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ات من ال

{ أعلن نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني أنّ الدولي الفرنسي أنطوان
غريزمان قد و ّقع رسميا ً مع الفريق بعد اجتيازه الفحوص الطبية .وذكر
أتلتيكو في موقعه الرسمي على اإلنترنت أنّ صاحب الـ 23سنة قد وقع
على عق ٍد لستة مواسم من دون أن يذكر التفاصيل المادية للصفقة.
وأعرب غريزمان عن سعادته البالغة باالنضمام لعائلة أتلتيكو واعترف
بأنه كان يرغب في االنضمام للفريق باكرا ً والتدريب مع باقي الالعبين
لالستعداد الجيد للموسم الجديد.
{ تهدف إدارة بايرن إلى إقناع خضيرة بالتجديد مع «الملكي»
للظفر بخدماته مجانا ً في الموسم المقبل ،ولكن يظل األمر صعبا ً في ظل
االهتمام المتزايد من آرسنال وتشيلسي .وانض ّم نادي بايرن ميونيخ
حامل لقب الدوري األلماني لكرة القدم ،إلى قائمة األندية المهت ّمة بضم
سامي خضيرة العب وسط ريال مدريد اإلسباني.
ويحظى خضيرة باهتمام اإلسباني بيب غوارديوال المدير الفني
لبايرن ،ولكنّ النادي لن يجري صفقة االنتقال إالّ في الموسم المقبل،
عندما ينتهي عقد الالعب مع النادي الملكي ،بحسب ما ذكرته صحيفة
«ماركا» اإلسبانية .ويحاول النادي البافاري أن يقنع خضيرة بالبقاء
لموسم آخر مع ريال مدريد حتى ينتقل إلى ميونيخ في صفقة انتقال حر
في الموسم المقبل.
{ يسعى فريق مانشستر يونايتد إلى التوصل إلى اتفاق مع أرتورو
فيدال لالنتقال إليه في الموسم المقبل .ويعمل وكيل أعمال النجم التشيلي
أرتورو فيدال على قدم وساق من أجل عملية انتقال الالعب من يوفنتوس
اإليطالي إلى مانشستر يونايتد اإلنكليزي .ويتردد أن مانشستر يونايتد
مستعد لدفع  60مليون يورو مقابل ضم فيدال .وأشارت شبكة «سكاي
سبورتس إيطاليا» إلى أن فيدال يتطلع للحصول على عشرة ماليين
يورو سنوياً ،بينما يعرض مانشستر ثمانية ماليين سنويا ً فقط.
{ تسعى إدارة ال��ـ»ن��ي��رات��زوري» إل��ى إب���رام صفقة م��ع ن��ادي
ساوثهامبتون هدفها إعادة أوسفالدو إلى أجواء الـ»كالتشيو» .ودخل
نادي إنتر ميالن اإليطالي في مفاوضات مع ساوثهامبتون اإلنكليزي
بشأن شراء المهاجم بابلو أوسفالدو .ويسعى إنتر إلى التعاقد مع
أوسفالدو ( 28سنة) الذي قضى األشهر الستة األخيرة من الموسم
الماضي ُمعارا ً إلى يوفنتوس.
وأشارت صحيفة «ال غازيتا ديلو سبورت» إلى أنّ إنتر وساوثهامبتون
قطعا شوطا ً كبيرا ً في المفاوضات ،وأنّ سفير تايدر أو هوغو كامبانيارو
قد ينتقل إلى ساوثهامبتون في صفقة تبادلية.
{ أكد المهاجم البوسني ادين دجيكو أنه يجري مفاوضات مع فريق
مانشستر سيتي اإلنكليزي بشأن تمديد بقاء في ملعب االتحاد .وقدم
دجيكو ( 28سنة) أدا ًء مذهالً مع السيتيزن في الموسم الماضي حيث
سجل  26هدفاً .وانضم دجيكو إلى سيتي في  2011آتيا ً من فولفسبورغ
