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ات من ال

ح��ان��ت أخ���ي���را ً ل��ح��ظ��ة ال��ف��ص��ل
النهائية ،لمجموعات دوري األبطال،
وأصبحنا على بعد خطوة من تحديد
الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر
من المسابقة .فاليوم تستكمل لقاءات
المسابقة األغلى في أوروب��ا ،فتلعب
ضمن الجولة السادسة واألخ��ي��رة
ثماني م��ب��اري��اتٍ  ،في بعضها ُح � ِّد َد
مصير فرقها كباريس سان جيرمان
وبرشلونة وب��اي��رن ،وأخ��رى تنتظر
المعركة األخيرة كالسيتي وروما.
في مجموعة النار تتعقد األم��ور،
وتزداد المنافسة على البطاقة الثانية،
بعد أن حجز العمالق البافاري بايرن
ميونخ الصدارة بـ 12نقطة ،ليشتعل
صراع التأهل بين ثالثة فرق ،والتي
تملك عدد النقاط ذاتها ( 5لكل فريق)،
ما يجعل التكهّن بهوية صاحب المركز
الثاني صعبة جداً.
فيح ّل السيتي ضيفا ً على روما
في ملعب األولمبيكو ،ويكفي فريق
الذئاب التعادل السلبي أو  1-1كي
يبصم على جواز المرور ،ألنه صاحب
العدد األكبر من األهداف ،أما السيتي
فيحتاج للفوز بأية نتيجة أو التعادل
بهدفين وأكثر شرط خسارة سيسكا
موسكو ال��روس��ي ،وخ��س��ر الفريق
اإلنكليزي خدمات مهاجمه أوغويرو
لكنه قد يستعيد قائد الفريق كومباني
صخرة الدفاع في هذا اللقاء.
أما الفريق الروسي فيحتاج للفوز

{ حافظ مهاجم فريق طرابلس الغاني مايكل هيليغبي على
صدراة ترتيب الهدافين بعد الجولة العاشرة من الدوري اللبناني،
إذ رفع رصيده  13هدفا ً بتسجيله هدف الفوز لفريقه على اإلخاء
األهلي في المباراة التي فاز فيها ممثل الكرة الشمالية .1 - 2
ويتقدم هيليغبي على مهاجم العهد اإليفواري أديكو ريمي (8
أهداف) ،ويأتي في المركز الثالث مهاجم األنصار النيجيري أبيدي
برينس ومهاجم شباب الساحل الفلسطيني وسيم عبد الهادي ولكل
منهما  7أهداف ،ثم التونسي إيهاب المساكني (العهد) والسنغالي
دي��وك شيخ سامبا (الني شيت) ولكل منهما  6أه��داف في المركز
الرابع.
وسجل خمسة أهداف كل من األرجنتيني لوكاس غاالن (السالم)
والمالي عبد الله كانوتيه (الغازية) وعلي بزي (النبي شيت) ولكل
منهم  5أهداف.
ويبرز تفوق العنصر األجنبي بوضوح في الناحية التهديفية هذا
الموسم ،إذ يغيب الهدافون اللبنانيون عن صدارة ترتيب الهدافين
بشك ٍل الفت ويطرح تساؤالت عدة حول وجود أزمة مهاجمين في
المالعب اللبنانية ،وهو أمر يثير القلق من إمكان انعكاسه على أداء
الفرق والمنتخب الوطني أيضاً ،وال سيما أن األجانب سجلوا أكثر
من خمسين بالمئة من أهداف الدوري حتى اآلن.
أما أبرز ظواهر الجولة العاشرة ،فتمثلت بالمواكبة الجماهيرية
الكثيفة ،وخصوصا ً في مباراة النجمة مع العهد حيث ناهز الحضور
الـ 15ألف متفرج.
وظلت نسبة األهداف للمباريات الستين ما معدله  2,70هدف في
المباراة الواحدة ،علما ً أن الجولة التاسعة كانت األكثر غزارة تهديفيا ً
( 27هدفاً) ،في المقابل كانت الجولة األولى األقل تسجيالً بعشرة
أهداف.

