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«العهد» يتعاقد مع عمرو زكي

كيف �ستتغير �سوق االنتقاالت ب�سبب قواعد اللعب المالي النظيف؟

تعاقد نادي العهد رابع الدوري اللبناني لكرة القدم مع
الالعب الدولي المصري عمرو زكي ،لينضم إلى الفريق
الساعي الستعادة اللقب المحلي والمنافسة قاريا ً في
المواسم المقبلة .وأشار رئيس النادي تميم سليمان في
اتصال مع «فرانس برس» إلى أن المفاوضات أخذت وقتا ً
طويالً ،وسيوقع العقد اليوم في بيروت بعد وصول زكي
وسيكون لمدة سنة.
ولم يفصح سليمان عن قيمة الصفقة تاركا ً األمر لالعب
المصري إذا أراد ذلك.
ويعد زكي من أبرز وجوه الكرة المصرية في العقدين
األخيرين وبدأ حياته االحترافية عام  2001مع نادي
المنصورة ثم انتقل إلى إنبي عام  ،2003وبعد سنتين
انتقل للعب في أوروب���ا وتحديدا ً ن��ادي لوكوموتيف
موسكو الروسي ،لكنه لم يستمر طويالً قبل أن يتعاقد مع
الزمالك عام  2006ولعب معه  88مباراة سجل فيها 35
هدفاً.
وأعار الزمالك زكي إلى ويغان أتلتيك اإلنكليزي موسم
 2009 - 2008حيث خاض  32مباراة وسجل  11هدفاً،
ثم انتقل باإلعارة أيضا ً إلى هال سيتي اإلنكليزي ولعب
معه  6مباريات من دون أن يترك بصمة جديدة.
وفي  2012انتقل زكي الملقب بـ«البلدوزر» إلى الدوري
التركي ليلعب مع إيالزيغسبور ،ثم عاد إلى إنبي مجددا ً
وصوال ً إلى السالمية الكويتي في الموسم الماضي ولعب
معه  9مباريات سجل فيها هدفين فقط ،قبل أن يلتحق
بنادي الرجاء البيضاوي المغربي مطلع السنة الحالية،
لكنه لم يكمل المشوار مع وصيف بطل العالم إذ فسخ
العقد بعد  3أشهر فقط ومن دون أن يلعب أي مباراة
رسمية بسبب انزعاج النادي األخضر من سلوكياته
وخضوعه لجراحة من دون إذن ناديه.
وكشف سليمان أن زكي سيصطحب معه مدافع وادي
دجلة محمد جيالني ليكون األجنبي الثاني في الفريق.

باتت قواعد اللعب المالي النظيف كابوسا ً جديدا ً على إدارة
أندية كرة القدم ،فالمغامرات لم تعد ممكنة ،والترميم الكبير
للصفوف لم يعد مسموحا ً به في ظل هذه القواعد الجديدة ،ما
يجعل وظيفة اإلدارة الرياضية أكثر أهمية من ذي قبل.
وتنص قواعد اللعب المالي النظيف على عدم السماح للنادي
باإلنفاق أكثر من دخله ،ويستثنى من اإلنفاق المصاريف التي
تكون على المالعب والبنية التحتية ،في حين يدخل فيها كل
األج��ور س��واء لالعبين أو الموظفين وباقي المصاريف التي
تشمل تشغيل النشاط الكروي ،ويسمح لألندية التي تملكها
جهات خاصة مثل باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد
ومانشستر سيتي وتشيلسي تحقيق خسارة مقدارها 45
مليون يورو في الموسم المشارف على االنطالق ،شرط أن يقوم
مالك النادي بضخ مال يعوض هذه الخسارة مباشرة لخزائن
النادي.
ومن المتوقع أن تغير قواعد اللعب المالي النظيف كثيرا ً في
سوق االنتقاالت على النحو اآلتي:
زي��ادة عدد صفقات اإلع��ارة ،فالفرق التي تملك العبين ال
تريدهم ستحاول إعارتهم للتخفيف من فاتورة أجورها،
والفرق التي ال تريد اإلنفاق كثيرا ً ستذهب لهذا الخيار السنوي
حتى تستطيع تجهيز نفسها بشك ٍل أفضل للتعامل مع هذه
القواعد.
ظهور نظام اإلعارة مع الشراء اإلجباري في نهاية الموسم،
وهذا ما يتوقع أن ينتقل بموجبه آنخيل دي ماريا إلى باريس

