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ات من ال

عامل

في وق��ت يدفع الجيش اللبناني
دم ضباطه وجنوده للذود عن لبنان
وف��ي م��ب��ادرة تكريمية للجيش في
عيده الـ ،69نظم االتحاد اللبناني
ل��ل��دراج��ات ب��رع��اي��ة ق��ائ��د الجيش
اللبناني العماد جان قهوجي ودعم
اللجنة األولمبية اللبنانية طواف
د ّراج��ات «من الحدود إلى الحدود»
(م��س��اف��ت��ه  220ك��ل��م) م��ن أقصى
الشمال إلى أقصى الجنوب.
واف��ت��ت��ح ال���ط��� ّواف ف���ي ق��اع��دة
القليعات ال��ج��وي��ة -م��ط��ار رينيه
معوض بالنشيد الوطني اللبناني.
ث��م أل��ق��ى العميد ط���ارق ال��ش��ام��ي،
ممثالً قائد الجيش العماد قهوجي،
كلمة محييا ً المشاركين على هذا
التحدي الكبير ف��ي ال��ط��واف على
ام��ت��داد مساحة الوطن ناقالً إليهم
تمنيات القائد بنشاط رياضي مميز.
أما كلمة االتحاد اللبناني للدراجات
فألقاها األمين العام لالتحاد عبدو
ناضر شاكرا ً قيادة الجيش اللبناني
وض��ب��اط��ه وأف����راده على رعايتهم
للوطن بكامله ولرياضييه على رغم
كل الظروف.
انطلق الطواف بما يزيد عن 100
دراجة ترافق عليها ما يزيد عن 15
مشارك من الجيش اللبناني يمثلون
مختلف القطع العسكرية من مغاوير
الجو والقوات البرية ،باإلضافة إلى
مشاركين من المركز العالي للرياضة
ال��ع��س��ك��ري��ة وم���ن مختلف ال��رت��ب
العسكرية .كما شاركت قوى األمن

منوع

برعاية قائد الجي�ش العماد قهوجي اتحاد الدراجات
الهوائية ّ
ينظم طواف ًا من «الحدود �إلى الحدود»

انعطاف كبير في الملف الطبي للأ�سطورة �شوماخر

{ أعلن نادي طرابزون سبور التركي لكرة القدم ،ضم المدافع
الجزائري الدولي السعيد بلكاالم لموسم واح��د .ولعب بلكاالم
الموسم الماضي لنادي واتفورد اإلنكليزي على سبيل اإلعارة من
نادي غرناطة اإلسباني.
والتحق بلكاالم بالمدرب السابق للمنتخب الجزائري البوسني
وحيد خليلودزيتش مدرب نادي طرابزون الحالي ،الذي قد يشهد
انضمام العبين جزائريين آخرين في األيام المقبلة.

الداخلي عبر  11مشاركا ً باإلضافة
إلى أبطال لبنان في رياضة الدراجات
الهوائية من مختلف األندية اللبنانية
وه���واة اللعبة م��ن الجنسين إلى
مشاركين ق��دم��وا م��ن خ��ارج لبنان
للمشاركة خصيصا ً في الطواف.
محطة الط ّواف األول��ى كانت عند
الساعة  7.30في منطقة الميناء في
طرابلس ،حيث ك��ان ف��ي استقبال
المشاركين ن��ائ��ب رئ��ي��س اللجنة
األولمبية اللبنانية نشأت فتال الذي
رحب بالمشاركين وأكد دعم اللجنة
األولمبية اللبنانية لنشاطات الشباب
حب اللبنانيين
اللبناني التي تؤكد ّ
ل��ل��ح��ي��اة وت��وج��ه بتحية المحبة
واإلكبار إلى الجيش في عيده.
ووص��ل المشاركون إل��ى الحدود
اللبنانية الجنوبية عند الناقورة

{ قالت صحيفة «ميرور» البريطانية إن إدارة ليفربول قد تعمل
خالل الفترة المقبلة إلعادة نجمها السابق تشابي ألونسو مرة أخرى
إلى أحضان الريدز .وبحسب الصحيفة فإن برندان رودجرز مدرب
الليفر أصبح أمام خيار محتمل جديد في وسط الملعب ،حيث عليه
اآلن مراقبة موقف ألونسو نجم وسط ريال مدريد.
وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى احتمال رحيل ألونسو ،بعد
أن شكا النادي الملكي من عدم اكتمال لياقته البدنية وضعفه.
ومن جهة أخرى ،أعرب مدرب الريال اإليطالي كارلو أنشيلوتي
عن استيائه الشديد من المستوى الذي ظهر به تشابي في المباريات
الودية التحضيرية .جدير بالذكر أن هناك العديد من األندية الراغبة
في ض ّم المايسترو اإلسباني وعلى رأسها تشليسي.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن بديل ألونسو في الملكي سيكون
على األرجح البرازيلي لويس غوستافو العب فريق فولفسبورغ
األلماني.

