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كرة القدم اللبنانية تخ�سر نور الجمل

فوز بنك بيروت والميادين والجي�ش في «الفوت�سال»

{ أكدت اللجنة التأديبية التابعة لالتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) أمس عقوبة اإليقاف للمباريات الثمان المتبقية لمهاجم
أوروغ���واي لويس سواريز من أص��ل تسعة .وطبق سواريز
عقوبة اإليقاف في مباراة واح��دة حينما كان ال يزال منتخب
بالده في المونديال وتحديدا ً في مباراة أوروغواي وكولومبيا.
وتتضمن العقوبة ش ّقا ً آخر وهو عدم االشتراك في أي نشاط
رياضي مرتبط بكرة القدم لمدة أربعة أشهر.

خ��س��رت ك���رة ال��ق��دم اللبنانية
العب وسط األنصار الدولي السابق
والمقدم في الجيش اللبناني نور
الجمل ،الذي استشهد أول من أمس
األحد أثناء المواجهات مع مسلحين
في محيط بلدة عرسال.
ونعى نادي األنصار ،بطل لبنان
بين  1988و« 1999أح���د أبنائه
ال��ذي��ن يفتخر بأنه ارت���دى قميص
النادي ،العقيد نور الجمل (رقي إلى
الرتبة األعلى بعد االستشهاد)».
وش��يّ��ع ال��ش��ه��ي��د أم���س وأقيمت
ال��ص�لاة ع��ل��ى جثمانه ف��ي جامع
الخاشقجي عند صالة الظهر.
ال��ج��م��ل م��ن م��وال��ي��د  1966في
بيروت متأهل وله ثالثة أوالد ،تطوع
في الجيش بصفة تلميذ ضابط عام
 ،1990وت���درج ف��ي الترقية حتى
أصبح مقدما ً اعتبارا ً من مطلع عام
.2012
وبدا جمال طه قائد منتخب لبنان
واألنصار السابق متأثرا ً لرحيل زميله
الجمل فقال في تصريح أمس «كان

نور إنسانا ً متواضعا ً وخلوقاً ،تحبه
عندما تتع ّرف إليه وهو متعلق كثيرا ً
بعائلته .يصعب علينا أن يرحل بهذه
الطريقة».
وعن الجمل العب الوسط المدافع،
ق���ال ط��ه ق��ب��ل ال��ت��ش��ي��ي��ع« :ك��ان��ت
تسديداته بقدمه اليسرى صاروخية
من خارج المنطقة .كان قويا ً بدنيا ً
ومراوغا ً جيدا ً وتميّز بكراته الرأسية.
ه��ن��اك ح��ال��ة م��ن ال��ذه��ول هنا قبل
تشييعه».
أما بالل فراج مدير األنصار السابق
ف��ق��ال« :أع����رف ن���ور م��ن��ذ منتصف
ثمانينيات القرن الماضي ،عندما
كان العب كرة قدم في النادي وأنا

{ توعد الهولندي لويس فان غال مدير مانشستر يونايتد
باالستغناء عن مجموعة من العبيه فور العودة من الجولة
األميركية التحضيرية للموسم الجديد.
وق��ال المخضرم لويس بأنه بات يعرف من يريد تحديدا ً
للموسم المقبل بعد هذه الجولة ،مؤكدا ً أن هناك مجموعة
فريق كبير مثل مانشستر
من الالعبين ال تستحق الوجود في
ٍ
يونايتد.
ولم يفصح فان غال عن أسماء مفضالً أن يوجه كالمه لالعبين
شخصياً ،وقال« :اآلن اتضحت الصورة أكثر ،فور عودتنا من
الواليات المتحدة األميركية سأخبر بعض الالعبين بأنهم
غير مرغوب فيهم ولن يجدوا فرصة للعب في الموسم المقبل،
وسيكون لهم الخيار البقاء خارج التشكيلة أو الرحيل ،سيكون
األمر بيني وبينهم فقط وليس لإلعالم».

