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ريا�ضة  /ت�سلية

ح ّناوي ناق�ش وخوري القانون  629والتعديالت المقترحة
وت�أكيد التعاون بين الوزارة واللجنة الأولمبية

منوع

ات من ال

أنباء عن تخفيض عقوبة سواريز

ل ّمح محامي الفيفا للجنة عقوبات الالعبين عن إمكان تخفيض عقوبة
النجم األورغواياني لويس سواريز في األيام القليلة المقبلة .ووفقا ً لما ورد
فإن المحامي خافيير ألبيرت يرى أن المنطق غاب عن العقوبة المفروضة
على سواريز ،مؤكدا ً أن لجنة العقوبات في االتحاد الدولي ستسمح لالعب
بالتدرب مع فريقه الجديد برشلونة ،وسيعلن القرار في األي��ام القليلة
المقبلة.
وأكد ألبيرت أن أعضاء اللجنة سيجتمعون لمناقشة القضية وقد يصدر
قرار بتخفيض المدة أيضاً ،ما يعني أن الالعب قد يبدأ الموسم الجديد من
انطالقته.
يذكر أن الفيفا كان قد أصدر قرارا ً بحرمان سواريز من اللعب والتدرب مع
فريقه لمدة  4أشهر باإلضافة إلى منعه من خوض  9مباريات دولية.

برشلونة يكشف خطته الهجومية بوجود سواريز

بضرورة الشراكة بين الطرفين ،كما أن
الوزارة لن تكون حائالً دون اتخاذ أي
خطوة تراها في االتجاه الصحيح.
وكشف حناوي عن اتجاه طرح لدى
اللجنة النيابية للشباب والرياضة
يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من
ال�����وزارة ول��ج��ن��ة ال��ش��ب��اب وق��ض��اة
واللجنة األولمبية اللبنانية تكون
مهمتها دراسة القانون  629واقتراح

كشف لويس انريكي المدرب الجديد لفريق برشلونة اإلسباني عن الخطة
الهجومية الجديدة التي سيتبعها الفريق في الموسم المقبل .ووفقا ً لما
نشرت صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الكتالونية فإن برشلونة ال يمكن إال
أن يلعب بخطة  3-3-4ولكن االختالف سيكون في شكل الفريق في الحالة
الهجومية ،ففي هذا الموسم سيتراجع ميسي للخلف ويلعب كصانع ألعاب
لكل من البرازيلي نيمار واألورغواياني سواريز اللذين ستكون وظيفتهما
تسجيل األهداف والبقاء بقرب منطقة الجزاء.
شكل الخطة سيتحول من  3-3-4إلى  ،2-1-2-1-4بحيث يلعب ربما
ماسكيرانو كقاطع كرات ،وبوسكيتس كالعب يصل بين الدفاع والهجوم،
على أن تعطى إلنييستا مهمات دفاعية أكثر من المواسم السابقة ويصبح
صانع ألعاب خلفي ،في حين يلعب ميسي كصانع ألعاب متقدم وكل من
نيمار وسواريز كمهاجمين ،ما يعني بطبيعة الحال أن ميسي لن يتمكن من
تسجيل العديد من األهداف كما حدث في المواسم السابقة.

التعديالت الالزمة.
وأ ّك��د حناوي اح��ت��رام وتقدير كل
المؤسسات الرياضية العاملة وفي
مقدمها اللجنة األولمبية اللبنانية
رئيسا ً وأعضاء .ب��دوره شكر خوري
لتفهّم الوزير للمواضيع التي طرحت
ول��م��ا أب���داه م��ن مسؤولية ورع��اي��ة
واس��ت��ع��داد ل��ل��م��س��اع��دة ف��ي عملية
استنهاض الواقع الرياضي اللبناني.

