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منوع

حناوي خالل ا�ستقباله وفد اتحاد ال�سلة:
منفتحون على الجميع
أكد وزي��ر الشباب والرياضة عبد
المطلب حناوي خالل استقباله وفد
االتحاد اللبناني لكرة السلة برئاسة
ول��ي��د ن��ص��ار ،أن «ال����وزارة منفتحة
على الجميع وتسعى دائما ً إلى دفع
واقع الحركة الرياضية اللبنانية إلى
األم��ام ،وذل��ك من خ�لال رعاية تأخذ
في االعتبار واق��ع البلد وظروفه من
النواحي كلها».
وشدد حناوي على «ضرورة إقفال
هذه الصفحة المؤلمة التي مررنا بها
أثناء تنظيم السلسلة النهائية لبطولة
الدوري لكرة السلة ،وهي محطة كانت
تتطلب منا جميعا ً الوعي والمسؤولية
والحرص الوطني» ،مؤكدا ً أن «الوطن
وسلمه األهلي هما فوق كل اعتبار».
ون��وه ب��ـ»االت��ح��اد ودوره الناشط»،
مؤكدا ً لرئيسه وأعضائه أن «الوزارة
إل��ى ج��ان��ب االت��ح��اد ،طالما أن هذا
االت��ح��اد هو إل��ى جانب أنديته كافة
وإل��ى جانب اللعبة م��ن أج��ل تأكيد

ك�أ�س العالم  2014في �أرقام

ات من ال

االتحاد البرازيلي يحاول التعاقد مع بيلليغريني

أكدت صحيفة «الميركوريو» التشيلية أمس أن مسؤولين في االتحاد
البرازيلي لكرة القدم أجروا اتصاالت مع المدير الفني مانويل بيلليغريني،
من أجل تقييم استعداده لتدريب منتخب البالد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه قوله إن «االتحاد البرازيلي
تواصل مع مقربين من مانويل بيلليغريني لمعرفة مدى استعداده».
وأضافت أن المدرب التشيلياني رفض العرض ،فهو يرغب في إكمال
تعاقده مع مانشستر سيتي اإلنكليزي ،الذي سيبقى فيه موسمين.
وأعلنت الصحيفة أن قيادات في االتحاد البرازيلي تعتبر من الممكن أن
يكون المدرب المقبل أجنبيا ً للمرة األولى في تاريخ البالد.
وقال المسؤول« :لم نضع كل ثقلنا في البحث عن بديل ،لكن المدرب
الجديد يجب أن يكون شخصا ً يغير العقلية وطريقة أداء الالعبين.
واستحالة أن يكون أجنبيا ً مجرد عائق أحمق».
حضورها داخليا ً وخارجياً».
وأوض��ح رئيس االتحاد نصار في
اختتام الزيارة أن «اللقاء كان إيجابيا ً
ومثمراً ،وعرضت نشاطات االتحاد،
وأك��دن��ا أهمية أن تخصص لالتحاد
المساعدة المالية المطلوبة من أجل
تغطية نفقات اإلع����داد والتحضير

مارتينو لقيادة األرجنتين خلفا ً لسابيال

خصوصا ً المنتخبات الوطنية ،ال
سيما أن هناك عددا ً من االستحقاقات
الخارجية ،منها :منتخبات الشباب
لبطولة العالم للناشئين في دبي في
 3آب المقبل ومشاركة الناشئين دون
 15سنة في إيران في األسبوع األول
من آب».

اتفق االتحاد األرجنتيني لكرة القدم مع م��درب برشلونة السابق
خيراردو «تاتا» مارتينو من أجل توليه تدريب المنتخب الوطني ،بعد أن
قرر أليخاندرو سابيال تقديم استقالته عقب انتهاء المونديال.
وقال فيديريكو أكوستا نائب رئيس االتحاد الباراغواياني لكرة القدم
لصحيفة «إل موندو ديبورتيفو»« :كان بودنا إعادة تاتا مارتينو إلى دفة
تدريب منتخب الباراغواي ،لكنه أعطى موافقته على العمل مع التانغو».
وقاد تاتا مارتينو منتخب الباراغواي إلى نهائيات مونديال  2010في
جنوب أفريقيا .بينما أقيل األرجنتيني في الموسم الماضي من منصب
مدرب فريق برشلونة اإلسباني ،بعد فشل النادي الكاتالوني العمالق في
تحقيق أي لقب تحت قيادته في جميع المسابقات.
في حين كان مارتينو قد خاض تجربة ناجحة في بالده عندما قاد
فريق «نيويلز أولد بويز» إلى الفوز بلقب الدوري األرجنتيني ،كما قاد
فريقي ليبيرتاد وسيرا بورتينو إلى الفوز بلقب الدوري في الباراغواي.

