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ات من ال

ستقام فقط على مالعب برج حمود
والصفاء والعهد.
وقرر االتحاد إطالق مباريات كأس
التحدي التي تضم الفرق من السابع
إل��ى ال��ع��اش��ر ف��ي ال����دوري (اإلخ���اء
وشباب الساحل واألنصار والتضامن
صور) إلى جانب الفريقين الصاعدين
م��ن ال��درج��ة الثانية (النبي شيت
وال��غ��ازي��ة) ،بلقاء التضامن صور
حامل اللقب مع شباب الساحل على
ملعب العهد في  24الحالي.
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ،أذاع االت��ح��اد
برنامج مباريات األسبوع األول من
الدوري الذي سينطلق في  26أيلول
المقبل بمباراة العهد مع طرابلس.
ويلعب في اليوم نفسه السالم زغرتا
مع الساحل ،ويلتقي في اليوم التالي
األن��ص��ار م��ع الراسينغ ،والشباب
الغازية م��ع اإلخ���اء األه��ل��ي عاليه،
ويلعب األحد في  28من الشهر نفسه
النجمة مع الصفاء ،والنبي شيت مع

{ وقع المدرب الفرنسي كريستيان جوركوف على عقد تدريب
منتخب الجزائر األول ومنتخب المحليين خلفا ً للبوسني وحيد
خليلودزيتش .ووقع جوركوف مع محمد روراوة رئيس اتحاد الكرة
يخص
الجزائري بالمركز التقني سيدي موسى على عقد أه��داف
ّ
نهائيات كأسي أمم أفريقيا  2015و 2017ونهائيات كأس العالم
.2018
واجتمع جوركوف أمس بجميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب
الجزائري .ومن المنتظر أن يعقد جوركوف مؤتمرا ً صحافيا ً لتقديم
الجهاز الفني الذي سيساعده في مهمته ،وشرح أهدافه مع المنتخب
الجزائري.
وكان روراوة كشف أن جوركوف يتعيّن عليه تأهيل «الخضر»
إلى المربع الذهبي من بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة مطلع العام
المقبل في المغرب وبلوغ الدور الثاني من روسيا  ،2018على األقل.
ويستهل المنتخب الجزائري مشواره في تصفيات كأس أمم
أفريقيا  ،2015في  6أيلول المقبل عندما يحل ضيفا ً على إثيوبيا في
أولى مبارياته بالمجموعة الثانية.

التضامن صور.

ماتوس في بيروت
لالنضمام إلى األنصار

وص��ل إل��ى ب��ي��روت أم��س الالعب
ال��ب��رازي��ل��ي ب��اول��و فيتور م��ات��وس،
ل�لان��ض��م��ام إل����ى ف��ري��ق األن��ص��ار
اللبناني.
ويشغل ماتوس ( 28سنة) العب
السيب العماني السابق ،مركز صانع
األلعاب ،وقد ش��ارك بعد الظهر في
حصة «األخضر» التدريبية بإشراف
المدرب الصربي زوران بيسيتش.
من جهة ثانية ،ال تزال المفاوضات
ج��اري��ة بين األن��ص��ار والعهد لضم
العب وسط الثاني علي األث��اث إلى
«األخضر» قبل انطالق كأس التحدي
التنشيطية ،والتي يخوضها األنصار
في المجموعة األول��ى مع التضامن
صور وشباب الساحل.

{ ذكر نادي برشلونة اإلسباني أمس أن العبه البرازيلي نيمار
يتعافى «بشك ٍل يبعث على الرضا» من إصابة في الظهر على رغم
أنه لم يحدد موعدا ً لعودته إلى التدريبات .وخضع الالعب البالغ
من العمر  22سنة الذي يخطط للعودة إلى المباريات ،لفحوص فور
عودته إلى ب ِرشلونة وقال النادي إن النتائج «مرضية».
على صعيد آخر ،نصح مدير العالقات العامة في برشلونة نيمار
بعدم إظهار نشاطه الكبير على شبكات التواصل االجتماعي خالل
فترة غيابه بسبب اإلصابة ،ألن ذلك يجعله يبدو غير مكترث وأن
إصابته وهمية في نظر الجماهير.
وأضاف« :هذه الرسالة كانت من اإلدارة العليا ،التي تفضل أن
يكون الالعبون الغائبون بسبب اإلصابة بعيدين عن األضواء حتى
ال يسوء فهمهم».
وسيلعب برشلونة مع ليون المكسيكي في «كامب نو» على أن
ينال الفائز جائزة خوان غامبر مؤسس النادي «الكاتالوني».
وسيتقابل برشلونة وديا ً مع نابولي اإليطالي في جنيف اليوم،
وقال النادي اإلسباني إن العب الوسط تشافي والمدافع جيريمي
ماتيو المنضم حديثا ً من فالنسيا لن يشاركا بسبب إصابة طفيفة
في العضالت لألول ومشكلة في أوتار الركبة للثاني.
ولم ينضم كذلك الثنائي األرجنتيني ليونيل ميسي وخافيير
ماسكيرانو والظهير البرازيلي دانييل آلفيش إلى التشكيلة قبل السفر
إلى سويسرا.