في رياضة ألعاب القوى .كان مثال
الالعب الخلوق والمتواضع».
ورأى ال��م��د ّرب السابق محمود
برجاوي (أبو طالب) أن الجمل كان
«الع���ب وس��ط ي��رض��ى بلعب أدوار
ع��دة لمصلحة ال��ف��ري��ق ،وم��ن دون
مقابل ألنه تربّى في نادي األنصار،
وقد جال معه في مناسبات محلية
وخارجية عدة».
ورأى الصحافي علي حميدي
صقر أن «الجمل كانت له بصمته في
المباراة األهم في ال��دوري اللبناني
بين النجمة واألنصار ،فبعد غياب
دام  15سنة و 66يوما ً بسبب الحرب،
التقى الفريقان في النسخة الثالثين
من ال��دوري على ملعب النجمة في
المباراة في موسم ،1990-1989
وافتتح التسجيل في الدقيقة 28
قبل أن يضيف علي قبيسي الثاني
لتنتهي المباراة  2-صفر لمصلحة
األنصار».

{ أكدت الصحف الصادرة أمس أن نادي برشلونة اإلسباني
سيعلن نهاية سوق انتقاالته لهذا الصيف بعد إتمام صفقة
جديدة كبرى األسبوع المقبل .وبحسب ما نشرت صحيفة
«سبورت» الكتالونية فإن برشلونة توصل أخيرا ً إلى اتفاق
مع نادي فيورينتينا بشأن انتقال النجم الكولومبي ،كوادرادو
بصفقة تصل قيمتها إلى  35مليون يورو إضاف ًة إلى متفرقات
تصل إلى أكثر من  10ماليين يورو.
وأكدت الصحيفة أن النادي سيعلن أيضا ً بيع ظهيره األيمن
دانييل آلفيش األسبوع المقبل ربما إلى نادي ليفربول بصفقة
تتراوح قيمتها بين  25إلى  30مليون يورو.
{ رشح األسطورة األلماني فرانز بيكنباور مواطنه باستيان
شفاينشتايغر العب خط وسط بايرن ميونيخ ليكون القائد
الجديد للمنتخب األلماني خلفا ً لزميله فيليب الم الذي أعلن
أخيرا ً اعتزاله اللعب الدولي بعد الفوز مع الفريق بلقب كأس
العالم البرازيلي.
وقال بيكنباور« :بالنسبة إلي ،شفاينشتايغر هو الخليفة
المنطقي لفيليب الم .إنه أنموذج للقائد .حظي باحترا ٍم هائل
ألدائه الراقي في نهائي كأس العالم».
وأضاف بيكنباور أنه يرى في ماتس هاملز العب بوروسيا
دورتموند الخيار األمثل ليكون القائد البديل من شفاينشتايغر
(في حالة غياب شفاينشتايغر عن أي مباراة) ،أكثر من حارس
المرمى مانويل نوير».

وي�ضم �صالح
«النبي �شيت» يع�سكر في م�صر
ّ
يواصل نادي «النبي شيت» الصاعد حديثا ً إلى دوري
األضواء استعداداته للموسم الجديد ،بالتزامن مع إنجاز
إدارته لمجموعة من التعاقدات الالفتة مع العبين محليين
وأجانب.
ويستعد الفريق الذي يشرف عليه مدرب النجمة السابق
موسى حجيج ،للسفر اليوم إل��ى مصر إلقامة معسكر
إعدادي ،قبل المشاركة في كأس التحدي التي يخوضها
الفريق في المجموعة الثانية مع الشباب الغازية واإلخاء
األهلي عاليه.
من جهة ثانية ،أنهت إدارة ال��ن��ادي ملف الالعبين
األجانب بتعاقدها مع السوري خالد صالح الذي يشغل
مركز خط الوسط ،حيث وقع أمس رسميا ً على كشوف
النادي في اتحاد كرة القدم.
ولعب صالح في الموسم الماضي مع المبرة خالل
اإلياب حيث قدم مستوى مميزاً ،ما جعله محط أنظار إدارة
النادي البقاعي والمدرب حجيج .وفي الفترة الماضية
انخرط في تدريبات «النبي شيت» لينال إعجاب الجهاز
الفني قبل أن يوقع رسميا ً مع الفريق ويدافع عن ألوانه في
الموسم المقبل ،وبذلك ينضم إلى السنغالي شيخ ديوف
والمصري إسالم مصبح.

