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ات من ال

شيّع المحبون واألصدقاء والعائلة
وجماهير كرة القدم اللبنانية نجمهم
ون��ج��م ق��ل��ب دف���اع منتخب لبنان
السابق والعب فريق الحكمة الحالي
علي متيرك الذي توفي أمس بحادثٍ
مؤلم ومفاجئ.
موكب التشييع المهيب ب��دأ من
منزل ذوي الفقيد في شارع السياد
في برج البراجنة شاقا ً طريقه نحو
مدفن «الرمل» في ساحة عين السكة،
بمشاركة حشد من الالعبين ونجوم
الكرة اللبنانية والعائلة المفجوعة
بالشاب الذي ترك خلفه فتى يبلغ من
العمر  4سنوات.
صاحب القميص رقم  14الذي كان
يلعب في مركز قلب الدفاع تعرض
لصعقة كهربائية في منزله أمس
كانت كفيلة بوضع حد لحياته على
رغم مساعي األطباء إلنقاذه.

{ أعلن األسطورة األرجنتيني ومدرب منتخب بالده لكرة القدم
سابقا ً دييغو مارادونا أنه يفضل سيزار لويس مينوتي على رأس
الجهاز الفني لألرجنتين خلفا ً ألليخاندرو سابيال ،الذي لم يتخذ
قرارا ً في شأن مستقبله مع المنتخب.
وقال مارادونا« :ال سابيال وال ميغل أنخيل روسو يعجبانني،
وهناك شخص منسي ،مينوتي» .وك��ان مينوتي ( 75سنة) قاد
منتخب األرجنتين على رأس جهازه الفني إلى اللقب األول له على
أرضه في مونديال .1978
وعندما رس��ت ب��ورص��ة أس��م��اء المدربين على سابيال لقيادة
األرجنتين ،لم يقتنع كثيرون بأنه الرجل المناسب لهذا المنصب،
وق��ال مينوتي وق��ت��ذاك« :ال أع��رف ل��م��اذا اختير ،ال أع��رف م��ا هو
مشروعه».
{ شكا فريق ريال مدريد اإلسباني الضغط الكبير الذي سيواجهه
في شهر آب للموسم المقبل  2015-2014واعتبره معقدا ً للغاية.
وف��ور إع�لان ج��دول ال��دوري أع��رب مدير العالقات المؤسسية
للنادي إيميليو بوتراجينيو استياءه من الجدول قائالً« :الجدول
الزمني على ما هو عليه اآلن ،وعلينا االستعداد ألي شيء ،لدينا
شهر مكثف للغاية يتضمن كأس السوبر األوروبية ،وكأس السوبر
اإلسبانية وبداية الدوري اإلسباني ،ثم على الالعبين الذهاب مع
منتخباتهم ،ثم مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد».
ويخوض ريال مدريد منافسات كأس العالم لألندية المقامة في
المغرب في شهر كانون األول وبذلك ستؤجل مباراته ضد إشبيلية
في الجولة  16من الليغا والتي كانت ستقام في  21كانون أول إلى
شباط.

النجمة ي�ضم �شربل جاور�ش �آتي ًا من �أكاديمية �أتليتيكو
وق���ع أم��س على كشوفات فريق
النجمة حامل لقب بطولة لبنان لكرة
ال��ق��دم ،الالعب شربل ج��اورش (18
سنة) آتيا ً من أكاديمية أتليتيكو بعد
أن نال إعجاب المدير الفني األلماني
ثيو بوكير.
ويلعب ج���اورش ف��ي م��رك��ز خط
الوسط المهاجم وهو الالعب المحلي
ال��ث��ان��ي ال���ذي يضمه النجمة بعد
الظهير محمد فواز الذي وقع األسبوع
الماضي.

