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ات من ال

العبه السوري الجديد عبد الرحمن
عكاري اآلتي من طرابلس ،علما ً أنه
اختبر عمر الكردي وعلي كركي على
األطراف ،وتألق األول يميناً.
من جهة أخرى ذكر موقع «كورة»
أن المهاجم الكاميروني إيانكا سيصل
ال��ي��وم ليكمل عقد أج��ان��ب األنصار
ب��اإلض��اف��ة إل��ى برنس والبرازيلي
ماتوس.

اسماعيل يعود
إلى النجمة

عاد الظهير الدولي وليد اسماعيل
إلى فريقه النجمة ،وخاض معه أمس
المباراة الودية التي فاز فيها بطل
لبنان على ضيفه الشباب الغازية

{ أعلن ن��ادي ري��ال مدريد اإلسباني رسميا ً تجديد عقد مهاجمه
الفرنسي كريم بنزيمة لخمس سنوات مقبلة حتى  30حزيران ،2019
وكان عقده السابق سينتهي صيف  .2015وشكل بنزيمة صيدا ً ثمينا ً
للعديد من كبار أوروبا مثل باريس سان جيرمان وآرسنال وليفربول،
لكن الملكي أص ّر اليوم على إنهاء الجدال الكبير حول مستقبل الالعب.
وقدّم الفرنسي أدا ًء ممتازا ً في موسم  2014-2013وسجل  17هدفا ً
إضافة إلى  9تمريرات في الدوري اإلسباني ،وحصل على تقييم 7.42
بحسب موقع « »WhoScored.comليدخل بذلك قائمة أفضل 15
العبا ً في الدوري.
{ قالت صحيفة «مترو» اإلنكليزية إن ليفربول يسعى إلى التعاقد
مع المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو خالل فترة االنتقاالت الصيفية
الجارية .ونقلت «مترو» عن تقارير صحافية إيطالية أن هناك مفاوضات
جدية بين مسؤولي ليفربول وفالكاو ،وأشارت إلى أن الوجهة المقبلة
لالعب ستكون حائرة بين مانشستر سيتي وليفربول .وأضافت
الصحيفة أن موناكو يحاول إعارة فالكاو صاحب الـ 28سنة في محاولة
لتقليل حجم النفقات واستجابة للوائح اللعب المالي النظيف.
وأشارت مترو إلى أن إدارة ليفربول وصيف الدوري اإلنكليزي تسعى
إلى استعارة فالكاو فقط لتعويض رحيل لويس سواريز الذي انتقل إلى
لمبلغ كبير هذا الصيف من
برشلونة .ويعود سبب ذلك إلى صرف الليفر
ٍ
أجل  7العبين أبرزهم ثنائي ساوثامبتون ريكي المبرت وآدم الالنا.
{ ذكرت تقارير إخبارية أمس أن غياب العب ريال مدريد تشابي
ألونسو لإليقاف عن مباراة كأس السوبر األوروبية أمام إشبيلية في 12
الجاري ،قد يؤدي للدفع باأللماني توني كروس المنضم حديثا ً للريال،
كأساسي ليستهل مشواره مع الفريق الملكي .وأفادت صحيفة «آس»
اإلسبانية بأن أنشيلوتي المدير الفني للميرينغي تحدث مع كروس
عقب مران أمس ،ما يشير إلى أن الالعب األلماني قد يشارك في مباراة
كأس السوبر األوروبية التي ستقام في كارديف.
وك��ان أنشيلوتي قد صرح أخيرا ً أنه ال يستبعد مشاركة كروس
ومارسيلو وسامي خضيرة وآنخل دي ماريا ،آخر رباعي انضم إلى
التدريبات اإلعدادية للموسم الجديد ،في كأس السوبر األوروبية.
{ ذكرت صحيفة «آس» اإلسبانية أن دييغو سيميوني مدرب فريق
أتلتيكو مدريد يرغب في ضم النجم األلماني أندريه شورله قبل إقفال
سوق االنتقاالت الصيفية .ويرغب المدرب األرجنتيني في تعزيز هجوم
الفريق بعد تعاقده مع الكرواتي ماندزوكيتش والفرنسي أنطوان
غريزمان ،ويرى في شورله الالعب الهجومي المرن الذي يلعب على
األطراف وفي العمق أيضا ً وهو ما يحتاجه سيميوني تماماً .أتلتيكو
يعتقد أن  23مليون يورو قد تكون كافية لضم النجم األلماني وهو المبلغ
ذاته الذي تعاقد به البلوز مع شورله عندما جاء من بايرن ليفركوزن،
