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الدوري الفرن�سي ينطلق على �إيقاع الأمراء

غزة تمنع «�إ�سرائيل» من ا�ست�ضافة البطوالت الريا�ضية

باري�س �سان جيرمان من �أجل ت�أكيد وب�سط ال�سيطرة
بعد أن بسط سيطرته الميرية على
بطولة الدوري الفرنسي في العامين
األخ��ي��ري��ن ،يستهل ن���ادي األم���راء
باريس سان جيرمان الموسم الجديد
من المسابقة وهو يدثر لباس المرشح
األول النتزاع اللقب مرة أخرى .وبادر
نادي األم��راء بتعزيز الخط الخلفي
ف��ي تشكيلة ال��م��درب ل���وران ب�لان،
من أجل الدفاع عن اللقب ،وفي هذا
اإلط��ار التحق البرازيلي دافيد لويز
واإليفواري سيرج أوريير ،أحد أبرز
األسماء التي سطعت في سماء كأس
العالم في البرازيل  ،2014بصفوف
ف��ري��ق ال��ع��اص��م��ة ال���ذي سيحاول
االستمرار في الهيمنة على الدوري
الوطني والسعي أي��ض�ا ً إل��ى بلوغ
المربع الذهبي من منافسات دوري
أبطال أوروبا.
ويعتمد أمراء باريس على النجم
السويدي زالتان إبراهيموفيتش من
أجل تحقيق هذين الهدفين .وبفضل
مساندة األوروغ��واي��ان��ي إدينسون
كافاني ،سيكون بمقدور هذا الالعب
الذي ُت ّوج هدافا ً للدوري مرتين ،أن
يُم ّتع الجماهير الفرنسية ويُذهلها
بحركاته الرائعة وغير المألوفة .ومن
شأن كل هذه العوامل أن ُتهدّئ من
روع منافسيه ،على رأسهم موناكو
الذي من المنتظر أن يُظهر ندي ًة كبير ًة
خالل منافسات الدوري.

المنافسون

وي��ظ��ه��ر ن���ادي اإلم����ارة موناكو
وصيف بطل الموسم السابق ،أنه
الفريق األكثر اس��ت��ع��دادا ً لمنافسة
رج���ال ال��م��خ��ض��رم ب�ل�ان ع��ل��ى لقب
الدوري؛ وعلى رغم أن فريق اإلمارة
فقد الكولومبي جيمس رودريغيز
هذا الصيف ،إال أنه تمكن من الحفاظ
ع��ل��ى نجمه ف��ال��ك��او ال���ذي يتطلع
بشوق للتألق بعد أشهر من الغياب.
ٍ
وم���ن ال��م��ت��وق��ع أن ي��ع��زز ال��ن��ادي
صفوفه بالعبين ج��دد قبل نهاية
فترة االنتقاالت .وهنا ص ّ��رح مدرب
موناكو البرتغالي ليوناردو جارديم
ال��ذي خلف كالوديو رانييري« :إذا
كان باريس سان جيرمان المرشح
األول ف��ه��ذا ل��ن يهبط م��ن عزيمتنا

وطموحنا».
وشهد أولمبيك مرسيليا التغيير
ع��ل��ى م��س��ت��وى اإلدارة الفنية في
الفترة الفاصلة بين الموسمين ،فقد
وض��ع ال��ن��ادي ثقته ف��ي مارسيلو
بييلسا من أجل إعادة ترتيب البيت
الداخلي بعد سنة بيضاء خالي ٍة من
التألق واأللقاب .وسيعتمد المدرب
األرجنتيني على الالعبين الشباب
الذين جلبهم الفريق الصيف الماضي
(فلوريان ثاوفين وجيانيللي إمبوال
وبنجامين ميندي) ،على رغم أنهم
لم يبلوا ب�لاء حسنا ً بعد مجيئهم.
وسيعتمد أيضا ً على خدمات كل من
رومان أليساندريني اآلتي من رين،
والمهاجم البلجيكي الواعد ميتشي
باتشواي ال��ذي يبلغ من العمر 22
سنة .وف��ي المقابل سيتعيّن على
بعض الالعبين المخضرمين الرحيل
قبل  31آب ،مثل الدولي الفرنسي
ماثيو فالبوينا المنتقل إلى صفوف
دينامو موسكو.
أما فريق ليل فيراهن على االستقرار،
ويجب اإلقرار هنا أن الكتيبة الزرقاء
تقدم أداء منتظما ً خ�لال السنوات
األخيرة ،ودائما ً ما تتمركز على مقربة

