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ريا�ضة  /ت�سلية

ّ
�شكل مفاتيح اللعب لدى نادي العهد هذا المو�سم

المنتخب الكوري يث�أر من �أ�سود الرافدين ويعبر لنهائي ك�أ�س �آ�سيا
والمنتخب الإماراتي جاهز لتفجير مفاج�أة جديدة

فاعور :انتقالي �إلى ذوب �آهان م�ؤجل

تسفر عن جديد مع تراجع التركيز تدريجيا ً
والثقة واألريحية التي اكتسبها العبو كوريا،
لتنتهي المباراة بفوز كوريا الجنوبية بهدفين
نظيفين.

ب��دد منتخب كوريا الجنوبية أم��ل العراق
وأطاح به من بطولة كأس األمم اآلسيوية 2015
لكرة القدم المقامة حاليا ً في أستراليا بعدما
تغلب عليه بهدفين نظيفين مساء أمس في أولى
مباراتي الدور قبل النهائي ،ليتأهل الشمشون
ال��ك��وري إل��ى النهائي حيث يلتقي الفائز من
اإلمارات وأستراليا اللذين يلعبان اليوم.
افتتح المنتخب الكوري الجنوبي التسجيل
في الدقيقة  20بهدف أحرزه لي جونغ هيوب
ثم أضاف زميله كيم يونغ جون الهدف الثاني
بعد أرب��ع دق��ائ��ق م��ن ب��داي��ة ال��ش��وط الثاني،
لينتهي مشوار العراق بالمنافسة على المركز
الثالث.
جاءت المباراة متكافئة بين الفريقين وكانت
المحاوالت الهجومية سجاال ً على مدار شوطي
المباراة لكن العراق دفع ثمن كرة عالية مبكرة
وهفوة في التغطية الدفاعية في الشوط الثاني
لينتهي مشواره عند المربع الذهبي.
جاء فوز المنتخب الكوري بمثابة الثأر من
أسود الرافدين ،حيث أطاح المنتخب العراقي
بالكوريين من الدور قبل النهائي ببطولة عام
 ،2007والتي واصل فيها العراق المشوار حتى
منصة التتويج باللقب.
ووص��ل الفريق الكوري بذلك إل��ى النهائي
للمرة األولى منذ  27سنة وبات على بعد خطوة
واحدة من اللقب الذي ت ّوج به مرتين ،آخرهما
قبل  55سنة ،عندما ت��وج بطالً آلسيا عام
.1960
ج���س ال��ن��ب��ض ل��دق��ائ��ق
اس��ت��م��رت ف��ت��رة
ّ
وانحصرت أغلب مجريات اللعب في وسط
الملعب مع تضييق كل من الفريقين المساحات
تفاديا ً للهدف المبكر.
بمرور الوقت ازدادت سرعة إيقاع اللعب
وك���ان المنتخب ال��ك��وري ال��ب��ادئ بمحاولة
االخ��ت��راق لكنه وج��د صعوبة كبيرة في بناء
الهجمة في ظ ّل التمركز الجيد لالعبي العراق
والرقابة اللصيقة على مفاتيح لعبه.
وباستمرار الضغط وج��د الفريق الكوري
طريقة إلى منطقة جزاء الخصم لكنه أخفق في
تشكيل خطورة حقيقية على مرمى جالل حسن
حتى جاءت الدقيقة  20لتشتعل المباراة ،حيث
تقدم الفريق الكوري عندما أرسل كيم جين سو

اإلمارات ـ أستراليا

من اللقاء الذي جمع المنتخب العراقي مع نظيره الكوري
الكرة من ضربة حرة إلى لي جونغ هيوب الذي
وجهها برأسه إلى داخل الشباك.
أدرك المنتخب ال��ك��وري ردة فعل العراق
وتراجع للدفاع وبالفعل صمد أم��ام الهجوم
المتواصل وتركزت الرقابة على يونس محمود
وعالء عبد الزهرة ،ومع ذلك كاد يونس محمود
أن يتقدم من رأسية لكن الحارس أمسك بالكرة
كما أشار حامل الراية لوجود تسلّل.
بعدها استعاد الفريق ال��ك��وري نشاطه
الهجومي من جديد لكن المنتخب العراقي بدا
أكثر تماسكا ً ولم يتوقف عن محاوالت التعادل
قبل نهاية ال��ش��وط األول ،وج���اءت أكثر من
انطالقة في الدقائق األخيرة من جانب أحمد
ياسين لكن الدفاع الكوري كثف تركيزه على
قطع الكرات ليضطر العبو العراق للتسديد من
خارج المنطقة لكن من دون فائدة.
بدأ المنتخب العراقي الشوط الثاني بنشاط
هجومي مكثف وكاد أن يدرك التعادل إثر خروج
خاطئ من الحارس الكوري لكن الدفاع تدخل
في اللحظة المناسبة وأحبط الفرصة.
وف��ي الدقيقة  ،50تضاعفت محنة الفريق