مدرب فريق النجمة اللبناني واحرازه لقب الدوري

ثيو بوكير مر�شح ًا لتولي تدريب الأردن
كشفت مصادر صحافية أن االتحاد
األردني لكرة القدم تلقى خالل األيام
الماضية ،كما ً هائالً من السير الذاتية
لمدربين أجانب وعرب لتولي مهمة
قيادة المنتخب األول خلفا ً للمصري
حسام حسن ال��ذي ع��اد إل��ى ب�لاده
لقيادة فريق الزمالك.
وي���درس أع��ض��اء مجلس اإلدارة
في االتحاد األردني بشك ٍل مستفيض
السير الذاتية لمدربين ع��دة فيما
س��ي��ص��ار إل���ى ال��ب��ح��ث ف��ي القائمة
النهائية خالل االجتماع المقرر اليوم،
في ظل توقعات بأن ال يتم الخروج
بقرا ٍر نهائي ،إذ يرجح البعض أن
يؤجل ذلك بضعة أيام أخرى.
وي��ت��ق��دم األرج��ن��ت��ي��ن��ي غ��اب��ري��ال
ك��ال��دي��رون واألل��م��ان��ي ثيو بوكير
مدرب نادي النجمة اللبناني قائمة

المرشحين لتولي المهمة ،إلى جانب
التشيكي م��ات��ش��اال وال��ك��ول��وم��ب��ي
خورخي لويس بينيتو الذي أشرف
على تدريب منتخب كوستاريكا في
مونديال البرازيل وق��اده إل��ى دور
الثمانية ،كما ُر ّشح التونسي صبري
لموشي المدير الفني السابق لساحل
ال��ع��اج وث�لاث��ة مدربين تونسيين
آخرين.
وينسجم مجلس إدارة االتحاد
األردن��ي مع ق��را ٍر يقضي باستقطاب
م��دي��ر فني أجنبي خ�لال المرحلة
المقبلة ،بعدما تعاقب على تدريب
النشامى منذ العقد الماضي العديد
من المدراء الفنيين العرب ،هم الراحل
محمود الجوهري والعراقي عدنان
حمد وأخيرا ً حسام حسن.
مع اإلشارة إلى أن الثعلب األلماني

ثيو بوكير يقود تمارين النجمة حامل
لقب بطولة لبنان لكرة القدم منذ
أكثر من شهر وهو يشرف شخصيا ً
على استقدام الالعبين المحليين
واألجانب استعدادا ً لالستحقاقات
المقبلة المحلية والقارية ،وقد عبّر
ب��وك��ي��ر ف��ي أك��ث��ر م��ن ت��ص��ري��ح عن
ارتياحه في العمل مع إدارة النادي
ومن المستبعد أن يترك مهماته في
القريب العاجل ،علما ً أن طرح اسم
بوكير لإلشراف على األردن هو أمر
طبيعي نظرا ً إل��ى الخبرة الكبيرة
وال��ن��ج��اح ال��ذي حققه م��ع منتخب
لبنان لكرة القدم في تصفيات آسيا
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم
إضاف ًة إلى إح��رازه لقب ال��دوري مع
النجمة بعد تسلمه اإلدارة الفنية في
مرحلة اإلياب.