«بيروت ماراثون» تطلق عملية الت�سجيل
للم�شاركة في �سباق عام 2014
أطلقت جمعيّة بيروت ماراثون عملية التسجيل للمشاركة
في سباق مصرف لبنان بيروت ماراثون  2014الذي ّ
تنظمه
الجمعية بتاريخ األح��د  9تشرين الثاني المقبل ،وذل��ك
في خطوة أول��ى عبر الموقع اإللكتروني للجمعيّة www.
 beirutmarathon.orgعلى أن تبدأ عملية التسجيل
العادية عبر مراكز ُتحدّد الحقا ً في األول من أيلول.
وأوضحت مسؤولة وح��دة التسجيل في جمعية بيروت
ماراثون سابين فاخوري أن التسجيل عبر الموقع اإللكتروني
(أون الين) تعتمده الجمعية للسنة الثانية على التوالي ،بهدف
تسهيل هذه الخطوة أمام الراغبين في المشاركة بالسباقات.
وهي في كل عام تدخل على هذا النظام تحسينات على أن
يصبح في اإلمكان قريبا ً التسجيل لسنوات مقبلة.

صراع بين ميالن ويوفنتوس
على التعاقد مع الفيتزي

أفادت تقارير صحافية إيطالية عن محاولة ناديي يوفنتوس وميالن
اإليطاليين التعاقد مع األرجنتيني ازيكوييل الفيتزي خالل فترة االنتقاالت
الصيفية الحالية.
وأكدت التقارير أن الفيتزي قد يكون مضطرا ً للرحيل عن باريس سان
جيرمان خالل الفترة المقبلة ،خصوصا ً بعد أن اقترب آنخيل دي ماريا من
االنتقال للنادي الباريسي آتيا ً من صفوف نادي ريال مدريد اإلسباني.
وتسعى إدارة نادي يوفنتوس اإليطالي إلى تحقيق شيء يذكر خالل
بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بقيادة ماسيمليانو أليغري عقب
استقالة أنطونيو كونتي.
وأشار موقع «توتو سبورت» إلى سعي إدارة ميالن للتعاقد مع الفيتزي
بتوصية من فيليبو إنزاغي المدير الفني الجديد للفريق.
يذكر أن ازيكوييل الفيتزي صاحب الـ 29سنة يمتلك عقدا ً مع نادي
باريس سان جيرمان حتى عام  ،2016وقد ش��ارك مع الفريق منذ عام
 ،2012في  90مباراة وأحرز  23هدفا ً وصنع  18هدفاً.

ولفتت إلى أن هناك فريق عمل معني بهذه اآللية وهم في
خدمة كل الذين يرغبون بالحصول على مزيد من المعلومات
المتعلّقة بالسباق ،موضح ًة أن التسجيل إلكترونيا ًيشمل أيضا ً
دفع رسوم االشتراك عبر بطاقات االئتمان ،وباإلمكان معرفة
قيمة هذه الرسوم لمج ّرد الدخول إلى الموقع اإللكتروني.
وأعلنت فاخوري أن آخر مهلة للتسجيل حدّدت بتاريخ 20
تشرين األول المقبل مشددة على أهمية التقيّد بالمهلة المحدّدة
بما يحول دون دفع غرامات أو تع ّذر الحصول على رقم اشتراك،
مشيرة إلى أن عملية تسليم أرقام المشاركين حدّدت بتاريخ 5
و 6و 7و 8تشرين الثاني المقبل في أس��واق بيروت (سوق
أروام) الطابق الثاني إلى جانب مكتبة أنطوان من الساعة 12
ظهرا ً ولغاية  10مساءً.

الرقم  8الذي حمله كثي ٌر من األساطير
في النادي.
وك��ان البرازيلي ال��دول��ي األسبق
ف��ال��دي��ر ل��وك��اس ب��ي��ري��را وال��م��ع��روف
ب��ـ«دي��دي» أحد أفضل الالعبين الذي
ارت��دوا قميص رقم  8وهو الذي انضم
إلى ريال مدريد عام  1959بعد فوزه
ب��ب��ط��ول��ة ك���أس ال��ع��ال��م  1958مع
السيليساو ،ليلعب في صفوف النادي
الملكي لعامين حقق خاللهما لقبي
دوري أبطال أوروبا.
الع��ب آخ��ر ت��رك بصمته م��ع الرقم
ٌ
 8بالزي الملكي وهو أمانسيو أمارو
الذي وصل عام  1962من ديبورتيفو
كورونا ،وقضى  14موسما ً مع ريال
مدريد لعب فيها  344مباراة وسجل
 119ه��دف�اً ،وف��ي ه��ذه الفترة تمكن