م��ن مقدمة الترتيب (ح��ل��ت ثالثة
الموسم الماضي) .وسيكون التحدي
الرئيسي أمام فريق ليل الذي سيعتمد
على العناصر نفسها أن ُيد ّبر إشكالية
توالي المباريات ،حيث يتعيّن على
ن��ادي ليل المقبل على المنافسات
األوروب��ي��ة ،أن يواجه تحديا ً كبيرا ً
عندما ستحرمه منافسات كأس األمم
األفريقية ألسابيع عديدة من خدمات
بعض نجومه (النيجيري فنسنت
إينيما واإلي��ف��واري سالومون كالو
والسنغاليين بابي سواري وإدريسا
جوييه).
وم��ن جهة أخ��رى ،يراهن سانت
إيتيان الذي ح ّل رابعا ً في منافسات
العام الماضي ،على االستمرارية.
وسيحاول الفريق األخ��ض��ر ،ال��ذي
تط ّور مستواه بشك ٍل منتظم خالل
السنوات القليلة الماضية تحقيق
األف��ض��ل واالس��ت��ف��ادة م��ن التجربة
األوروب��ي��ة .أما غريم سانت إيتيان
الكبير وج���اره ليون فيعيش على
إيقاع وضع مغاي ٍر تماماً .وعلى رغم
وضعيته المتدهورة بإمكان هذا
الفريق أن ينتفض بفضل عناصره
الجيدة من أمثال يوهان جوركوف

جيم�س رودريغيز يت�س ّلم جائزة الحذاء الذهبي
تسلّم الالعب الكولومبي الموهوب
جيمس رودريغيز جائزة حذاء adidas
الذهبي ،حيث قدم االتحاد الدولي لكرة
القدم «فيفا» و«أدي��داس» لنجم لوس
كافيتيروس في مدريد الجائزة التي
تكافئه على مهارته التهديفية خالل
نهائيات كأس العالم في البرازيل.
وق��د تقاسم ال�لاع��ب ه��ذه اللحظة
م��ع محبيه ع��ن ط��ري��ق حسابه على
 Twitterتاركا ً هذه التغريدة« :ستة
أه��داف في ك��أس العالم .حلم أصبح
حقيقة .شكرا ً لكم على دعمكم».
وبرصيد ستة أه���داف ف��ي خمس
م���ب���اري���ات ،ت��ص��در ال�ل�اع���ب ال��ب��ال��غ
م��ن ال��ع��م��ر  23س��ن��ة ق��ائ��م��ة ه��داف��ي
أم ال��ب��ط��والت متقدما ً على األلماني
ت���وم���اس م��ول��ر ( )5وال��ب��رازي��ل��ي
نيمار (.)4
وخلف الكولومبي في سجل هذه
ال��ج��ائ��زة أس��م��اء ك��ب��ي��رة أخ���رى مثل
األلمانيين توماس مولر وميروسالف
كلوزه اللذين فازا بالحذاء الذهبي في
جنوب أفريقيا  2010وألمانيا 2006
توالياً ،والبرازيلي رونالدو الذي رفع
الجائزة في كوريا/اليابان .2002

وأليكساندر الكازيت.