م��دع��وا ً للدفاع ع��ن لقبه ف��ي الكأس
المحلية ،إضافة إلى تمثيله لبنان في
مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي.
وعويضة اآلت��ي م��ن الصفاء ،هو
ب��اك��ورة ال��ت��ع��اق��دات ال��زغ��رت��اوي��ة،
حيث يعمل إداري��و النادي الشمالي
برئاسة األب فرنجية بجه ٍد في سوق
االنتقاالت ،عبر التفاوض مع العديد
م��ن األن��دي��ة ح���ول الع��ب��ي��ن ب��ارزي��ن
آخرين ،يتو ّقع أن يض ّمهم في الفترة
المقبلة ،ليكونوا ضمن التشكيلة التي

سيشرف عليها ال��م��درب الهولندي
بيتر ميندرتسما .علما ً أن ثالثة العبين
رحلوا عن الفريق بعد نهاية عقودهم
معه ،وهم عباس فضل الله ومصطفى
توسكا ومهدي قبيسي.
ي��ذك��ر أن ع��وي��ض��ة ب���دأ مسيرته
الكروية مع الصفاء عام  ،2002ودافع
عن ألوانه  6مواسم في بطولة الدرجة
األولى .وحمل شارة القيادة لمنتخبات
األش���ب���ال وال��ن��اش��ئ��ي��ن وال��ش��ب��اب
واألولمبي.

{ أكد اإليطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن حارسا ً
واح��دا ً فقط سيكون أساسيا ً للفريق ،ولن يكون هناك تبديل في
مركز حراسة المرمى في الموسم المقبل .وكان أنشيلوتي قد لجأ
إلى إشراك لوبيز وكاسياس معا ً الموسم الماضي ،بسبب الضغط
اإلعالمي والجماهيري الكبير إلع��ادة كاسياس أساسياً ،وفي ظل
تألق دييغو لوبيز في الموسم الذي سبقه .واضطر أنشيلوتي حينها
اعتبار لوبيز أساسيا ً في الدوري ،واالعتماد على القديس كأساسي
في كأس الملك وبطولة دوري األبطال.
وبحسب صحيفة آس اإلسبانية فإن أنشيلوتي ال يرغب في اتباع
هذا األسلوب مرة أخرى حيث أنه تسبب له بكثير من المشاكل في
الموسم الماضي على حد قوله.
وهنا سيكون اإليطالي مجبرا ً على االختيار بين لوبيز وكاسياس
وأيضا ً حارس ليفانتي الكوستاريكي نافاس وال��ذي من المتوقع
ض ّمه للملكي في أية لحظة.

عويضة باكورة تعاقدات
السالم زغرتا

نجح السالم زغرتا بطل مسابقة
كأس لبنان لكرة القدم في الحصول
ع��ل��ى خ���دم���ات الع���ب ال���وس���ط عمر
عويضة ،ال��ذي و ّق��ع على كشوفات
ال��ن��ادي الشمالي ،ف��ي مقر االت��ح��اد
اللبناني لكرة القدم ،بحضور رئيسه
األب اسطفان فرنجية وأم��ي��ن السر
شربل عزيزي.
ويأتي انضمام عويضة ( 25سنة)
إلى السالم زغرتا ،ضمن سياسة األخير
لتعزيز صفوفه بالشكل المناسب قبل
انطالق الموسم الجديد ،حيث سيكون

{ تقدم مدرب المنتخب الكوستاريكي الكولومبي خورخي لويس
بينتو باستقالته ،بعدما قاد المنتخب إلى تحقيق مفاجأة بالوصول
لدور الثمانية في مونديال البرازيل .وجاءت استقالة بينتو بعد
رفض االتحاد المحلي للعبة السماح له باختيار مساعديه.
وقال بينتو بموقعه الشخصي على اإلنترنت« :أدرك��ت أنه لن
تتوافر لي الظروف المناسبة لالستمرار في عملي ،ولذا فلم يكن
ممكنا ً التوصل إلى اتفاق لتمديد عقدي مع االتحاد» .وأضاف بينتو
الذي انتهى عقده بعد نهائيات كأس العالم« :لم يكن ممكنا ً الوصول
التفاق .سألت نفسي ...ما الفائدة من االنتصارات التي تحققت في
البرازيل».
وأكد رئيس االتحاد الكوستاريكي إدواردو لي في مؤتمر صحافي
أن الطرفين فشال ف��ي التوصل الت��ف��اق .ف��ي حين ق��ال بينتو إن
الخالفات مع مساعديه أصبحت المسألة األساسية في المفاوضات
مع االتحاد.
وخ��اض��ت ك��وس��ت��اري��ك��ا أن��ج��ح م��ش��ارك��ات��ه��ا ف��ي ك��أس العالم
بالوصول لدور الثمانية من دون أي هزيمة ،قبل أن تهزمها هولندا
بركالت الترجيح بعد التعادل من دون أهداف في الوقتين األصلي
واإلضافي.