لكن التقرير أشار إلى أن قيمة الالعب األلماني ارتفعت بال ّ
شك بعد األداء
الممتاز له في مونديال البرازيل  2014وحصده للقب مع ألمانيا.
{ ذك��رت تقارير صحافية أن ن��ادي ميالن اإليطالي توصل إلى
اتفاق مع الملكي بشأن التعاقد مع حارس المرمى دييغو لوبيز .ووفقا ً
لصحيفة «ال غازيتا ديلو سبورت» فإن الصفقة تتوقف اآلن على التوصل
إلى اتفاق مع لوبيز ( 32سنة) على البنود الشخصية للعقد.
وتعاقد الميرينغي مع حارس المرمى كيلور نافاس كما تضم صفوف
الفريق الحارس اإلسباني الدولي المخضرم إيكر كاسياس ،ما يدفعه
إلى فكرة التخلص من لوبيز قبل بداية الموسم الجديد علما ً بأن عقد
لوبيز يمتد حتى  2017براتب يبلغ  4.5مليون يورو (ستة ماليين
دوالر) للموسم الواحد وهو ما يسعى ميالن إلى تقليصه.
{ أكد مسؤولو االتحاد األرجنتيني لكرة القدم أنهم سيجتمعون اليوم
بالمدرب خيراردو مارتينو ليعرضوا عليه تدريب المنتخب األرجنتيني،
خلفا ً لمواطنه أليخاندرو سابيال الذي ترك تدريب الفريق أخيرا ً بعدما
قاده للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم  2014والتي خسرها
( )0-1أمام المنتخب األلماني في الوقت اإلضافي.
وأرجأت وفاة خوليو غروندونا رئيس االتحاد األرجنتيني األربعاء
الماضي حسم اإلدارة الفنية للمنتخب األرجنتيني ،ألنه كان من المتوقع
أن يجتمع الراحل غروندونا مع مارتينو لعرض المهمة عليه ولكن
المنية وافته قبل هذا االجتماع.
وتأكد قرار االتحاد بعرض المهمة على مارتينو وذلك في اجتماع
اللجنة التنفيذية لالتحاد مساء أمس وهو االجتماع الذي تقرر فيه إسناد
رئاسة االتحاد إلى لويس سيغورا نائب رئيس االتحاد.
{ أكد جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة اإلسباني أن
بيب غوارديوال المدير الفني الحالي لبايرن ميونيخ األلماني سيعود
يوما ً ما في المستقبل لقيادة الفريق الكتالوني .وقال بارتوميو خالل لقاء
مع شبكة «سي إن إن» اإلخبارية« :إن محبي برشلونة سيعودون من
جديد لمعاونة النادي ...أرى أن هناك كثيرا ً من األشخاص سيعودون
مرة أخرى إلى برشلونة».
وقاد غوارديوال برشلونة في الفترة بين عامي  2008و 2012محققا ً
الفوز بالعديد من األلقاب مثل بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري
اإلسباني ثالث مرات.
وأضاف بارتوميو« :بحلول عام  2022سيعود كثير من الالعبين
الحاليين بالفريق ،باإلضافة إلى العبين آخرين موجودين مع فرق
أخرى ليصبحوا مدربين
أو إداريين أو رؤساء للنادي ألننا في نهاية األمر عائلة واحدة».
وانتقد بارتوميو خالل حديثه طريقة عمل المدير الفني األرجنتيني
خيراردو مارتينو الذي قاد الفريق في الموسم الماضي وفشل في تحقيق
أي لقب لبرشلونة .وتابع« :إنه مدرب جاء من األرجنتين وينظر إلى كرة
القدم بطريقة مغايرة».

العائد حديثا ً إلى دوري األض��واء 2
– .1
وك����ان اس��م��اع��ي��ل ق��د ت��أخ��ر في
االلتحاق باستعدادات فريقه للموسم
الجديد بعد شائعات ترددت عن نيته
االنتقال إلى نا ٍد آخر.
وافتتح التسجيل للنجمة علي
حوراني ( )44مستثمرا ً عرضية من
محمد مرقباوي ،وعادل الغازية عبر
المالي محمد ديكو ( )57إثر أمامية
عبد الله كانوتيه .1 – 1
ون��ج��ح الع���ب ال��ن��ج��م��ة ال��ج��دي��د
وه��داف ال��دوري الماضي اإليفواري
الس��ي��ن��ا س���ورو ( )77ف��ي تحقيق
التقدم للنجمة إثر كرة ساقطة لمحمد
مرقباوي .1 – 2