واف��ق الجهاز الفني لفريق شباب الغازية بقيادة
حسين حسون الذي تأهل إلى دوري األضواء حديثا ً على
اختبار بعض الالعبين الجدد من بينهم  3من الكاميرون
ومن نيجيريا .وشارك الالعبون الجدد في المباراة الودية
التي أقيمت السبت الماضي أم��ام الصفاء ،وخسرها
الشباب بهدفين نظيفين سجلهما إبراهيم بحسون
والبرازيلي ماركينيوس ،وهي التجربة التي شهدت أيضا ً
إشراك الصفاء بعض الالعبين لالختبار من بينهم ثالثة
برازيليين وآخر غابوني ،كما أشرك محمد حمود وقاسم
ليال المنتظر ضمهما من األنصار ،والعب النجمة السابق
إبراهيم بحسون.
وكشف علي حسون أمين سر نادي شباب الغازية ،أن
المدافع الكاميروني إيشابي ستانلي اقترب من التوقيع
وسيشارك في بطولة كأس التحدي التنشيطية أواخر آب
الحالي في المجموعة الثانية مع اإلخاء األهلي والنبي

شيت الصاعد ب��دوره إلى الدرجة األول��ى هذا الموسم.
وقال حسون إن إدارة النادي تتجه إلى التعاقد مع مدرب
جديد.

نفى الالعب السوري علي غليوم ما يتردد في بعض
المواقع والصحف الرياضية عن تجديد تعاقده مع نادي
شباب الساحل اللبناني.
وقال غليوم في تصريح لموقع «ك��ورة»« :حتى اآلن
هناك مفاوضات مع فرق لبنانية عدة أبرزها من طرابلس
وس�لام زغرتا ،كما يوجد حديث ودي وج��دي مع نادي
شباب الساحل ال��ذي أك��د بأنه متمسك بي بعد موسم
مثالي في الموسم الفائت ،على رغم أنه الموسم األول
لي كمحترف في الدوري اللبناني وأعتقد بأنه لدي كثير
ألقدمه في الموسم المقبل».
وتابع غليوم« :خالل  48ساعة سأحسم قراري النهائي
بالتجديد لشباب الساحل أو خوض تجربة جديدة ،ولكن
بنسب ٍة كبيرة سأجدد تعاقدي خصوصا ً بعد المعاملة
المحترمة من إدارة والعبي وجماهير النادي» .وأضاف:
«ال��دوري اللبناني جيد وقوي وفيه منافسة كبيرة في
القمة والقاع ولكن ينقصه الجمهور الذي يمنح الالعبين
ثقة ومعنويات كبيرة تنعكس في المباراة فيقدم الالعب
المحلي أو المحترف أفضل ما لديه».

يحاول البرتغالي ليوناردو جارديم
م��درب موناكو الجديد بشتى الطرق
المحافظة على نجمه فالكاو.
وأث��ي��رت تكهّنات واس��ع��ة أخ��ي��را ً
حول اقتراب فالكاو بشدة من اللحاق
بمواطنه خاميس رودريغيز إلى نادي
ريال مدريد اإلسباني.
وع���اد ف��ال��ك��او أول م��ن أم���س إل��ى
المالعب بعد غياب أكثر من ستة أشهر
بسبب إصابته في أوتار الركبة خالل
م��ب��اراة لموناكو في ك��أس فرنسا في
كانون الثاني الماضي ،ليشارك في
الدقائق األخيرة من المباراة الودية التي
تعادل فيها فريقه مع فالنسيا اإلسباني
بهدفين لكل فريق على استاد اإلمارات.
ويحرص جارديم ال��ذي فقد جهود
رودري��غ��ي��ز ه���دّاف م��ون��دي��ال البرازيل
لمصلحة ريال مدريد ،على التمسك بخدمات فالكاو ألطول فترة ممكنة ،وخصوصا ً
في الموسم الجديد الذي يسعى الفريق إلى إنهائه في مركز أفضل من المركز
الثاني الذي حصل عليه في الموسم الماضي بفارق تسع نقاط خلف باريس سان
جيرمان البطل.
وقال جارديم اليوم األحد في تصريحات صحافية« :خالل هذه المرحلة فالكاو
العب بفريقنا وهو معنا بنسبة  100في المئة ،لن نسمح له بالرحيل» .وأضاف:
«من المؤسف أ ّننا فقدنا خاميس (رودريغيز) ولكن يمكننا االعتماد على بقاء
فالكاو ،بصرف النظر ع ّما يُقال ،ولك ّنه العبنا».
واختتم مدرب موناكو حديثه بالقول« :إنه في المراحل النهائية من برنامج
التعافي وسيكون معنا هذا الموسم».
وانتقل فالكاو إلى موناكو الصيف الماضي آتيا ً من أتلتيكو مدريد اإلسباني
مقابل  60مليون يورو ،بعقد يمتد حتى .2018