{ قرر المدرب الهولندي لويس فان غال المدير الفني لمانشستر
يونايتد اإلنكليزي االستغناء عن خمسة العبين بعد نهاية جولة
الفريق في الواليات المتحدة األميركية ،وتتويجه بكأس غينيس
لألبطال بالفوز في المباراة النهائية على ليفربول .1-3
وذكرت صحيفة «ميرور» اإلنكليزية أن الالعبين الخمسة هم،
البلجيكي مروان فياليني الذي انضم الصيف الماضي من إيفرتون
مقابل  27مليون جنيه إسترليني ،ولكنه فشل في إثبات جدارته
في موسمه األول بقلعة «أولد ترافورد» ،وربطته أنباء باالنتقال
إلى نابولي اإليطالي .الالعب الثاني هو المهاجم الياباني شينغي
كاغاوا الذي لم يكن أساسيا ً منذ انضمامه للشياطين الحمر في
صيف  2012مقابل  12مليون إسترليني ،وبات قريبا ً من العودة
لناديه القديم بوروسيا دورتموند األلماني.
وتشمل قائمة الراحلين عن مانشستر يونايتد كل من البرتغالي
لويس ناني والبرازيلي أندرسون وويلفريد زاها الذين كلفوا خزينة
النادي  55مليون إسترليني.
وبات آشلي يونج أكثر الالعبين استفادة من جولة فريقه في
الواليات المتحدة األميركية مع المدرب الجديد .الالعب كان مرشحا ً
للرحيل هذا الصيف بعد أن خيّب الظن في أكثر من موسم ،لكن
استخدام فان غال له كجناح دفاعي في الخطة الجديدة 2-5-3
أنقذه من الرحيل ،فقدم مباريات ممتازة في الواليات المتحدة
وساهم بفوز فريقه بالبطولة .صحيفة «الديلي ميل» قالت في تقرير
اليوم« :يونغ أنقذ نفسه ،لكنه ما زال بحاجة ليتطور دفاعياً».

ال�شباب والريا�ضة تتابع ملف الم�سبح الأولمبي
عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة قبل ظهر أمس في
المجلس النيابي ،برئاسة النائب سيمون أبي رميا وحضور
وزي��ر الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي والنواب:
علي المقداد وعمار حوري وبالل فرحات وناجي غاريوس،
واعتذر النائبان فادي األعور وخالد زهرمان عن الحضور.
كما حضر المدير ال��ع��ام ل���وزارة الشباب والرياضة
زيد خيامي ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار نبيل الجسر
والمستشار إبراهيم شحرور ،وأمين سر االتحاد اللبناني
للسباحة فريد أبي رعد.
استهلت اللجنة اجتماعها بالوقوف دقيقة صمت حدادا ً
وإجالال ً ألرواح شهداء الجيش اللبناني والمدنيين الذين
سقطوا ويسقطون في معارك الشرف والتضحية والوفاء
في عرسال ،دفاعا ً عن الحريات والمعتقدات والسيادة
اللبنانية .وكان تصريح للنائب أبي رميا بعد الجلسة:
«لجنة الشباب والرياضة مجتمع ًة بك ٍل النواب يعتبرون

عامل

يفتتح النجمة بطل الدوري كأس
النخبة التنشيطية ف��ي مواجهة
وصيفه الصفاء السبت في  23آب
الجاري على ملعب بلدية برج حمود،
بحسب البرنامج الذي أذاعه االتحاد
اللبناني أمس الثالثاء.
ويلعب الفريقان في المجموعة
األول��ى إل��ى جانب الراسينغ ثالث
ال��دوري ،وال��ذي يواجه النجمة في
 26الحالي ،ثم الصفاء في  30منه.
ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى
قبل النهائي.
وك��ان الفريقان تقابال في ال��دور
ق��ب��ل ال��ن��ه��ائ��ي للنسخة الماضية
عندما فاز النجمة بركالت الترجيح
( 3 – 5الوقت األصلي  ،)1 – 1قبل أن
يخسر في المباراة النهائية مع العهد
بهدفين نظيفين.
وسيتواجه النجمة مع الصفاء
مجددا ً بعد شهر تقريبا ً في األسبوع
األول من ال��دوري ،وتحديدا ً في 28
أي��ل��ول المقبل على اس��ت��اد المدينة
الرياضية.
وتنطلق م��ب��اري��ات المجموعة
الثانية لكأس النخبة ،في  23الحالي
بلقاء السالم زغرتا بطل الكأس مع
وصيفه طرابلس على ملعب الصفاء.
وتضم المجموعة أيضا ً فريق العهد
رابع الدوري.
وتخوض كأس النخبة الفرق الـ4
األولى في الدوري (النجمة والصفاء
وال��راس��ي��ن��غ وال��ع��ه��د) إل���ى جانب
ب��ط��ل ال��ك��أس (ال���س�ل�ام) ووصيفه
(طرابلس) .واستبعد االتحاد استاد
المدينة الرياضية من المباريات التي