«بيروت ماراثون» لتعاون و�شراكة مع «فلورن�س ماراثون»
واص��ل��ت رئيسة جمعية بيروت
م��اراث��ون م��ي الخليل زيارتها إلى
إي��ط��ال��ي��ا وب��ق��ي��ت م��وض��ع ح��ف��اوة
وتكريم من جهات رياضية وتحديدا ً
في مدينة فلورنس التي تستضيف
حفل توزيع جائزة «السالم واللعب
النظيف» ،وفي هذا اإلطار عقد مؤتمر
صحافي عشية الحفل قدمت خالله
الشخصيّات المك ّرمة ،وم��ن بينهن
ال��س��ي��دة م��ي الخليل ال��ت��ي تحضر
كونها وراء صناعة حدث ماراثوني
في لبنان لطالما ش ّكل عنوانا ً للسالم
ووحدة اللبنانيين.
وق��د ق �لّ��دت الخليل ف��ي اختتام
المؤتمر بميدالية تقدير للدور الريادي
الذي تقوم به من خالل تنظيم سباق
الماراثون ،إذ ألقت كلمة اختصرت
فيها تجربة جمعية بيروت ماراثون
وشكرت للذين كانوا وراء تكريمها.
والتقت الخليل في غداء تكريمي
ّ
المنظمة للجائزة
رئ��ي��س اللجنة
ال��ج��ن��رال أنجيلو موريللي ،وك��ان
حوار حول الرياضة والسالم وكيف
تفرض أثناء األلعاب األولمبية هدنة
بين الدول المتحاربة ،ويعزز مفهوم

عامل

منوع

ت�شييع نجم كرة القدم اللبنانية علي متيرك

جو بارتون يهاجم زميله «الإ�سرائيلي» دفاع ًا عن غزة

السالم بين الشعوب.
وأوض���ح���ت ال��خ��ل��ي��ل أن سباق
الماراثون في لبنان تكمن أهميته
ف��ي تفاصيل وعناوين ع��دة ،إذ أن
الكل ينطلق معا ً يوم السباق باتجاه
نقطة وص��ول واح��دة حيث المشهد
يقدم الجميع وهم في تظاهرة واحدة
يركضون ألسباب إنسانية ويفرحون
ف��ي ال���ش���وارع وي��ص��رخ��ون ألج��ل
عناوين وقضايا مختلفة.
م��ن جانبه توقف الجنرال غوال
عند واقعة مباراة كرة القدم النسائية
التي جرت عام  2007بين فريقين من
كوريا الشمالية وألمانيا والتي فازت
فيها ك��وري��ا ( – 5صفر) واألج���واء
التي رافقتها وأعقبتها حيث األيدي
متشابكة وال��روح العالية وهنا قوة
الرياضة.
وال��ت��ق��ت ال��خ��ل��ي��ل م��دي��ر سباق
ماراثون فلورنس دييغو بيتريني،
وناقشا سبل قيام اتفاقية تعاون
تتضمن تقديم ال��خ��ب��رات وت��ب��ادل
الزيارات والمشاركة في النشاطات
ال��ع��ائ��دة للجانبين ،إذ وج��ه��ت له
ال��دع��وة للحضور وال��م��ش��ارك��ة مع

عدائين إيطاليين في سباق مصرف
لبنان بيروت ماراثون  2014والذي
يقام األحد  9تشرين الثاني المقبل.
وجه بيتريني الدعوة للخليل
بدوره ّ
لحضور سباق م��اراث��ون فلورنس
والمشاركة فيه والذي يقام بتاريخ
 30تشرين الثاني المقبل في نسخته
الـ ،31مع اإلشارة إلى أن المشاركين
في هذا السباق بلغ تعدادهم العام
الماضي  12.141ألف عداء وعداءة.
كذلك التقت رئيسة جمعية بيروت
م��اراث��ون رئيس اللجنة الرياضية
لبلدية فلورنس أندريا فانوتشي،
وعرضا دور المجالس البلدية في
دع��م األح���داث الرياضية وال سيما
سباقات الركض ،وتحدثت الخليل
في هذا المجال عن الشراكة المثالية
القائمة بين جمعية بيروت ماراثون
والبلديات الشريكة والتي تعتبر
نقطة ارتكاز للحدث الماراثوني.
ت��ج��در اإلش����ارة إل��ى أن السيدة
الخليل حرصت على توزيع أساور
قماشية لمعصم اليدين على كل
ال��ذي��ن التقتهم وه��ي تحمل عبارة
«سالم ومحبة وركض».

