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كرم طه وحجيج وعنتر ومحمد
رئي�س اتحاد كرة القدم ّ

الغازية اللبناني ينتظر ال�سوري «ميدو» لتدعيم هجومه

حيدر :حفروا في ذاكرة الوطن انت�صارات فا�ستحقوا التكريم
كرم رئيس االتحاد اللبناني لكرة القدم
المهندس هاشم حيدر أربعة من عمالقة كرة
القدم اللبنانية ه��م :رض��ا عنتر وجمال طه
ويوسف محمد وموسى حجيج وذل��ك خالل
حفل أقامه على شرفهم في فندق «النكستر
بالزا» ـ الروشة بحضور أعضاء االتحاد جورج
شاهين وموسى مكي ومحمود الربعة ومازن
قبيسي وحشد من اإلعالميين.
تميّز الحفل ،الذي استهل بالنشيد الوطني،
ثم بالوقوف دقيقة صمت حدادا ً على الرئيس
السابق للجنة التنفيذية للجنة األولمبية
اللبنانية أنطوان شارتييه ،بالتنظيم الجيد
والدقيق قارب االحتفاالت العالمية ،كما برز
المكرمون بأناقتهم.
وبعد كلمة عريفة الحفل الزميلة أماني مهنا
كانت كلمة لحيدر قال فيها« :مما ال ّ
شك فيه أن
عنوان كرة القدم ورمزها ،هو المنتخب الوطني
الذي يم ّثل بعدا ً وطنيا ً ورياضيا ً ال خالف عليه
ويش ّكل القاسم المشترك ال��ذي يلتقي حوله
الجميع».
مضيفاً« :األم��ر عينه ينطبق على أعمدة
وعناصر المنتخب الوطني الذين حفروا في
ذاك��رة الوطن إن��ج��ازات وانتصارات أفرحت
لبنان من أقصاه إل��ى أق��ص��اه ،في وق��ت كان
وطننا بأمس الحاجة إل��ى الفرح والشعور
بالنصر .من هنا كانت فكرة تكريم ع��دد من
العبي المنتخب الذين كانوا المجلين بين
هذه الرموز الوطنية عبر لفتة وف��اء وتقدير
لهم .والمكرمون اليوم ليسوا الوحيدين الذين
يستحقون ذلك بل هناك العشرات منهم .إال أنه

حيدر متوسطا ً المك ّرمين
إلعطاء مثل هذا الحدث قيمته التي يستحق
سنقوم تباعا ً وبشكل دوري وعلى دفعات
بتكريم المستحقين».
وأضاف حيدر« :احترت بماذا أصف هؤالء
المكرمين ،فتذكرت الشاعر الذي أراد أن يصف
البحر بقصيدة فاحتار بماذا يصفه ...بالكبر...
بالعطاء أم بالكرم فوجد أن هذه الصفات كلها

موجودة بالبحر ...فيقال فالن بحر من العطاء،
وفالن بحر من الكرم ،فاختصر الشاعر قصيدته
بالقول« :يا بحر» ولذلك أكتفي ألق��ول شكرا ً
ألربعة من نجومنا ...شكرا ً جمال طه وموسى
حجيج ورضا عنتر ويوسف محمد».
وعن االستحقاقات المقبلة لمنتخباتنا هذا
العام ،لفت حيدر قائالً« :على االتحاد تهيئة