األلماني في صفقة بلغت قيمتها  27مليون جنيه استرليني .وقال مهاجم
منتخب البوسنة في مؤتمر صحافي« :كل ما يمكنني قوله هو أنني أشعر
بالسعادة في سيتي .في الوقت الراهن نجري محادثات حول تمديد
العقد» .وأضاف دجيكو« :ال أعرف ما الذي سيحدث خالل الفترة المقبلة
ولكني منفتح تماما ً للبقاء مع الفريق».
{ يستعد النجم البرازيلي رونالدينيو إلعالن وجهته المقبلة بعد
فسخ تعاقده مع أتليتكو مينيرو .وقدّم رونالدينيو ( 34سنة) مسيرة
جيّدة مع مينيرو على مدار موسمين بعد انتقاله للفريق في  2012آتيا ً
من فالمنغو ،وفاز مع مينيرو بلقب كوبا ليبرتادورس .وأثيرت تكهّنات
واسعة حول إمكان التحاق رونالدينيو بالدوري اإلنكليزي الممتاز من
خالل بوابة ستوك سيتي أو ويستهام أو كوينز بارك رينجرز ،كما أنّ
بوكا جونيورز األرجنتيني يرغب في ض ّم الالعب.
{ أكد العب الوسط اإليفواري الدولي يايا توريه مجددا ً التزامه البقاء
مع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم
ألطول فترة ممكنة .وأثيرت تكهنات واسعة حول إمكان رحيل توريه
بعد وقوع خالف مع إدارة النادي ،بجانب تراجع الحالة النفسية لالعب
عقب الخروج المهين لكوت ديفوار من مونديال البرازيلي بجانب وفاة
شقيقه إبراهيم بعد معاناة مع مرض السرطان.
وقال توريه للموقع الرسمي لسيتي« :األمر لم يكن متعلقا ً برحيلي عن
الفريق ،لقد كانت فترة صعبة ألن ظروفي كانت غير مستقرة» .أضاف:
«بالنسبة لي فإن قراري دائما ً واضح ،لو كان األمر يعود لي لبقيت مع
مانشستر سيتي ألطول فترة ممكنة».
{ أعلن نادي هال سيتي اإلنكليزي لكرة القدم أنّ الجناح األيسر
االسكتلندي الدولي في دندي يونايتد أندرو ربرتسون انض ّم إلى صفوفه
لمدة  3أعوام لقاء  3.6ماليين يورو .وكان روبرتسون ( 20سنة) حصل
الموسم الماضي على جائزة أفضل العب شاب في الدوري االسكتلندي.
{ أنهى نادي ليفربول ثاني الدوري اإلنكليزي لكرة القدم وأحد أبرز
المنافسين على اللقب العام الماضي ،عملية ضم المهاجم البلجيكي
الواعد ديفوك أوريغي من ليل الفرنسي في مقابل صفقة قدرت بنحو
عشرة ماليين جنيه إسترليني ( 17مليون دوالر) .غير أن أوريغي (19
سنة) الذي كان من ضمن تشكيلة المنتخب البلجيكي في مونديال
ال��ب��رازي��ل ،سيبقى مع ناديه الفرنسي على سبيل اإلع���ارة لموسم
 ،2014/2015على أن ينتقل بعد ذلك مباشرة من ليل إلى ليفربول.
{ يبدو أن الالعب األرجنتيني أنخيل دي ماريا بات في طريقه إلى
أن يصبح أعلى صفقة بيع يشهدها نادي ريال مدريد اإلسباني لكرة
القدم مع تأكيد وسائل اإلعالم اإلسبانية أن صفقة بيع الالعب الوشيكة
إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد تصل قيمتها إلى  80مليون
يورو ،وبذلك فإنه في حال إتمام الصفقة فإنها ستتجاوز بكثير صفقة
بيع الالعب األلماني مسعود أوزيل إلى آرسنال اإلنجليزي والتي وصلت
قيمتها إلى  50مليون يورو.