القصعة والنابلسي
من االجتماعي إلى طرابلس
وق��ع الالعبان مصطفى القصعة وهشام النابلسي
أمس على كشوف نادي طرابلس في مقر االتحاد اللبناني
لكرة القدم .ويأتي ضم القصعة والنابلسي من صفوف
االجتماعي الذي هبط إلى الدرجة الثانية نهاية الموسم
ال��م��اض��ي ،ف��ي إط���ار تعزيز ص��ف��وف طرابلس الطامح
للمنافسة على لقب ال��دوري اللبناني الموسم المقبل،
بحسب ما صرح رئيسه وليد قمر الدين لـ«كورة» إذ كشف
أيضا ً عن ضم الالعبين.
ويلعب النابلسي ( 23سنة) في خط الوسط ،بينما
سيشغل القصعة ( 30سنة) مركز المهاجم في صفوف
طرابلس ،الذي خسر جهود مهاجمه المميز السوري عبد
الرحمن عكاري ،المنتقل إلى فريق الصفاء.
وسيكون أول استحقاق لالعبين الجدد عندما يشاركون
فريقهم في كأس النخبة التنشيطية منتصف آب الحالي،
إذ يلعب الفريق الشمالي في المجموعة الثانية مع العهد
والسالم بطل الكأس.

{ أكد ريال مدريد اإلسباني ،بطل دوري أبطال أوروبا ،ضم
حارس ليفانتي ونجم المنتخب الكوستاريكي في مونديال
البرازيل كيلور نافاس ،لستة مواسم.
وجاء في بيان للنادي الملكي« :توصل ريال مدريد وليفانتي
إلى اتفاق حول انتقال الحارس كيلور نافاس الذي سيوقع
على عقد لمدة  6سنوات» ،من دون الكشف عن القيمة المالية
للصفقة .وأشار ريال مدريد إلى أن نافاس ،أحد أبرز حراس
البرازيل  ،2014سيقدم رسميا ً اليوم في ملعبه سانتياغو
برنابيو بعد اجتيازه الفحص الطبي .وسيتنافس نافاس
الذي أمضى موسمين مع ليفانتي ،مع إيكر كاسياس الذي عاد
أساسيا ً بعد أن ساهم في إحراز اللقب العاشر في دوري أبطال
أوروبا ،إذ من المتوقع رحيل دييغو لوبيز الذي لعب أساسيا ً
في الدوري وحل فريقه في المركز الثالث خلف أتلتيكو مدريد
وبرشلونة.
{ تعاقد الفجيرة الصاعد حديثا ً إلى دوري الدرجة األولى
في اإلم��ارات مع المدافع الدولي الجزائري مجيد بوقرة لمدة
موس ٍم واحد من دون اإلعالن عن القيمة المالية للصفقة.
وسيكون بوقرة البالغ من العمر  31سنة ،الذي شارك أخيرا ً
مع منتخب الجزائر في كأس العالم البرازيل ،األجنبي الثالث
في صفوف الفجيرة بعد اللبناني حسن معتوق واإليفواري أبو
بكر سانغو.
ويملك بوقرة خبرة واسعة من خ�لال األن��دي��ة التي لعب
لها في مسيرته االحترافية وهي غانغان الفرنسي (2002-
 )2006وشيفليد ونزداي ( )2007-2006وتشارلتون أتلتيك
( )2008-2007ولخويا القطري (.)2014 2011-

فوز لبنان على الأردن في «�سلة» غرب �آ�سيا
ح�� ّق��ق منتخب ل��ب��ن��ان ل��ل��ذك��ور
( 15سنة وما دون) في كرة السلة
ف��وزه الثاني في بطولة غرب آسيا
الخامسة التي تقام في العاصمة
اإليرانية طهران .وجاء فوز منتخب
األرز على نظيره األردن����ي بفارق
 12نقطة وبنتيجة ( )72-84في
المباراة التي أجريت بعد ظهر أمس.

وجاءت نتيجة األرباع كاآلتي-30( :
.)72-84()50-68()31-45()22
وسيخوض منتخب لبنان مباراته
األخيرة ضد منتخب إي��ران صاحب
ال��ض��ي��اف��ة ع��ن��د ال��س��اع��ة ال��راب��ع��ة
والنصف من بعد ظهر اليوم.
وف��ي ات��ص��ال هاتفي م��ع رئيس
البعثة اللبنانية ه���ادي غ��م��راوي

أوض���ح أن ال�لاع��ب��ي��ن اللبنانيين
خاضوا مباراة كبيرة وكانوا على قدر
المسؤولية ولعبوا بطريقة جماعية
واستحقوا الفوز ،وأمل غمراوي الفوز
اليوم ضد إيران.
وكان لبنان فاز في مباراته األولى
بفارق كبير وخسر أمام
على سورية
ٍ
العراق بفارق نقطة واحدة.

