينة إيرانية ،مدينة مصرية
5 .5من األسماء الخمسة ،أحد الوالدين ،من األطراف ،رجع
عن المعصية
6 .6ما يشاهد من اشتداد الحر وكأنه ماء في الصحراء،
أليفات
7 .7مدينة إيطالية ،شيطان
8 .8وضع شيئا ً مقابل المال ،قبّلنا ،ما إرتفع من االرض قليالً
9 .9يص ّوت من األلم ،مدينة في جنوب فنلندا
1010التليفونات ،يهتم باألمر
1111قلب ،صوت ألمه ،أسف
1212حرف أبجدي ،بحيرة مالحة وسط التبت

7

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،974863512 ،528491376
،487532169
،631275948
،359618427
،162947835
،243789651
،796154283
815326794

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ايليا ابو ماضي  ) 2دواليب،
عجمان  ) 3ين ،وندسور ،عد ) 4
ساهما ،مدون  ) 5انو ،ربع ،حاال 6
) اليسار ،سمن  ) 7اتنا ،انيسات

 ) 8با ،يرتابا ،ها  ) 9ابات ،يل،
لوار  ) 10ود ،ينشلها  ) 11يتمما،
يأمران  ) 12الساخر ،درب.
عموديا:
 ) 1اديس ابابا ،يم  ) 2يونان،
تابوت  ) 3ال ،هوان ،ادما  ) 4يلوم،

الي��ت ،مل  ) 5اي��ن��اري ،ي��أس ) 6
اب��د ،بساتين  ) 7سمعان الشيخ
 ) 8وعود ،ريب ،الر  ) 9مجروح،
سألهم  ) 10ام ،ناسا ،وارد 11
) ض��اع ،لمتها ،ار  ) 12يندمان،
ارانب..

 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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Men, Women, Children
فيلم كوميدي بطولة ادم ساندلر
من اخ��راج جاسون ريتمان .مدة
ال��ع��رض  119دق �ي �ق��ة،ABC( .
سينما سيتي ،اسباس ،فوكس).
The Last Stop
فيلم كوميدي بطولة بيتر ديويك
م��ن اخ ��راج تايلر ك ��وان( .فوكس،
 ،ABCالس ساليناس).

The Pyramid
فيلم رعب بطولة آشلي هينشاو
م��ن اخ ��راج غ��ري�غ��وري ليفاسور.
م��دة العرض  89دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
سينما سيتي).

Reclaim
فيلم دراما بطولة جون كوساك
من اخراج االن وايت .مدة العرض
 96دقيقةABC( .ن كونكورد،
ابراجن سيتي كوبلكس).

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
ل � ��وران � ��س .م � ��دة ال � �ع� ��رض 123
دقيقة ،ABC( .ك��ون�ك��ورد ،الس
س��ال�ي�ن��اس ،غ��االك�س��ي ،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).