اتحاد «الطاولة» ينعى
الالعبة الدولية نازك �أوهاني�سيان
غيب الموت بطلة لبنان السابقة في ك��رة الطاولة
ن��ازك أوهانيسيان ن��ادر بعد ص��راع مرير مع المرض
في العاصمة البريطانية لندن .وفي سيرتها الرياضية
انضمت الراحلة منذ نعومة أظفارها إلى نادي هومنتمن
وتمرست في رياضة كرة الطاولة على يد أخيها
بيروت،
ّ
بطل لبنان فاهاك أوهانيسيان وعلى يد مدرب المنتخب
اللبناني حينذاك بوغوص أوهانيسيان.
أول��ى مشاركاتها الدولية كانت البطولة العربية
الثانية في القاهرة عام  ،1956ثم البطولة العربية
الثالثة في جونيه  1960حين احتل المنتخب اللبناني
المركز الثاني في الدورتين.
أحرزت بطولة لبنان لفردي السيدات عام  1957ثم
عام  1962فـ 1964و 1970و ،1974ولم تخسر اللقب إال
مرة واحدة عام  1967أمام ملكة شقير العبة نادي األدب
والرياضة كفرشيما .وقد حافظت على مركزها األول لمدة
 30عاما ً حين احتلت المركز األول عام  1987في دورة
التصنيف التي أقامها االتحاد ،وقد وضعت طابعها على
اللعبة طيلة هذه الفترة متميزة بحائط الصد الذي ال
يقهر وقوة األعصاب واألخالق العالية.
كذلك أحرزت بطولة فرق السيدات مع فريق هومنتمن
بيروت في  1970و 1974إضاف ًة إلى العديد من األلقاب
في الزوجي للسيدات والمختلط .وشاركت في بعثات
عديدة إلى بطوالت العالم وآسيا والمتوسط.

ريال مدريد ي�سقط �أمام ال�شياطين الحمر

جارديم ي�صارع طموحات مدريد
�أم ًال في تروي�ض «ال ّنمر»

السوري غليوم :خالل  48ساعة
سأتخذ قراري

شباب الغازية يقترب من ضم
المدافع الكاميروني ستانلي

سان جيرمان ،فالطريقة المتوقعة بأن سان جيرمان سيدفع
 10مليون يورو فقط مقابل آنخيل هذا الموسم ،على أن يحمل
باقي المبلغ على فاتورة مصاريف النادي في الموسم المقبل.
زيادة عدد الصفقات التي تباع بالتقسيط ،يوفنتوس اشترى
موراتا بهذا النظام بحيث سيدفع مبلغ  20مليون يورو على 3
مواسم ،وبالتالي يضاف إلى فاتورة التكاليف الثلث كل موسم
فقط ،وكذلك فعل برشلونة مع جيريمي ماثيو ،هذا النظام كان
موجودا ً في الماضي لكن عدد الصفقات بهذا الشكل سيزداد.
توقف تضخم أجور الالعبين وقيم االنتقال ،فحتى ليونيل
ميسي احتاج وقتا ً للحصول على عقده الجديد ،ومن الواضح
أن أعلى نا ٍد في العالم دخالً وهو ريال مدريد مهتم جدا ً بهذه
الناحية إذ أن العديد من العبيه يحصلون على أجور أقل من 3
مليون يورو ،في حين يرفض منح دي ماريا وسامي خضيرة
عقودا ً محسنة.
زيادة أفكار التعاقدات المجانية مع نجوم ،فالنجم سيعاني
م��ع الفريق ال��ذي يلعب فيه ك��ي يحصل على أج�� ٍر أفضل،
وبالتالي سيكون أفضل خيار له انتظار نهاية عقده ومن ثم
الضغط للحصول على عقد أفضل من نا ٍد آخر مستغالً انتقاله
مجاناً ،فبدال ً من دفع ناديه الجديد لقيمة الصفقة سيعطيه
أجرا ً أفضل.
توقف ظاهرة النجم االحتياطي ،في الماضي كان الحديث
عن االحتياط القوي والفريق الذي يملك فريقين ،ولكن وجود
نجم على دك��ة االحتياط يعني حصوله على أج � ٍر مرتفع،

هي متزوجة من شهاب ن��ادر ولهما ثالثة أوالد وقد
ثابرت على اللعب بدعم من زوجها فوفقت بين حياتها
العائلية واللعبة التي أحبتها.