استهلت ال��ف��رق المرشحة للعب
األدوار األولى مشوار الدوري اللبناني
ل��ك��رة ال��ق��دم ل��ل��ص��االت ب��ان��ت��ص��اراتٍ
متوقعة ،وذلك في المرحلة االفتتاحية
من البطولة.
وك��ان بنك بيروت حامل اللقب قد
افتتح المرحلة بتغلبه على الجامعة
األميركية للعلوم والتكنولوجيا ،2-4
في المباراة التي أجريت بينهما على
ملعب مجمع ال��رئ��ي��س إم��ي��ل لحود
الرياضي.
بنك بيروت ال��ذي غ��اب عنه نجمه
الدولي أحمد خير الدين بسبب ابتعاده
عن غالبية الحصص التدريبية خالل
�اب خاصة،
األس��ب��وع الماضي ألس��ب� ٍ
والع��ب��ه األج��ن��ب��ي ال��ج��دي��د ال��ك��روات��ي
فالدان فيسيتش لإلصابة ،وجد نفسه
أمام خص ٍم عنيد برز لديه الوافد الجديد
سامر جدعون والعائد إل��ى صفوفه
عباس فضل الله ،إضافة إل��ى جواد
قصير .وم��ا لبث ت��ق�دّم بطل الموسم
الماضي بهدف علي طنيش «سيسي»،
حتى ع���ادل علي ال��زي��ن لألميركية،
قبل أن ينجح علي الحمصي وياسر
سلمان في منح األول التقدّم ،وي��ر ّد
قصير بهدف تقليص ال��ف��ارق .إال أن
ٍ
بهدف سجله
بنك بيروت ضمن الفوز
ح���ارس م��رم��اه الجديد محمد زري��ق
مستغالً اعتماد رج��ال ال��م��درب زياد
سعادة خطة الـ»باور بالير» ،ليرسل
الكرة إلى المرمى الخالي.
وف� ّ
��ك ال��م��ي��ادي��ن ع��ق��دة الشويفات

ليتغلّب عليه  1-4في اللقاء الذي جمع
بينهما على ملعب مجمع الرئيس إميل
لحود الرياضي.
وكان الشويفات قد أجبر الميادين
ع��ل��ى ال��ت��ع��ادل م��ع��ه ،ف���ي مستهل
مشوارهما ضمن ال��دورة التي نظمها
األخير خالل شهر رمضان المبارك ،ثم
فاز عليه في النهائي بركالت الترجيح.
إال أن خبرة العبي الوافد الجديد إلى
ال��درج��ة األول��ى حسمت األم���ور ،على
رغ��م صعوبة المواجهة أم��ام خص ٍم
صعب يلعب ب���روح قتالية عالية،
إذ شهد ال��ش��وط األول ه��دف �ا ً سجله
كابتن الميادين ومنتخب لبنان قاسم
قوصان ،ر ّد عليه حسن ترمس بهدف
ال��ت��ع��ادل ،بينما أه��در كريم أب��و زيد
ركلة ج��زاء للميادين من مسافة 10

أمتار بعد تراكم األخطاء الخمسة على
الشويفات.
وان��ت��ظ��ر ال��م��ي��ادي��ن حتى النصف
الثاني م��ن ال��ش��وط الثاني ليخطف
النقاط الثالث ،بثالثة أه��داف تناوب
على تسجيلها حسن توبة والفلسطيني
مصطفى حالق في مناسبتين.
واستغل الجيش اللبناني الوضع
الصعب الذي يم ّر به جامعة القديس
ي��وس��ف ال����ذي ع��ص��ف��ت اإلص���اب���ات
بصفوفه قبل انطالق الموسم ،فحقق
فوزا ً عريضا ً عليه  ،1-6مؤكدا ً حضوره
الجيّد للمنافسة على اللقب ،وهو الذي
يض ّم في صفوفه عناصر مميزة.
سجل للفائز محمد عثمان وحسين
نجم ومحمد أبو زيد ( )3وأحمد زريق،
وللخاسر جاد خيرالله.