باقر �أيوب يوقع ر�سمي ًا على ك�شوفات النبي �شيت
وقع العب األنصار السابق محمد
ب��اق��ر أي���وب رسميا ً على كشوفات
ن��ادي النبي الشيت الرياضي آتيا ً
من األن��ص��ار ،وذل��ك في مقر االتحاد
اللبناني لكرة القدم .ومن المتوقع
أن يشكل ال�لاع��ب إض��اف�� ًة كبيرة
للفريق البقاعي كونه العبا ً شابا ً
ويتمتع بمستوى فني مميز ،كما أن
المدرب موسى حجيج أبدى إعجابه
بمستواه الفني.
وكانت عملية االنتقال يفترض
أن تجرى قبل أسابيع لكنها تعثرت
بسبب رف��ض بعض إداري���ي ن��ادي
األنصار االستغناء عن الالعب ،وبعد
تغيرات إدارية في النادي تمت عملية
االنتقال.
وسينضم باقر أيوب إلى كتيبة من
الالعبين المميزين الذين سيدافعون
ع��ن أل���وان ن���ادي النبي شيت في
الموسم المقبل ،حيث سبقه الالعب
محمد باقر يونس وعلي ناصر الدين
وع�لاء ترمس وعبد الفتاح عاشور
والالعبان األجنبيان شيخ ديوف
وإسالم مصبح.

أليغري لقيادة يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس اإليطالي أمس تعيين ماسيميليانو أليغري مدربا ً
جديدا ً له خلفا ً ألنطونيو كونتي المستقيل من منصبه بشك ٍل مفاجئ،
ولم يشرف أليغري على أي فريق منذ إقالته من تدريب ميالن في كانون
الثاني الماضي.
وكان أليغري تسلم تدريب ميالن موسم  2011-2010ونجح في
قيادة الروسونيري إلى إحراز اللقب المحلي في موسمه األول.
لكن خسارة الفريق ألب��رز نجومه وعلى رأسهم السويدي زالت��ان
إيبراهيموفيتش وقلب الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا واعتزال أبرز نجومه
المخضرمين ،أدخال الفريق في نفق مظلم فتراجعت نتائجه بشك ٍل كبير
في الموسمين الماضيين.
أما كونتي فقاد السيدة العجوز إلى لقب الدوري اإليطالي في المواسم
الثالثة األخ��ي��رة بعد أن تسلم تدريب ال��ن��ادي ع��ام  ،2011لكنه قرر
االستقالة فجأ ًة احتجاجا ً على سياسة مجلس إدارة يوفنتوس في سوق
االنتقاالت ،إذ يبدو أنه في صدد التخلي عن أبرز العبيه وعلى رأسهم العب
الوسط التشيلي أرتورو فيدال لمصلحة مانشستر يونايتد اإلنكليزي،
وربما الفرنسي بول بوغبا الذي يرغب تشيلسي اإلنكليزي وباريس سان
جيرمان الفرنسي في ضمه.

نافاس أول كوستاريكي في تاريخ ريال مدريد

أصبح كيلور نافاس حارس مرمى ليفانتي اإلسباني لكرة القدم ،أول
العب كوستاريكي ينتقل إلى صفوف ريال مدريد.
أكدت صحيفة «ماركا» اإلسبانية أمس أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق
مع ليفانتي لضم حارسه الكوستاريكي الدولي كيلور نافاس مقابل 10
ماليين يورو.
وسيحل نافاس مكان حارس ريال مدريد دييغو لوبيز الذي سيغادر
القلعة البيضاء ،وارتبط اسمه بأندية مثل نابولي اإليطالي وموناكو
الفرنسي ،بينما أعلن الحارس اإلسباني في مناسبات كثيرة رغبته في
االستمرار مع الريال الذي نشأ فيه وعاد إلى صفوفه خالل الميركاتو
الشتوي لعام  2013آتيا ً من إشبيلية.
يذكر أن كيلور نافاس ( 27سنة) تألق كثيرا ً خالل مونديال 2014
في البرازيل ،مع منتخب بالده الذي ّ
سطر التاريخ بتأهله إلى الدور ربع
النهائي للمرة األولى ،والنتائج المشرفة التي حققها في البطولة.