وف���وزه سيكون صعباً ،ألن البلوز
سيسعى الستعادة نغمة االنتصارات
بعد الهزيمة األخ��ي��رة ف��ي ال��دوري
اإلنكليزي.
ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،يستقبل ماريبور
السلوفيني على قواعده فريق شالكة
األلماني ،فالضيف صاحب المركز
الثالث برصيد  5نقاط سيحاول الفوز،
وانتظار هدية من رج��ال مورينيو،
يتوجب عليهم الفوز على الفريق
الذين
ّ
البرتغالي ،ألن ت��س��اوي الفريقين
بثماني نقاط يضمن لسبورتينغ
التأهل بفارق المواجهات .أما صاحب
المركز األخ��ي��ر ماريبو فليس لديه
سوى المركز الثالث المؤهل إلى كأس
االتحاد األوروبي ،فلذلك ال بديل له من
الفوز.
في المجموعة الثامنة ،التي حسم
فيها ب��ورت��و ال��م��ت��ص��در وش��اخ��ت��ار
األوك��ران��ي مسألة التأهل إل��ى دور
الستة عشر ،لن ينتج من المباراة أي
تغيير في المراكز ،لذلك تعتبر مباراة
تحصي ٍل حاصل.
أما المواجهة الثانية التي ستجمع
بين أتليتكو بلباو اإلسباني صاحب
المركز الثالث برصيد  4نقاط وباتي
بوريسوف البيالروسي األخير برصيد
 3نقاط ،فستلعب على ن��ا ٍر حامي ٍة
من أجل ص��راع الذهاب إلى ال��دوري
األوروب�����ي ،ويكفي أس���ود الباسك
التعادل للظفر بالمقعد الثالث ،بينما
يطمح بوريسوف للتأهل بالفوز على
حساب فريق كبير.

{ قام نجم كرة السلة األميركية والعب فريق كليفالند كافيليرز
ليبرون جيمس بإحراج كايت ميدلتون دوقة كامبريدج أثناء الوقوف
أمام عدسات الكاميرات اللتقاط الصور التذكارية.
جيمس ق��ام بتجاوز ال�ب��روت��وك��والت الملكية البريطانية وقام
بوضع يده على كتف الدوقة ما تسبب لها بإحراج كبير وهي تقف
إلى جانب زوجها األمير وليام.
ويقوم األمير واألم�ي��رة ب��زي��ارة رسمية إل��ى ال��والي��ات المتحدة
األميركية هذه األي��ام وقاما بحضور مباراة في دوري كرة السلة
األميركية إذ كان ليبرون جيمس مشاركا ً بها.
{ بعد أن حطم الملكي جميع األرقام الداخلية في عدد االنتصارات
وآخرها تجاوز معادلة رقم برشلونة ريكارد بـ 18انتصارا ً متتالياً،
تتوجه
ب��ات الملكي ومدربه يتطلّعون ألرق��ام قياسية خارجية إذ
ّ
أنظارهم حاليا ً لتحقيق العدد األكبر من االنتصارات المتتالية على
الصعيد العالمي ودخول موسوعة غينيس لألرقام القياسية.
أول األه��داف يتمثل في الوصول إل��ى رق��م كوريتيبا البرازيلي
الذي حققه عام  2011ويبلغ  24انتصارا ً متتاليا ً محليا ً وخارجيا ً
لينال لقب أكثر فريق كروي تحقيقا ً لالنتصارات المتتالية ،ولذلك
عليه أن يفوز على ألميريا وجميع مبارياته في كأس العالم لألندية
ثم فالنسيا في الميستايا وثم أتلتيكو مدريد في الكالديرون في أول
جولة من إياب الدوري ،والمهمة ليست سهلة على اإلطالق.
ريال مدريد الحالي يقارن بالليكرز األسطوري الذي حقق 33
انتصارا ً متتاليا ً موسم  -1972 1971بقيادة وي��ت تشامبرلين
صاحب الـ 100نقطة في المباراة الواحدة ،لكن يصعب على ريال
مدريد إحراز هذا العدد نتيجة لكون الروزنامة الكروية العالمية أقل
كثافة بكثير من روزنامة السلة األميركية ،فهل يستطيع الريال أن
يصل لرقم كوريتيبا؟