الظروف المالئمة كافة الستعدادات المنتخبات
وتقديم كل ما يلزم ،وعلى الجميع تقديم الدعم
المعنوي لألجهزة الفنية والالعبين لعلّنا
نستطيع تحقيق ما لم يستطع لبنان تحقيقه
في تاريخه» .ثم اختتم« :ال شك في أن كرة
القدم اللبنانية تعيش في السنوات األخيرة
انتفاضة كبيرة على الصعد كا ّفة فليس األمر
مقتصرا ً على مستوى المنتخب الوطني،
الجميع يرى تطور مستوى الدوري ،واحتراف
العديد من الالعبين اللبنانيين في الخارج،
وأهمها ع��ودة ال��روح إلى المالعب عبر عودة
الجمهور بهذه األعداد المميزة التي تساهم في
إنجاح مسيرة كرة القدم ،اللعبة األكثر شعبية.
هنا أتوجه إلى السلطات المعنية باالستفادة
من هذه الحالة وتغذيتها بدل التفكير في الح ّد
منها .فشباب يشجع الرياضة خير من شباب
يتش ّتت في أز ّق��ة ومتاهات ال ن��دري إلى أين
توصلهم ...وفي حضرة هذا الحشد اإلعالمي
المميز انتهز المناسبة ألب��ارك لكم خطوتكم
الجديدة بإنشاء جمعية تجعلكم يدا ً واحدة
وقلبا ً واح��دا ً مما يزيد في شأن عملكم وشأن
الرياضة بشك ٍل عام .الشكر والتقدير والوفاء
لمن نحتفل اليوم بإنجازاتهم الذين خدموا
منتخب لبنان ورفعوا اسمه».
بعدها سلم حيدر ال���دروع إل��ى المكرمين
الذين أجمعوا في الكلمات التي ألقوها على
شكر رئيس االتحاد وأثنوا على أهمية الخطوة،
وضرورة مواصلة دعم كرة القدم ،كما سلّموا
بدورهم حيدر كرة و ّقعوا عليها.

�أبرز انتقاالت العبي كرة القدم عام 2014
ش��ه��د ع���ام  2014ال��ع��دي��د من
صفقات انتقال الالعبين المميزة
وب��أرق��ام خيالية ،وحققت نسبة
كبيرة من ه��ؤالء الالعبين إضاف ًة
جيدة لنواديهم الجديدة ،والتي كان
بعضها بأمس الحاجة إليها.
ودخلت الدوريات األوروبية في
موسمي انتقاالت هذا العام ،2014
وهما الميركاتو الشتوي في بداية
العام والميركاتو الصيفي.
أبرز االنتقاالت كانت قدوم هداف
الدوري اإلنكليزي للموسم الماضي
مع ليفربول ،األوروغوياني لويس
سواريز إلى ناديه الجديد برشلونة
مقابل  81مليون يورو ،في  11تموز،
وحتى عام .2019
س��واري��ز ل��م يتأقلم ح��ت��ى اآلن
مع ال��دوري اإلسباني إذ لم يسجل
سوى هدف واحد فقط في البطولة،
منذ مشاركته للمرة األول��ى في 25
تشرين األول ،بعد أن أنهى عقوبة
الفيفا باإليقاف ألربعة أشهر.
في دوري األبطال سجل الالعب
هدفين وأرسل  3تمريرات حاسمة،
وعلى ما يبدو فإن الالعب يتقمص
دورا ً جديدا ً مع مدربه لويس إنريكي
بصناعة األهداف أكثر من تسجيلها،
علما ً أنه أرسل  8تمريرات حاسمة
في الدوري اإلسباني.
وع��ل��ى ال��ط��رف ال��ن��ق��ي��ض ،ف��إن
ال�لاع��ب ال��ذي صعد ب��األوروغ��واي
لدور الـ 16لمونديال البرازيل ،سجل
الموسم الماضي  31هدفا ً للريدز في
ال��دوري اإلنكليزي الممتاز ،ويملك
في رصيده  69هدفا ً طيلة مواسمه
األربعة في البطولة .وتبلغ قيمة
ال�لاع��ب ال��ح��ال��ي��ة ف��ي ال��س��وق 60
مليون يورو.
في المرتبة الثانية ،تأتي صفقة
انتقال هداف كأس العالم الكولومبي
خيمس رودريغيز إلى ريال مدريد
في  22تموز مقابل  80مليون يورو،

وحتى عام .2020
تألق رودريغيز بشك ٍل كبير في
مونديال البرازيل وسجل  6أهداف
وح��ص��ل على  4ج��وائ��ز ف��ردي��ة من
الفيفا ،أبرزها كان أجمل هدف في
البطولة.
كل هذا دفع الملكي بسرعة لجلب
الالعب من ناديه السابق موناكو
الفرنسي .ومن حينها شكل جيمس
إحدى أهم أوراق المدرب اإليطالي
كارلو أنشيلوتي في خ� ّ
�ط الوسط
المهاجم ،وبات يشارك تقريبا ً في كل
المباريات ،وسجل  5أه��داف وم ّرر
 14تمريرة حاسمة في الليغا ،كما
سجل هدفا ً وحيدا ً في دوري األبطال
مقابل  5تمريرات حاسمة.
يحمل رودري��غ��ي��ز ال��رق��م  10في
فريقه ويلعب خلف المهاجمين،
وساعد الميرينغي على احتالل ق ّمة
الجدول العام في الدوري اإلسباني

