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�إ�سبانيا و�إنكلترا ت�ستهدفان موا�صلة االنت�صارات في ت�صفيات يورو 2016
تشيكوسلوفاكيا.
ويلتقي أيضا ً في المجموعة الثالثة ،مقدونيا
الرابعة ( 3نقاط) مع بيالروسيا قبل األخيرة
(نقطة).

تخوض إسبانيا حاملة لقب ك��أس األم��م
األوروبية ،مواجهة صعبة مع ضيفتها أوكرانيا،
فيما تبحث إنكلترا عن فوز خامس على التوالي
يعبّد لها التأهل نحو ك��أس البطولة 2016
المقامة في فرنسا.
وف��ي المباراة األول��ى التي ستجرى اليوم
الجمعة على ملعب رامون سانشيز بيثخوان
في إشبيلية ،تبحث إسبانيا عن فوزها الثالث
على التوالي بعد تعثرها أمام سلوفاكيا عندما
تستقبل أوكرانيا في الجولة الخامسة.
ولن تكون مواجهة األوكرانيين سهلة على
الورق ،عقب فوزهم ثالث مرات متتالية وذلك
بعد سقوطهم االفتتاحي على أرض��ه��م أم��ام
سلوفاكيا المتصدرة.
ويتأهل إلى النهائيات المنتخبات التي تحتل
المركز األول والثاني في المجموعات التسع
وصاحب أفضل مركز ثالث ،فيما تتواجه باقي
المننتخبات التي تحتل المركز الثالث في
مباريات فاصلة لتنضم إلى فرنسا المضيفة.
وح � ّذر فيسنتي ديلبوسكي م��درب إسبانيا
العبيه من مواجهة أوكرانيا التي استدعى
إليها ولمباراة هولندا الودية في  31الجاري
في أمستردام ،جناح إشبيلية فيتولو الذي قد
يخوض المباراة الدولية األول��ى على ملعبه،
وحارس فياريال سيرخيو أسينخو.
كما استدعى ال��م��د ّرب الخبير مهاجم ملقا
خوانمي ليحل محل مهاجم تشلسي اإلنكليزي
دييغو كوستا ( 19هدفاً) الذي يشكو من إصابة
في وتر قدمه.
وتحتل إسبانيا حاملة اللقب ف��ي 2008
و 2012المركز الثالث في المجموعة الثالثة
برصيد  9نقاط بفارق  3نقاط خلف سلوفاكيا
المتصدرة ،وتأتي أوكرانيا ثالثة بالرصيد
نفسه.
ورأى ديلبوسكي أن األداء الجيد ألندية
شاختار دانيتسك ودينامو كييف ودنيبرو
دنيبروبتروفسك األوكرانية في المسابقات
األوروبية بمثابة اإلن��ذار لفريقه ،وقال« :كنت
أشاهد مباريات األندية األوكرانية وهي جيدة
جداً .يبدو روتينيا ً أن أمتدح الفرق الخصمة لكن
هذه هي الحقيقة».
وأضاف المدرب الذي يغيّر معالم المنتخب
بعد نتائجه الكارثية وخروجه من الدور األول
في مونديال « :2014علينا أن نكون حذرين ألن

إنكلترا تتحدّى اإلصابات

الخسارة ستؤخرنا كثيراً».
وض ّم ديلبوسكي أيضا ً في تشكيلته مدافع
آتلتيكو بيلباو ميكيل سان خوسيه ،فيما أثمر
تألق ماريو سواريز وألفارو موراتا مع آتلتيكو
مدريد ويوفنتوس اإليطالي على التوالي في
دوري أبطال أوروبا ،دعوتهما للم ّرة األولى إلى

صفوف ال روخا.
في المجموعة عينها ،تبدو سلوفاكيا مؤهلة
لحصد فوزها الخامس على حساب ضيفتها
لوكسمبورغ متذيلة الترتيب التوالي وقطعها
ش��وط�ا ً كبيرا ً نحو تأهلها للم ّرة األول���ى في
تاريخها إلى النهائيات القارية بعد انفصال