ّ
ملخ�ص االنتقاالت ال�صيفية
•روبن يرفض مرافقة فان غال
•دي الورنتيس يغلق الباب أمام رحيل هيغوايين
•خليلوزيتش مدربا ً جديدا ً لطرابزون سبور
•ساوثهامبتون يتعاقد مع بيلي
•هيرتا برلين يضم روي بيرينز من ألكمار
•أرتيتا ينفي رحيله عن آرسنال
•كابيال إلى نيوكاسل يونايتد
•لوبيز من أتليتكو مدريد إلى بورتو
•ليستر سيتي ي��ع��رض  8م��ل��ي��ون ي���ورو م��ن أج��ل
انتداب سليماني
•ويست بروميتش ألبيون يتعاقد مع بوكونيولي
•دي يونغ ينضم إلى أيندهوفن
•برشلونة يضم سواريز
•ألكسيس من برشلونة إلى آرسنال
•نجم ماندزوكيتش ينتقل إلى أتلتيكو مدريد
•بريالنت إلى فيورنتينا
•أوغسبورغ يع ّزز صفوفه بالمهاجم البرازيلي كايوبي
•روم���ا ي��ض � ّم ال��ه��ول��ن��دي إي��م��ان��وي��ل��س��ون ف��ي صفقة
انتقال حر

•فيليبي لويس على أعتاب البلوز
•برشلونة يعير تيلو إلى بورتو
•فرايبورغ يضم كيمف من فرانكفورت
•ماينز يضم المدافع التشيلي الدولي خارا
•ديمبا با يقترب من بشيكتاش
•خضيرة يقترب من اللعب آلرسنال
•أليغري يقود سفينة الـ»سيدة العجوز»
•برشلونة يضع فيرتونغن نصب عينيه
•داني ألفيش يعود إلى برشلونة بنية البقاء
•االتحاد البرازيلي حاول التعاقد مع بيلليغريني
•كوستا يو ّقع رسميا ً على عقد انتقاله للبلوز
•الهولندي مارتينز إيندي إلى بورتو
•الصربي ماركوفيتش من بنفيكا إلى ليفربول
•خليلودزيتش رسميا ً في طرابزون التركي
•ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع رودريغيز
•الدنماركي نيلسن يعزز صفوف ايفيان الفرنسي
•السيلية يدعّ م هجومه بالتونسي جمعة
•ليفربول يعير أسباس إلى إشبيلية
•كروس يؤكد انتقاله إلى ريال مدريد

العمالق نوفيتسكي يجدد عقده مع مافريكس

أعلن نادي داالس مافريكس المشارك في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين ،تجديد عقد العبه العمالق األلماني ديرك نوفيتسكي لثالثة
مواسم إضافية.
وسيتقاضى نوفيتسكي ( 36سنة) الذي قاد داالس مافريكس إلى
إح��راز اللقب عام  ،2011مبلغا ً ق��دره  25مليون دوالر خالل المواسم
الثالثة .وشارك نوفيتسكي أفضل العب في الدوري األميركي عام ،2007
 12مرة في مباراة كل النجوم «أول ستارز» في  16موسما ً قضاها في
دوري المحترفين.
ويحتل نوفيتسكي المركز العاشر في ترتيب أفضل هدافي الدوري
برصيد  26786نقطة .وق��اد العمالق األلماني فريقه داالس الموسم
الماضي إلى تحقيق رقم قياسي من االنتصارات في الموسم العادي (67
فوزاً) ،بتسجيله معدال ً قدره  21.7نقطة في المباراة الواحدة ،إضافة إلى
 5.1متابعات و 2.7تمريرة حاسمة في  80مباراة خاضها في الموسم.