برصيد  39نقطة ،وأي��ض�ا ً التأهل
للدور الـ 16لدوري األبطال بالعالمة
الكاملة .وتبلغ قيمة الالعب الحالية
في السوق  60مليون يورو.
األرجنتيني أنخيل دي ماريا جاء
في المرتبة الثالثة إذ بلغت قيمة
صفقة انتقاله من ري��ال مدريد إلى
مانشستر يونايتد  75مليون يورو،
في  26آب ،وحتى عام .2019
ق��ي��م��ة ال�ل�اع���ب ش��ك��ل��ت حينها
مفاجأة لجماهير الناديين ،حيث
أن تألقه في مونديال البرازيل قبل
ذلك وصعوده براقصي التانغو إلى
المباراة النهائية ،رف��ع من قيمته
بشك ٍل كبير.
دي ماريا تأقلم بسرعة مع خطط
المدرب الهولندي لويس فان غال
منذ قدومه وسجل  3أهداف وأرسل
 11ت��م��ري��رة ح��اس��م��ة ،لكن كثرة
اإلصابات التي تع ّرض لها خفضت

من قيمته الحالية في السوق إلى
 65مليون يورو.
أحد أبرز مدافعي العالم حالياً،
البرازيلي ديفيد لويز ال��ذي انضم
ل��ن��ادي ب��اري��س س��ان جيرمان في
األول م��ن تموز آت��ي�ا ً م��ن تشيلسي
مقابل  45مليون يورو.
الهزيمة القاسية ال��ت��ي تلقتها
البرازيل في نصف نهائي المونديال
أمام ألمانيا بنتيجة  ،7-1خفضت
كثيرا ً من قيمة الالعب ،ولم يرغب
تشيلسي حينها باالستغناء عنه
إال أن أغلى مدافع في العالم فضل
االنتقال إلى النادي الباريسي بعقد
يستمر حتى  .2018وتبلغ قيمة
ديفيد لويز الحالية في السوق 30
مليون يورو.
ن��ادرا ً ما تحمل فترة االنتقاالت
الشتوية صفقات من العيار الثقيل،
وه��و بالتحديد م��ا ح��ص��ل لالعب

الوسط المهاجم خ��وان ماتا الذي
انتقل من تشيلسي إلى مانشستر
يونايتد في  24كانون الثاني مقابل
 44,73مليون يورو ،وحتى .2018
صانع األلعاب اإلسباني سجل
هذا الموسم فقط  5أهداف للشياطين
الحمر وأرس��ل  14تمريرة حاسمة،
علما ً أن��ه سجل الموسم الماضي
بقيادة المدرب السابق ديفيد مويز
 6أهداف ومرر  15تمريرة حاسمة.
والم الكثير مدرب البلوز مورينيو
ل��ت��خ��ل��ي��ه ع���ن م��ات��ا ال����ذي س��اع��د
مانشستر بالعودة لسابق عهده
في ال��دوري اإلنكليزي ،حيث يحتل
حاليا ً المركز الثالث برصيد 32
نقطة .وتبلغ قيمة ماتا الحالية في
السوق  44,73مليون يورو.
واش��ت��رى ري��ال م��دري��د األلماني
ت��ون��ي ك��روس م��ن ب��اي��رن ميونيخ
بـ 30مليون ي��ورو وحتى ،2020
وتألق كروس بشك ٍل الفت مع الملكي
ما رفع من قيمته في السوق إلى 45
مليون يورو.
ودفع آرسنال مبلغ  42,50مليون
يورو للتعاقد مع مهاجم برشلونة
التشيلي أليكسيس سانشيز حتى
.2018
أما مانشستر سيتي فتعاقد مع
الظهير الفرنسي الياكيم مانغاال من
بورتو مقابل  40مليون يورو ،وحتى
عام .2019
أم��ا ماكنية األه���داف اإلسبانية
دييغو كوستا فقد كلفت خزائن
تشيلسي  38مليون يورو ،النتزاعه
من فريقه السابق أتلتيكو مدريد
حتى .2019
وعاد سيسك فابريغاس للدوري
اإلنكليزي من بوابة تشيلسي أيضاً،
حيث اش��ت��راه األخير بـ 33مليون
ي���ورو م��ن برشلونة لعقد يستمر
خمس سنوات.