مواجهات مرتقبة
خالل دورة ميامي الأميركية في التن�س
تأهلت ال��ب��ي�لاروس��ي��ة فيكتوريا
أزارن��ك��ا بطلة ع��ام  2011إل��ى ال��دور
الثاني من دورة ميامي األميركية في
ك��رة ال��م��ض��رب ،ثاني دورات األل��ف
نقطة للماسترز للرجال والسيدات،
والبالغة قيمة جوائزها 5.381.235
ماليين دوالر ،بفوزها على اإلسبانية
سيلفيا سولير ( 6ـ  )1و( 6ـ .)3
وتلتقي أزارن��ك��ا في ال��دور المقبل
الصربية يلينا يانكوفيتش المصنفة
في المركز العشرين ،والتي أعفيت
م��ن خ��وض ال���دور األول على غ��رار
المصنفات الـ 32األوليات.
وكانت أزارنكا قد ت ّوجت بلقب عام
 2011على حساب الروسية ماريا
ش��اراب��وف��ا التي ص ّنفت ف��ي المركز
الثاني.
وب��ل��غ��ت ال���روم���ان���ي���ة م��ون��ي��ك��ا
نيكوليسكو ال��دور الثاني من دورة
م��ي��ام��ي األم��ي��رك��ي��ة ،ب��ف��وزه��ا على
األميركية شيلبي رودجرز ( 7ـ  )6و(7
ـ  )1و( 6ـ  )1في الدور األول.
وض��رب��ت نيكوليسكو م��وع��دا ً في
ال��دور الثاني مع األميركية سيرينا
وليامز األولى وحاملة اللقب ،والتي
أعفيت من خ��وض ال��دور األول على
غرار المصنفات الـ 32األوليات.
وكانت سيرينا وليامز قد احتفظت
باللقب الموسم الماضي عقب تغلبها

الأولمبي اللبناني ...للتعوي�ض �أمام عُ مان

على الصينية نا لي ( 7ـ  )5و( 6ـ
 ،)1بعدما نالت لقب السنة ما قبل
الماضية على ح��س��اب البولندية
آنييسكا رادفانسكا ( 6ـ صفر) و(6
ـ  .)3وتشارك سيرينا للمرة  15في
دورة ميامي ،ونالت سبعة ألقاب في
تسع مباريات نهائية.
وف���ي ال����دور األول أي��ض��اً ،ف��ازت
ال��س��وي��دي��ة ي��وه��ان��ا الرس����ون على
الكازاخستانية ياروسالفا شفيدوفا
( 6ـ  )4و( 7ـ  )6و( 7ـ  ،)4واإلستونية
كايا كانيبي على الكندية فرانسواز
أباندا المشاركة ببطاقة دع��وة ( 6ـ
 )2و( 6ـ  ،)3واإليطالية كارين كناب
على التشيكية كاترينا سينياكوفا (6
ـ  )2و( 6ـ صفر) ،واإلسبانية باوال
بادوسا جيبيرت المشاركة ببطاقة
دعوة على التشيكية بترا تشيتكوفسكا
( 6ـ  )1و( 6ـ  ،)1واألميركية كاترين
بيليس المشاركة ببطاقة دعوة على
الهولندية إيندي دي فرومه المشاركة
ببطاقة دعوة أيضا ً ( 6ـ  )2و( 6ـ .)2
ك��م��ا ف�����ازت ال��س��ل��وف��اك��ي��ة آن��ا
ش��م��ي��ي��دل��وف��ا ع��ل��ى السلوفينية
بولونا هيرتسوغ ( 6ـ  )3و( 6ـ ،)2
والفرنسية كريستينا مالدينوفيتش
على التشيكية ك�لارا كوكالوفا ( 6ـ
 )4و( 6ـ  ،)4واألميركية ماديسون
برنغله على الصربية آلكسندرا