العراقي حيث أضاف المنتخب الكوري الهدف
الثاني عندما تلقى لي جونغ هيوب كرة عالية
هيأها إلى كيم يونغ جون ليسددها من دون
تردد في الشباك.
أدرك المنتخب العراقي أنه لم يعد لديه ما
يخسره فضغط بكل قوته وحاصر الشمشون
في وسط ملعبه لدقائق لكنه وجد صعوبة في
الوصول للمنطقة أو حتى الحصول على فرصة
التسديد من الخارج.
وأجرى راضي شنيشل تبديلين دفعة واحدة
في الدقيقة  63حيث أشرك علي عدنان ومهدي
كامل بدال ً من أسامة رشيد وأحمد ياسين.
ح��اول ال��ع��راق بشتى ال��ط��رق الهجوم من
الجانبين والكرات العالية لكنه اصطدم بتركيز
دفاعي عالي من الخصم وتغطية دفاعية أبعدت
أي خطورة عن المرمى ،حتى جاء علي عدنان
وكاد ينعش أمال العراق بتسديدة رائعة لكن
الحارس أنقذ شباكه بصعوبة.
أجرى شنيشل تبديله الثالث وأشرك مروان
حسين ب��دال ً م��ن ع�لاء عبد ال��زه��رة ،وتوالت
محاوالت العراق في الدقائق األخيرة لكنها لم

فجر المنتخب اإلم��ارات��ي األول لكرة القدم
مفاجأ ًة كبيرة عندما أطاح بحاملة اللقب اليابان
في مباراته السابقة بدور الثمانية ،وقد وعد
مدرب الفريق مهدي علي ببذل قصارى الجهد
اليوم لتفجير مفاجأة جديدة أمام البلد المضيف
أستراليا في الدور قبل النهائي للبطولة.
وق��ال علي في المؤتمر الصحافي السابق
لمباراة اليوم« :سنقاتل ونواصل اللعب حتى
النهاية ،ولن نفرط بسهولة في المباراة .لدينا
ثقة كبيرة ف��ي فريقنا وف��ي العبينا وه��ذا ما
ستشاهدونه في الملعب» .وأضاف« :ستكون
مباراة صعبة على الفريقين كليهما ،ولكننا
سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا».
وقبل مباراة اليابان ،لم تكن اإلمارات تمكنت
من تجاوز دور المجموعات في كأس آسيا منذ
ع��ام  .1996لذلك لم يثق الكثيرون في أنها
سيكون لديها أي فرصة في التأهل أمام المنتخب
ال��ي��اب��ان��ي ال���ذي يضم ال��ع��دي��د م��ن الالعبين
المحترفين في أوروبا في دور الثمانية.
وبعكس عروضها الهجومية السابقة في دور
المجموعات ،فقد قدمت اإلم��ارات أداء دفاعيا ً
منظما ً أم��ام حاملة اللقب كما حالفها بعض
ّ
الحظ لتتعادل  1/1مع اليابان في الوقت
األصلي لمباراتهما بربع النهائي قبل أن تحسم
اللقاء بضربات الجزاء الترجيحية.
ويقود هجوم المنتخب اإلماراتي الالعب علي
مبخوت الذي سجل ثمانية أهداف في مباريات
منتخب بالده الدولية التسع األخيرة ،وهو اآلن
يقتسم صدارة قائمة هدافي كأس آسيا.
وقال علي« :عندما بدأت رحلتنا في البطولة
أعلنا أن هدفنا هو التأهل للدور قبل النهائي
وه��ذا الهدف تحقق بالفعل .واآلن جاء الدور
على الجزء الثاني من هدفنا وهو بلوغ النهائي،
وسنبذل قصارى جهدنا للظهور بأفضل مستوى
وبلوغ المباراة النهائية».