ينتظر ف��ري��ق ال��ش��ب��اب الغازية
وصول الالعب السوري محمد ميدو
إلى بيروت اليوم ،لتدعيم هجومه،
بعد استغناء الفريق ع��ن المالي
مامادو ديكو ال��ذي سجل في الدور
األول من الدوري اللبناني  4أهداف.

واخ��ت��ب��ر ال��غ��ازي��ة ب��ع��د نهاية
منافسات الدور األول التي احتل فيها
المركز الثامن ،خمسة العبين أجانب،
لكن الجهاز الفني بقيادة مالك حسون
لم يقتنع بأداء أي منهم.
وق��ررت إدارة ال��ن��ادي االحتفاظ

ب��خ��دم��ات األج��ن��ب��ي��ي��ن اآلخ���ري���ن
ف��ي ال��م��ال��ي ع��ب��د ال��ل��ه ك��ان��وت��ي��ه،
وال��ك��ام��ي��رون��ي ستاندلي إي��ش��اب.
ويلعب الغازية مع الزمالك بيروت
(درجة ثالثة) االثنين المقبل في دور
الـ 16من كأس لبنان.

العهد بط ًال «لل�شباب» على ح�ساب النجمة
ت ّوج فريق العهد بطالً للدوري اللبناني للشباب في كرة
القدم بعد تغلبه على النجمة بهدف نظيف سجله علي
فحص ،في اللقاء النهائي للبطولة والذي جمعهما على
ملعب الصفاء في وطى المصيطبة.
وبعد انتهاء المباراة سلم رئيس لجنة الح ّكام في
اتحاد اللعبة عضو اللجنة التنفيذية جورج شاهين كأس

البطولة إلى قائد الفريق الفائز ،وسط احتفاالت حمل على
إثرها رئيس النادي تميم سليمان على األكتاف.
قاد اللقاء الحكم سامر السيد قاسم وعاونه سامر بدر
وعدنان عبد الله والرابع أحمد عالء الدين.
وكان النجمة تصدر المجموعة األولى برصيد  41نقطة،
فيما تصدر العهد المجموعة الثانية بالرصيد نفسه.

روز يقود بولز �إلى الفوز وميني�سوتا يتقهقر في القاع
عوض ديريك روز إهداره تسديدات
عدة وقاد شيكاغو بولز إلى الفوز على
دنفر ناغتس  101-106ضمن دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين.
على ملعب «يونايتد سنتر» في
شيكاغو وأم����ام  21794متفرجاً،
سجل روز  13نقطة من أصل  17في
الربع األخير وقاد الفريق األحمر إلى
فوزه الحادي عشر في آخر  13مباراة
والثالث والعشرين هذا الموسم مقابل
 10خسارات.
وت��أل��ق م��ع ال��ف��ائ��ز اإلس��ب��ان��ي باو
غاسول الذي حقق فضالً عن  17نقطة
و 9متابعات 9 ،كرات ساحقة «بلوك
ش���وت» ،وه��و رق��م قياسي شخصي
لالعب العمالق ،وأضاف جيمي باتلر
 26نقطة و 8متابعات و 8تمريرات
حاسمة.
ووجد روز إيقاعه في الوقت المناسب
بعد معاناته في المباراتين األخيرتين
لبولز ومعظم مواجهة دنفر .وقال روز:
«لن تتغير عقليتي .سأظل أسدد الكرة،
فأنا العب جناح مسدد».
وسدد أفضل العب في الدوري لعام
 7 ،2011كرات ناجحة من أصل 25
بعد  7كرات من أصل  35في المباراتين