حوالى الساعة  7.00مسا ًء حيث
جرى االحتفال االختتامي بحضور
ممثل قيادة الجيش العقيد الركن
م��ص��ط��ف��ى زي���ن ال���دي���ن ال����ذي هنأ
المشاركين على إنجازهم الكبير
وشكرهم على وقفتهم التضامنية مع
الجيش اللبناني ،فيما ألقى قيصر
سلوم كلمة االت��ح��اد ش��اك��را ً قيادة
الجيش اللبناني على احتضانها
ورعايتها للنشاط.
وبعد توقيع المشاركين على علم
الجيش اللبناني وزع��ت شهادات
ال��م��ش��ارك��ة عليهم ،ت�لاه��ا ت��وزي��ع
الميداليات التذكارية على حوالى
 30مشاركا ً قطعوا مسافة الطواف
من العريضة إلى الناقورة بكاملها،
ومنهم أصغر المشاركين من طرابلس
الفتى جهاد البابا (.)2000

{ أعلن بايرن ميونيخ بطل ألمانيا لكرة القدم عبر موقع تويتر
إنه يتجه للتعاقد مع الحارس الدولي اإلسباني بيبي رينا من
ليفربول اإلنكليزي .وبحسب رئيس النادي البافاري كارل هاينتس
رومينيغيه فإن رينا ( 31سنة) ،الذي لعب الموسم الماضي معارا ً
إلى نابولي اإليطالي ،جاهز لالنضمام إلى البافاري.
وسيكون رينا الحارس الثاني في بايرن بعد مانويل نوير الذي
لعب دورا ً ب��ارزا ً في إح��راز منتخب ألمانيا لقبه الرابع في كأس
العالم .وأوضح رومينيغيه أيضا ً أن رينا قد يتوجه إلى ميونيخ في
األيام القليلة المقبلة إلجراء الفحص الطبي الروتيني والتوقيع على
العقد.
{ يرغب زالت��ان إبراهيموفيتش نجم باريس س��ان جيرمان
الفرنسي في العودة مرة أخرى لناديه القديم جوفينتوس اإليطالي،
بحسب ما أكده مدرب العمالق السويدي السابق في نادي مالمو
ستيفان هانسون .وقال هانسون في تصريحات لصحيفة «توتو
سبورت» اإليطالية« :زالت��ان تحدث معي من إندونيسا من خالل
برنامج المحادثة «سكايب» وأخبرني برغبته الكبيرة في العودة
للسيدة العجوز هذا العام أو الموسم المقبل».
وأوضح الالعب خالل المحادثة أن العودة لليوفي ليس لها عالقة
بالمال ،وأنه بحسب المدرب يمكنه اللعب في أي مكان في العالم.
يذكر أن زالتان صاحب الـ 32سنة يقضي أوقات رائعة في مسيرته،
وعلى رغم اإلصابة األخيرة إال أنه عاد بقوة وقاد فريقه لحصد كأس
السوبر الفرنسي.