هادي شرارة ،جاد نمر ،روني بجاني ،نادر بالمنى ،شربل
سعد ،غابريال بو فراعة وسليم عالء الدين (العبين).
وكان في وداع البعثة في مطار بيروت الدولي رئيس
االتحاد اللبناني لكرة السلة المهندس وليد نصار ،الذي
تمنى لها التوفيق في البطولة.
يشار إلى أن المنتخبات التي ستحتل المراكز الثالثة
األول��ى في بطولة غرب آسيا ستتأهل إلى بطولة آسيا
والمؤهلة بدورها إلى بطولة العالم.

ً
مدربا لرو�سيا حتى مونديال 2018
كابيلو يعتزم البقاء
صرح اإليطالي فابيو كابيلو بأنه سيستمر في منصب
مدرب المنتخب الروسي لكرة القدم ،حتى مونديال 2018
في روسيا.
وقال كابيلو في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس
لتقويم عمله مع المنتخب الروسي في مونديال 2014
البرازيلي ،في رده على س��ؤال حول عدم استقالته من
منصبه بعد إخفاقه في البرازيل ،أسوة بالمدربين الروس
الذين فعلوا ذلك من قبل بسبب اإلخفاقات« :أنا محل ثقة
من قبل االتحاد الروسي لكرة القدم ،ووزارة الرياضة».
وص��رح اإليطالي حول نهائيات بطولة كأس العالم
 ،2014ق��ائ�لاً« :لنبدأ من بعيد .بعد غياب لمدة 12
سنة ،نحن في نهائيات بطولة كأس العالم من جديد،
كان االستعداد للبطولة على مستوى جيد .لقد تحدثت
مع العديد من الزمالء في المهنة ،تميزت هذه البطولة
ٍ
وبضغط كبير .واعتمدت المنتخبات المشاركة
بالسرعة،
على اللعب الشامل ،ولم تكن لدى الالعبين مساحات
واسعة .قلت للمدربين الروس ،نحن لم نتع ّود على اللعب
في روسيا بهذه السرعة .األمر الذي خلق مشاكل بالنسبة
لنا».
وتحدث كابيلو عن خططه واأله���داف الرئيسية في
السنوات األربع المقبلة المتبقية في عقده ،قائالً« :الهدف
الرئيسي هو نهائيات بطولة ك��أس العالم  2018في
روسيا .في الوقت نفسه يجب أن نتأهل إلى يورو 2016
في فرنسا».
يذكر أن مجلس الدوما الروسي حدد الثالث من تشرين
األول المقبل ،موعدا ً لجلسة استماع للمدرب اإليطالي فابيو
كابيللو حول خططه لتحضير منتخب روسيا لمونديال
.2018
وقال رئيس لجنة مجلس الدوما للرياضة والتربية
البدنية إيغور أنانسكيخ« :لقد قررت اللجنة عقد جلسة
استماع في  3تشرين األول المقبل بشأن االستعدادات
لنهائيات بطولة كأس العالم التي ستقام بروسيا عام
 ،2018وسندعو إلى حضور تلك الجلسة مسؤولي وزارة
الرياضة في روسيا واالتحاد الروسي لكرة القدم ،وفابيو
كابيلو من أجل فهم كيف ومتى يخطط الدون فابيو لتقوية
لعب منتخبنا».
وخالفا ً للتوقعات ،نال فابيو كابيلو دعما ً من وزير
الرياضة الروسي فيتالي موتكو للبقاء في منصبه على
رغم الخروج المبكر للمنتخب الروسي من ال��دور األول
لكأس العالم  ،2014بعد هزيمته أمام بلجيكا (،)1-0
وتعادله مع كل من كوريا الجنوبية والجزائر ،وبنتيجة
واحدة (.)1-1
ويعتبر فابيو كابيلو مدرب المنتخب الروسي األعلى

عامل

غادرت أمس بعثة منتخب لبنان في كرة السلة (فئة
 15سنة وما دون) إلى العاصمة اإليرانية ،للمشاركة في
بطولة غرب آسيا الخامسة.
وفي ما يأتي أسماء أعضاء البعثة :ه��ادي غمراوي
(رئيساً) ،باتريك صقر (إدارياً) ،سليم الشمالي (مدرباً)،
روالن تابت (مساعدا ً للمدرب) ،وليد أبي راشد (حكما ً
دولياً) ،الياس رعد (معالجا ً فيزيائياً) ،سليم المقدم،
محمد قبطان ،نادي هاشم ،كريم زينون ،أحمد الحاج،