ناي �سالمه تحرز لقب بطولة لبنان ل�سالح ال�شي�ش
أح��رزت ناي سالمه ،العبة ن��ادي المون ال س��ال ،لقب
بطولة لبنان في سالح الشيش لإلناث  -فئة مواليد عام
 2001وما فوق ،التي نظمها االتحاد اللبناني للمبارزة على
مالعب نادي المون ال سال الرياضي في عين سعاده.
وجاء إحراز سالمه للقب بعد تغلبها في المباراة النهائية
على زميلتها في النادي نفسه ،وحاملة لقب العام الماضي
ماري جو أبو جوده ،إثر مباراة تميزت بالحماسة العالية
والمستوى الفني المتميز ،وحسمتها سالمه بنتيجة 10

لمسات مقابل .8
وقد حلت كل من ليا خيرالله وهيلينا خليل في المرتبة
الثالثة ،وهما أيضا ً من العبات نادي المون ال سال الذي
أك��دت العباته سيطرتهن على هذه الفئة العمرية ،كما
وعلى غيرها من الفئات الناشئة خصوصاً.
قاد المباريات الحكام رائد بو كروم زياد جلبوط وعماد
نحاس .وفي االختتام وزع رئيس وأعضاء االتحاد الكأس
والميداليات على الفائزات.

لقب الدوري ال�سوري لكرة القدم بين الجي�ش والوحدة
يلتقي اليوم الجمعة على ملعب
تشرين في دمشق الجيش مع جاره
الوحدة في المباراة الفاصلة لتحديد
بطل النسخة الثالثة واألربعين من
بطولة سورية لكرة القدم.
وكان الفريقان احتال المركز األول
في الدور النهائي من المسابقة برصيد
 12نقطة ما حتم إجراء مباراة فاصلة

وفقا ً لنظام المسابقة.
ويبحث الجيش عن اللقب الثاني
على التوالي والثاني عشر في تاريخه
وتحقيق الثنائية بعدما ف��از قبل
أسبوعين بكأس سورية ،فيما يأمل
الوحدة اعتالء منصة التتويح للمرة
الثانية بعد األولى في موسم -2003
.2004

والمواجهة متكافئة لتقارب مستوى
الطرفين وإن كانت تشكيلة الوحدة
تتفوق بخبرة الدوليين السابقين
ماهر السيد وماجد الحاج وعلي دياب
والشاب أسامة أومري ،في حين يتميّز
الجيش بتشكيلة ش��اب��ة منسجمة
يبرز فيها الحارس طه موسى ومحمد
حمدكو ومحمد عقاد.

العن�صرية تت�صدر الم�شهد في الكرة الإيطالية
تتصدر مشكلة العنصرية الواجهة ف��ي ك��رة القدم
اإليطالية مع اقتراب موعد انتخابات رئاسة االتحاد
المحلي للعبة الشعبية.
وعلى رغ��م وج��ود مشكالت أخ��رى عديدة مثل تعثر
المنتخب في نهائيات كأس العالم  2014في البرازيل
وتراجع الحضور الجماهيري والتالعب في النتائج،
إال أن العنصرية تبقى المشكلة األب��رز بعد تصريحات
كارلو تافيكيو العنصرية أحد المرشحين لمنصب رئيس
االتحاد.
وكان تافيكيو قد وصف الالعبين األفارقة أخيرا ً بأنهم
«أكلة ال��م��وز» ،ليسبب ذل��ك ردود فعل كثيرة غاضبة
حرمته من دعم كثير من الالعبين والمدربين والمسؤولين
اإليطاليين قبل المنافسة.
وطالب االتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بالتحقيق في