في المجموعة الخامسة ،يبدو وضع إنكلترا
مختلفاً ،إذ يبحث منتخب األسود الثالثة عن فوز
خامس على التوالي عندما يستقبل ليتوانيا (6
نقاط) على ملعب ويمبلي.
لكن استعدادات المد ّرب روي هودجسون
للمباراة شابتها إصابات متعدّدة في صفوف
الع��ب��ي��ه .إذ يغيب مهاجم ليفربول دان��ي��ال
ستوريدج ،وزميله آدم الالنا والظهير داني روز.
وأجبر ستوريدج على العودة إلى ليفربول
بعدما أظهرت الصور الشعاعية عدم قدرته
على خوض مباراة ليتوانيا ومباراة إيطاليا
الودية في تورينو.
وت��ع � ّرض س��ت��وري��دج ( 25سنة) إلصابة
في وركه خالل خسارة فريقه أمام مانشستر
يونايتد ( 1ـ  )2في الدوري المحلي على ملعبه
آنفيلد رود األحد الماضي.
ول��م ي��رغ��ب ه��ودج��س��ون وال��ف��ري��ق الطبي
بالمخاطرة في الدفع بستوريدج ال��ذي غاب
عن المالعب عدة أشهر إلصابة في فخذه خالل
التمارين مع إنكلترا مطلع الموسم الحالي.
غياب ستوريدج قد يعني مشاركة مهاجم
توتنهام المتألق هاري كاين للم ّرة األولى مع
منتخب األسود الثالثة ،بعدما رفع رصيده إلى
 19هدفا ً هذا الموسم بثالثيته في مرمى ليستر
نهاية األسبوع الماضي.
وسيتنافس كاين ( 21سنة) مع مهاجم
آرسنال داني ويلبيك على مركز المهاجم الثاني
إلى جانب القائد واين روني.
وكان هودجسون قد استدعى االثنين العب
وسط توتنهام راين ماسون للم ّرة األولى أيضا ً
للحلول محل الالن��ا المصاب .ويقدّم ماسون
( 23سنة) هذا الموسم أداء جيدا ً في خط وسط
توتنهام ،وقد يشارك بدال ً من العب آستون فيال
فابيان ديلف الذي يشكو من آالم في المعدة.
وأعير ماسون إل��ى سويندون من الدرجة
الثالثة الموسم ال��م��اض��ي ،لكنه خ��اض 29
مباراة تحت إشراف المدرب الجديد األرجنتيني
مارويسيو بوكيتينو هذا الموسم.

يخوض منتخب لبنان األولمبي
لكرة ال��ق��دم ،اليوم الجمعة مباراته
الثالثة ضمن تصفيات المجموعة
األولى في نهائيات كأس آسيا 2016
في الدوحة ،المؤهلة إلى دورة ريو
دي جينيرو األولمبية ،فيلتقي نظيره
العُ ماني على ملعب مج ّمع السلطان
قابوس الرياضي في مسقط.
ويبدو منتخب لبنان مطا َلبا ً بالفوز
ليحافظ على آماله بالمنافسة والتأهل،
ال سيما بعد خسارته أم��ام العراق
( )4 – 1األربعاء ،وفوز البحرين على
جزر المالديف ( 3ـ صفر).
وسيواجه لبنان منتخب البحرين
في مباراتهما األخيرة ضمن المجموعة
األول��ى الثالثاء في  31آذار الجاري،
وسجل أه��داف ال��ع��راق كل من أيمن
ّ
حسين في الدقيقة  ،43ومهدي شلطح
الدقائق  72و 83وأمجد حسين في
الدقيقة  ،80وجاء الهدف اللبناني عبر
محمود سبليني في الدقيقة .90
وي��ت��ص �دّر المنتخب البحريني
الترتيب بـ  4نقاط (تعادل وف��وز)،
ف��ي مقابل  3نقاط للعراق (خ��اض
مباراة واحدة) ،ومثلهما للبنان (فوز
وخ���س���ارة) ،ونقطة واح���دة لعُ مان
(تعادل مع البحرين  1ـ  ،)1وال شيء
للمالديف.
وف��ي إط���ار ال��م��واج��ه��ات السابقة

الريا�ضي يوا�صل انت�صاراته ويهزم المتحد

�أ�سرع العب في العالم وفق «فيفا»