أعلن روم��ان غريل مدير أعمال
قائد منتخب ألمانيا الفائز بكأس
العالم  2014فيليب الم أم��س أن
موكله قرر اعتزال اللعب دولياً.
وج���اء ت��ص��ري��ح غ��ري��ل ل��وك��ال��ة
«سيد» األلمانية إحدى فروع وكالة
فرانس برس .ويدخل هذا النبأ حيز
التنفيذ مباشرة بعد أقل من أسبوع
من إح��راز كأس العالم بالفوز على
األرجنتين  - 1صفر بعد التمديد.
ونقل مدير أعماله عن الم قوله« :إنه
الوقت المناسب لي لالعتزال بعد
اللقب العالمي».
وأكد الم ( 113مباراة دولية و5
أه��داف) ،أنه اتخذ القرار بالتشاور
م��ع االت��ح��اد األلماني لكرة القدم.
وأشار إلى أنه اتخذ القرار على مدار
الموسم ال��ف��ائ��ت ،وق���ال« :ات��خ��ذت
قراري بأن كأس العالم في البرازيل
ستكون األخيرة بالنسبة إلي».
وسيكمل الم بالتالي مسيرته في
صفوف بايرن ميونيخ المرتبط معه
بعقد حتى عام .2018
وفي ما يلي أبرز المحطات التي
م َّر بها العب بايرن ميونيخ الحالي
في مسيرته الدولية مع المنتخب
الوطني لبالده:
 - 1بدأ الم مسيرته الدولية عام
 1999مع المنتخب الوطني تحت
 17سنة.

 - 2أح���رز ال��م��رك��ز ال��ث��ان��ي مع
المنتخب تحت  19سنة في بطولة
أمم أوروبا .2002
 - 3ش��ارك في ي��ورو البرتغال
عام .2004
 - 4غ��اب ع��ن المانشافت في
كأس القارات  2005لإلصابة.
سجل أول أه��داف مونديال
-5
َّ
 2006بعد  6دق��ائ��ق م��ن افتتاح
البطولة أمام كوستاريكا.
ُ - 6ر ِّ
شح للقب أفضل العب في
العالم لعام  2006و.2007
 - 7في  13حزيران  2010تسلَّم
دفة قيادة المنتخب الوطني عوضا ً
ع��ن مايكل ب��االك ال��ذي أصيب في
نهائي كأس إنكلترا.
 - 8أح���رزت ألمانيا بقيادته

المركز الثالث في مونديال .2010
 - 9قاد األلمان نحو نصف نهائي
يورو  2012ضد إيطاليا.
 - 10في  6أيلول ُك ّرم بمباراته
الدولية رقم .100
 - 11دخ��ل قائمة أفضل عشر
العبين مرشحين لنيل جائزة الكرة
الذهبية عن مونديال البرازيل.
 - 12بات الم رابع قائد ألماني
يرفع كأس العالم بعد فريتس فالتر
( )1954وفرانتس بكنباور ()1974
ولوثار ماتيوس (.)1990
 - 13في  13تموز قاد منتخب
ب�ل�اده ن��ح��و النجمة ال��راب��ع��ة في
م��ون��دي��ال ال��ب��رازي��ل ب��ال��ف��وز على
األرجنتين في المباراة النهائية.

�ألمانيا تت�صدر ت�صنيف الفيفا

توريه :سأبقى مع مانشستر سيتي

استبعد يايا توريه نجم وسط مانشستر سيتي والمنتخب اإليفواري
االنتقال إلى الغريم مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان الفرنسي
خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية ،مشيرا ً إلى أنه ال يلتفت إلى هذه
التكهنات.
وقال توريه في تصريحات نشرتها صحيفة «دايلي ستار» البريطانية:
«أريد البقاء مع السيتي ،وهو العقد الذي أتشرف به دائماً ،أنا ال أفكر بتلك
التكهنات التي تؤكد رحيلي» .وأضاف« :سأكون سعيدا ً للغاية في السيتي،
وسأحاول االستمتاع بالموسم المقبل».
من جهة أخ��رى ،أكد وكيل أعمال الالعب ديميتري سيلوك أنه توريه
سيبقى مع السيتي ،مؤكدا ً أن الجميع يمكنه أن يكف عن تكهنات رحيله
اآلن.
جدير بالذكر أن توريه قد خاض حرب تصريحات مع إدارة ناديه في
الفترة الماضية بسبب تجاهلها االحتفال بعيد ميالده ،فضالً عن رفضها
منحه إجازة لزيارة شقيقه قبل وفاته ،بحسب تأكيده.