قمة بين ميالن والت�سيو وبارما ي�ستقبل يوفنتو�س
و�أتلتيكو مدريد ي�أمل بالتف ّوق على بر�شلونة
يشهد الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إيطاليا مباراة قمة
بين ميالن والتسيو اليوم ،فيما يلتقي بارما مع يوفنتوس يوم
غدٍ.
على ملعب «سان سيرو» في ميالنو ،يبدو ميالن مطالبا ً أكثر
من أي وقت مضى بالفوز وإن كان ذلك أمام التسيو القوي.
ويجد فيليبو إينزاغي م��درب الفريق اللومباردي نفسه
في موقف حرج بعد سلسلة من النتائج السيئة التي حققها
«روسونيري» الذي لم يعرف للفوز طعما ً في المراحل الخمس
األخيرة من الدوري (ثالث هزائم وتعادالن) حيث يشغل المركز
العاشر برصيد  26نقطة وقد تراجعت حظوظه في إمكان احتالل
المركز الثالث ،األخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا
في الموسم المقبل.
وسيسعى ميالن إلى الثأر من التسيو الذي هزمه  1-3السبت
في الـ»سيري آي» على «الملعب األولمبي» في العاصمة روما.
ويشغل التسيو المركز الثالث في ال��دوري موقتا ً برصيد 34
نقطة.
وعلى ملعب «إينيو تارديني» ،يح ّل يوفنتوس متصدر الدوري
بـ 49نقطة ضيفا ً على بارما متذيل الترتيب بـ 9نقاط .يوفنتوس
آتٍ من فوز على كييفو فيرونا  0-2فيما سقط بارما أمام تشيزينا
 2-1في الدوري.
وكان فريق «السيدة العجوز» بقيادة المدرب ماسيميليانو
أليغري بلغ الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس بفوزه على
هيالس فيرونا  ،1-6فيما تغلب بارما على كالياري ،1-2
التسيو على تورينو  ،1-3وميالن على ساسوولو .1-2
ويستكمل الدور ربع النهائي في  3شباط المقبل بمباراة روما
وفيورنتينا ،على أن يختتم في الثاني من نيسان بمباراة نابولي
وإنتر ميالن.

يذكر أن روما ويوفنتوس هما األكثر فوزا ً بكأس إيطاليا (9
ألقاب لكل منهما) أمام إنتر ميالن ( )7والتسيو وفيورنتينا (6
لكل منهما) .أما حامل اللقب فهو نابولي الفائز في نهائي الموسم
الماضي على فيورنتينا .1-3

كأس ملك إسبانيا

يسود شعور بالتفاؤل داخ��ل أرج��اء ن��ادي أتلتيكو مدريد
اإلسباني بقدرته على اإلطاحة بالعمالق الكاتالوني برشلونة
من منافسات كأس ملك إسبانيا يوم غ�دٍ ،وذل��ك بعدما خسر
نادي العاصمة اإلسبانية أمام برشلونة مرتين خالل األسبوعين
الماضيين.
وكان أتلتيكو خسر  3-1أمام برشلونة على ملعب «كامب نو»
في الدوري اإلسباني قبل أسبوعين وهي النتيجة التي تسببت
في تثبيت أتلتيكو في المركز الثالث بترتيب المسابقة .وتعرض
أتلتيكو للهزيمة بهدف نظيف من جديد أم��ام برشلونة على
الملعب نفسه األربعاء الماضي في ذهاب دور الثمانية ببطولة
الكأس.
لكن تياغو قائد أتلتيكو المخضرم العائد إلى المالعب بعدما
أبعدته اإلصابة عن صفوف فريقه في مباراتيه السابقتين أبدى
تفاؤله قبل مواجهة األربعاء في إياب دور الثمانية .وقال تياغو:
«سنكون فريقا ً قويا ً األربعاء .ال ّ
شك في أن برشلونة متألق في
ويتحسن من مباراة ألخرى .ولكننا ال نخشاهم».
الوقت الراهن
ّ
وأضاف« :هذه المباراة تعتبر فرصة رائعة بالنسبة لنا لكي
نثبت أننا فريق ما زال يراهن عليه .إننا نتطلع لهذه المباراة».
وأشاد تياغو بعدها بالالعب الفرنسي الشاب أنطوان غريزمان
الذي ظهر بمستوى الفت في الفترة األخيرة وسجل هدفين ألتلتيكو