كرونيتش ( 6ـ ص��ف��ر) و( 6ـ ،)2
والتشيكية تيريزا سميتكوفا على
ال��روس��ي��ة ناتاليا فيخليانتسيفا
(ص��ف��ر ـ  )6و( 7ـ  )5و( 6ـ ،)2
والصربية بويانا يوفانوفسكي على
األلمانية منى بارتيل ( 3ـ  )6و( 6ـ
 )3و( 6ـ  ،)2واليابانية كورومي نارا
على الكرواتية عليا تومليانوفيتش
( 6ـ  )4و( 6ـ .)3
وفي الدور المقبل ،تلعب الرسون
م��ع التشيكية ل��وس��ي س��اف��اروف��ا
العاشرة.
كما بلغ االسباني نيكوالس آلماغرو
الدور الثاني في دورة ميامي ،بفوزه
على األوكراني سيرغي ستاخوفسكي
( 6ـ  )3و( 6ـ  )7و( 3ـ )7و( 6ـ  )4في
الدور األول.
وض��رب آلماغرو موعدا ً في الدور
الثاني م��ع مواطنه رافاييل ن��ادال
المصنف ثانيا ً ووصيف بطل الموسم
ال��م��اض��ي ،وال���ذي أع��ف��ي م��ن خوض
الدور االول على غرار المصنفين الـ32
االوائل.
والتقى آلماغرو ون���ادال  11مرة
حتى اآلن ،وكانت الغلبة للماتادور
«راف���ا» عشر م��� ّرات مقابل خسارة
واحدة كانت في مواجهتهما االخيرة
في ربع نهائي دورة برشلونة السنة
الماضية.

بين لبنان وعُ مان ،حقق لبنان ثالثة
ان��ت��ص��ارت ،وت��ع��ادل ال��ط��رف��ان أرب��ع
مرات.
وفيما أب��دى الالعبون اللبنانيون
عزمهم على التعويض في المباراتين
المقبلتين ،أك ّد م��د ّرب منتخب لبنان
اإلي��ط��ال��ي ج��وزي��ب��ي جيانيني أن
النتيجة أمام العراق ،التي يعتبرها
بعضهم قاسية ،ال تعكس مجريات
المباراة الميدانية ،وق��ال« :علما ً أن
الواقعية تح ّتم علينا اإلقرار بأن العراق
فريق ق��وي واألق��وى في المجموعة،
خصوصا ً على الصعيد البدني ،وكان
في مقدورنا أن نخرج متعادلين على
األقل أو أال يكون فارق الخسارة كبيراً،
وسعينا من دون شك إلى ذلك».
وعزا جيانيني الخسارة الكبيرة الى
أسباب عدّة ،منها اإلرهاق البدني بعد
الجهد الذي بذل اإلثنين لتجاوز جزر
المالديف ( 2ـ  ،)1ما و ّلد عدم التركيز.
كما أن المطلوب دائما ً أن ّ
يوظف الجهد
واإلمكانات على مدار الدقائق الـ،90
والعبونا إندفعوا باكرا ً في المواجهة
على حساب التركيز».
واعتبر جيانيني أن العُ ماني يملك
أفضلية األرض في المباراة المقبلة،
«ل��ك��ن العبينا ق����ادرون على الفوز
بتصميمهم ومهاراتهم».
ول��ف��ت جيانيني إل���ى أن جانب

ّ
المؤشر البدني المهم فإن الحضور
ويرجح الكفة« ،ألنه
الذهني أساسي
ّ
في تفاصيل صغيرة ال يلحظها كثر
يصنع ال��ف��ارق .ل��م يستغل العبونا
ف��رص �ا ً ف��ي متناولهم أم���ام ال��ع��راق
فخسرنا التح ّكم الميداني».
وك��ان المنتخب اللبناني قد قدّم
عرضا ً جيدا ً في الشوط األول أمام
العراق ،وكان األفضل استحواذا ً على
الكرة وصنع الفرص الخطرة وتهديد
المرمى العراقي في مناسبات عدة،
قبل أن يباغتهم العراقيون بهدف في
أواخر الشوط وينهوه متقدمين (– 1
صفر) .وأجرى المدرب اإليطالي تبديالً
تكتيكيا ً ف��ي ب��داي��ة ال��ش��وط الثاني،
إذ أخ��رج قائد الفريق مهدي فحص
وأش���رك سبليني سعيا ً إل��ى تعزيز
النزعة الهجومية وحسم االختراقات،
لكن الفورة اللبنانية التي سادت في
الشوط األول تأثرت بالجهد الكبير
ال��ذي ب��ذل ،ما سهّل على العراقيين
مضاعفة النتيجة ثم تعزيزها تباعا ً
بدءا ً من الدقيقة  ،78ومع تراجع لياقة
اللبنانيين وانكشاف دفاعهم على رغم
محاوالت عدة للعودة إلى المباراة ،من
خالل مرتدات كسرت الطوق وضغط
العراقيين المتواصل ،وأثمرت هدف
ر ّد االعتبار في الدقيقة األخيرة من
المباراة عبر سبليني.