عامل

استغل مدرب الصفاء سمير سعد
واألنصار زوران بيسيتش المباراة
ال��ودي��ة ب��ي��ن فريقيهما ،الختبار
الالعبين األجانب والمحليين الجدد
في صفوف الفريقين.
وأش��رك سعد في اللقاء المهاجم
البرازيلي ماركينيوس مورايس (23
سنة) ،وال��ذي افتتح التسجيل في
المباراة التي انتهت بفوز الصفاء
بهدفين نظيفين ك��م��ا أش���رك قلب
الدفاع الكونغولي بايبي بازوفيال
( 27سنة).
أم��ا بيسيتس ف��أش��رك المهاجم
البرزيلي باولو فيتور ماتوس الذي
وص��ل أم��س إل��ى بيروت ،لكنه ظهر
بمستوى ع���ادي وه��و لعب خلف
المهاجم الرئيسي لألخضر النيجيري
برنس.
وش��ارك في الشوط الثاني العب
ال��وس��ط ال��س��وري ط��ه دي���اب ال��ذي
ع��زز تقدم الصفاء من ركلة ج��زاء،
إثر عرقلة من الدفاع األنصاري على
البرازيلي ماركينيوس.
ولعب أيضا ً في الشوط الثاني
العب الصفاء جوزيف حبوش ،بعد
التحاقه بفريقه إثر إجازة قضاها مع
أهله في الواليات المتحدة.
وج��� ّرب م���درب ال��ص��ف��اء الالعب
الفلسطيني ول��ي��د ف��اع��ور ف��ي خط
ال��وس��ط ،باإلضافة إل��ى المخضرم
نصرات الجمل المرشح لالنتقال إلى
الصفاء .وفضل سعد ع��دم إش��راك

منوع

ودية ال�صفاء والأن�صار تتحول �إلى حقل تجارب للمحترفين

ليونيل مي�سي� :أ�شعر بالحزن ال�شديد لما حدث في غزة

هذه التصريحات ،في حين يراقب االتحاد األوروبي للعبة
الوضع كذلك.
وق��ال جيفري ويب رئيس الهيئة المخولة بمكافحة
العنصرية في «الفيفا»« :إن مجتمع كرة القدم صدم بسبب
تصريحات تافيكيو األخيرة وإن الكرة اإليطالية بحاجة
إلى قيادة رشيدة ق��ادرة على إدارة د ّفة األم��ور بأسلوب
يتسم بالشفافية».
لكن تافيكيو ال يزال يحظى بدعم «ليغا برو» المسؤولة
عن دوري الدرجتين الثالثة والرابعة ورابطة الهواة ،وهو
ما يمكن أن يضمن له الفوز في االنتخابات وتولي المنصب
خلفا ً لجانكارلو أبيتي الذي استقال إثر خروج المنتخب
اإليطالي من كأس العالم .يذكر أن المنافس الثاني على
رئاسة االتحاد اإليطالي هو الالعب السابق ديميتريو
ألبرتيني.

تحدث مهاجم برشلونة ليونيل ميسي م��ن خالل
حسابه ال��خ��اص على م��وق��ع «ف��ي��س��ب��وك» للتواصل
االجتماعي عن مشاهداته لما حدث في مدينة غزة وعن
العنف ال��ذي ط��اول آالف األط��ف��ال األب��ري��اء منذ بداية
العدوان «اإلسرائيلي».
وق���ال النجم األرج��ن��ت��ي��ن��ي« :ك���أب وسفير للنوايا
الحسنة لمنظمة اليونيسيف فإنني أشعر بالحزن
الشديد من خالل مشاهدتي الصور حول استمرار العنف
ال��ذي يلحق باألطفال األب��ري��اء نتيجة الصراع القائم

بين غزة و«إسرائيل»».
وتابع ميسي« :لقد كان العنف الناتج من ذلك سببا ً في
كثير من الوفيات والجرحى ،لم يقم األطفال بخلق هذه
الصراعات ولكن هم من يعانون من التبعات والعواقب
الفظيعة للعنف ،يجب أن تتوقف موجة العنف».
وطالب مهاجم برشلونة بأن يكون هناك رد فعل دولي
أمام أي تدخل عسكري يتسبب في وفاة األبرياء في أي
منطقة في العالم ،وأضاف« :يجب أن يكون لنا رد فعل
تجاه أي صراع عسكري يتسبب في وفاة أبرياء».