م�شاكل الدفاع ت�ؤرق مدرب ال�صفاء
تحولت حلقات النقاش بين مدرب الصفاء القديم – الجديد
سمير سعد وأعضاء جهازه الفني ،مشهدا ً يوميا ً على هامش
تدريبات «األصفر» ،استعدادا ً للموسم المقبل.
يستعرض رباعي هذا الجهاز المخضرم (سعد ،غسان
أبو دياب ،جهاد محجوب وناصر بختي) سير التحضيرات
م��غ��رب�لاً أس��م��اء الالعبين المطلوبين لتعزيز الفريق،
والمرشحين لدخول الئحة االنتقاالت .أما المحور األساسي
في النقاشات ،فهو كيفية تشكيل دفاع الفريق ،بعد توقيف
علي السعدي ،ورحيل السوري تامر الحاج محمد ،وإصابة
محمد زين طحان ،إضافة إلى تأخر التحاق العب المنتخب
األولمبي جاد شومان بالتدريبات بداعي السفر.
وبعد نحو أسبوعين من انطالق التدريبات ،تتبلور تدريجيا ً
لدى سعد وجهازه خيارات متعددة ،فعلى الجبهة اليمنى،
يبدو سعد واثقا ً من إمكانات الجناح السريع عمر الكردي في
لعب دور الظهير ،فمدرب اإلخاء السابق يعرف األخير جيدا ً
من خالل إشرافه عليه سابقا ً في المنتخب األولمبي.
أم��ا في القلب ،فالمطلوب وبشك ٍل سريع تأمين شريك
للدولي نور منصور ،وذلك من أجل استغالل الوقت الفاصل
عن انطالق الموسم ،في توفير التفاهم المطلوب بين قلبي
دفاع «األصفر».
واألرجح هنا هو التعاقد مع مدافع أجنبي ،علما ً أن سعد
اختبر بالفعل العبا ً من الغابون في المباراة الودية األخيرة
مع الشباب الغازية ،لكنه ظهر بمستوى عادي.
وكانت اإلدارة قد استقدمت السبت الماضي ،ثالثة العبين
برازيليين من أجل اختبارهم .وربما يشكل أحدهم مفتاح
الحل لألزمة الدفاعية في الفريق.
ويثق سعد بقدرات الالعب األنيق جاد شومان ،وإن كان
األخير بحاجة إلى المزيد من الخبرة ،لكن المدرب الدولي يرى
أنه قادر على تشكيل ثنائي متجانس مع نور منصور الثابت
الوحيد في هذا الخط حتى اآلن.
أما على الجبهة اليسرى ،فيبدو بشار المقداد مطالبا ً بمزيد
من الجهد ،ليقدم أوراق اعتماده لسعد كأساسي في الموسم
المقبل ،ألن محمد حمود قادر على منافسته في مركزه ،وإن كان
انتقال األخير إلى «القلعة الصفراء» ينتظر الضوء األخضر من
فريق األنصار ،الذي وضع الالعب على الئحة االنتقاالت مع
زميله قاسم ليال ،وأعطى موافقته على التحاقهما بتدريبات
الصفاء االستعدادية للموسم الجديد.

اعتزل الحكم اإلنكليزي هوارد ويب ،الذي أدار نهائي
كأس العالم لكرة القدم  2010في جنوب أفريقيا ،ليصبح
المدير الفني لرابطة الح ّكام في إنكلترا.
وق��ال ويب في بيان أمس على موقع رابطة ال��دوري
اإلنكليزي الممتاز« :أنا متح ّمس للغاية لبداية فصل جديد
في مشواري بعد  25سنة في أرض الملعب» .وتابع:
«التحكيم منحني كثيرا ً ومن المهم أن يستمر الحكام في
اللعبة من أجل نقل خبراتهم».
وفي  2010أصبح ويب أول حكم يدير نهائي دوري
أبطال أوروبا والمباراة النهائية لكأس العالم في العام
نفسه .وشارك ويب أيضا ً في بطولتي أوروبا عامي 2008
و 2012كما أدار مباريات في كأس العالم البرازيلي هذا
الصيف.
وقالت رابطة ال���دوري اإلنكليزي أن وي��ب سيصبح
مسؤوال ً عن اإلش��راف على اإلدارة الفنية لرابطة الحكام
والمعايير التي تحكم األداء في أرض الملعب.

فوز �إيران على لبنان في بطولة غرب �آ�سيا
اختتمت اليوم مباريات المرحلة
األولى من تصفيات غرب آسيا (لفئة
الـ 15سنة وما دون) والتي اختتمت
في العاصمة اإليرانية طهران بفوز
أص��ح��اب الضيافة على المنتخب
اللبناني  ،66-69وج��اءت األرباع
ع��ل��ى ال��ش��ك��ل ال��ت��ال��ي)19-22( :

حيدر يقترب من اإلخاء

و( )35-34و( )49-43و(-66
.)69
واحتل لبنان المركز الثالث في
البطولة بعد المنتخبين اإليراني
والعراقي .وستقام المرحلة الثانية
(دور اإلي�����اب) ب��ي��ن المنتخبات
التي ش��ارك��ت ف��ي المرحلة األول��ى

العام المقبل ،على أن تتأهل ثالثة
منتخبات إلى بطولة آسيا المؤهلة
بدورها إلى بطولة العالم.
ي��ش��ار إل���ى أن ل��ب��ن��ان ف���از في
مباراتين في المرحلة األول��ى على
سورية واألردن ،وخسر مباراتين
أمام العراق وإيران.