منوع

منتخب لبنان في كرة ال�سلة
ي�شارك في بطولة غرب �آ�سيا

يونايتد يوا�صل نجاحاته و«الملكي» ي�سقط ّ
مجدد ًا

أجرا ً بين مختلف المدربين الذين شاركوا في نهائيات كأس
العالم برصيد  6ماليين و 693ألف جنيه استرليني أي
أكثر من  11مليون دوالر سنوياً ،ويليه مدرب إنكلترا روي
هودجسون برصيد  3ماليين و  500ألف جنيه استرليني،
ومن ثم مدرب إيطاليا تشيزاري برانديلي برصيد مليونين
و 575ألف جنيه استرليني ،أما المدرب األدنى أجرا ً فهو
ميغيل هيريرا مدرب المنتخب المكسيكي برصيد  125ألف
جنيه استرليني فقط.

وزير الرياضة الروسي ينفي تقليص
مالعب المونديال

قال وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو إنه لم تتخذ
أية ق��رارات بتقليص عدد المالعب التي ستجرى عليها
مباريات بطولة كأس العالم  .2018وقال موتكو« :في
واقع األمر لم تتخذ أية قرارات باستبعاد أي من المالعب،
مازلنا نعمل على أكمل وج��ه .لدينا وجهة واضحة 12
ملعبا ً في  11مدينة روسية».
وكان موتكو قد صرح في وقت سابق أن روسيا ستقدم
قي أيلول المقبل لالتحاد الدولي تصورها عن المالعب التي
ستجرى على أرضها مباريات المونديال المقبل.
وفي منتصف تموز لم يستبعد جوزيف بالتر رئيس
الفيفا خالل مؤتمر صحافي عقده في البرازيل أن تقلص
المالعب التي ستقام عليها المنافسات في روسيا من 12
إلى  10مالعب.
ومن المقرر أن يقام مونديال روسيا  2018بين الثامن
من حزيران والثامن من تموز.

فاز مانشستر يونايتد اإلنكليزي
على إنتر ميالن اإليطالي بركالت
الترجيح ( )3-5بعد تعادلهما سلبيا ً
ف��ي ال��وق��ت األص��ل��ي م��ن المواجهة
ال��ت��ي جمعتهما ف��ي واش��ن��ط��ن في
إطار مباريات كأس األبطال الدولية
لكرة القدم ،التي ُتقام في الواليات
المتحدة بمشاركة ثمانية أندية
أوروبية استعدادا ً النطالق الموسم
الكروي الجديد.
وبقي فريق لويس ف��ان غ��ال من
دون هزيمة في المسابقة ،علما ً أنّ
ال��م��درب الهولندي أش��رك المهاجم
اإلي��ف��واري ويلفرد زاه��ا ( 21سنة)
والياباني شنجي كاغاوا ( 25سنة)
في الشوط الثاني من المباراة ،في
إط��ار استكشافه لمواهب تهديفية
قبل  18ي��وم�ا ً م��ن ان��ط�لاق ال��دوري
اإلن��ك��ل��ي��زي ال��م��م��ت��از ،بينما أبقى
المكسيكي خافيير هرنانديز على
مقاعد االحتياط حتى ربع الساعة
األخ��ي��ر ( .)78وق���د ارت��ب��ط اس��م
هرنانديز بصفقة انتقال محتملة إلى
إنتر في مقابل الكولومبي الذي يلعب
م��ع األخ��ي��ر ف��ري��دي غ��واري��ن وال��ذي
شارك أيضا ً في المباراة في دقائقها
األخيرة (.)84
وتحت أن��ظ��ار أكثر م��ن  61ألف
مشاهد ف��ي ملعب «ف��دك��س فيلد»
التابع لفريق «واشنطن ريدسكينز»
لكرة القدم األميركية ،سدّد العب إنتر
ماركو أدريولي فوق العارضة ليبقي
مانشستر م��ت��ق�دّم�ا ً  3-4بركالت
الترجيح ،قبل أن ينبري قائد الفريق
اإلنكليزي ال��ع��ري��ق دارن فليتشر
لتسديدته وي��ودع��ه��ا ف��ي الشباك
اإليطالية.
وق��ال فان غال عقب المباراة إنّ