ما ينعكس على شكل فاتورة تكاليف مرتفعة تعيق خطط
الفريق في شراء الالعبين .سيكون هناك توجه أكثر لجعل
الفريق األساسي من النجوم وأصحاب الجودة ويتم تطعيم
دكة البدالء بالعبين شباب أكثر ألن أجورهم أقل ،وفي دعم
االحتياط بالشباب استثمار أيضا ً ألن هذا يعني إمكان بيعهم
مستقبالً بأسعار أعلى.
توقف ظاهرة التسوق في الميركاتو ،لن يعود أبدا ً ما جرى
في الماضي مع مانشستر سيتي وتشيلسي وسان جيرمان
بقدوم مالك جديد يعمل على ش��راء ع��دد كبير من الالعبين
وكأنه يتسوق في مركز تجاري ،وعلى رغم أن التجارب الثالث
أتت بنتائج رياضية قوية على المدى الطويل لكنها لم تعد
مسموحة.
انخفاض نسبي لسلطة المدربين في سوق االنتقاالت ،وكان
أول بوادرها رحيل أنتونيو كونتي عن يوفنتوس لعدم تقبله
هذه الفكرة .اآلن بات المختصون الماليون لهم كلمة قوية في كل
صفقة ،هم يقدرون دخل النادي ،وعلى هذا األساس سيقولون
رأيهم بأي صفقة من حيث قيمتها ومعدل دخلها المتوقع،
إضاف ًة إلى قائمة األجور وقائمة الالعبين الذين ينبغي رحيلهم.
مع هذا القانون سيدخل أكثر من رأي بخصوص قرارات سوق
االنتقاالت لالعبين القادمين والراحلين وليس فقط الرياضية،
مورينيو على سبيل المثال اعترف أن بيع لوكاكو كان أحد
أسبابه قواعد اللعب المالي النظيف ،في حين أن أنشيلوتي
يريد بقاء دي ماريا لكن رحيله واجبا ً مالياً.

العزم الريا�ضي يك ّرم مديري
الثانويات الر�سمية في طرابل�س
قام وفد من قطاع العزم الرياضي في جمعية العزم والسعادة االجتماعية
برئاسة مدير القطاع األستاذ ظافر كبارة بزيارة مديري الثانويات الرسمية
في طرابلس ٬إذ جرى تسليمهم دروعا ً تكريمية تقديرا ً لجهودهم المثمرة في دعم
األنشطة الرياضية خالل العام الدراسي الفائت .2014 – 2013
وتسلم مديرو الثانويات الكؤوس التي حصل عليها طالبهم في مشروع التلميذ
الرياضي المميز  2في لعبتي كرة القدم وكرة السلة عن فئتي الذكور واإلناث.
فكانت مناسبة لمناقشة أهمية هذا المشروع ومردوده اإليجابي على حياة
الطالب على الصعد الرياضية واالجتماعية ،إلى جانب الرسالة التربوية التي
يقوم بها المعلمون والمعلمات في الثانويات الرسمية في مدينة طرابلس.
وأكد الجميع استمرارية المشاريع الرياضية في الصروح التربوية كا ّفة
التي تمت زيارتها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ومديرية التعليم
الثانوي في لبنان والمنطقة التربوية في الشمال ٬على أن يبقى التواصل الرياضي
مستمرا ً لما في ذلك من حرص على مصلحة الطالب في ظل الظروف الصعبة التي
نمر بها في البالد.