كرو�س ينتقل �إلى ريال مدريد
بعد فتر ٍة من الفتور التي عاشها ريال
مدريد مع الميركاتو الصيفي وذلك في
أثناء كأس العالم تاركا ً الساحة خالي ًة
لمنافسيه للتوقيع مع الالعبين ،أبرم
الملكي رسميا ً صفقته األولى للموسم
المقبل والتي تمثلت بالتوقيع مع النجم
األلماني توني كروس.
وقد انتقل كروس العب نادي بايرن
ميونيخ األلماني والفائز بكأس العالم
 2014مع المنتخب األلماني مباشر ًة
بعد نهاية ال��م��ون��دي��ال إل��ى صفوف
النادي الملكي مقابل  30مليون يورو،
ليكون األلماني التاسع الذي يلعب في
صفوف النادي األبيض.
وق �دَّم��ت إدارة ري��ال م��دري��د النجم
األل��م��ان��ي ل��وس��ائ��ل اإلع��ل�ام أم���س إذ
سيرتدي ال�لاع��ب م��ع ن��ادي��ه الجديد

عامل

القانون  629والتعديالت المقترحة
عليه كانت في صلب اللقاء الذي جمع
وزير الشباب والرياضة العميد الركن
عبد المطلّب حناّوي وعضو اللجنة
األولمبية الدوليّة نائب رئيس اللجنة
األولمبية اللبنانية السيد طوني
خوري ،قدّم خوري خالل اللقاء لمحة
شاملة عن ماهية الشرعة األولمبية
وال��ت��زام لبنان بها وال��ح��رص على
س�لام��ة ال��ع�لاق��ات م��ع المؤسسات
الرياضية الدوليّة وفي مقدمها اللجنة
األولمبية الدوليّة.
وأش��ار خوري إلى ثغرات في متن
القانون المذكور واجب تعديلها وهو
ما حدا باللجنة األولمبية اللبنانية
للشروع في هذه الخطوة ،وتم تكليفه
ون��ائ��ب رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة األول��م��ب��ي��ة
اللبنانية هاشم حيدر بدراسة القانون
واقتراح التعديالت وكانت اآللية أن
ترفع هذه التعديالت للوزارة إلجراء
توجه للتف ّرد
المقتضى ولم يكن هناك ّ
بهذه الخطوة.
من جهة أخرى عبر الوزير ح ّناوي
عن عتبه لعدم التعاون مع ال��وزارة
ف��ي ه��ذا المجال طالما هناك قناعة

فيليب الم يو ّدع المان�شافت نهائي ًا

أمانسيو من تسجيل اسمه بأحرف
ذهبية في التاريخ الملكي حيث حصد
معهم  9ألقاب ليغا و 3ألقاب كأس
إسبانيا إض��اف � ًة للقب دوري أبطال
أوروبا في مناسبة وحيدة.
وب��ع��د اع��ت��زال أم��ان��س��ي��و ،تناوب
العديد من الالعبين على ارت��داء هذا
الرقم ،ولكن ال شيء يُعيد للرقم ذلك
ال��رون��ق الكبير كابن ال��ن��ادي ميشيل
غونزاليز الذي نشأ من رحم البيرنابيو
في  1976حيث بدأ مع الفئات العمرية
للنادي الملكي.
وارتقى ميشيل مع الفريق األبيض
ف��ي م��وس��م  1982ليلعب ب��ال��رق��م 8
لمدة  14عاما ً سجل خاللها  97هدفا ً
فضالً عن كونه حصد خاللها كثيرا ً من
األلقاب.