منوع

ال�صفاء في مواجهة النجمة في افتتاح ك�أ�س النخبة

مان�ش�ستر يونايتد يفوز بالك�أ�س الدولية الودية

أن ه��ذه المعارك التي تخاض في عرسال هي معارك
باسم كل الشعب اللبناني ،وهي تقف صفا ً واح��دا ً وراء
المؤسسة العسكرية األم ،الجيش اللبناني ،وكل كالم
يسيء في هذه المرحلة إلى معنويات وكرامة الجيش
اللبناني هو كالم باطل ومرفوض من قبل النواب الذين
ينتمون إلى هذه اللجنة» .وبعد الموقف الوطني الجامع
لهؤالء النواب ،أض��اف أبي رميا« :تابعت اللجنة ملف
المسبح األولمبي في الضبية ،ووض��ع الجسر تقريرا ً
واضحا ً حول هذا الموضوع ،وتبين أن هذا المسبح أخذ
مجراه الطبيعي وطبقا ً للمواصفات األولمبية المطلوبة من
االتحاد الدولي للسباحة ،وجرى التنسيق الذي كان غائبا ً
سابقا ً لكنه حصل بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس
اإلنماء باإلضافة إلى اتحاد السباحة من أجل أن تكون
كل المواصفات المطلوبة دوليا ً وأولمبيا ً متوافرة في هذا
المسبح».

{ أعلن العب وسط المنتخب اإلسباني تشافي هيرنانديز أمس
قراره باعتزال اللعب دولياً .وقال تشافي أمس في مؤتمر صحافي:
«لقد اتخذت قرارا ً بترك المنتخب ،أعتقد أن حقبتي معه قد انتهت».
ووجه الالعب الشكر لرئيس االتحاد اإلسباني لكرة القدم آنخل
ماريا فيار وكل المديرين الفنيين للمنتخب الذين دربوه .وصرح
تشافي« :لقد كانت مرحلة رائعة وخيالية بالنسبة لي ،اللعب كل
هذه السنوات مع المنتخب وتحقيق كل هذه النجاحات يجعلني
سعيداً» .وأردف الالعب« :أرحل وأنا فخور وسعيد .سعيد الستمرار
فيسنتي ديل بوسكي في قيادة المنتخب ،ولكن حقبتي انتهت هنا،
أتمنى للجميع التوفيق بعد انتقالي إلى صفوف مشجعي الفريق».
ويأتي اعتزال الالعب بعد األداء المخيب إلسبانيا في مونديال
 2014بالبرازيل حينما خرجت من دور المجموعات ،عقب هزيمتين
من هولندا وتشيلي وفوز يتيم على أستراليا.

ت��وج ف��ري��ق مانشستر يونايتد
اإلنكليزي بلقب بطل مسابقة الكأس
ال��دول��ي��ة ال��ودي��ة ب��ك��رة ال��ق��دم في
الواليات المتحدة األميركية ،ضمن
الجولة التحضيرية للموسم الجديد
(.)2015-2014
وف��از الشياطين الحمر في لقاء
«الديربي» اإلنكليزي على ليفربول
بثالثة أهداف مقابل هدف واحد أمس
الثالثاء ،على ملعب «ص��ان اليف»
التابع لنادي ميامي دولفنز لكرة
القدم األميركية وأم��ام جمهور بلغ
 51104متفرج.
وضع ستيفن جيرارد قائد الريدز
فريقه في المقدمة بهدف سجله في
الدقيقة  14من ضربة ج��زاء .ولكن
الشياطين الحمر قلبوا تأخرهم إلى
فوز في الشوط الثاني بتسجيلهم
ثالثة أهداف دون ر ّد عبر كل من واين
روني واإلسباني خوان ماتا وجيسي
لينغارد ف��ي الدقائق الـ( 55و57
و )88على التوالي.
وح��ق��ق ال��م��ان ي��ون��اي��ت��د أرب��ع��ة

انتصارات متتالية على كل من (روما
وإنتر ميالن وريال مدريد) مع مدربه
الجديد الهولندي لويس ف��ان غال
الذي حل بدال ً من االسكتلندي دايفيد
مويز المقال م��ن منصبه بعد أقل
من سنة على خالفته السير آليكس

فيرغسون.
وسيستهل مانشستر يونايتد
مشواره في الدوري اإلنكليزي الممتاز
(البريميير ليغ) ،بمواجهة ضيفه
سوانزي في  16الجاري على ملعب
«أولد ترافورد».