في فوزه السابق على رايو فاليكانو ( .)1 – 3وقال تياغو« :إننا
سعداء للغاية بغريزمان .فهو سريع للغاية ويتمتع بمهارة
فائقة .وقد تأقلم سريعا ً مع الفريق ومن الواضح أنه يستمتع
بوقته في الملعب» .وأضاف« :سيكون العبا ً بالغ األهمية في
فريقنا ،ال يوجد لدي شك في هذا األمر» .أما برشلونة فبعد فوزه
في مبارياته الست األخيرة فقد أبدى نجم الفريق البرازيلي نيمار
ثقته في مواصلة العروض القوية واالنتصارات.
وقال نيمار« :لقد تغير سلوكنا .من الصعب علينا أن نخسر
بهذا السلوك وه��ذا األسلوب في اللعب ...أتلتيكو فريق بالغ
القوة أمام جماهيره ،وال ّ
شك في أنه سيصعب األمور علينا».
المرجح أن يبدأ مهاجم أوروغواي لويس سواريز المباراة
ومن
ّ
ضمن التشكيل األساسي لبرشلونة إلى جانب نيمار والنجم
األرجنتيني ليونيل ميسي ،وذلك بعد جلوسه على مقاعد البدالء
خالل فوز الفريق الكاتالوني  0 - 6على إلتشي السبت الماضي.
ويقف األلماني مارك-أندري تير شتيغن في مرمى برشلونة
األربعاء كما هي الحال ع��ادة في الكأس ،فيما يقف الحارس
الشاب ي��ان أوب�لاك في حراسة مرمى أتلتيكو .وتقام باقي
مباريات إياب دور الثمانية في كأس إسبانيا الخميس المقبل.
ويسعى إشبيلية لتعويض هزيمته ( )3-1في مباراة الذهاب
عندما يستضيف إسبانيول في إياب ربع النهائي ،بينما يسعى
ٍ
بهدف نظيف أمام فياريال.
إسبانيول لتعويض هزيمته
ويلتقي أتلتيك بلباو المتعثر مع ملقة من جديد بعد أربعة أيام
من تعادل الفريقين  1-1في الدوري اإلسباني .وكان الفريقان
تعادال من دون أهداف في ذهاب دور الثمانية في ملقة .وقال
خافي غارسيا مدرب ملقة« :ربما يساعدنا تعادل (األحد) في
مباراة الخميس ،وإن كانت كل مباراة في كرة القدم مختلفة عن
األخرى».

تتجه األنظار نحو فريق العهد في الدور الثاني من الدوري
اللبناني لكرة القدم ،باعتباره أحد أبرز المرشحين إلحراز
اللقب ،وألن صفوفه تض ّم عددا ً بارزا ً من النجوم الدوليين،
فضالً عن المهاجمين األجنبيين المتألقين التونسي إيهاب
المساكني واإليفواري ريمي أديكو.
ويعتبر العب االرتكاز الدولي هيثم فاعور دعامة أساسية
لفريق المدرب محمود حمود ،بالنظر إلى خبرته وقدرته
على اللعب في أكثر من مركز .وهو ما شكل سببا ً رئيسيا ً في
تمسك نادي العهد به ،على رغم عروض االحتراف المغرية،
التي وردته أخيراً.
وفي تصريح صحافي قال فاعور إن «مسألة احترافه ال
تزال واردة ،بانتظار اختيار التوقيت والعرض المناسبين».
أضاف أنه ناقش العرض األخير من ذوب آهان اإليراني
مع إدارة العهد ،مؤكدا ً أن التفاهم كامل بينه وبين النادي
على تحقيق مصلحته الشخصية ،لكن من دون أن يتأثر
النادي سلباً ،في الوقت عينه.
وكشف فاعور عن تأجيل انتقاله إلى ذوب آهان اإليراني
إلى الموسم المقبل ،نظرا ً لحاجة العهد إلى جهوده هذا
الموسم.
وقال فاعور أن مركزه يتغير بين الدفاع والوسط ،بحسب
طلب المدرب ،مشيرا ً إلى أنه يفضل اللعب كالعب ارتكاز،
لكنه مستعد في الوقت عينه للعب في أي مركز يطلبه
المدرب.
وذك��ر خالل حديثه لموقع «ك��ورة» أن المدرب محمود
حمود يطلب منه أداء دوره األساسي في قطع كرات الفريق
المنافس ،وبناء الهجمات ،ويشدّد بشك ٍل دائم على توجيه
الالعبين نحو األداء الهجومي.
وقال فاعور أن التعادل السلبي مع الراسينغ في الجولة
األخيرة من ال��دوري شكل «مفاجأ ًة لنا» ،ورأى أن فريقه
لم يوفق في هذه المباراة في صنع الخطورة الهجومية
المطلوبة على الفريق المنافس.
ورأى فاعور أنه من الضروري أن نتعلم من أخطائنا في
مباراة الراسينغ ،واالستفادة منها في الصراع القوي على
اللقب ،خصوصا ً مع فريقي النجمة واألنصار .وأضاف أن
مشكلة العهد تكمن في «عدم تمكنه حتى اآلن من اللعب
بتشكيلة كاملة بسبب الغيابات المتكررة لنجوم الفريق،