غولدن �ستايت يوا�صل ت�ألقه
س��ج��ل ك��ل م��ن ستيفان ك��وري
وكالي طومسون  21نقطة ليقودا
فريقهما غ��ول��دن ستايت ووري��رز
إلى تحقيق فوزه الثالث عشر على
ال��ت��وال��ي ضمن دوري ك��رة السلة
األميركي للمحترفين وك��ان على
مينسوتا تمبروولفز .86-102
وه������ي أف����ض����ل س��ل��س��ل��ة م��ن
االن��ت��ص��ارات المتتالية لغولدن
س��ت��اي��ت ال����ذي أض����اف ل��ه ش��ون
ليفينغستون وماريز سبيتس 12
نقطة لكل منهما.
وتعرض العب االرتكاز األسترالي
أن��درو بوغوت في صفوف الفائز
إلصابة في ركبته اليمنى واضطر
إلى ترك الملعب بعد مرور دقيقتين
فقط من بداية المباراة.
ول��م يخسر غولدن ستايت أية
م��ب��اراة م��ن��ذ س��ق��وط��ه أم���ام س��ان
أن��ط��ون��ي��و ح��ام��ل ال��ل��ق��ب الموسم

الماضي في  11تشرين الثاني.
وع��ل��ى رغ���م ال��ف��وز ف���إن م��درب
غولدن ستايت ستيف كير اعترف
ب��أن فريقه ل��م يلعب ج��ي��دا ً وق��ال:
«ل��م نقدم أفضل مستوى لنا هذه
األمسية ،لعبنا بطريقة جيدة في
الشوط الثاني فقط».
ولم يكن غولدن ستايت الوحيد
ال��ذي تابع سلسلة انتصارات بل
حذا حذوه كليفالند كافالييرز الذي
حقق ف��وزه السابع على التوالي
وك��ان على بروكلين نتس -110
.88
وتابع هذه المباراة األمير ويليام
وزوجته كايت على هامش زيارتهما
إلى مدينة نيويورك.
واك��ت��ف��ى ل��وب��رون جيمس نجم
كليفالند بتسجيل  18نقطة وساهم
في  7تمريرات حاسمة ،في حين
أض��اف كيفن الف  19نقطة و14

عامل

حسين غازي

على المارد األلماني ،شرط خسارة
روما.
ينتظر متتبعو الكرة في العالم،
ق�� ّم��ة ال��م��ج��م��وع��ة ال��س��ادس��ة بين
برشلونة وب��اري��س س��ان جيرمان،
في معركة القبض على المركز األول،
بعد أن حسم الفريقان التأهل مبكراً،
يدخل النادي الكاتالوني اللقاء في
المركز الثاني برصيد  12نقطة ،وال
بديل له من الفوز ،إذا ما أراد الصدارة
كي يتفادى مواجهة أحد الفرق القوية
األخرى كتشيلسي وبايرن وغيرهما.
بينما يسعى الفريق الباريسي بقيادة
ال��م��رع��ب زالت���ان إيبراهيموفيتش
لمتابعة سلسلة النتائج اإليجابية
بعد تحقيقه فوزا ً صعبا ً في الدوري
الفرنسي ،األمر ذاته يقع على ميسي
لزيادة الغلّة األوروب��ي��ة ،واالبتعاد
أكثر ف��ي األرق���ام القياسية ،ويبدو
الوقت مناسبا ً لذلك بعد تسجيله
هاتريك في الدوري اإلسباني.
المواجهة الثانية ستكون على
المقعد الثالث المؤهل إل��ى ال��دوري
األوروبي ،وهو خي ٌر من الخروج خالي
الوفاض ،خصوصا ً بالنسبة ألياكس،
الذي يحتاج للتعادل لضمان التأهل،
يتوجب على أبويل صاحب
بينما
ّ
القاع الفوز فقط للتأهل.
ف��ي المجموعة السابعة حسم
تشيلسي التأهل وال��ص��دارة بـ11
نقطة .وس��ي��واج��ه ص��اح��ب المركز
الثاني سبورتينغ لشبونة ،فاألخير
يكفيه التعادل لضمان التأهل وصيفاً،