السابقتين ،لكن في الربع األخير انقلبت
اآلية وسجل  5مرات من  11محاولة.
ولدى الخاسر ،برز كينيث فريد مع
 18نقطة و 19متابعة.
وتابع مينيسوتا تقهقره في قاع
المنطقة الغربية عندما سقط للمرة
ال��ع��اش��رة على ال��ت��وال��ي أم���ام ضيفه
ساكرامنتو كينغز  107-110على
ملعب «تارغت سنتر» أم��ام 13337
متفرجاً.
وقلب مينيسوتا تأخرا ً بلغ  13نقطة
في الربع األخير ،لكن كينغز الذي يمر

ب���دوره بفترة سيئة ج��دا ً بعد إقالة
مدربه مايكل مالون قبل ثالثة أسابيع
حافظ على تقدمه حتى النهاية.
وبرز مع الفائز رودي غاي ودارين
كوليزون ( 21نقطة) والعب االرتكاز
دي��م��ارك��وس ك��وزن��ز ( 19نقطة و7
م��ت��اب��ع��ات) ودي��ري��ك ول��ي��ام��س (17
نقطة).
وه��ذه الخسارة الـ 26لمينيسوتا
م��ق��اب��ل  5ان���ت���ص���ارات ،ف��ي��م��ا حقق
ساكرامنتو ف���وزه الـ 14مقابل 19
خسارة.

ليفربول يعلن مغادرة جيرارد
سيترك ستيفن جيرارد نادي ليفربول في نهاية الموسم
بحسب ما أكد األخير أمس .وذكر النادي قي بيان له« :يؤكد
ليفربول أنّ ستيفن جيرارد سيترك الفريق في نهاية موسم
.»2015-2014
وق��ال ج��ي��رارد في بيان بموقع ال��ن��ادي على اإلنترنت:
«سأواصل اللعب ،على رغم أ ّنه ليس بوسعي التأكيد في تلك
المرحلة أين سيحدث هذا ،فإنّ بإمكاني القول إنه سيحدث
في مكان لن ي��ؤدي بي للعب ضمن صفوف فريق منافس
ولن يدفعني بالتالي لمواجهة ليفربول ،هذا أمر ال يمكنني
تخيله».
وق��ال جيرارد« :ق��راري يستند بشك ٍل كامل لرغبتي في
تجربة شيء مختلف في مسيرتي وحياتي ،أريد التأكد من
أنني لن أشعر باألسف عندما تنتهي مسيرتي في المالعب».
وأشاد بريندان رودجرز مدرب ليفربول بمساهمات القائد
جيرارد مع الفريق« :العثور على الكلمات التي تلخص على
نحو مالئم ما قام به ستيفن جيرارد ومدى أهميته بالنسبة
لليفربول مهمة تكاد تكون مستحيلة» .وأضاف« :نحن في
حقبة أسرفنا خاللها في استخدام كلمة أسطورة ،لكن هذه
الكلمة لن توفيه ح ّقه».
وكان ليفربول اقترح قبل فترة على قائد فريقه تمديد عقده،
تصب في اتجاه مواصلة جيرارد مسيرته في
وكانت األمور
ّ
الفريق ال��ذي أمضى مسيرته في صفوفه حيث يخوض
موسمه السادس عشر معه.
وسجل جيرارد ( 34سنة و 114مباراة دولية) هدفي
فريقه من ركلتي جزاء أمس في المباراة التي تعادل فيها مع
ضيفه ليستر سيتي  2-2في المرحلة العشرين من الدوري

اإلنكليزي الممتاز.
وساهم جيرارد بفوز فريقه بجميع المسابقات ما عدا
لقب بطولة الدوري ،وكان أبرزها تتويج ليفربول بلقب بطل
مسابقة دوري أبطال أوروبا عام .2005
وأوض��ح��ت التقارير أنّ ج��ي��رارد قد ينتقل إل��ى ال��دوري
األميركي ليلعب في صفوف لوس آنجليس غاالكسي وأنّ
أندية من منطقة الشرق األوسط قد تكون مهتمة بض ّمه أيضاً.
ووصف جايمي كاراغر زميل جيرارد قرار األخير على موقع
تويتر للتواصل االجتماعي بـ«اليوم الحزين» قائالً« :إ ّنه يوم
حزين لليفربول ولكرة القدم اإلنكليزية ،ولكن أعتقد بأنه
القرار الصحيح».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1عاصمة عربية
2 .2متشابهان ،قائد السفينة ،منازل
3 .3مص ّور ،شهر مصري ،نوتة موسيقية
4 .4وا ٍد في لبنان الشمالي معناه ال���وادي المقدس،
إبتلعنا الطعام
5 .5صحابي أول من أ ّذن
6 .6نربط ونشدّ ،أدفن وأخبئ ،يتبع
7 .7اول زوايا ،إله الخصب عند األكديين والسومريين،
يجيء
8 .8يصلح البناء ،ننام ،ضمير متصل
9 .9نهر في أوروبا الغربية ،قلم
1010مسكن الرهبان ،لجأتما
1111أغيّر ،ص��اح التيس ،اإلل��ه القمر ل��دى السومريين
واآلشوريين
1212عائلة ،والية أميركية ،ضربنا بالرجل