ال ت��زال بطولة كأس العالم لكرة
ال��ق��دم  2014التي أقيمت ف��ي بالد
السامبا تلقي بظاللها على الساحة
الرياضية ،وذل��ك نظرا ً إل��ى ما قدم
فيها من مستوى فني وبدني جيد،
ما دف��ع بعض محلّلي وخبراء كرة
القدم لوصف المونديال البرازيلي
بأنه البطولة األفضل في تاريخ كأس
العالم.
وه��ن��ا أب����رز األرق������ام ال��خ��اص��ة
ب��ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي أق��ي��م��ت ف��ي ب�لاد
السحرة والتي حقق لقبها منتخب
المانشافت األلماني على حساب
التانغو األرجنتيني:
أرقام البطل حامل اللقب :منتخب
ألمانيا ،ع��دد األه��داف التي سجلها:
 18هدفاً ،عدد التسديدات على مرمى
ال��م��ن��اف��س��ي��ن 99 :ت��س��دي��دة ،نسبة
االستحواذ على الكرة 60 :في المئة،

نسبة نجاح التمريرات 86.3 :في
المئة.
أكثر  5منتخبات تسجيالً لألهداف:
ألمانيا 18 :هدفاً ،هولندا 15 :هدفاً،
كولومبيا 12 :ه��دف�اً ،البرازيل11 :
هدفاً ،فرنسا 10 :أهداف.
أكثر  5العبين تهديفا ً في البطولة:
جيمس رودري��غ��ي��ز (كولومبيا)6 :
أه���داف ،توماس مولر (ألمانيا)5 :
أه��داف ،ليونيل ميسي (األرجنتين):
 4أهداف ،نيمار دا سيلفا (البرازيل):
 4أهداف ،روبن فان بيرسي (هولندا):
 4أهداف.
أكثر  4العبين صناعة لألهداف:
كواردادو (كولومبيا) 4 :أهداف ،توني
كروس (ألمانيا) 3 :أهداف ،داني بليند
(ه��ول��ن��دا) 3 :أه���داف ،توماس مولر
(ألمانيا) 3 :أهداف.
أكثر  5دوريات حضورا ً باألهداف:

ال��دوري األلماني 35 :هدفاً ،ال��دوري
اإلنكليزي 34 :هدفاً ،الدوري اإلسباني:
 24هدفاً ،الدوري اإليطالي 13 :هدفاً،
الدوري الفرنسي 13 :هدفاً.
أكثر  5أندية حضورا ً باألهداف:
بايرن ميونخ األلماني 18 :هدفاً،
برشلونة اإلس��ب��ان��ي 10 :أه���داف،
مانشستر يونايتد اإلن��ك��ل��ي��زي9 :
أه����داف ،تشيلسي اإلن��ك��ل��ي��زي8 :
أه���داف ،ري��ال م��دري��د اإلس��ب��ان��ي7 :
أهداف.
تفاصيل األه���داف المسجلة في
البطولة :عدد األهداف التي سجلت:
 171هدفاً ،عدد األهداف التي سجلت
بالقدم اليمنى 62 :هدفاً ،عدد األهداف
التي سجلت بالقدم اليسرى71 :
ه��دف �اً ،ع��دد األه����داف ال��ت��ي سجلت
ب��ال��رأس 31 :ه��دف�اً ،أه��داف سجلت
بأجزاء أخرى من الجسم :هدفان.