ب�صراع جماهيري في الملكي
نافا�س يت�س ّبب
ٍ

شهد حفل تقديم الحارس الجديد
في صفوف ريال مدريد كيلور نافاس
ص��راع �ا ً بين الجماهير المدريدية
التي حضرت التقديم ،ويُقدّر عددهم
نحو  10آالف .وأثناء كالم الرئيس
فلورنتينو بيريز ،هتفت شريحة من
الجماهير قائلة «كيلور  -دييغو»،
في إش��ار ٍة إلى رغبتها في أن يكون
نافاس ولوبيز هما حارسا الملكي
في الموسم المقبل ،ما يعني بيع إيكر
كاسياس.
ش��ري��ح��ة أخ���رى م��ن الجماهير
ردت على هذه الهتافات بصافرات
االستهجان ،ثم تواصلت المنافسة
من جديد بعد كلمة الرئيس ،بهتاف
اسم لوبيز وفي المقابل بهتاف اسم
كاسياس ،ما يؤكد أن االنقسام حول
هذين الحارسين كبير جداً.
وأك��دت الصحافة اإلسبانية أن
دييغو لوبيز هو األقرب للرحيل من
إيكر كاسياس ،لكن بعض الخالفات
المالية ح��ول طريقة فسخ عقده
وخروجه لفريق آخر ما زالت تش ّكل
عائقا ً أمام ذلك.
وأكدت «ماركا» اإلسبانية أمس أن
قضية حراسة مرمى ري��ال مدريد ال
تزال تثير الجدال ،وعلى ما يبدو فإن
دييغو لوبيز لم يتقبل بعد قرار إدارة

الميرينغي بالتخلي عن خدماته بدال ً
من إيكر كاسياس .وكشف المصدر
نفسه أن دييغو لوبيز انفجر غضبا ً
أثناء رحلة العودة إلى مدينة مدريد
م��ن ال��والي��ات المتحدة األميركية
ففي ال��ط��ائ��رة ق��ال دييغو لبعض
إداريي النادي األبيض« :أنا األفضل
وأنتم تعرفون ذلك ،ولكن افعلوا ما
تريدون».
وعبى رغم قرار النادي بالتخلي
ع��ن خدماته إال أن��ه سعيد للغاية

باألداء الذي قدمه لوبيز في الميدان
وخ���ارج ال��م��ي��دان ،ولكن ف��ي الوقت
ال��راه��ن هناك اختالفات بحيث أن
لوبيز يطالب ب��أن يتقاضى كل ما
تبقى له في العقد حتى .2017
وي��ب��دو ن��ادي موناكو الفرنسي
مهتم بضم دييجو لوبيز منذ الصيف
الماضي وحتى ه��ذه اللحظة فإن
وكيل أعماله مانويل غارسيا كويلون
َ
يتلق ع��رض �ا ً رسميا ً م��ن ن��ادي
ل��م
اإلمارة.

نتائج جيدة في �أولمبياد ال�شطرنج
لمنتخبي لبنان للرجال وال�سيدات
حقق منتخبا لبنان للرجال والسيدات نتائج جيدة
في أولمبياد الشطرنج ،الذي تستضيفه مدينة ترومسو
النروجية حتى  15آب ال��ج��اري ،فقد شهدت المرحلة
الثالثة تعادل فريق الرجال مع منتخب اللوكسمبورغ
المصنف في المركز الـ 81عالمياً ،والفوز الثاني لفريق
السيدات على حساب فيجي.
وكان فريق الرجال حقق انتصاره األول في البطولة
على حساب ليشتنشتاين ،وذلك بعد أن خسر أمام البيرو
في الجولة األولى ،بينما خسرت سيدات لبنان في الجولة
الثانية أمام المجر ثم فزن على ليسوتو في المرحلة األولى.
ويلعب منتخب الرجال في الجولة المقبلة مع مالطا ،بينما
تلعب السيدات مع إستونيا.
ويضم منتخب ال��رج��ال بطل لبنان فيصل خيرالله
وأن��ط��وان قسيس وعمرو الجاويش وابراهيم شحرور
وباسل شرف ،بينما يتألف منتخب السيدات من الالعبات
كناريك مردايان ومايا جلول وإيلينا نكروسوفا ويمنى