«فلتشر أصاب القائم خالل تسديد
ركلة ترجيح في تمارين الفريق،
والفوز بهذا األسلوب فيه شيء من
الحظ لك ّننا كنا نستحقه على ما
أعتقد».
وكان هرنانديز وآشلي يونغ وتوم
كليفرلي إضافة إلى كاغاوا األربعة
سجلوا رك�لات الترجيح
اآلخ��ري��ن
ّ
التي منحت الفوز للفريق اإلنكليزي
الطامح بقيادة العبقري الهولندي
إل��ى اس��ت��ع��ادة أم��ج��اده السابقة،
بعدما أنهى الموسم الماضي بقيادة
االسكتلندي دايفيد مويز في المركز
السابع وح���رم م��ن المشاركة في
المسابقات األوروب��ي��ة في الموسم
الطالع.
وعبّر فان غال الذي قاد منتخب
ه��ول��ن��دا إل���ى ال��م��رك��ز ال��ث��ال��ث في
مونديال البرازيل قبل تو ّليه قيادة
الجهاز الفني لمانشستر يونايتد عن
رضاه على أداء فريقه ،وقال« :أعتقد
أ ّننا خضنا أفضل مبارياتنا الثالث
(في المسابقة)».
وك��ان الفريق اإلنكليزي العريق
بدأ جولته األميركية التي يخوضها

استعدادا ً النطالق ال��دوري الممتاز
ب��ف��و ٍز ساحق على ل��وس أنجلوس
غ��االك��س��ي األم��ي��رك��ي ( )0-7على
أرض األخير األربعاء الماضي ،قبل
أن يتف ّوق على روما اإليطالي 2-3
في دنفر قبل ثالثة أيام.
وفي إطار مباريات كأس األبطال
الدولية أيضاً ،فاز روما وصيف بطل
الدوري اإليطالي في داالس على ريال
مدريد اإلسباني بطل أوروبا ()0-1
سجله «الملك» فرانشيسكو
بهدف
ّ
توتي (.)58
وضغط النادي الملكي في بداية
ال��م��ب��اراة ال��ت��ي أقيمت على ملعب
«كوتن ب��ول» الشهير ،وف��ي معظم
أوقاتها ،إالّ أنّ العبي فريق العاصمة
اإلسبانية لم ينجحوا في ترجمة
الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف.
وش��ه��دت ال��م��ب��اراة ع��ودة العبي
الفريق الدوليين الذين شاركوا في
مونديال البرازيل سيرخيو راموس
وتشابي ألونسو وأل��ف��ارو أربيلوا
والحارس إيكر كاسياس ،إضافة إلى
الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي
فابيو كوينتراو.

مي�سي :الأ�سد ال يعب�أ بر�أي الخراف
وصف األرجنتيني ليونيل ميسي
منتقديه بالخراف وأن��ه كاألسد ال
يعبأ برأيهم .وبعث نجم كرة القدم
األرجنتيني الدولي برسالة موجزة
إلى منتقديه من خالل عبارة كتبها
على موقع «انستاغرام» للتواصل
االجتماعي قال فيها« :األسد ال يعبأ
برأي الخراف».
وتأتي الرسالة بعد يو ٍم واحد من
ق��رار القاضي بعدم حفظ القضية
ال��خ��اص��ة بميسي نجم برشلونة
اإلسباني ووال���ده خ��ورخ��ي ،بشأن
ال��ت��ه��رب الضريبي ف��ي م��ا يتعلق
ب��أم��وال حصل عليها الالعب نظير
اس��ت��غ�لال ص��ورت��ه ف��ي ال��ح��م�لات
الترويجية .وخ�لال األي���ام القليلة