كرة ّ
ال�سلة ...مخترعها كندي وتلعب بكرة القدم نف�سها
كرة السلة ،هي اللعبة الرياضية الثانية من حيث
االنتشار في العالم ،وتعد الواليات المتحدة األميركية
صاحبة أقوى دوري فيها وصاحبة أقوى منتخب
كذلك ،وبالتالي يسود االعتقاد ب��أن ه��ذه اللعبة
اخترعها أميركي.
مخترع لعبة ك��رة السلة ه��و ال��دك��ت��ور جيمس
نايسيميث كندي الجنسية لكن على أرض أميركية،
كان يعمل مد ّرسا ً للتربية البدنية في مدرسة جمعية
الشبان المسيحيين التي تحول اسمها الحقا ً إلى كلية
«سبرينغ فيلد» الواقعة في والية ماساتشوستس
األميركية.
اختراع كرة السلة من قبل الدكتور جيمس لم يكن
لغايات خلق لعبة جديدة ترفيهية ،بل ألن المدرسة
كانت حريصة على إبقاء حصص اللياقة البدنية
حتى في أيام الشتاء ،وكانت هناك محاوالت لتطبيق
رياضات أخرى لكنها باءت بالفشل لعدم مالئمتها
أرضية صالة اللياقة آنذاك ،ما دفع جيمس الختراع
ك��رة السلة ،وف��ي البداية كانت السلة مغلقة من
األسفل ،ويجب إخراجها يدويا ً عند التسجيل ،فكان
األم��ر مضيعة للوقت ما دفعهم لتطويرها وجعلها
بالشكل الحالي.
في البداية كانت تلعب كرة السلة بكرة القدم ،وكان
عدد العبي كل فريق  9أشخاص ،وأول كرة اخترعت
خصيصا ً لكرة السلة كانت في أواخر الخمسينات،
وكانت اللعبة حتى ذلك الحين معتمدة أكثر على
التمرير ،حيث لم يكن فيها الجري بالكرة بالشكل
الحالي القائم على ضرب الكرة لألرض أثناء الجري.
ومن القصص الطريفة عن تاريخ كرة السلة أيضا ً
مسألة الوقت المسموح لتسديد الكرة نحو السلة
وال��ذي هو  24ثانية حالياً ،فلم يكن ه��ذا القانون
م��وج��ودا ً قبل ع��ام  ،1954وه��ذا القانون تبلورت

{ يبدو أن نادي ريال مدريد فقد األمل في بيع العبه األلماني
سامي خضيرة بمقابل مادي مناسب ،خاصة أن الالعب يتبقى في
عقده موسما ً وحيداً ،وبات خارج حسابات كارلو أنشيلوتي المدير
الفني للفريق بعد التعاقد مع توني ك��روس من بايرن ميونيخ
األلماني.
صحيفة «ديلي ستار» اإلنكليزية ،أشارت إلى أن نادي آرسنال كان
قد توصل التفاق لضم خضيرة مقابل  24مليون جنيه إسترليني ،إال
أن الصفقة لم تأخذ حيز الجدية ،نظرا ً إلى مطالب الالعب المادية.
وأضافت أنه مع قرب إغالق باب االنتقاالت الصيفية بنهاية الشهر
ال��ج��اري ،ينوي مسؤولو ال��ن��ادي الملكي تخفيض سعر سامي
خضيرة ،تفاديا ً لرحيله مجاناً ،مع تبقي  12شهرا ً فقط في عقده.
وأش��ارت الصحيفة إلى أن تخفيض سعر الالعب األلماني ذي
الـ 27سنة سينعش آمال آرسنال في ضمه ،ويعيده مجددا ً إلى
حسابات نادي تشيلسي ،ولكن يتبقى فقط تفكير إدارة «البلوز» في
كيفية التخلص من العب الوسط النيجيري جون أوبي ميكيل.