ر�ؤية �شاملة للأزمة التي تعانيها ال�سلة

قان�صوه :م�شروع � 3أجانب يرفع م�ستوى البطولة
عرض رئيس نادي هوبس الرياضي جاسم قانصوه
رؤيته الشاملة لألزمة التي تعاني منها لعبة كرة السلة،
وأكد تأييده مشروع وجود  3العبين أجانب على أرض
الملعب في بطولة نوادي الدرجة األولى للرجال ،والعب
أجنبي في بطولة نوادي الدرجة الثانية للرجال.
وجدد قانصوه دعمه المطلق للمنتخب الوطني ووقوفه
إل��ى جانب مطالب الالعبين المحقة ،وح ّمل مسؤولية
ما آلت إليه األمور في أجور وعقود الالعبين إلى إدارات
النوادي من جهة واللجان اإلدارية لالتحادات المتعاقبة
التي لم تسع إليجاد أرضية متينة وصلبة للعبة.
كالم قانصوه جاء خالل المؤتمر الصحافي الذي عقده
في مقر النادي في الحازمية ،واستهله بالنشيد الوطني،
ثم بالوقوف دقيقة صمت حدادا ً على أرواح شهداء الجيش
اللبناني .داعيا ً إلى معالجة مشاكل اللعبة بطريقة سليمة
وعلى أسس متينة ،وقال« :غالبا ً ما تكون األبعاد في األفكار
المطروحة لمعالجة المشاكل سليمة لكن التطبيق خاطئ،
مثل الئحة النخبة ولجنة إدارة البطولة وغيرها».
دق قانصوه ناقوس الخطر من عدم وجود أموال في
سوق كرة السلة مثل السنوات السابقة ،قائالً« :على رغم
أن المنافسة في الموسم الماضي بلغت ذروتها وموازنات
ّ
تخطت المعقول لم تستكمل البطولة في أجواء
النوادي

طبيعية وختامها لم يكن صحياً ،إذن هناك مشكلة في
البنيان األساسي تجب معالجتها بطريقة شاملة وليس
بعالجات موضوعية ينتهي مفعولها في منتصف الموسم.
صحيح أن بطولة الدرجة األولى للرجال أصبحت أكبر من
الجميع لكنها كبرت بشك ٍل خاطئ ولم يعد أحد قادر على
السيطرة عليها».
قانصوه دعا إلى أرضية صحيحة في بطوالت الدرجات
األولى والثانية والثالثة والرابعة والفئات العمرية حتى
نتجنب ما تعرض له منتخب الفئات العمرية أمام منتخب
إسبانيا ،وتساءل عن السبب وراء عدم مشاركة الالعبين
الناشئين في المنتخب في أي مباراة .نافيا ً أن يكون طرحه
يخدم نادي هوبس قائالً 90« :في المئة فريقنا لن يشارك
في بطولة الدرجة األولى في الموسم المقبل ،لكن هذا ال
يعني أننا ال نؤيد مشروع  3العبين أجانب الذي اعتبره ال
يضر بالمنتخب ويرفع المستوى الفني».
ِ
ينف تضرر ال��ن��ادي الرياضي من
رئيس هوبس لم
المشروع الرتباطه بعقود طويلة مع العبين محليين ،وقال
في هذا الصدد« :أتفهم موقف النادي الرياضي لكن أنا ضد
أن يجلس الالعب على مقاعد االحتياط وال يلعب» ،واعتبر
أنه من المستحيل ضبط اإلنفاق مع عدم وجود قانون
يشرع االحتراف ويضع ضوابط وعقوبات للمخالفين.

فالكاو ي�سجل �أول �أهدافه ولقب ا�ستاد الإمارات لفالن�سيا
سجل المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو غارسيا أول
أهدافه بعد  7أشهر من ابتعاده من المالعب أواخ��ر كانون
الثاني وساهم في فوز فريقه موناكو على آرسنال  0-1في
لندن في الجولة الثانية األخيرة من مسابقة كأس استاد
اإلمارات.
من جانبه ،أحرز فالنسيا اإلسباني اللقب بفوزه على بنفيكا
بطل البرتغال  1-3بعد أن أسفرت الجولة األولى عن تعادله
مع الفريق الفرنسي  ،2-2وفوز صاحب الملعب على الفريق
البرتغالي .1-5
وكان فالكاو ( 28سنة) تعرض لقطع في أربطة ركبته
في المباراة ضد فريق شاسيالي الهاوي ضمن مسابقة كأس
فرنسا حيث سجل هدفه األخير ،وغاب عن نهائيات البرازيل
 2014الذي وصلت بالده فيها إلى ربع النهائي.
ولعب فالكاو في اللقاء مع آرسنال حيث نزل في الدقيقة
 72بديالً من البلغاري ديميتار برباتوف.
في المباراة األولى أمس ،كان فالكاو بطل فوز موناكو عندما
تابع برأسه كرة رفعها الدولي البرتغالي غواو موتينيو من