لويز ين�ضم �إلى كتيبة الأمراء الباري�سية

ق��دم ن��ادي باريس س��ان جيرمان
بطل الدوري الفرنسي رسميا ً مدافعه
ال��ج��دي��د داف��ي��د ل��وي��ز خ�ل�ال مؤتمر
ص��ح��اف��ي ع��ق��د أم���س ف��ي العاصمة
الفرنسية ب��اري��س .وان��ض��م الالعب
الدولي البرازيلي للنادي الباريسي
بعد ثالثة مواسم ونصف قضاها في
الدوري اإلنكليزي مع تشيلسي.
وأع����رب الخليفي رئ��ي��س ن��ادي
باريس س��ان جيرمان عن سعادته
بانضمام لويز لصفوف الفريق ،قائالً:
«الجميع يعلم من هو دافيد لويز ،أحد
أفضل المدافعين في العالم ،بالطبع لم
يكن ذلك في مصلحتنا العام الماضي
عندما واج��ه��ن��ا تشلسي ف��ي دوري
األب��ط��ال ،ولكنني على ثقة م��ن أنه
موجود اآلن في قلوب كل مشجعي
باريس سان جيرمان» .وتابع« :أود أن
أشكره على اختياره لنادينا ،فهو يؤمن
بأهداف مشروعنا الكبير ،وسيساعدنا
في تحقيق أهم أهدافنا وهو الفوز بلقب
دوري أبطال أوروبا ،فلقد حقق ذلك في
السابق مع تشلسي ،كما ن��ال أيضا ً
لقب يوروبا ليغ ،إنها خبرة عظيمة،
أتمنى له التوفيق ،وأنا على ثقة بما
يمكنه تحقيقه مع زمالئه في الفريق».
من جهة أخ��رى ،وجه لويز الشكر
لرئيس النادي على منحه فرصة أن
يكون جزءا ً من مشروع نادي باريس
سان جيرمان ،وقال« :سعيد بوجودي

هنا ،وبانضمامي إلى نا ٍد كبير مجددا ً
بعدما مثلت ناديي بنفيكا وتشلسي،
أتمنى أن أستعيد لياقتي سريعا ً وأن
أك��ون على أرضية الملعب في أقرب
فرصة ممكنة ،سأعمل على أن أكون
مستعدا ً بنسبة  90أو  100في المئة
بحلول األسبوع المقبل».
وأضاف النجم البرازيلي« :زمالئي
استقبلوني بشك ٍل رائ��ع هنا ،وأن��ا
سعيد بالوجود في باريس».
وع��ن اللعب إل��ى ج��وار زميله في
المنتخب ال��ب��رازي��ل��ي تياغو سيلفا
الموجود في صفوف نادي العاصمة
الفرنسية منذ صيف  ،2012قال لويز:
«أن��ا وتياغو صديقان جيدان ،هناك
تفاهم كبير بيننا ونحن نلعب معا ً
منذ فترة طويلة ونقدم أفضل ما لدينا
دائماً».
وسيرتدي لويز القميص رقم ،32
وه��و الرقم نفسه ال��ذي ك��ان يرتديه
ع��ن��دم��ا ك���ان ض��م��ن ص��ف��وف بنفيكا
البرتغالي.

لويز في سطور

لويز من مواليد  22نيسان 1987
في بلدية دياديما بوالية ساوباولو
البرازيلية .بداياته كانت مع ناشئي
نادي ساو باولو ،قبل أن يبدأ مسيرته
االحترافية مع نادي فيتوريا في عام
 .2005وحقق مع نادي فيتوريا لقب

بطولة والية باهيا عام .2005
انتقل إلى نادي بنفيكا البرتغالي
ف��ي مطلع ع���ام  2007ع��ل��ى سبيل
اإلع��ارة ،قبل أن يضمه األخير بشك ٍل
كامل في صيف العام نفسه بعقد مدته
خمس سنوات.
خالل ما يقارب أربعة مواسم مع
بنفيكا حقق لقب الدوري البرتغالي مرة
واحدة ( ،)2010/2009إلى جانب
لقبين في ك��أس ال��دوري البرتغالي
( 2009/2008و.)2010/2009
خ�لال فترة االن��ت��ق��االت الشتوية
ب��داي��ة ع��ام  2011حصل تشيلسي
اإلنكليزي على خدمات لويز في صفقة
قدرت قيمتها بـ 25مليون يورو.
مع النادي اللندني ،توج لويز بلقبي
كأس االتحاد اإلنكليزي ودوري أبطال
أوروب��ا خالل موسم ،2012/2011
قبل أن يضيف لقب الدوري األوروبي
في موسم .2013/2012
أما على المستوى الدولي ،خاض
الالعب أكثر من  40مباراة دولية مع
منتخب بالده سجل خاللها هدفين،
وش���ارك ف��ي نهائيات ك��أس العالم
 2014وكوبا أميركا  ،2011إضافة
إل��ى ك��أس ال��ق��ارات  2013التي نال
لقبها .واخ��ت��ي��ر ك��أف��ض��ل الع���ب في
الدوري البرتغالي عام .2010