{ تمكن نادي ريال مدريد اإلسباني بقيادة رجل األعمال العبقري
فلورينتينو بيريز من إسكات جميع منتقديه بعدما نجح مبدئيا ً
باسترداد  40مليون يورو من صفقة جيمس رودريغيز.
وك��ان ال��ري��ال ورئيسه بيريز قد تعرضا النتقادات من كتاب
وإعالميين ونقاد رياضيين في جميع أنحاء أوروب��ا ،بسبب إنفاق
 80مليون يورو على انتداب نجم ال يستحق هذا المبلغ الضخم وهو
جيمس رودريغيز .بيريز بدوره يعرف تماما ً ماذا يفعل ،فمبدئيا ً
نجح في تسويق اس��م الريال في جميع أنحاء العالم بعد هذه
الصفقة والصدى الكبير التي خلفته ،أما النقطة األهم وهي العائد
المادي الكبير حتى اآلن والذي يمثل نصف قيمة الصفقة.
ال��ري��ال وبعد يومين فقط ب��اع ما يقارب الـ 350أل��ف قميص
لجميس رودريغيز ،سعر القميص الواحد يترواح ما بين الـ105
إلى  110يورو ،أي أن المبلغ العائد من بيع كل تلك القمصان يصل
إلى ما يقارب الـ 40مليون يورو ،ما يعني أن الملكي يحتاج إلى بيع
نفس هذا العدد في األسابيع المقبلة ليكون قد استرد قيمة الصفقة
بالكامل.

داف���ع الع��ب ف��ري��ق كوينز ب��ارك
رينجرز جو بارتون عن أطفال غزة
بنشر أكثر من تغريدة على موقع
تويتر ،ينتقد فيها صمت العالم على
قصف ال��م��دارس في القطاع .ونشر
بارتون والمعار إلى مرسيليا صورة
لثالثة أطفال فلسطينيين وعليها
«ه���ؤالء ليسوا مقاتلين ،ه��م فقط
أطفال أبرياء ،هذه (الحرب على غزة)
تطهير عرقي».
وعلّق الالعب اإلنكليزي أيضا ً على
قصف العصابات «اإلسرائيلية»
ل��م��درس��ة األون�����روا ق���ائ�ل� ًا« :األم���م
المتحدة ح��اول��ت إخ�ل�اء المدرسة
ع��ن��دم��ا ب���دأ ال��ق��ص��ف ،وط��ل��ب��ت من
الجيش «اإلسرائيلي» مهلة لذلك...
ال��ج��ي��ش رف���ض وبالنتيجة م��ات
األط��ف��ال» .ووص��ف ب��ارت��ون قصف
المدرسة بالمجزرة ،قائالً« :لو كان
المعتدي غير «إسرائيل» الستنكر
العالم كله».
على إث��ر ه��ذه التصريحات وقع
خ�لاف ق��وي بين ب��ارت��ون والالعب

الصهيوني بنعيون.
بنعيون زام��ل بارتون في كوينز
بارك رينجرز الموسم الماضي ،لكنه
عاد للعب مع مكابي حيفا وهو النادي
الذي أفسد محتجون مباراته مع ليل
الفرنسي بسبب العدوان على غزة.

ورد بنعيون على بارتون واصفا ً
إياه بالغبي دوماً! فجاء ر ّد بارتون
نارياً« :ال تستطيع قتل األبرياء ،ال
تستطيع إخ��راج الناس من بالدهم
بسبب كتب خ��راف��ات عمرها آالف
السنين».