أصبح انتقال مهاجم التضامن صور الصاعد سلطان حيدر
إلى فريق اإلخاء األهلي عاليه بحكم المنجز ،إذ يحتاج فقط
إلى إجراءات التوقيع الرسمي ،بعد أن وصلت المفاوضات
بين الناديين إلى خاتمتها اإليجابية.
وبحسب مصادر الفريق الجبلي ،فإنه كان من المفترض
أن يوقع الالعب على كشوف اإلخاء قبل أيام ،لكن وفاة والد
رئيس النادي علي عبد اللطيف أخ��رت انتقال حيدر (20
سنة) ،والذي يتدرب حاليا ً مع فريق المدرب فادي العمري
في بحمدون ،استعدادا ً للموسم الجديد.
ويعتبر سلطان حيدر ،وهو شقيق النجم الدولي محمد ،من
أبرز المواهب الشابة في المالعب اللبنانية ،وهو يلعب في
خطي الوسط والهجوم.

وقع على كشوف فريق «النبي شيت» اليوم العب العهد

اعتزال هوارد ويب �صاحب الرقم القيا�سي في المونديال

{ خلف الظهور القوي لالعب برشلونة اإلسباني منير الحدادي
في المباريات اإلعدادية لفريقه ،ردود فعل إيجابية وقوية لدى
مدرب منتخب المغرب الزاكي ب��ادو ،الذي أعطى الضوء األخضر
التحاد الكرة للتحرك باتجاه مفاوضة الالعب لحمل فانيلة منتخب
األسود بأمم أفريقيا المقبلة .و بدأ نور الدين البوشحاتي رئيس لجنة
المنتخبات داخل االتحاد تحركاته باتجاه لقاء الالعب وأسرته في
برشلونة تمهيدا ً للقاء آخر لالعب بالمدرب الزاكي قريباً.
كما فتح اتحاد الكرة قنوات التفاوض مع الحدادي الستخالص
ج��واز سفر مغربي له وهو ما يعني مقدمة لضم الالعب لألسود
وتفادي ضياعه كما ضاعت مواهب أخرى تم تجنيسها وحرمت
من اللعب للمنتخب .وينوي اتحاد الكرة القيام بخطوة ضم هشام
مستور الموهبة الصاعدة في سماء الكرة اإليطالية ،والذي يحمل
ألوان نادي ميالن.

السابق علي بزي ،لينضم إلى كتيبة الالعبين المحليين التي
ضمها الفريق البقاعي ،الصاعد إلى دوري الدرجة األولى هذا
الموسم.
وجاء توقيع بزي بعد مفاوضات بين إدارتي النبي شيت
والعهد حول الالعب البارز من الناحيتين الفنية والتكتيكية.
وكان بزي تدرب بشك ٍل فردي طوال الفترة الماضية ،حتى
يكون جاهزا ً للعب في تشكيلة المدرب موسى حجيج التي
ستخوض منافسات كأس التحدي التنشيطية اعتبارا ً من 24
آب الحالي ،حيث يلعب الفريق ضمن المجموعة الثانية إلى
جانب الشباب الغازية واإلخاء األهلي.
وتتواصل تدريبات الفريق بإشراف حجيج قبل السفر إلى
مصر أيضا ً إلقامة معسكر إعدادي للدوري الذي يلعب فيه
النبي شيت في األسبوع األول مع التضامن صور.

بزي ينتقل رسميا ً إلى «النبي شيت»

ُوجد المتهم بسرقة الملف الطبي
ألس��ط��ورة ال��ف��ورم��وال وان األلماني
مايكل شوماخر مشنوقا ً بعد إيقافه،
بحسب ما ذكر االدعاء أمس.
وع��م��ل ال��رج��ل ل��ح��س��اب شركة
سويسرية لإلنقاذ الجوي نظمت نقل
شوماخر من مستشفى فرنسي في
حزيران الماضي بعد ح��ادث تزلج
بالغ الخطورة أدخله غيبوبة ألشهر
عدة.
وك��ان��ت سابين كيهم المتحدثة
ب��اس��م عائلة شوماخر كشفت في

نهاية ح��زي��ران الماضي أن��ه تمت
سرقة الملف الطبي لبطل العالم
السابق.
وقالت كيهم في بيان لها« :لقد
عُ رضت الملفات المسروقة للبيع
ألي��ام ع��دة ،واللصوص ادع��وا أنها
تتعلق بالملف الطبي لشوماخر».
وت��اب��ع��ت« :ل��م نستطع التأكد من
صحة هذه الملفات ،ولكن في المقابل
سرقت».
وحذرت كيهم أي جهة تريد شراء
أو نشر هذه المعلومات بقولها« :إن

محتويات أي ملف طبي هي خاصة
وسرية وال يجب أن تكون في متناول
الجميع» ،م��ؤك��د ًة أن «أي وسيلة
إع�لام��ي��ة تنشر م��ح��ت��وي��ات الملف
الطبي» ستالحق قانونياً.
و ُن��ق��ل شوماخر ف��ي ح��زي��ران من
مستشفى غرونوبل في فرنسا حيث
ك��ان يعالج منذ تعرضه لحادث
التزلج الخطير إلى مركز فودوا الطبي
الجامعي في لوزان بالقرب من مكان
إقامته م��ع عائلته ف��ي غالند على
شواطئ بحيرة لومان.