العبون تحت المجهر

إل���ى ج��ان��ب األس���م���اء ال��رن��ان��ة
لنجوم مثل زالت��ان إبراهيموفيتش
وإدينسون كافاني وتياغو سيلفا
وداف��ي��د ل��وي��ز ،يملك ب��اري��س سان
جيرمان بعض المواهب التي صقلت
داخل النادي والتي آن لها أن تسطع
هذه السنة مثل العب وسط الميدان
الواعد أدريان رابيو والمهاجم هيرفن
أون��غ��ن��دا .أم��ا م��ن ج��ان��ب موناكو،
فإضافة إلى أه��داف فالكاو ،يتطلع
الجميع لمشاهدة ما في جعبة كل
من أنتوني مارتيال واليفين كورزاوا
والواعد تييموي باكايوكو ،الذي أدار
ظهره لنادي رين .وانتقل البلجيكي
ديفوك أوري��غ��ي ،ال��ذي هز الشباك
الروسية خالل العرس العالمي في
البرازيل ،إلى صفوف الفريق آتيا ً من
ليفربول على سبيل اإلع��ارة ،قبل أن
يبيعه لليل صيف هذا العام .وينتظر
أن يشكل ،إلى جانب وسط الميدان
الهجومي البرتغالي ماركوس لوبيز،
البالغ من العمر  19سنة واآلتي من
مانشستر سيتي على سبيل اإلعارة،

ثنائيا ً من شأنه أن يلفت األنظار خالل
الموسم الحالي.
ويبدو أن الموضة أصبحت ُتح ّتم
االستعانة بمواهب شابة آتية من
وراء ال��م��ان��ش ،إذ اس��ت��ق��دم سانت
إيتيان إلى صفوفه الالعب ريكي فان
ولفسوينكل الوافد من نادي نوريتش
س��ي��ت��ي ،وس � ُت��ع � َه��د إل���ى المهاجم
الهولندي مهمة تنشيط الخطوط
الهجومية للنادي األخضر.
أم��ا أولمبيك مرسيليا ،فينتظر
أن يكون ميتشي باتشواي من بين
ال��ن��ج��وم ال��ت��ي ستسطع الموسم
المقبل ،فقد أعطى خالل المباريات
ال��ت��ي أج��راه��ا قبل ب��داي��ة الموسم
إش����ارات َت��عِ ��د بما ف��ي جعبته من
ق��درات ،خصوصا ً أن ه��ذا المهاجم
البلجيكي ،وف��ور وصوله من نادي
ستاندارد ليغ ،تم ّكن من هز الشباك
ست مرات .أما الغاني جوردان أيوو،
الذي خاض نهاية موسم مثالية بعد
أن كان قد أعاره أولمبيك مرسيليا إلى
أف سي سوشو ،فقد غ��ادر الميناء
القديم نهائيا ً ليلتحق ب��ن��ادي أف
سي لوريان ومن المنتظر أن يفضي
تعاونه م��ع الكاميروني فينسنت
أبو بكر إلى تحقيق بعض األه��داف
الرائعة.
إضافة إلى هذه األسماء ،تنبغي
اإلش����ارة إل��ى ب��داي��ة ال��م��وس��م التي
قدّمها السويدي أوال توافونين برفقة
ن��ادي ري��ن ،علما ً أن��ه سجل سبعة
أهداف خالل  15مباراة ضمن الدوري
الممتاز ،مباشرة بعد التحاقه بالفريق
خ�لال ف��ت��رة االن��ت��ق��االت الشتوية.
ومن بين المتطلعين لمواقع داخل
المنتخب الفرنسي ،هناك مهاجم
ل��ي��ون أليكساندر الك��ازي��ت والع��ب
مونبيلييه بينجامين ستامبولي،
اللذان من المنتظر أن يكونا من بين
أب��رز نجوم ال���دوري الممتاز خالل
موسم  ،2015-2014وسيشهد هذا
الموسم كذلك الخطوات األول��ى في
دوري النخبة لحارس المرمى ونجم
نهائي ك��أس العالم تحت  20سنة
ألفونس أريوال من نادي باستيا.