الماضية ،نشر ميسي صورا ً عدة له
وصديقته أنتونيال روكوزو وطفلهما
تياغو حيث يقضون إجازة على أحد
الشواطئ اإليطالية.
وخ�ل�ال إج��ازت��ه ال��ح��ال��ي��ة ،علم
ميسي بالقرار الذي أصدره القاضي
أمس برفض حفظ القضية بالنسبة
إلى ميسي ووال��ده ،إذ يرى القاضي
أن هناك «أدلة كافية» على أن الالعب
كان على علم بالتهرب الضريبي وأنه
ضالع في القضية.
وزادت مجلة «ت��اي��م» األميركية
م��ن قلق جماهير ميسي بنشرها
تقريرا ً يتعلق بتداعيات إعادة فتح
ملف قضية تهربه الضريبي .المجلة
وعبر موقعها اإللكتروني قالت إنه

في ح��ال ثبوت معرفة الالعب بما
جرى وتورطه في التهرب الضربيي
ومحاولته ووالده تغطية المخالفات
القانونية التي ارتكبوها ،فإن العقوبة
ستصل إلى السجن  6سنوات ودفع
غرامة تقارب  32مليون دوالر.
وأضافت المجلة إن حالة اإلدانة
هذه تبدو مستبعدة ،ومن المتوقع
أن ال يكون التصعيد إلى درجة الحكم
بالسجن وأن األق���رب ه��و االكتفاء
بدفع الغرامات المالية مثلما حدث
مع نجوم آخرين في الماضي.
يذكر أن ليونيل ميسي يستعد
للعودة إلى تدريبات برشلونة بعد
حصوله على إجازة عقب نهاية كأس
العالم.

بر�شلونة يلج�أ �إلى �أف�ضل �أطباء العالم لعالج نيمار
يرغب البرازيلي نيمار نجم نادي برشلونة اإلسباني
في التعافي والعودة في أسرع وقت إلى اللعب مرة أخرى،
ولكنه يتحرى في هذا السبيل الشفاء التام ومن دون أخطار
قبل أن تلمس قدميه كرة القدم من جديد.
ويخضع الالعب البرازيلي للعالج تحت إشراف الطبيب
إنريك كاسيريس الذي يعد واحدا ً من أبرز المتخصصين
في إصابات الظهر ،والذي أشرف على عالج العبين كبار
مثل لوبو وكازورال وتييري هنري وهيغواين ويايا توريه.
يذكر أن الطبيب كاسيريس تخلى عن المتابعة الطبية
لالعب األرجنتيني هيغواين عندما طلب رأي طبيب آخر في
إصابته بانزالق غضروفي .وسعى الطبيب الشهير آنذاك
إلى إدخال الالعب األرجنتيني إلى غرفة العمليات إلجراء
جراحة احترازية ما أثار غضب البرتغالي جوزيه مورينيو
المدير الفني لريال مدريد في تلك الفترة.
إال أن األمر يختلف في برشلونة هذه المرة ،إذ أن إدارة
النادي الكتالوني تضع جل ثقتها في الطبيب الشهير رئيس
وحدة عالج العمود الفقري بمركز «ديكسيوس» الطبي.

ومن المقرر أن يقوم نيمار بزيارة استشارية لعيادة
الطبيب بعد عودته من اليابان التي يقضي فيها عطلة
قصيرة بصحبة خطيبته برونا ماركيزين.
ويرتدي نيمار حزام الخصر بشك ٍل مستمر ،ما ساعد في
تحسن اإلصابة بكسر في الفقرة الثالثة القطنية من العمود
الفقري التي تعرض لها ج��راء تدخل عنيف من الالعب
الكولومبي زونيغا في المباراة التي جمعت بين البرازيل
وكولومبيا في دور الثمانية من مونديال .2014
ويمكث الالعب أياما ً في العاصمة اليابانية طوكيو
لتسوية بعض األمور اإلعالنية قبل أن يعود في منتصف
األس��ب��وع المقبل إل��ى ن��ادي��ه م��ع ب��داي��ة مرحلة التأهيل
البدني.
ودفعت أهمية المرحلة المقبلة من برنامج التعافي
المقرر سلفا ً نيمار إلى البحث عن معد بدني جيد محل ثقة
حتى استقر اختياره على خبير اللياقة البدنية في نادي
سانتوس رافيل مارتيني الذي يسافر إلى برشلونة في وقت
الحق ليتولى مسؤولية تأهيل مهاجم الفريق الكتالوني.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مقام البابوات في روما ،إسم موصول
2 .2نعم (باألجنبية) ،نوتة موسيقية ،مدينة بلجيكية
3 .3جمهورية في الهند الصينية ،أطول أنهر فرنسا
4 .4عتب ،جزيرة بركانية غرب تشيلي
5 .5وبّخت ،مدينة في تركمانستان ،كلمة عامية تقال
للوداع
6 .6عاصمة أميركية ،ملكة (باألجنبية)
7 .7مدينة سودانية ،كان حذراً ،متشابهان
8 .8دربته ،بحيرة مالحة وسط التبت
9 .9ضمير منفصل ،قمار ،أدوات حادة تستعمل للحياكة
1010خاصم بشدة ،يلعب
1111أحصل على ،طلبتم فعل االمر
1212أفنى ،يخفيا االمر