مخترع اللعبة جيمس نايسيميث
فكرته بعد مباراة كارثية عام  1950جمعت فريقي
ف��ورت بيستونز آن��ذاك (حاليا ً ديترويت بستوتز)
ومينيابوليس ليكرز (حاليا ً لوس أنجلوس ليكرز)،
وانتهى ذلك اللقاء بنتيجة  18-19لفريق بيستونز.
يومها سدد فريق بيستونز  13كرة فقط طوال
المباراة ،كان يمتلك الكرة لدقائق قبل التسديد ،فكان
ال بد من حل يمنع تكرار هذا السيناريو ،خصوصا ً
أن الفرق الضعيفة باتت تتبعه ،بل شهدت مباريات
أخرى  6أوقات إضافية لم يكن فيها إال  6تسديدات
ف��ق��ط ،فكانت االن��ت��ق��ادات الكبيرة ل��ه��ذا األس��ل��وب
وأصبحت اللعبة في خطر ،فكان قتل السلبية بطريقة
الوقت القانوني المسموح حتى تسدد.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1جبال بين ماردين وجزيرة ابن عمر شمال ما بين
النهرين ،نوتة موسيقية
2 .2مدينة فلسطينية ،مؤذن الرسول
3 .3أمر عظيم ،ننازعهم ونمع عنهم الشيء
4 .4عاصمة عربية ،تصاهره
5 .5جئتما ،تقطع
6 .6ماء جارية ،عاصفة بحرية ،يقصد المكان
7 .7أنيس ،قصد (بالجمع) ،عملة آسيوية
8 .8قلب ،كاتب ،حسن الوجه بعد العلة
9 .9دولة أفريقية ،مدينة بلجيكية
1010تعوده على الشيء ،باشر العمل
1111من أوجه القمر ،مصورين
1212إستفسر منهم ،أمسيات

1 .1عاصمة عربية
2 .2منخفض بين جبلين ،يجيب النداء ،وضع خلسة
3 .3أعلى قمة في األردن ،سباق سيارات (باألجنبية)،
مدينة يابانية
4 .4بلدة لبنانية ،نادر
5 .5بلدة لبنانية ،اطلب منه فعل االمر
6 .6رطبا بالماء ،دولة عربية ،يطلق على الشخص عند
الوالدة
7 .7طليتم باأللوان ،يطليا
8 .8قرية لبنانية ،ترك دون عناية
9 .9ح ّذرا ،أكملت العمل ،متشابهان
1010مسيتم ،فررنا
1111حرف أجدي مخفف ،طريقة ،يضرب بالسوط
1212الكذب ،حاكم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،135629784 ،879541326
،317452968 ،426837159
،684793512 ،592168473
،241385697 ،768914235
953276841

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1شارلي شابلن  ) 2جنين،
ري��و ن��غ��رو  ) 3راودن����ا ،ااا ) 4
دن��ان��ي��ر ،ري��ل  ) 5ام���ي ،رشميا،
ن��ي  ) 6الج��ئ �اً ،تدنسا  ) 7دن��ا،

مرح ،تلدغ  ) 8ناسبناه ،مي ) 9
ليديا ،يتمان  ) 10اسر ،ننام ،اني
 )11ناول ،يناير  ) 12سن ،يم،
تناسب.
عموديا:
 ) 1شجرة الدر ،انس  ) 2انا،

م��ان ،لسان  ) 3ريو دي جانيرو
 )4لندن ،اد ،لي  ) 5نارام سين )6
شرانش ،رباني  ) 7اي ،يمتحن،
ان��ت  ) 8ب��واري��د ،ايمان  ) 9لنا،
انتهت ،يا  ) 10نغار ،سل ،مارس
 ) 11ينادمان  ) 12اورلي ،غينيا.

 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).