�سحب قرعة �آخر مراحل
ت�صفيات دوري الأبطال
سحبت أمس في مدينة نيون السويسرية قرعة مرحلة البالي أوف ،آخر مراحل
تصفيات الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .وأسفرت القرعة عن
مواجهات قوية في «طريق الدوري» أبرزها سيجمع بين نابولي اإليطالي وأتليتيك
بلباو اإلسباني ،في حين يواجه آرسنال اإلنكليزي اختبارا ً لن يكون سهالً أمام
بشيكتاش التركي.
وأنهى نابولي بقيادة المدرب اإلسباني رافاييل بينيتز الدوري اإليطالي ثالثا ً
الموسم الماضي وسيبحث عن ظهوره الثالث في مرحلة المجموعات ،بينما سيسعى
بلباو الذي نال المركز الرابع في الليغا إلى أول ظهور في مرحلة المجموعات منذ
موسم .1999/1998
لم يغب آرسنال اإلنكليزي عن مرحلة المجموعات بدوري األبطال خالل النسخ
الـ 16األخيرة وبالتحديد منذ موسم  .1999/1998وكان الفريق اللندني قد واجه
ناديا ً تركيا ً آخر في مرحلة البالي أوف الموسم الماضي هو فنربخشه ونجح في
تجاوزه بالفوز 3-صفر ذهابا ً و2-صفر إياباً.
وستضع هذه الجولة م��درب آرسنال المخضرم الفرنسي آرسين فينغر في
مواجهة الكرواتي المحنك سالفين بيليتش مدرب المنتخب الكرواتي السابق والعب
إيفرتون وويستهام اإلنكليزيين .وتولى األخير تدريب بشيكتاش الموسم الماضي
محققا ً معه المركز الثالث في الدوري ليشارك في تصفيات دوري األبطال مستفيدا ً
من إبعاد بطل الدوري فنربخشه بسبب عقوبات من اليويفا.
أما بورتو الفائز باللقب األوروبي األبرز مرتين ( 1987و )2004فسيواجهه أيضا ً
مهمة صعبة أمام ليل الفرنسي.
وتقام مباريات الذهاب لهذا الدور خالل يومي  20-19آب الجاري ،بينما تلعب
مباريات العودة في  27-26من الشهر نفسه ،لتنضم بعدها األندية العشر المتأهلة
إلى مرحلة المجموعات إلى جوار  22ناديا ً حصلوا على مقاعد مباشرة.

أبلغ االتحاد الدولي للتنس «إسرائيل» أنها لن تستطيع
استضافة مواجهة كأس ديفيز للتنس أمام األرجنتين في «تل
أبيب» الشهر المقبل بسبب الحرب على غزة.
وقالت الجهة المسؤولة عن تنظيم ك��أس ديفيز لفرق
الرجال« :على رغم تراجع الصراع العسكري ،إال أننا ال يمكن
أن نضمن عدم تجدّده وقت المواجهة المقرر أن تنطلق في
غضون  5أسابيع» .وأضافت اللجنة« :أولويتنا األولى هي
ضمان سالمة الالعبين والمسؤولين والجماهير ،ونأسف
التخاذ القرار بعدم إقامة المواجهة في إسرائيل كما كان
مقرراً».
وحصلت «إسرائيل» على مهلة حتى يوم الخميس المقبل
لترشيح مكان آخر الستضافة المواجهة المقررة بين  12و14

أيلول .وقالت متحدثة باسم االتحاد «اإلسرائيلي» للتنس إنه
من المحتمل إقامتها في أوروبا الشرقية أو الواليات المتحدة
أو كندا.
وقررت رابطة العبي التنس المحترفين إلغاء النسخة األولى
من بطولة «تل أبيب» لتنس الرجال التي من المقرر إقامتها
على مالعب «تل أبيب» في أيلول المقبل للسبب ذاته .وكان
من المقرر إقامة النسخة األولى من البطولة البالغ مجموع
جوائزها مليون دوالر ما بين  15و 21من أيلول المقبل.
وفي السياق نفسه منع االتحاد األوروبي لكرة القدم سابقا ً
األندية «اإلسرائيلية» المنافسة في البطوالت األوروبية
من استضافة مباريات على أرضها وتم نقل المباريات إلى
قبرص.