منوع

روما وال�سيتيزن في ق ّمة نارية
وبر�شلونة للث�أر من باري�س �سان جيرمان

حناوي ي�ستقبل رئي�س نادي النجاح

متابعة للفائز أيضاً.
وح��اف��ظ ب��روك��ل��ي��ن ن��ت��س ال��ذي
خ��اض ال��م��ب��اراة ف��ي غ��ي��اب العب
االرتكاز جو جونسون على مسافة
قريبة من النقاط عن منافسه قبل
أن ينهار في الدقائق الست األخيرة
حيث سجل كليفالند  24نقطة مقابل
 6فقط لمنافسه.
وكان ال هورفورد أفضل مسجل
في صفوف الخاسر ( 25نقطة).
وف��ي ال��م��ب��اري��ات األخ����رى ،فاز
أتالنتا هوكس على إنديانا بيسرز
 ،92-108وواشنطن ويزاردز على
ب��وس��ط��ن سلتيكس 132-133
بعد التمديد ،وتورونتو رابتورز
ع��ل��ى دن��ف��ر ن��اغ��ت��س 107-112
بعد التمديد ،وساكرامنتو كينغز
على يوتا ج��از  ،92-101ولوس
أنجليس كليبرز على فينيكس صنز
 120-121بعد التمديد.

{ اعترف مدرب المنتخب الياباني للرغبي إيدي جونز بأنه التقى
م��درب ن��ادي بايرن ميونخ بيبي غ��ورادي��وال واستمع منه لبعض
النصائح حول اللعب الهجومي وذلك قبل كأس العالم للركبي والتي
ستجرى في الصيف المقبل.
ج��ون��ز ت�ح��دث لهيئة اإلذاع� ��ة البريطانية «ب��ي ب��ي س��ي» قائالً:
«غ��واردي��وال أف�ض��ل م��درب ف��ي العالم ودائ �م �ا ً م��ا يسعى اإلنسان
لالستماع إل��ى األفضل ،فعندما تتاح هكذا فرصة عليك اغتنامها
دائماً».
ما فاجأ «بي بي سي» هو استماع مدرب للركبي لنصائح هجومية
من مدرب كرة قدم على رغم الفارق الكبير بين اللعبتين سواء على
الصعيد التكتيكي أو الفني والبدني ،لكن األم��ر متعلق بفلسفة…
والفلسفة ال حدود لتأثيرها خصوصا ً إن نجحت في السيطرة على
جميع البطوالت كما فعلت مع برشلونة أيام تدريبه لهم من 2009
حتى .2013

استقبل وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب حناوي،
رئيس نادي النجاح الرياضي محمد
شاكر وأمين صندوق نادي الجزيرة
ال��ري��اض��ي نسيب ص��ع��ب ،وج��رى
ال��ت��ط��رق إل��ى األوض����اع الرياضية
والشبابية عموماً .وع��رض الوفد
نشاطات السباحة والبرامج المقررة
لعام  ،2015مقدما ً التهاني للوزير
ح��ن��اوي باألعياد المجيدة والعام
ال��ج��دي��د ،متمنين ل��ه التوفيق في
مهماته.

م�شروع التلميذ الريا�ضي المميز يجمع طرابل�س والرا�سينغ
لبى المئات من ط�لاب ثانويات
مدينة طرابلس الرسمية دعوة إدارة
«مشروع التلميذ الرياضي المميز»
للمشاركة في مشاهدة ك��رة القدم
التي جمعت بين ناديي «طرابلس
الرياضي» و»الراسينغ» ،إذ انطلقت
الباصات التي تقل الطالب من ست
مناطق ه��ي :الميناء والقبة وباب
الرمل وأب��ي سمراء وب��اب التبانة
والزاهرية.