لوي�س �إنريكي :بر�شلونة لن يواجه م�شكلة في وجود
الثالثي المرعب مي�سي ونيمار و�سواريز
ق��ال المدير الفني ل��ن��ادي برشلونة ،لويس إنريكي
مارتينيز إنه ال يشعر بأن نجم الفريق ليونيل ميسي بحاجة
إلى استعادة مستواه سواء النفسي أو الكروي بعد مونديال
البرازيل ،مؤكدا ً أنه ال يزال «أفضل العب في العالم».
وعن مستقبل تشافي هرنانديز ،أوضح مارتينيز في
مؤتمر صحافي« :الموضوع ال يزال مفتوحاً» ،وحول داني
ألفيش ،قال« :سنرى ما هي تطلعاته» ،وبشأن الحاجة إلى
التعاقد مع مدافع أكد أن «عملية التعاقد مع العبين تستغرق
وقتا ً طويالً وليست كالذهاب للتسوق من المتجر».
وق��ال لويس إنريكي« :أعتقد أن ل��دي ش��ع��ورا ً جيدا ً
بالالعبين .لقد جئت لنا ٍد عمالق ،ولدي أفضل العب في
العالم وأن��ا على يقين بأنني سأقوم بعملي في أفضل
الظروف» .وأضاف« :لم يعد ميسي أفضل العب؟ لكل رأيه
القائم على ما رآه في المونديال ،لكني أحترم جميع اآلراء.
الالعبون دائما ً ما يمرون بتقلبات ،ليس ميسي وحده ،ولكن
أداءه في هذه األعوام يعطي شعورا ً بالراحة .هناك أرقامه،
وهذا مهم للفريق».
ورأى أن��ه ليس هناك أي مشكلة ف��ي وج��ود الالعب
األرجنتيني مع لويس سواريز ونيمار في هجوم الفريق،
مؤكدا ً أن «المدربين يريدون أن يكون لديهم األفضل .عززنا
صفوفنا ،وسنستمر في فعل ذلك ،علينا تشكيل فريق ومن

أجل ذلك أحتاج مساعدة الجميع».
وقال المدرب حول مستقبل تشافي هرنانديز« :عقده ال
يزال سارياً ،وما زلنا في انتظار قراره .ال توجد أي مشكلة.
إنه العب مميز بالنسبة لنا ،كل شيء مفتوح ويتوقف على
الطرفين» .وأشار إلى أنه تحدث بالفعل مع تشافي ،وفي
انتظار إجراء حوار مع آلفيش «سنرى كيف سيكون وضعه،
وماهي تطلعاته ،وتطلعاتنا أيضاً .إنني سعيد لكون لدينا
العديد من أفضل الالعبين».
وأكد المدير الفني أن الفريق يبحث عن مدافع ،مشيرا ً إلى
أنه يعرف بشك ٍل جيد حارس المرمى كالوديو برافو لكن
فرص مارك أندري تير شتيغن وجوردي ماسيب «جيدة»
لمنافسته على اللعب أساسياً.
وأش��ار إلى أن هدفه هو تكوين فريق ق��ادر على تقديم
أسلوب لعب جذاب ويذهب من أجل تحقيق الفوز من أول
مباراة ،لكنه أكد أن األهم هو تحقيق نتائج وأنه سيسعى
إلى أن تكون طريقة لعب فريقه غير متوقعة.
وأوضح أنه إذا اضطر من أجل ذلك لتغيير طريقة لعب
الفريق التقليدية ( )3-3-4فسيغيرها «لكي تكون طريقتنا
غير متوقعة يمكننا استخدام طرق مختلفة ،لكننا سنظل
دائما ً أوفياء ألسلوبنا .القدرة على المفاجأة ومهاجمة
النقاط األكثر ضعفا ً بالخصم هو ما سنعمل عليه بال شك».

و�صول لوي�س فان غال �إلى مان�ش�ستر يونايتد
انطلقت حقبة جديدة في النادي
اإلنكليزي العريق مانشستر يونايتد
مع وص��ول ال��م��درب الهولندي الذي
قاد منتخب بالده إلى المركز الثالث
في مونديال البرازيل لويس فان غال
لتولي ق��ي��ادة الجهاز الفني لفريق
«الشياطين الحمر» أمس.
وسيلتقي ال��م��درب الهولندي في
وق��تٍ الحق العبيه ليشرف على أول
فترة تدريبية معهم ،على أن يعقد
اليوم الخميس مؤتمرا ً صحافيا ً قبل أن
يسافر الجمعة مع الفريق إلى الواليات
المتحدة األميركية لخوض معسكر
تدريبي ،إضافة إلى عدد من المباريات
التحضيرية قبل موعد أول مباراة له
في الدوري في  16آب.
ولدى استقباله في مقر النادي ،أثار
فان غال التعجب لكونه كان يلبس
بزة زرقاء وربطة عنق زرقاء وبيضاء،
عوضا ً عن أحمر مانشستر يونايتد،
ق��رأ فيها البعض رس��ال��ة ذكية إلى
غريم النادي وبطل الدوري مانشستر
سيتي.
وكان فان غال تعهد غداة توقيعه
عقد إشرافه على مانشستر يونايتد
لمدة ثالثة سنوات خلفا ً لإلسكتلندي