1 .1والية أميركية ،شهر ميالدي
2 .2من الحمضيات ،بلدة لبنانية
3 .3مدينة أسبانية ،متشابهان
4 .4تقال على الهاتف ،شاي (باألجنبية) ،بيرق
5 .5ته ّذب ،بارعا ً
6 .6يقصدان المكان ،خالف ع ّزت
7 .7طيور جارحة ،تجالس على الشراب
8 .8متشابهان ،مدينة يمنية ،سقي
9 .9نقرأ ،خيال ،اول يتسول
1010تالل ،توجعت
1111عبأ ،أصاهره
1212مطار في فرنسا ،من القارات

Step Up All In
فيلم درام��ا بطولة اليسون
س���ت���ون���ر م����ن اخ�������راج تريش
س���ي���ي .م�����دة ال����ع����رض 112
دق��ي��ق��ة ،ABC( .كونكورد،
ابراج ،الس ساليناس ،سيتي
كومبلكس).
Transformers: Age
of Extinction
فيلم تشويق بطولة مارك
وال���ب���رغ م���ن اخ�����راج ميشال
باي .مدة العرض  165دقيقة.
( ،ABCك����ون����ك����ورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،اب������راج ،دي���ون���ز،
اسباس).
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،516732849 ،429158673
،968317524 ،873649152
،341825967 ،752496381
،235964718 ،697281435
184573296

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الشرق االدنى  ) 2اميون،
الم  ) 3ل ل ،مدام ،ينجو  ) 4او،
لندندري  ) 5بادن ب��ادن ،مي ) 6
دلي ،انياب ،اا  ) 7ابساال ،نبي ) 8

ال ،ضري ،ناي  ) 9يهب ،اوبرا ،لو
 ) 10نابولي ،ماين  ) 11نابلس،
ترنو  ) 12ادعمهم ،سين.
عموديا:
 ) 1ال��زب��دان��ي ،ن��ي  ) 2ام��ل،
ال���ب ،ه��ن��ا  ) 3ل���ي ،ادي���س اب��اب��ا

 ) 4شومون ،ال ،بلد  ) 5رند ،بال،
اوسع  ) 6االناضول  ) 7المندي،
رب��ي��ت��ه  ) 8ال ،دن��ان��ي��ر ،رم ) 9
ام��ي��ن ،ب��ب ،ام��ن  ) 10ن���دم ،ين،
اوس  ) 11نيجريا ،الي  ) 12وي،
اليونان.

 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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جوازة ميري
ف���ي���ل���م ك����وم����ي����دي ب���ط���ول���ة
ي��اس��م��ي��ن م����ن اخ�������راج وائ����ل
اح���س���ان .م���دة ال���ع���رض 100
دق��ي��ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس).

Fish N Chips
ف���ي���ل���م ت���ص���وي���ري ب��ط��ول��ة
ماريو كانتون من اخراج دين
ك���ري���ت���ش .م����دة ال���ع���رض 92
دقيقة( .سينما سيتي ،ديونز،
 ،ABCفوكس).
Dawn of the Planet
of the Apes
فيلم درام���ا ب��ط��ول��ة جودي
غرير من اخ��راج م��ات رييفز.
م����دة ال���ع���رض  130دقيقة.
( ،ABCك����ون����ك����وردن الس
س��ال��ي��ن��اس ،ف���وك���س ،سينما
سيتي ،ابراج).