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تصنيفه الجديد ألسرع الالعبين حول
العالم ،والذي كشف عن تواجد اسم الويلزي غاريث بيل ،العب نادي ريال مدريد
اإلسباني ،وصيف الدوري وبطل أوروبا في مطلع القائمة.
وتصدّر نجم خط وسط ريال مدريد قائمة أسرع الالعبين في العالم بسرعة
تصل إلى  36.9كيلومترا ً في الساعة ،متفوقا ً على كل من يورغن آدم العب نادي
باتشوكا المكسيكي ،وأنتونيو فالنسيا العب نادي مانشستر يونايتد ،اللذين حلاّ
في المرتبين الثانية والثالثة على التوالي.
وال َّ
شك أنَّ لقطة غاريث بيل في نهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي
ً
أمام بارترا مدافع برشلونة ،ستبقى خالدة في األذهان ،حين الحديث عن السرعة
الخيالية التي يمتلكها الالعب الويلزي الذي استطاع الجري وترك مسافة جيدة مع
بارترا في سباق امت ّد من نصف الملعب في تلك المباراة.
وبهذه السرعة ،تفوق غاريث بيل أيضا ً على زميله في ري��ال مدريد النجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو التي كشفت دراسة «فيفا» أنه يستطيع الجري
بسرعة  33.6كيلومترا ً في الساعة ،أي أقل بثالثة كيلومترات في الساعة من بيل.
وح ّل رونالدو في المرتبة الخامسة في قائمة «فيفا» ألسرع الالعبين تاركا ً
غريمه األول في مالعب الكرة العالمية النجم ليونيل ميسي في المرتبة السابعة ،إذ
يستطيع األخير الجري بسرعة  32.5كيلومترا ً في الساعة.

ع ّزز الرياضي حامل اللقب ،صدارته المجموعة األولى
بفوزه الصعب على ضيفه المتحد ( 87ـ  )78في الدور
الثاني من دوري كرة السلة اللبناني.
وبدأ الرياضي بقوة وتقدّم ( 8ـ صفر) بعد مرور ثالث
دقائق ،لكن المتحد استعاد توازنه ليدرك التعادل ( 15ـ
 )15قبل أن يتقدم في نهاية الربع األول ( 19ـ .)17
وأثمرت انتفاضة الرياضي عن تقدّمه في نهاية الربع
الثاني ( 44ـ  )30واستمرت سيطرته على الربع الثالث
ليوسع تقدّمه إلى ( 64ـ .)49
وعاد المتحد ليضع صاحب األرض تحت الضغط في
الربع األخير ،عندما قلّص الفارق إلى أربع نقاط بواقع
( 77ـ  )73قبل أن يعود الرياضي ويحسم المباراة
لمصلحته بفضل تألق األميركي جريمايا ماسي العب ريال
سجل  22نقطة ،بينما أحرز العبه
مدريد السابق الذي ّ
الدولي فادي الخطيب  20نقطة.