ركلة حرة (.)37
واختبر الفرنسي آرسين فينغر مدرب آرسنال منذ بداية
المباراة المنتقلين حديثا ً وهم المهاجم التشيلي ألكسيس
سانشيز اآلتي من برشلونة اإلسباني ،والمدافعان الفرنسي
ماتيو ديبوشي (نيوكاسل) واإلنكليزي كالوم تشامبرز
(ساوثمبتون).
وسيلتقي آرسنال األسبوع المقبل مع مانشستر سيتي
بطل الدوري في مباراة الدرع الخيرية ،قبل أن يستقبل في
 16الحالي كريستال باالس في المرحلة األولى من الدوري
الممتاز حيث سيبدأ رحلة البحث عن أفضل من المركز الرابع
الذي أنهى به الموسم الماضي.
وفي المباراة الثانية ،تقدم بنفيكا بواسطة البرازيلي
مارينيو ديرلي المنتقل إليه حديثا ً من ماريتيمو ( .)2ورد
فالنسيا بثالثية في ربع الساعة األول من الشوط الثاني
بدأها الشاب خوسيه غايا ( 19سنة) في الدقيقة ،49
وأضاف األرجنتيني بابلو بياتي ( )54والمكسيكي أندريس
غواردادو ( )60الهدفين اآلخرين.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6

أفقياً:

عمودياً:

1 .1مدينة أميركية
2 .2عائلة عالمان فرنسيان من علماء ال��ذرة إكتشفا
النوترون واإلشعاع اإلصطناعي ،للنداء
3 .3جيد (باألجنبية) ،قرية لبنانية
4 .4دولة أوروبية ،مدينة لبنانية
5 .5طعم الحنظل ،قلب ،سلما باليد
6 .6رفع عن االرض ،نجيع ،ص ّرينا
7 .7محيط يفصل اوروبا عن أميركا ،أرض مرتفعة قليالً
8 .8حاكم ،ص ّوراه
9 .9فيئها ،إستمر األمر
1010ضمير منفصل ،مرفأ في إيرلندا الشمالية
1111يعددا محاسن الميت ،يرقد
1212بسط ،دولة عربية ،سقي

1 .1أديب مصري راحل ،بحر
2 .2أنت (باألجنبية) ،إنتفاخ لمرض ،دولة آسيوية
3 .3ح �دّث بالويل ،عائلة فلكي فرنسي راح��ل إختص
بدراسة النجوم السيارة
4 .4شهر ميالدي ،مدينة فرنسية ،حرف أبجدي مخفف
5 .5متشابهان ،نباشر العمل ،من أوجه القمر
6 .6إجعلي الشيء فوق بعضه البعض ،رئيس الكهنة
7 .7مدينة في سويسرا ،لحس ،منزل
8 .8يصلح البناء ،من الطيور
9 .9كنيسة ف��ي القسطنطينية م��ن اروع ن��م��اذج الفن
المعماري البيزنطي ،مذهب
1010لفظة أجنبية تستعمل للسؤال عن حقيقة االمر ،سفكن
الدم (هن)
1111لباس ،إتهمت ،شهر ميالدي
1212أداة إستثناء ،موجع ،نوتة موسيقية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،631587249 ،472391865
،746152398 ،859624173
،318469752 ،925738416
،183946527 ،594273681
267815934

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1لورنزو برنيني  ) 2ايوان،
ري��م ،ع��س  ) 3اب��دل��ه ،ري��ال ) 4
بالي ،انتقم  ) 5البرتغال ،ببا ) 6
لين ،لتونيا  ) 7نادبا ،رباني ) 8

انيق ،نايت ،رم  ) 9س س ،البس،
يامر  ) 10والي ،ينام  ) 11انب،
موال ،لبي  ) 12روان ،مايون.
عموديا:
 ) 1الس بالماس ،ال  ) 2وي،
اليانسون  ) 3روالبندي ،ابر )4

نابير ،بقال  ) 5زن��د ،ت�لا ،ليما
 ) 6ل��دغ��ت ،ن��ب ،ون  ) 7ب��ره،
اوراسيا  ) 8ري ،النبي ،نلم ) 9
نمرن ،ياتيا  ) 10يتبان ،املي )11
نعاقب ،ي��رم ،بو  ) 12يسلمان،
مرسين.

 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
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).

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).

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).