وغصت ال��ش��وارع المحيطة في
الملعب البلدي في المدينة برياضيي
العزم الذين احتشدوا قبل ساعة من
ب��دء ال��م��ب��اراة ،للوقوف إل��ى جانب
ن��ادي المدينة وتشجيع أبطالها
سفراة ك��رة القدم الطرابلسية في
الدوري اللبناني وكأس لبنان لهذا
الموسم.
وأعرب إداريو وفنيو والعبو نادي
«طرابلس الرياضي» عن تفاجئهم

بهذا الحضور الجماهيري الكبير
ال��ذي ينبغي أن يستمر في حضور
جميع المباريات المقبلة ،والبقاء
إلى جانب ن��ادي مدينتهم لتحقيق
أفضل النتائج في الموسم الرياضي
الحالي ،مثمنين الخطوة التي قام
بها قطاع العزم الرياضي ،بخاصة
أن الجمهور الذي شارك في حضور
المباراة هو من الطالب المميزين في
لعبتي كرة القدم وكرة السلة.

الجمعية الريا�ضية تك ّرم الخليل
وتعاون بين الريجي وبيروت ماراثون
التقى المدير ال��ع��ام إلدارة حصر التبغ والتنباك
اللبنانية (الريجي) المهندس ناصيف سقالوي في
مكتبه العميد المتقاعد حسان رستم نائب رئيسة
جمعية بيروت ماراثون مي الخليل وأمين سر الجمعية
المستشار اإلعالمي حسان محيي الدين وحضر اللقاء
عضو مجلس إدارة الريجي د .عصام سلمان ورئيسة
مصلحة العالقات العامة نهلة سليم ورئيس الجمعية
الرياضية رفيق سبيتي وعضوا الجمعية ريما أبو أولي
وإيلي جعجع.
و ّرحب سقالوي بوفد جمعية بيروت ماراثون وأبلغه
موافقته على اقتراح الجمعية الرياضية في الريجي
بتكريم جمعية بيروت ماراثون بشخص رئيستها مي
الخليل وفريق العمل على النجاحات التي تحققت في
سباق مصرف لبنان بيروت ماراثون لعام  ،2014وهو
الحدث الذي وضع لبنان على خريطة األحداث الرياضية
العالمية وأن تاريخ التكريم تحدّد يوم الخميس 11

كانون أول الجاري الساعة  12ظهرا ً ومكانه في قاعة
االحتفاالت الرسمية في الريجي.
وشكر العميد رستم م��ب��ادرة الجمعية الرياضية
في الريجي ون � ّوه بالنشاطات التي تقوم بها اللجنة
وبالمشاركة السنوية في سباق الماراثون وهي مشاركة
لها رمزيتها ودالالتها لجهة دعم مثل هكذا أنشطة رياضية
تكشف الوجه الحقيقي للبنان الرياضي.
ثم كانت م���داوالت ح��ول سبل تعزيز التعاون بين
جمعية بيروت ماراثون واللجنة الرياضية في الريجي
م��ن خ�لال إق��ام��ة نشاطات مشتركة ف��ي ال��رك��ض وفي
البرنامج التدريبي للجمعية تحضيرا ً للسباقات وإيفاد
عدائين وعداءات إلى معسكرات تدريبية في الخارج إلى
جانب استقدام مدربين أجانب للبنان.
وفي اختتام اللقاء جرى االتفاق على عقد جلسات
تشاورية الحقة لوضع األسس والقواعد المتعّ لقة بماهية
الشراكة والتعاون.

بالتيني :حان الوقت لرحيل بالتر
ص��رح الفرنسي ميشيل بالتيني
رئيس االتحاد األوروب��ي لكرة القدم،
بأنه حان الوقت ألن يترك سيب بالتر
رئاسة االتحاد الدولي للعبة الـ(فيفا)،
ويفسح المجال لدماء جديدة.
وأب��ل��غ بالتيني محطة أوروب���ا 1
اإلذاع��ي��ة أم��س ،أن��ه ح��ان الوقت ألن
يغادر بالتر ،الذي ينافس على والية
خامسة على التوالي بعد انتخابه
للمرة األولى في .1998
وقال قائد منتخب فرنسا السابق:
«ساندته في  1998ألني كنت أعتقد
وقتها أن��ه الشخص المناسب لكن
بعد فترات عدة متتالية يتعيّن إفساح
ال��م��ج��ال ل��دم��اء ج��دي��دة وأن يترك
لشخص آخر».
الساحة
ٍ
وت��اب��ع بالتيني« :ص���ورة الفيفا
سيئة ل��ل��غ��اي��ة ،ول��ذل��ك أع��ت��ق��د أن��ه
سيكون من الجيد أن يتو ّقف بالتر
لكني ال أعتقد أنه يرغب في ذلك».
وأشار رئيس االتحاد األوروبي إلى
أنه لن يساند سيب بالتر أو متحديه