باق على رأس الجهاز الفني
دل بوسكي ٍ
لمنتخب إسبانيا

تقدم المنتخب األلماني الفائز حديثا ً بلقب بطولة كأس
العالم  2014بالبرازيل إلى مركز الصدارة في أحدث
تصنيف للمنتخبات ،والذي أصدره االتحاد الدولي لكرة
القدم «فيفا».
ويحتل منتخب ألمانيا بقيادة المدرب يواكيم لوف،
والذي مازال يحتفل بإنجازه في ريو دي جينيرو المركز
األول في تصنيف المنتخبات برصيد  1724نقطة وتاله
المنتخب األرجنتيني وصيف مونديال البرازيل في المركز
الثاني برصيد  1606نقطة.
وحقق المنتخب الهولندي قفزة هائلة حيث تقدم 12
مركزا ً ليحتل المركز الثالث في التصنيف بعد إح��رازه
برونزية كأس العالم بتغلبه على البلد المضيف البرازيل

في مباراة تحديد المركز الثالث ،بينما تقدمت كولومبيا
وبلجيكا أربعة وستة أماكن على التوالي لتحتال المركزين
الرابع والخامس.
أما البرازيل فقد تراجعت إلى المركز السابع .فيما
تراجعت بطلة العالم السابقة إسبانيا ،متصدرة تصنيف
الفيفا سابقاً ،إلى المركز الثامن .وحلت أورغواي في المركز
السادس ،بينما أكملت سويسرا وفرنسا باقي المراكز
العشرة األولى باحتاللهما المركزين التاسع والعاشر على
الترتيب.
وعلى رغم تقديمها بطولة مخيبة لآلمال ،فقد تقدمت
اليابان بمكان واحد فقط لتحتل المركز  45بتصنيف الفيفا
في أفضل مركز لمنتخب آسيوي.

بالوتيلي� :أوقفوا الحرب على غزة

باق على رأس
أعلن مدرب منتخب إسبانيا فيسنتي دل بوسكي أنه ٍ
الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا واضعا ً حدا ً للشائعات التي تحدثت عن
إمكان التخلي عن منصبه بعد الخروج من الدور األول في مونديال البرازيل
.2014
وقال دل بوسكي« :خالل محادثاتي مع رئيس االتحاد اإلسباني آنخل
ماريا فيار أو مع األمين العام لالتحاد خورخي بيريز ،كانت الجهود التي
بذلت في السنوات الست هي النقطة األساس وليس المباراتين األخيرتين
في البرازيل» .وأضاف« :االتحاد في موقع قوة ،والمسؤولون فيه يقدرون
العمل ال��ذي قمت به ،سنواصل التعاون كما كانت الحال في السنوات
األخيرة».
وقاد دل بوسكي منتخب إسبانيا إلى الفوز بكأس العالم  2010للمرة
األول��ى في تاريخه ،لكنه خرج من دور المجموعات في مونديال 2014
بخسارتيه أمام هولندا  5-1وتشيلي  .2-0يذكر أن دل بوسكي قاد ال روخا
إلى إحراز كأس أوروبا في  2008و.2012

طالب المهاجم الدولي اإليطالي ماريو بالوتيلي بوقف
الهجوم «اإلسرائيلي» على غزة ،منددا ً باستهداف أطفال
فلسطينيين أثناء لعبهم على شاطئ القطاع .وكتب
بالوتيلي على حسابه في موقع «فايسبوك» للتواصل
االجتماعي« :أطفال يلعبون على الشاطئ ال يجب أن
يكون ذلك شيئا ً سلبياً ...أوقفوا الحرب على غزة».
واستشهد أربعة أطفال من أس��رة واح��دة أول من
أمس عندما فتحت أحد الزوارق البحرية «اإلسرائيلية»
نيرانها على أحد شواطئ القطاع ،حيث كان هناك أطفال
يلعبون.
واستشهد في عملية «الجرف الصامد» التي أطلقتها

«إسرائيل» ضد غزة منذ  10أيام أكثر من  270فلسطينيا ً
وأصيب ما ال يقل عن  1500آخرين.