�سر ت�أخر زواج نجمات التن�س
كشفت الكاتبة الصحافية األميركية ميرليسا
لورينس كوربيت عن سبب عدم زواج العبي والعبات
التنس حتى يعتزلون .وفي تقرير نشرته ميرليسا في
موقع بليتشر ريبورت جاء« :الظاهرة في عالم التنس
تبدو أكثر وضوحا ً عند السيدات منها عند الرجال،
فمسألة التنظيم بين الحياة الزوجية واللعب صعبة
للغاية» .وأض���اف« :بحسب دراس��ة نشرتها كلية
ه��ارف��ارد ،ف��إن المرأة المتزوجة عندما تعمل لوقت
طويل تشعر بالذنب أكثر من شعور الرجل المتزوج
بذلك ،وهذا أحد أهم األسباب الذي يدفع العبات التنس
للعيش في توتر دائم أثناء االرتباط ما يدفعهن إلى
الطالق».

وأك��د التقرير أي��ض �ا ً أن الع��ب��ات التنس يتراجع
مستواهن بشك ٍل كبير عندما يكن متزوجات ويخسرن
ترتيبهن ،واستشهدت بالالعبة التشيكية ك�لارا
كوكالوفا التي تراجع مستواها مباشرة بعد الزواج
ولم تنجح بحصد أي لقب أثناء ال��زواج  7سنوات،
لكنها بعد الطالق حصلت على بطولة مباشرة.
واختتمت كوربيت تقريرها بالقول« :ال يمكن لالعبة
التنس المحترفة أن تجمع بين النجاح وال���زواج
السعيد ،فهي دائمة السفر وبعيدة من العائلة وهذا
يضعها أمام خيارين ،التضحية باللعبة أو باألسرة،
ومن الصعب اعتماد خيار يضع على عاتقهن توترا ً
كبيرا ً ينتهي عادة باالنفصال بعد تراجع المستوى».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1سلسل جبال في شمال عمان
2 .2يص ّوت من األل��م ،من األل��وان (باألجنبية) ،قبيح
المنظر
3 .3دولة عربية ،بحيرة في شمال إيطاليا
4 .4للنداء ،مدينة إيطالية ،للنفي
5 .5من حركات الموج ،ابن الفرس
6 .6إلهة البحر عند اليونان ،يقصد المكان
7 .7مدينة نيبالية ،جارية غنت للرشيد
8 .8مرفأ صيني ،محبة
9 .9مدينة مغربية ،مدينة سعودية
1010مدينة نيجيرية ،إصبع ،من األطراف
1111خالف إهتدى ،قضى ليلته ،للتفسير ،لإلستفهام
1212يهمل ،من الطيور

1 .1شاعر لبناني راحل من ادباء المهجر
2 .2إحدى جزر كناريا ،قيّدت
3 .3أفقد العقل ،مسحورا ً
4 .4والية أميركية ،من األلقاب
5 .5نهر في سيبيريا ،تنتميا
6 .6عائلة ،من أوجه القمر ،برز
7 .7مدينة إسبانية في غاليسيا ،يكتبا
8 .8قضاء في لبنان ،جانب
9 .9ب ّنجيه ،طلب فعل االمر ،بحر
1010ش ّد الجرح بالضماد ،عائلة رسام فرنسي راحل
1111عملة عربية ،وافقناهم الرأي
1212خالف الحلوة ،مرض صدري
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،149865237 ،786293145
،853647912 ،325174698
،697321854 ،214589376
،572936481 ،438712569
961458723

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ط��ور عابدين ،ف��ا  ) 2رام
الله ،ب�لال  ) 3اد ،نمانعهم ) 4
بيروت ،تناسبه  ) 5اتيتما ،تبت
 )6سيل ،نو ،يام  ) 7اليف ،نيات،

ين  ) 8لب ،راسل ،مهج  ) 9غينيا،
واترلو  ) 10ادمانه ،بدأ  ) 11بدر،
رسامين  ) 12سالهم ،ليالي.
عموديا:
 ) 1طرابلس الغرب  ) 2وادي،
يلبي ،دس  ) 3رم ،رالي ،نارا )4

عانوت ،فريد  ) 5المتين ،اام��ره
 ) 6بال ،تونس ،اسم  ) 7دهنتم،
"
يلونا  ) 8عنايا ،اهمل  ) 9نبها،
اتمت ،ي ي  ) 10لمستم ،هربنا
 ) 11فا ،بب ،يجلد  ) 12البهتان،
والي.

 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).