ت��ع � ّرض ري���ال م��دري��د اإلسباني
للهزيمة الثالثة على ال��ت��وال��ي في
بطولة ال��ك��أس الدولية ال��ودي��ة في
كرة القدم المقامة حاليا ً في الواليات
المتحدة األميركية.
وس��ق��ط الملكي أم���ام مانشستر
ي��ون��اي��ت��د اإلن��ك��ل��ي��زي ( )3-1في
ال��م��ب��اراة ال��ت��ي ج��رت بينهما أمس
على ملعب «ميشيغن» ،وذلك ضمن
استعداداتهما للموسم الكروي الجديد
(.)2015-2014
وسجل ثالثية الشياطين الحمر
كل من آشلي يونغ هدفين في الدقيقة
( 21و ،)37والمهاجم المكسيكي
خافيير هرنانديو «تشيتشاريتو»
في الدقيقة  .80بينما سجل الوايلزي
غاريث بايل هدف الميرينغي اليتيم
في الدقيقة  27من ضربة جزاء.
وفتحت الصحافة اإلسبانية النار
على إي��ك��ر ك��اس��ي��اس ح��ام��ي عرين
الملكي بسبب المستوى الهزيل الذي
ظهر به ،كونه يتحمل المسؤولية في
دخ��ول ه��دف على األق��ل في مرماه،
وشككت في إمكاناته من التخلص من
شبح الخطأ القاتل الذي ارتكبه في
نهائي دوري أبطال أوروب��ا ،وأخرى
في نهائيات كأس العالم  2014في
البرازيل.
بينما ش��ه��دت ال��دق��ي��ق��ة  74من
زمن اللقاء دخ��ول نجم ري��ال مدريد
ال��ب��رت��غ��ال��ي كريستيانو رون��ال��دو
الع��ب الشياطين الحمر سابقا ً إلى
أرض الملعب ،على رغم أن اإليطالي
كارلو أنشيلوتي أكد قبل المباراة أن
«ص��اروخ م��ادي��را» لن يلعب بسبب
إصابة في ركبته اليسرى.
وك��ان ال��ري��ال قد خسر في اللقاء
األول الذي أقيم في  27تموز الماضي
أم��ام إنتر ميالن بركالت الترجيح،
وبعدها بثالثة أي���ام أم���ام الفريق
اإليطالي اآلخ��ر روم��ا بهدف قائده
المخضرم فرانشيسكو توتي.

وسيلعب مانشستر يونايتد الذي
تصدر قائمة المجموعة األولى برصيد
 8نقاط ،في المباراة النهائية للبطولة
ضد ليفربول بطل المجموعة الثانية.

ليفربول
يهزم ميالن بثنائية

فاز فريق ليفربول اإلنكليزي على
ميالن اإليطالي ،في المباراة التي
جمعتهما أمس ،ضمن مسابقة الكأس
الدولية الودية لألبطال.
وسجل الوايلزي جو آلين الهدف
األول للريدز في الدقيقة  .17بينما
تكفل زم��ي��ل��ه اإلس��ب��ان��ي خسيوس
فيرنانديز «سوسو» بتسجيل الهدف
الثاني في الدقيقة األخيرة من زمن
اللقاء .بينما أه��در مهاجم ليفربول
الجديد ريكي المبيرت ضربة جزاء
في الدقيقة  28من زمن الشوط.

تعادل برشلونة اإلسباني
ونيس الفرنسي

تعادل برشلونة اإلسباني ومضيفه
نيس الفرنسي  1-1ف��ي المباراة

الودية التي أقيمت بينهما مساء أول
من أمس استعدادا ً للموسم المقبل.
وب��دأ ال��م��درب الجديد للكتالوني
لويس إنريكي اللقاء بإشراك الحارس
األلماني مارك-أندريه تير ستيغن
اآلتي من بوروسيا مونشنغالدباخ،
والفرنسي جيريمي ماتيو اآلتي من
فالنسيا ،فيما دخل الوافد الجديد من
إشبيلية الكرواتي ايفان راكيتيتش
في الشوط الثاني.
ووج���د برشلونة ال���ذي يخوض
مباراته الودية الثالثة األربعاء المقبل
ضد نابولي اإليطالي نفسه ،متخلفا ً
في الدقيقة  21من ركلة جزاء نفذها
األرجنتيني داري��و سفيتانيتش بعد
أن انتزعها بنفسه من جيرار بيكيه.
وانتظر النادي الكاتالوني حتى
الدقيقة  68ل��ي��درك ال��ت��ع��ادل عبر
تشافي الذي دخل في بداية الشوط
الثاني ،وجاء الهدف من ركلة جزاء
إث��ر خطأ م��ن روم���ان جينيفوا على
المهاجم الشاب المغربي األصل منير
الحدادي ( 18سنة).
وك��ان برشلونة ف��از في مباراته
التحضيرية األولى على هويلفا .0-1

خ�سارة لبنان �أمام العراق في �سلة غرب �آ�سيا
خسر منتخب لبنان لكرة السلة للذكور (فئة  15سنة وما
دون) ،بصعوبة وبفارق نقطة واحدة ،أمام نظيره العراقي
( ،)74 73-في مباراته الثانية أول من أمس ضمن بطولة
غرب آسيا التي تقام في العاصمة اإليرانية طهران.
وبعدما كان لبنان متأخرا ً بفارق  13نقطة ()63 50-