دايفيد مويز في أي��ار الماضي ،بأن
يصنع التاريخ ب��إع��ادة ال��ن��ادي إلى
القمة بعد الخيبة التي عاشها في أول
موسم له بعد اعتزال مدربه األسطوري
االسكتلندي أليكس فيرغسون.
وسيساعد ف��ان غ��ال ف��ي مهمته
الجناح التاريخي لفريق «الشياطين
الحمر» ال��واي��ل��زي راي��ن غيغز ال��ذي
تسلم اإلش���راف على الفريق بشكل
موقت بعد إقالة مويز.
وأعلن غيغز ( 40سنة) اعتزاله
اللعب نهائيا ً بعد أن ج��رى تثبيته

مساعدا ً لفان غ��ال ،وهو بدأ الموسم
المنصرم الع��ب �ا ً وم��س��اع��دا ً للمدرب
وأنهاه العبا ً ومدربا ً بعد إقالة مويز.
وأص���ب���ح ف���ان غ���ال أول م���درب
غير بريطاني يتولى اإلش��راف على
يونايتد ،حامل الرقم القياسي بعدد
مرات الفوز بالدوري اإلنكليزي ،الذي
أق��ال مويز بعد  10أشهر فقط على
تعيينه خلفا ً لألسطورة فيرغسون،
وذلك بعد خروجه من كل المسابقات
وفقدانه األمل بالتأهل إلى المسابقتين
األوروبيتين.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1جمهورية أميركية ،أبو البشرية
2 .2أحد الوالدين ،ملك أ ّكد
3 .3قرية فلسطينية ،حرف نصب
4 .4ضمير منفصل ،مكتبة أنشأها في بغداد سابور بن
أردشير
5 .5للنفي ،ذكر االفعى ،يستعمل لفتح األبواب
6 .6من االشجار ،ماركة سيارات ،إسم موصول
7 .7نواكبها ،عملة عربية
8 .8عملة عربية ،أقامت بالمكان
9 .9فقد صوته ،نحامي عن ،ضجر
1010كبير آلهة السومريين ،أشهر وأقدم مدن التاريخ ،من
كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة
1111يصاهره ،إلهة الصيد عند الرومان
1212مدينة فرنسية ،إحدى جزر كناريا

1 .1مضيق بين البحر االحمر وخليج عدن ،عملة آسيوية
2 .2أديب لبناني راحل له «ملوك العرب»
3 .3سيدة ،مدينة تركية ،بشر
4 .4ضمير منفصل ،المصباح
5 .5مفكر وفيلسوف هندي راح��ل ،من الحيوانات ،حرف
عطف
6 .6ورك ،طلب منه فعل االمر ،مدينة سعودية
7 .7أسجن ،يأنسا
8 .8بحر ،سالم ،مدينة لبنانية
9 .9مدينة بريطانية ،مدينة فرنسية
1010نضج ثمرها ،يكمل العمل ،قصد المكان
1111وعاء كبير ،عتبا على ،نهر في سيبيريا
1212بلدة لبنانية ،نوتة موسيقية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،642915783 ،938276154
،785694321 ،571348692
،194723568 ،263851947
،459132876 ،817469235
326587419

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1م��اري��و غ��وت��زه  ) 2لس،
دراق ،ااا  ) 3ليمون ،دالل��ه ) 4
يوترانه ،ليما  ) 5ون ،باتر ،ل
ل  ) 6نادينا ،ايدتم  ) 7ينمان،

يمنح  ) 8يناسبا ،رين  ) 9ميم،
فارنا ،ري  ) 10يجالس ،مهاتما
 ) 11سد ،اهال ،سام  ) 12يلكم،
انير ،اد.
عموديا:
 ) 1ليونيل ميسي  ) 2اليونان،

ي��ج��دل  ) 3رس��م��ت ،دم��ي��م��ا ) 4
ورديان ،الم  ) 5ودنا ،ننافسه ) 6
غر ،نبأ ،سا ،ال  ) 7وادها ،يبرمان
 ) 8تقل ،تامانه  ) 9تارين ،ااسر
 ) 10هالي ،دحر ،تا  ) 11اهملت،
يرمما  ) 12ال ،المانيا.

 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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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).

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).

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).