بفعل اإلصابات التي نالت من أكثر من العب».
وأعرب فاعور عن «ثقته التامة بقدرة العهد على إحراز
لقب ال���دوري ،خصوصا ً بعد تماثل الالعبين المصابين
للشفاء ،ومعظمهم من مفاتيح اللعب في الفريق ،كحسين
عواضة وحسن ضاهر وأديكو وطارق العلي» .وقال« :إن
أفضلية العهد في المنافسة على لقب ال��دوري تكمن في
امتالكه البدائل المناسبة في مختلف المراكز ،والنفس
الطويل ،وهما من أبرز الخصائص التي ينبغي أن يتحلى
بها الفريق الطامح إلحراز لقب الدوري».

 8العبين يتناف�سون على جائزة �أف�ضل العب في كرة ال�صاالت
يتنافس  8العبين على جائزة أفضل العب في ال��دوري
اللبناني لكرة القدم للصاالت ،التي استحدثتها لجنة الفوتسال
في االتحاد اللبناني هذا الموسم.
وسيُعلن اسم أول الفائزين بهذه الجائزة اليوم ،على هامش
المباراة الخامسة واألخيرة في سلسلة مباريات الدور النهائي
التي ستجمع بين بنك بيروت حامل اللقب وضيفه الميادين،
على ملعب مجمع إميل لحود.
كذلك ،سيشهد حفل التتويج اليوم منح جائزة «»MVP
ألكثر الالعبين قيمة في سلسلة النهائي تحت مس ّمى «جائزة
مختصة
الراحل الياس القصيفي» ،وذلك عبر تصويت للجنة
ّ
مؤلفة من  9أشخاص بين إداريين وفنيين وإعالميين تابعوا
المباريات الخمس عن كثب.
ويرتكز اختيار أفضل العب في ال��دوري اللبناني لموسم
 ،2015-2014على الالعبين الذين صنعوا الفارق بالنسبة
إلى فرقهم طوال الدوري المنتظم ،ووصوال ً إلى المرحلة ما قبل

األخيرة من األدوار اإلقصائية.
وح�دّدت لجنة خاصة أسماء الالعبين المرشحين الذين
جرى التصويت لهم عبر استمارات تضم أسماء الالعبين
الثمانية مع توزيع النقاط من المركز األول حتى الثامن ،حيث
يحرز اللقب الالعب الذي يحصل على أعلى نسبة من النقاط
في التصويت الذي يشارك به مدربو الدرجة األولى ولجنة
الخبراء المؤلفة من حسين ديب ،دوري زخور ،شربل كريّم،
وفادي كاالجيان.
أما الالعبون الثمانية الذين انحصرت المنافسة بينهم على
هذه الجائزة في نسختها األولى ،فكانوا من الفرق التي احتلت
المراكز األربعة األولى في الدوري المنتظم ،وهم :علي طنيش
«سيسي» وأحمد خير الدين (بنك بيروت) ،وحسن زيتون
وقاسم قوصان (الميادين) ،ومحمد أبو زيد ومحمد قبيسي
(الجيش اللبناني) ،ومروان زورا وادمون شحادة (طرابلس
الفيحاء).