مخلوف ودانيال بدروسيان .ويرافق البعثة نائب رئيس
االتحاد روالن أخرس ،والمدرب نيكوالي ليجكي ،واألمين
العام لالتحاد شحادة أبو نمري الذي سيحضر اجتماعات
اللجان الفنية .كما يشارك الحكم الدولي الياس خيرالله
كحكم رئيسي مساعد ،وينتظر أن يصل رئيس االتحاد
نبيل بدر في  10آب لحضور اجتماعات الجمعية العمومية
والمشاركة في انتخابات رئاسة االتحاد الدولي.
يذكر أن  181دولة تشارك في البطولة التي افتتحها
رئيس االتحاد الدولي الروسي كيرسان اليومجينوف.
وت��ش��ارك السعودية وسلطنة عمان للمرة األول��ى في
البطولة.
وفي النتائج المحققة لغاية الجولة الثالثة ،تتصدر
فرنسا المصنفة ثالثة البطولة ترتيب الفرق رجاال ً تليها
صربيا وروسيا ،إضافة إلى ثمانية منتخبات حققت الفوز
الثالث تواليا ً بينما تأتي إيران في طليعة السيدات أمام
 11دولة تمكنت من تحقيق ثالثة انتصارات متوالية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1ممثل ومؤلف ومخرج سينمائي أميركي راحل
2 .2بلدة فلسطينية ،إقليم في األرجنتين على األطلسي
3 .3خادعنا وطلبنا المنكر ،أحرف متشابهة
4 .4جارية غ ّنت للرشيد ،حقيقي (باألجنبية)
5 .5والدتي ،بلدة لبنانية ،غير مطبوخ
6 .6هاربا ً من بالده إلى دولة أخرى لسبب سياسي أو
غيره ،تلطخا بالعار
7 .7إقترب من ،فرح وسرور ،تلسع
8 .8صاهرناه ،نوتة موسيقية
9 .9مملكة قديمة في آسيا الوسطى ،يكمالن العمل
1010سجن ،نرقد ،حالي
1111سلّم باليد ،شهر مصري
1212عمر ،بحر ،تالئم

1 .1زوج��ة الملك الصالح األيوبي ماتت قتال بالنعال
والقباقيب ،ألف
2 .2ضمير منفصل ،ج��زي��رة بريطانية ،أداة إح��دى
الحواس
3 .3عاصمة أميركية
4 .4عاصمة أوروبية ،أمر عظيم ،خاصتي
5 .5ملك أ ّكد
6 .6مصيف في العراق ،أنشأني
7 .7للتفسير ،يختبر ،ضمير منفصل
8 .8بنادق ،خالف كفر
9 .9خاصتنا ،وصلت إلى النهاية ،للنداء
1010نحسد اآلخرين على نعمتهم ،مرض ص��دري ،إله
الحرب عند الرومان
1111يجالسان على الشراب
1212مطار في باريس ،دولة أفريقية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،231657498 ،695187342
،573469281 ،748392156
،829713465 ،164825937
،382976514 ،417538629
956241873

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1نيو اوورليانز  ) 2جوليو
ك����وري ،ي��ا  ) 3ول ،ب��زم��ار ) 4
بولونيا ،صيدا  ) 5مر ،لب ،ناوال
 )6حمل ،دم ،لفينا  ) 7االطلسي،

تل  ) 8والي ،رسماه  ) 9ظاللها،
دام  ) 10هن ،لندندري  ) 11يندبا،
ينام  ) 12مد ،االردن ،ري.
عموديا:
 ) 1نجيب محفوظ ،ي��م ) 2
ي��و ،ورم ،الهند  ) 3ول��ول ،الالند

 ) 4ايلول ،ليل ،با  ) 5وو ،نبدأ،
هالل  ) 6ركبي ،مطران  ) 7لوزان،
لس ،دار  ) 8يرم ،السمان  ) 9ايا
صوفيا ،دي��ن  ) 10ريلي ،هدرن
 ) 11زي ،دان��ت ،اي��ار  ) 12اال،
اليم ،مي.

 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).