وسجل األميركي ديواريك سبنسر  40نقطة ض ّد فريقه
ّ
السابق الرياضي ،لكنها لم تكن كافية ليتفادى المتحد
خسارته الـ 12هذا الموسم.
وينفرد الرياضي ـ الذي لم يخسر سوى مرة واحدة هذا
الموسم ـ بصدارة المجموعة األولى برصيد  55نقطة من
 19مباراة ،يليه بيبلوس في المركز الثاني وله  40نقطة.
ويحتل المتحد المركز الثالث برصيد  33نقطة بفارق
نقطتين عن الهومنتمن صاحب المركز الرابع.
فجر هوبس مفاجأة
وفي مباراة أخرى أقيمت األربعاءّ ،
كبيرة بفوزه على الشانفيل ( 88ـ  .)78وينفرد الحكمة
الذي هزم التضامن ( 93ـ  )83الثالثاء بصدارة المجموعة
الثانية برصيد  46نقطة من  19مباراة ،يليه الشانفيل
في المركز الثاني متفوقا ً في المواجهات المباشرة على
التضامن الثالث ولكل منهما  35نقطة بفارق ثماني نقاط
عن هوبس صاحب المركز الرابع واألخير.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مجموعة حكايات خيالية
2 .2دول���ة ف��ي ج��ن��وب أفريقيا محصورة داخ���ل أفريقيا
الجنوبية ،حانوت
3 .3يحسنان إلى ،رقد ،وضع خلسة
4 .4للتفسير ،وجهة نظره ،نوبّخ
5 .5إختبر الطعام ،شجر مع ّمر
6 .6بلدة لبنانية ،مرفأ في الجزائر
7 .7سفكا الدم ،يعبر ،سهي عن
8 .8مدينة بريطانية ،من الطيور المغردة
9 .9يجمع عن األرض ،برز ،أمر عظيم
1010يمن ،حيوان منقرض
1111شاهدناه ،من أسماء األسد
1212كثر شحمها ،جسد ،مدينة يمنية

1 .1ملحمة يونانية عن حرب طروادة
2 .2دولة عربية ،جوهر ،ضجر
3 .3ب ّرر ،مدينة قديمة في إيران
4 .4أطول أنهر فرنسا ،كاتب ،غلى القدر
5 .5يتالءم ،تبسطا
6 .6حرف تمني ،شهر مصري ،يمنح
7 .7نهدم البناء ،متشابهان
8 .8أحبا ،بلدة أميركية في فرجينيا
9 .9ضربناه بقبضة اليد ،دافع عن
1010للنداء ،أضأنا ،خالف إستقبل
1111عاصمة أوروبية ،ال يباح بها
1212أسرني ،حرف نصب

Insurgent
فيلم تشويق بطولة مايلز
ت��ي��ل��ي��ر م���ن اخ������راج روب����رت
سشونتك .م��دة ال��ع��رض 120
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
اب��راج ،سينمال ،سينما سيتي،
فوكس).

The Gunman
فيلم تشويق بطولة ادريس
البا من اخراج بيار موريل .مدة
العرض  115دقيقة،ABC( .
ك��ون��ك��ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
ابراج ،سينما سيتي).
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،912547638 ،384261975
،723485169 ،675893241
،156729384 ،849316752
،561978423 ،237154896
498632517

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1وادي الملوك  ) 2اميون،
ي��ب�لان��ه  ) 3دان ،اس���م���ن ،ف��أر
 ) 4يالمسا ،ابري  ) 5ري ،هينت،
دا  ) 6ل��م ،ليما ،راه��ن  ) 7نيبال،

نأنب  ) 8رناها ،انام  ) 9راغوسا،
يهرب  ) 10وحل ،نردم ،شدت )11
نم ،مال ،وردان  ) 12يسد ،مالي،
نس.
عموديا:
 ) 1وادي النطرون  ) 2ام��ال،

م��ي ،احمي  ) 3دي��ن��ار ،برغل ) 4
يو ،ميالنو ،مد  ) 5ان��اس ،يالسنا
 ) 6ساهم ،هارلم  ) 7ميم ،يانا )8
لبنان ،يمول  ) 9ول ،بترناه ،ري
 ) 10كافر ،ابن رشد  ) 11نايده،
ابدان  ) 12بهر ،انام ،تنس.

 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 Duff
فيلم كوميدي بطولة بيال تورن
م��ن اخ���راج اري سانديل .مدة
العرض  101دقيقة،ABC( .
ك��ون��ك��ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
سينما سيتي ،فوكس).
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Black and White
ف��ي��ل��م درام����ا ب��ط��ول��ة كيفن
كوستنر من اخراج مايك بيندر.
م����دة ال���ع���رض  121دق��ي��ق��ة.
( ،ABCسينمال ،غاالكسي).

2
3

Cinderella
ف��ي��ل��م درام����ا ب��ط��ول��ة هيلي
اتويل من اخراج كينيث براناغ.
( ،ABCكونكورد ،ابراج ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Song of the Sea
فيلم تصويري بطولة برندان
غليسون من اخ��راج ت��وم مور.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،سيمال ،فوكس).