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1قائد الجيش اللبناني ،غالف من الورق او النايلون توضع في
وسطه االوراق والوثائق
2 .2مدينة مصرية ،الملك العظيم عند الهندوس
3 .3مرفأ في إيرلندا الشمالية ،جزيرة إيطالية
4 .4تلميذ ،بحيرة مالحة تتقاسمها أوزباكستان وكازاخستان ،وعاء
كبير
5 .5دولة عربية ،أداة إحدى الحواس
6 .6متشابهان ،متشابهان ،حيوان قطبي ،خاصتها
7 .7جماعة من الناس ،حصلوا عليها
8 .8إمارة أوروبية ،من الفاكهة الصيفية
9 .9مدينة أميركية ،أخاف ،مثيل
1010ملك ليديا قدم إبنه طعاما ً لآللهة فعوقب بالجحيم ،حرف أبجدي
مخفف
1111ما يشاهد من إشتداد الحر وكأنه ماء ،دولة أوروبية
1212خبر ،إحتفال كبير

1 .1شبه جزيرة صخرية في أسبانيا ،قائد
السفينة
2 .2من أعظم شعراء الدولة العباسية ،قلب
3 .3خادماً ،مدينة إيطالية في لومبرديا
4 .4ننحت القلم ،شهر مصري
5 .5سكن لهب النار ،أقرضا المال ،رقد
6 .6مرفأ في الجزائر ،أراسله
7 .7شاعر أموي ،أرشدوها
8 .8للنداء ،ول��د الناقة ،غير الناضج (من
الثمر)
9 .9جلس برفقة ،ف ّر ،حرف أبجدي مخفف
1010فلوس ،أوجاع ،سنن
1111جسده ،بشر
1212خباز ،أدعم ،للتفسير

Su
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،218759643 ،497368215
،739516428 ،563241789
،814972536 ،625834971
،976123854 ،142685397
358497162

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1جان دالمبر ،يا  ) 2ايسالي،
ريفون ) 3ن��م ،اف���ارق ،ام��ت ) 4
جامال ،بر  ) 5ان��س ،لبنان ،لم 6
) تأيد ،ليمون  ) 7رس ،نتابع،

دنا  ) 8وادي ،دربناه  ) 9اسروا،
اب  ) 10وان ،انكسار  ) 11يانس،
يألفان  ) 12دم ،المندي ،ما.
عموديا:
 ) 1جان جاك روسو  ) 2ايمان،
س���ا ،اي���م  ) 3ن���س ،م��س��ت ،دان��ا

 ) 4دالل ،انيس ،نا  ) 5الفاليت،
"
راس��ل  ) 6اي��ا ،ب��دادون  ) 7رهن،
براكين  ) 8برق ،العب ،ساد ) 9
ري ،بني ،نبالي  ) 10فار ،مدا ،رف
 ) 11يوم ،لونها ،ام  ) 12انتقمنا،
بسنا.

 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

8

4

2

5
4

2
4

7

3
4

1

3

4

3

9

1

9
3

3
8

6

6
1

5

9

8

5
2

7

5

2

يال عقبالكن
فيلم روم��ان�س��ي بطولة داري��ن
ح� �م ��زة ون� � ��دى اب� ��و ف���رح���ات من
اخ ��راج اي�ل��ي خليفة .م��دة العرض
 100دق �ي �ق��ة( .ف ��وك ��س،ABC ،
غراند كونكورد ،الس ساليناس،
غاالكسي ،سينمال).

Barbie in Princess Power
فيلم ت �ص��وي��ري ب�ط��ول��ة بريت
ارف �ي��ن م��ن اخ ��راج زي��ك نورتون.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،س �ي �ن �م��ال ،ف��وك��س،
غاالكسي).
American Sniper
ف�ي�ل��م ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة ب��رادل��ي
كوبر من اخ��راج كلينت ايستوود.
مدة العرض  134دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،س �ي �ن �م��ال ،ف��وك��س،
امبير).
The Boy Next Door
فيلم رع��ب بطولة كريستسن
تشينوث من اخ��راج روب كوهين.
( ،ABCكونكورد ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).
Into The Woods
فيلم عائلي بطولة أن��ا كيندريك
م��ن اخ� ��راج روب م ��ارش ��ال .مدة
العرض  124دقيقة ،ABC( ،الس
ساليناس ،سينمال ،فوكس ،سينما
سيتي).
Unbroken
فيلم درام��ا بطولة فين ويتروك
م��ن اخ���راج انجيلينا ج��ول��ي .مدة
ال� �ع��رض  137دق �ي �ق��ة،ABC( .
كونكورد ،سينمال ،فوكس ،سينما
سيتي).