دماغ نيمار �أحجية تح ّير علماء اليابان
أثبت علماء يابانيون أنّ النشاط
الدماغي المنخفض لنيمار هو العامل
األس��اس��ي ال��ذي يساعده ف��ي ب��روزه
ف��ي ث��وب «ال���خ���ارق» .حين يراقص
نيمار خصومه الرياضيين ف��ي كرة
ال��ق��دم ،يكون النشاط الدماغي لديه
أدن���ى بنسبة  10ف��ي المئة م� ّم��ا هو
يرجح
عليه لدى الالعبين الهواة ،ما ّ
أن يكون النجم البرازيلي يلعب كما
لو كان موضوعا ً على نظام «الالعب
اآللي» ،بحسب علماء الجهاز العصبي
اليابانيين.
فقد أظهرت تحليالت لمسح دماغي
أجري على نيمار في شباط من العام
الجاري ،أنّ نشاطه الدماغي كان في
ح �دّه األدن��ى عندما ح � ّرك كاحله ،ما
ّ
يؤشر إلى أنّ ه �دّاف برشلونة يلعب
كرة القدم كما لو كانت جزءا ً من حركته
اليومية الطبيعية ،في ظاهرة شبه
خارقة.
وق��ال الباحث إيشي نايتو لوكالة
«ف���ران���س ب����رس» أم����س ال��ج��م��ع��ة:
«اكتشفنا م��ن خ�ل�ال ص���ور الرنين
الصوتي أنّ النشاط الدماغي لنيمار
( 22سنة) هو أقل بنسبة  10في المئة
من ذاك الخاص بالعب ها ٍو» .وأضاف:
«م��ن المحتمل أن تكون ال��وراث��ة أحد
العوامل المؤدّية إلى ذلكُ ،مضافا ً إليها
نوع التدريب الذي يمارسه».
وق��د نشرت نتائج التحليالت في
المجلة العلمية السويسرية «فرونتيرز
إن هيومن نيورساينس» بعد سلسلة

من اختبارات المهارات الحركية التي
خضع لها نيمار والعبون آخ��رون في
برشلونة في شباط الماضي.
ول��دى س��ؤال��ه ه��ل سيحصل زميل
ن��ي��م��ار ال��ن��ج��م األرج��ن��ت��ي��ن��ي ليونيل
ميسي أو نجم ريال مدريد البرتغالي
كريستيانو رون��ال��دو على النتيجة
عينها في حال خضعا لالختبار؟ أجاب
نايتو« :من المنصف أن نفترض أنهما
سيظهران مستويات مشابهة نظرا ً إلى
حركتهما وتقنيتهما».
وك�����ان ن��اي��ت��و ك��ش��ف لصحيفة
«ماينيشي شيمبون» اليابانية أنّ

«النشاط الدماغي المنخفض يعني
عبئا ً أق��ل ما يسمح (لالعب) بتقديم
حركات مع ّقدة عدة في آونة واحدة».
وأض��اف« :نعتقد ب��أنّ ه��ذا ما يعطيه
(أي نيمار) القدرة على تنفيذ لقطاته
المتنوعة».
جدير بالذكر أنّ منتخب البرازيل،
بعد غياب نيمار بداعي اإلصابة خرج
من نصف نهائي مونديال  2014على
أرضه بعد الهزيمة الكبيرة التي تل ّقاها
أمام ألمانيا التي أحرزت اللقب (،)7-1
ليعود ويخسر المركز الثالث أيضا ً أمام
هولندا (.)3-0

فيفا ي�ؤكد التزامه �إقامة مونديال  2018في رو�سيا
صرح االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس إنه ال
يزال على التزامه إقامة كأس العالم  2018في روسيا
قائالً« :إن مقاطعة البطولة لن تكون وسيلة فعالة لتقليل
التوتر في المنطقة».
وبات الصراع الدائر حاليا ً بين انفصاليين موالين
لروسيا والحكومة األوك��ران��ي��ة في الواجهة األسبوع
الماضي بعد إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية
الماليزية ما أدى إلى مقتل  298شخصاً.
ونفت موسكو دعمها لالنفصاليين إال أنه وعقب كارثة
الطائرة أثار مجموعة من النواب األلمان إمكان تجريد
روسيا من استضافة كأس العالم .2018
وقال االتحاد الهولندي إنه يريد إيقاف المناقشات
بشأن المشاركة في كأس العالم المقبلة إلى ما بعد
انتهاء يوم الحداد الوطني على أرواح ضحايا الطائرة.
ويحمل نحو ثلثي ضحايا الطائرة الجنسية الهولندية.