أوزيل يتب ّرع لغزة

وتبرع الالعب األلماني مسعود أوزيل بالمكافأة
التي منحه إياها االتحاد األلماني لكرة القدم وقدرها
 300ألف يورو عن تحقيق كأس العالم لكرة القدم،
إضافة إلى  150ألف يورو في مباراة ال��دور نصف
النهائي ،ومكافآت أخ��رى عن كل مباراة ،لمصلحة
أطفال غزة .وجاء اإلع�لان عن ذلك في الوقت الذي
يقوم به أوزيل بزيارة القطاع.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1شاعر وموسيقي ومسرحي وغنائي لبناني راحل
2 .2دولة عربية ،والية أميركية
3 .3أكبر محيطات العالم
4 .4وافق الرأي ،سقطت على االرض ،صوت حزين
5 .5مؤسسة مدينة قرطاجة ،عاصفة بحرية ،ضمير
متصل
6 .6كفرت ،يراسله
7 .7إستنشق الهواء ،خنقهم ،مدينة نيجيرية
8 .8بلدة لبنانية ،ضربت
9 .9مرفأ ليبي على خليج سرت ،سيّجنا
1010هدم البناء ،هددوا ،مادة قاتلة
عجلتم البيع ،نهر في سيبيريا
ّ 1111
1212أمتطي الجواد ،زوج ،جسد

1 .1قرية لبنانية ،للندبة
2 .2أحد الوالدين ،يحكمان لصقه
3 .3أسياد شجعان ،نخون عهدك
4 .4جامعة أميركية شهيرة ،أخفوا االمر ،تهيأ للحملة في
الحرب
5 .5وبّخها ،تتأهل
6 .6دولة عربية ،يلوم
7 .7شاهدت ،من كان بين الثالثين والخمسين ،ماء العين
8 .8أقسم ،بحيرة مالحة وسط التبت
9 .9مدينة ألمانية ،تقال قبل األغاني الشعبية
1010أقطن ،بلدة لبنانية ،اول يبارح
1111شدّد على الغريم ،يسرق ،ندعم
1212يثقا بالشخص ،السالم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،487126359 ،235974186
،579461832 ،196358274
،318295467 ،624783591
،963842715 ،852617943
741539628

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ت��وم��اس أدي��س��ون  ) 2واد
مدني ،هادس  ) 3سد ،يالمساه ) 4
كيفون ،ياممان  ) 5اا ،نادته ،اب ) 6
نلم ،هارما ،لي  ) 7امتحان ،نالعب

 ) 8خنت ،تعاند  ) 9ع��ا ،ماهر،
وسيم  ) 10بزمار ،مفر ،ما ) 11
يني ،بركسل  ) 12نادمنا ،اله.
عموديا:
 ) 1توسكانا ،عبيه  ) 2وادي
ال��م��خ��ازن  ) 3م���د ،م��ت��ن ،مين

 )4ام��ي��ون ،حتما  ) 5سدلناها،
"
اربد  ) 6انا ،دانته ،رم  ) 7ديميتر،
عرمون  )8ساهمنا ،فكا  ) 9سهام،
ال��ن��ورس  ) 10واه��م��ا ،ادس ،ال
 ) 11ند ،ابلع،ن يم  ) 12سمن،
يبرمانه.

 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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Avis de mistral
فيلم دراما بطولة جين رينو
م ��ن اخ� � ��راج روز ب � ��وش .م��دة
ال�ع��رض  105دق��ائ��ق،ABC( .
سينما سيتي).

Cold in July
ف �ي �ل��م رع���ب ب �ط��ول��ة ميشال
ه ��ال م��ن اخ� ��راج ج �ي��م مايكل.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  109دق ��ائ ��ق.
( ،ABCفوكس ،سينما سيتي،
صوفيل).
Jump Street 22
فيلم كوميدي بطولة جوناه
هيل من اخ��راج فيل ل��ورد .مدة
ال�ع��رض  109دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
ابراج ،اسباس).

9
5

Dawn of the Planet of
the Apes
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب �ط��ول��ة ج��ودي
غرير من اخراج مات رييفز .مدة
ال�ع��رض  130دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��وردن الس ساليناس،
فوكس ،سينما سيتي ،ابراج).

7
7

Last Love
فيلم كوميدي بطولة ميشال
ك� ��اي� ��ن م � ��ن اخ � � � ��راج س� ��ان� ��درا
ن �ي �ت �ل �ب �ي��ك .م� ��دة ال� �ع ��رض 116
دقيقة( .سينما سيتي).
Chef
فيلم كوميدي بطولة واخراج
جون فافريو .مدة العرض 115
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
سينما سيتي ،ديونز ،غاالكسي،
سينمال ،فوكس).