مع انتهاء الربع الثالث ،نجح أبناء وطن األرز في تضييق
الفارق ليخسروا في نهاية اللقاء بفارق نقطة واحدة.
ويلعب المنتخب اللبناني ضد األردن االثنين وضد
بفارق كبير
إيران الثالثاء .وكان لبنان قد فاز على سورية
ٍ
في مباراته األولى.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1فنان إيطالي راحل أنجز قبة القديس بطرس وبنى
ساحتها
2 .2قصر ،غزال ،طاف بالليل يحرس الناس
3 .3أغيّره ،عملة عربية
4 .4جزيرة أندونيسية شرق جاوه ،أخذ بالثأر
5 .5دولة أوروبية ،مدينة مصرية
6 .6طري الملمس والحركة ،جمهورية على البلطيق
7 .7مدينة أردنية ،أنشأني
8 .8حسن المظهر ،ليل (باألجنبية) ،أعلى قمة باألردن
9 .9متشابهان ،أرتدي ،يطلب فعل األمر
1010حاكم ،يرقد
1111وبّخ ،تقال قبل األغاني الشعبية ،أجيبي النداء
1212مدينة فرنسية ،بركان مشتعل في الفيليبين

1 .1أهم مدن جزر كناريا ،للتعريف
2 .2نعم (باألجنبية) ،نبات ذو رائحة عطرة يدخل في
صناعة المشروبات والحلويات
3 .3مدينة باكستانية ،أدوات حادة تستعمل للحياكة
4 .4مرفأ في نيوزيلندا ،الذي يبيع البقالة
5 .5موصل الذراع بالكف ،قرأ ،عاصمة أميركية
6 .6لسعت ،صاح التيس ،ضعف
7 .7إحسانه ،إسم يطلق على قارتين معا ً
8 .8سقي ،من مؤلفات األدي��ب اللبناني الراحل جبران،
نجمع عن األرض
9 .9ند ّرب ،يجيئا
1010يقطعان ،رجائي
1111نقتص من الشخص ،يصلح البناء ،ولد الناقة
1212يناوالن باليد ،مرفأ تركي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،295317856 ،157698342
،742839561 ،386542197
،931756284 ،865421739
،619285473 ،573164928
428973615

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1غينيا ب��ي��س��او  ) 2واد
مدني ،نادم  ) 3يل ،اني ،ياسرا 4
) همبابا ،تبر  ) 5نام ،رنمناه ) 6
اجاله ،بس ،الف  ) 7بال ،ناول،

وا  ) 8اري��ان��ا ،نادمت  ) 9كنار،
مي ،صا  ) 10ال ،دير القمر ) 11
نهبنا ،تما ،ين  ) 12امل ،نايت،
انت.
عموديا:
 ) 1غويانا ،اكلنا  ) 2ي��ال،

اجبرناهم  ) 3ند ،هماليا ،بل ) 4
يمام ،االردن  ) 5ادنبره ،يان ) 6
بنيان ،نامر  ) 7ي ي ،بمبا ،ياتي
 ) 8يانسون ،لمت  ) 9انا ،الصقا
 ) 10واستها ،دام  ) 11درب،
لوم ،رين  ) 12امارافاتي ،نت.

 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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Sex Tape
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم � �ي� ��دي ب��ط��ول��ة
كاميرون دياز من اخراج جاك
ك� ��اس� ��دان .م� ��دة ال� �ع ��رض 94
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،اب��راج ،سينما
سيتي ،غاالكسي).
Tammy
فيلم كوميدي بطولة ميليسا
م���اك ك��ارث��ي م��ن اخ � ��راج بين
ف ��ال� �ك ��ون .م� ��دة ال� �ع���رض 96
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).
Step Up All In
فيلم درام��ا بطولة اليسون
س��ت��ون��ر م� ��ن اخ � � ��راج ت��ري��ش
سيي .مدة العرض  112دقيقة.
( ،ABCكونكورد ،ابراج ،الس
ساليناس ،سيتي كومبلكس).
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جوازة ميري
فيلم كوميدي بطولة ياسمين
م��ن اخ��راج وائ��ل اح�س��ان .مدة
العرض  100دقيقة،ABC( .
ك��ون��ك��ورد ،الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،غاالكسي،
فوكس).
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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).