وقال االتحاد الدولي الذي يتخذ من زيوريخ مقرا ً له
في بيان« :يتحمل االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)
مسؤولياته في إدارة كرة القدم بشك ٍل جاد ونحن نؤيد
أي حوار هادئ وديمقراطي».
وتابع االتحاد الدولي« :يأسف الفيفا ألي شكل من
أشكال العنف وسيواصل استخدام بطوالته للترويج
للحوار والتفاهم والسالم بين الشعوب» .واستطرد الفيفا:
«أظهر التاريخ إلى اآلن أن مقاطعة األحداث الرياضية
أو سياستي العزلة أو المواجهة ليست أكثر السبل
فاعلية لحل المشكالت» .وتابع« :يبدو الفيفا مقتنعا ً أنه
باإلمكان عبر كرة القدم وخصوصا ً كأس العالم واألضواء
التي تسلط عليها ،أن نحقق تغييرا ً إيجابيا ً في العالم.
لقد رأينا أن كأس العالم يمكن أن تصبح قوة للخير وهذا
ما سيحدث في كأس العالم بروسيا عام .»2018

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1مدينة يمنية ،وادي يمتد بين البحر الميت وخليج
العقبة
2 .2بلدة لبنانية ،بلدة لبنانية
3 .3قرعا الجرس ،ألف ،طلب فعل األمر
4 .4من مشاهير الموسيقيين في العهد العباسي ،حرف
نصب ،للندبة
5 .5بلدة ليبية ،سالم ،برم الحبل
6 .6صاح التيس ،مدينة بريطانية بضاحية مانشستر
7 .7أداوي ،قطع ،رفضت االمر
8 .8تحرثا االرض ،أضاء
9 .9طافا على وجه الماء ،جزار ،فرد
1010مدينة مصرية ،المخبز
1111سكب الماء ،عتب على ،ضمير متصل
1212مدينة فيتنامية ،ناقوس ،حاجز

1 .1قائد مسلم شهير فاتح مصر
2 .2مذهب ،جزء من اربعة ،جزيرة ايطالية
3 .3نبارح ،اكمل العمل
4 .4والية اميركية
5 .5رزانة ،ارجأ االمر
6 .6سهام ،خالف حرام
7 .7وطأ على ،يستعمل لفتح االبواب ،اضطرم
8 .8من كانت اسنانهم صغيرة ومتالصقة ،اح � ّل محل،
اطلب فعل االمر
9 .9عاصمة عربية ،رجاء
1010رتل ،مساحة من االرض ،عمل مبدع
1111عاصمة عربية ،مرفأ يوناني
1212متشابهان ،مصيف لبناني

Su
do
ku

8
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10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،684257391 ،579316482
،917483526 ،132948765
،463592178 ،825671943
،296735814 ،341869257
758124639

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ع���ي ،ب���اب ال���ح���ارة ) 2
شنديغار ،كر  ) 3رمينا ،االخ��وة
 ) 4دامس ،با  ) 5عماليق ،عاينت
 ) 6بي ،ارنو ،بل  ) 7يموت ،والك،

ام  ) 8غيوم ،ليالي  ) 9صمدنا،
ام ،لو  ) 10غ��د ،اهملنا ،قر ) 11
اح��ل ،ب��ه ،ات��ه��ام  ) 12ك�لام على
ورق.
عموديا:
 ) 1عشرة عبيد صغار  ) 2ينم،

ميم ،م��دح  ) 3دينا ،وغ��د ،لك ) 4
بين ،التينا  ) 5اغادير ،واهبا ) 6
با ،اقنوم ،مهم  ) 7ارام ،ول ،ال )8
لسع ،المنال  ) 9حكا ،ابكي ،اتى
 )10ارخبيل ،ال ،هو  ) 11وان،
الوقار  ) 12ةةة ،ترمي ،رمق.

 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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Fish N Chips
فيلم تصويري بطولة ماريو
كانتون من اخراج دين كريتش.
مدة العرض  92دقيقة( .سينما
سيتي ،ديونز ،ABC ،فوكس).

Dawn of the Planet
of the Apes
فيلم درام���ا بطولة ج��ودي
غرير من اخراج مات رييفز .مدة
العرض  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
العرض  105دقائق،ABC( .
سينما سيتي).

Cold in July
فيلم رع���ب ب��ط��ول��ة ميشال
ه��ال م��ن اخ���راج جيم 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
العرض  109دقيقة،ABC( .
ك��ون��ك��ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
ابراج ،اسباس).
Last Love
فيلم كوميدي بطولة ميشال
كاين من اخراج ساندرا نيتلبيك.
مدة العرض  116دقيقة( .سينما
سيتي).