1 .1قائد عربي بربري األصل فتح االندلس بإمرة موسى
بن نصير
2 .2مرفأ نفطي في الكويت ،جامعة أميركية شهيرة
3 .3جعل األمر مستمراً ،بلدة يمنية
4 .4وعاء من خشب للخمر ونحوه ،رجاء ،نجيع
5 .5قلب ،من سن البلوغ ال��ى الثالثين تقريباً ،سباق
سيارات (باألجنبية)
6 .6مدينة أميركية
7 .7كبير آلهة السومريين ،أعلى قمة في األردن ،صوت
حزين
8 .8الوميض ،تراب الذهب
9 .9خان عهدها ،أول الصباح
1010سقي ،أزلت األثر ،كاتب
1111مدينة ألمانية ،نهر في سيبيريا ،عملة آسيوية
1212تالل ،أرجعنا

Su
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ku

8
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10
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،976325148 ،421897356
،648753921
،853641279
،712469835
،395182764
،269538417
،587214693
134976582

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1انريكو فرمي  ) 2يبرود ،رأيناه
 ) 3تا ،نرسيس ،سبأ  ) 4البا ،رداع،
نب  ) 5انيق ،ليمان  ) 6أسد ،اتبع،
دال  ) 7لبنان ،ايران  ) 8با ،يساكنه،

فا  ) 9اتلو ،لس ،نبيل  )10حاربتا،
اسف  ) 11وجدنا ،انوب  ) 12دنت،
سرنا ،ليل.
عموديا:
 ) 1اي��ت��اي ال��ب��ارود  ) 2نبال،
سبات ،جن  ) 3رر ،ب��ادن ،لحدت

 ) 4يونان ،ايوان  ) 5كدر ،يانس،
راس  ) 6سرقت ،ال��ب  ) 7فريد،
باكستان  ) 8راس العين ،ان��ا )9
م��ي ،ع��ي ،ره��ن  ) 10ي��ن��س ،م��دا،
بابل  ) 11ابن النفيس  ) 12يهابنا،
الفيل.

 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

9

5

6

3

1

5
1

7

2
8

3

7

9
7

5

8

3
2

3

4

1

5

6
8

4

9
4

9

4

2

7

1

The Water Diviner
ف��ي��ل��م درام�����ا ب��ط��ول��ة أول��غ��ا
كوريلنكو من اخراج روسيل كرو.
( ،ABCكونكورد ،سينمال ،سينما
سيتي ،فوكس).

Alone for Christmas
فيلم كوميدي بطولة هوليغان
من اخ��راج ج��وزف الوس��ون .مدة
العرض  87دقيقة ،ABC( .سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

Secret of the Tomb
فيلم ك��وم��ي��دي بطولة روب��ن
ويليامز من اخ��راج ش��اون ليفي.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،غالكسي ،فوكس).
Vitamin
فيلم كوميدي بطولة ماغي بو
ع��ون من اخ��راج ايلي ف حبيب.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب���راج ،سيتي
كومبلكس ،سينمال).

Horrible Bosses 2
فيلم كوميدي بطولة جنيفر
انيستون من اخراج شيان اندرز.
مدة العرض  108دقائق( .فوكس،
سينما سيتي ،سينمال ،كونكورد).
The Hobbit
فيلم تشويق بطولة لوك افانز
من اخ���راج بيتر جاكسون .مدة
ال��ع��رض  144دقيقة،ABC ( .
كونكورد ،الس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
امبير ،فوكس).