ج��ي��روم شامبين ف��ي االن��ت��خ��اب��ات
المقررة العام المقبل ،بقوله« :لن
أساند أيا ً منهما».
وعبر المسؤول الفرنسي عن أمله
في ظهور مرشح ثالث في انتخابات
رئاسة االت��ح��اد ال��دول��ي لكرة القدم
(الفيفا)« :أتمنى أن يدخل آخ��رون
السباق «مشيرا ً إل��ى أن أي مرشح

من قارة أخرى قد يحصل على فرصة
أفضل لمنافسة بالتر».
وأض��اف ميشيل بالتيني البالغ
م��ن العمر  59سنة وال���ذي أك��د في
آب ال��م��اض��ي ،أن���ه ل��ن ي��ن��اف��س في
االنتخابات المقررة في أيار المقبل،
قائالً« :أي مرشح أوروبي آخر ستكون
لديه فرصة ضعيفة جدا ً للفوز».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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11
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1 .1أديب لبناني راحل ،مقياس مساحة
2 .2إله الجمال والخصب واالنبعاث عند الفينيقيين،
أداوي
3 .3كثير ،تقاطع (باألجنبية) ،ماء العين
4 .4إتهموا ،مدينة أميركية
5 .5مقر البطريرك الماروني في لبنان ،أجاوب
6 .6ضمير منفصل ،أقصيه عن ،متشابهان
7 .7للنفي ،حيوان متولد من حيوانين مختلفي الجنس،
الذي يحب نفسه
8 .8حبيب جولييت ،يزيل الشعر
9 .9جيد (باألجنبية) ،عاونا ،من أنواع األتربة
بسطا األمر وسهاله ،ضجرنا
ّ 1010
1111يدربنا ،إقليم في وسط السعودية
1212أحد الوالدين ،أنده على ،نوتة موسيقية

1 .1فنانة لبنانية
2 .2بلدة لبنانية ،سلمهما باليد
3 .3صف (باألجنبية) ،خبر ،سبيل
4 .4ضعف ،اول وكل ،قرية فلسطينية
5 .5جمهورية في أميركا الوسطى ،ضمير متصل
6 .6خالف يمن ،قيّد ،عاصمة عربية
7 .7أليف ،يرشد
8 .8ع ّزت ،بنات داناوس الملك االسطوري قتلن أزواجهن
ليلة العرس بإستثناء واحدة
9 .9أترك (باألمر) ،قامرت
1010أبرم حول الشيء ،مخابز
1111الساحة ،إحترم
1212عادت ،دولة أوروبية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،895421673 ،217369458
،763284915
،346758129
،182593746
،954176832
،631842597
،529617384
478935261

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1رمال حسن رمال  ) 2فر،
ارم���اه ،لبن  ) 3يغار ،ابنيه ) 4
قرب ،ابو ،اوان  ) 5عيناب ،لبنان 6
) لت ،ايا ،تين  ) 7ياسمين ،سلفنا

 ) 8انديانا ،هم  ) 9خالي ،سباتي
 ) 10ناتال ،يانس  ) 11دنا ،اتيت،
بدو  ) 12اهاب ،سلبهم.
عموديا:
 ) 1رف��ي��ق ع��ل��ي اح��م��د ) 2
مرغريتا ،نا  ) 3ابن ،سالناه ) 4

الر ،المنيا  ) 5حم ،اب ،يد ،تاب
 ) 6سراب ،انيسات  ) 7نابولي،
ابليس  ) 8ره��ن ،باسنا ،تل ) 9
يان ،التي  ) 10الهواتف ،يابه 11
) لب ،انينه ،ندم  ) 12ن��ون ،نام
تسو.

 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).