�سباق م�صرف لبنان بيروت ماراثون 2014

الخليل :الن�سخة الـ 12في زمانها ومكانها
تتواصل التحضيرات التنظيمية
ل��س��ب��اق «م��ص��رف ل��ب��ن��ان ب��ي��روت
م��اراث��ون  »2014ال��م��ق� ّرر تنظيمه
يوم األحد  9تشرين الثاني المقبل،
وت��واك��ب ه��ذه التحضيرات رئيسة
جمعيّة بيروت ماراثون مي الخليل إذ
تترأس اجتماعات فريق العمل التي
تناقش في خاللها الخطط اللوجستية
بعناوينها العريضة ،خصوصا ً في
م��ا يتعلّق بمسار السباق وآليات
التسجيل ووحدة التوقيت.
وتؤكد الخليل أنّ ورش��ة العمل
ّ
تؤشر إل��ى أن السباق في
القائمة
نسخته الـ 12يبقى قائما ً بزمانه
ومكانه لجهة المسار ال��ذي ستقام
عليه السباقات باستثناء سباق
الـ 42كلم الذي أدخلت عليه تعديالت
بسيطة ،وسيعلن السباق رسميا ً
خ�ل�ال ال��م��ؤت��م��ر ال��ص��ح��اف��ي ال��ذي
ستعقده الجمعية يوم األربعاء 27
آب الجاري عند الساعة  7مسا ًء في

نادي سبورتينغ -الروشة.
وأوض��ح��ت أن الجمعيّة تأخذ
بعين االعتبار الظروف واألوض��اع
المحليّة واإلقليمية والتي تؤثر بشك ٍل
غير مباشر على مناخات االستقرار
والسلم األهلي ،لكنها تلتزم في الوقت
عينه أمر تنظيم هذا االستحقاق من
منطلقات وطنيّة ع��دا ك��ون��ه يمثل
محطة استقطاب محلي وخارجي
وهو ما يع ّزز الثقة بالبلد وأجوائه،
علما ً أن الجمعية ومنذ أطلقت الحدث
الماراثوني عام  2003واجهت ظروفا ً
صعبة وتحديات ومحطات موجعة
ومؤلمة وكان الحدث الماراثوني على
رغم كل هذه الظروف يلقى التعاطف
والدعم والتشجيع على قيامه ،ودائما ً
من أجل تأكيد ثقافة الحياة وتعزيز
م��ن��اخ��ات ال��س��ل��م األه��ل��ي وت��ق��دي��م
صورة حضارية وتفاؤلية عن لبنان
وعاصمته بيروت.
وتشير الخليل إلى أنها في صدد

القيام بزيارات وإجراء اتصاالت مع
ع��دد من المرجعيات والمسؤولين
للتشاور والتنسيق ح��ول أفضل
السبل واإلمكانات لتوفير عاملي األمن
والسالمة للحدث الماراثوني ،علما ً
أن شعار السباق هذا العام سيكون
دعوة للسالم والمحبة والركض.
واختتمت رئيسة جمعية بيروت
ماراثون بالتعبير عن عميق حزنها
وأل��م��ه��ا لما يحصل على الساحة
اللبنانية من أح��داث تشكل تحديا ً
وس��ب��ب��ا ً وراء ت��ع��ط��ي��ل ك��ث��ي��ر من
االستحقاقات ،كذلك ال��ذي يحصل
في عدد من الدول العربية الشقيقة
وخصوصا ً في فلسطين حيث المشهد
يطغى على م��ا ع���داه ويستوجب
أكثر من مواقف تضامنية وتنديد
ّ
بحق أطفال
بالممارسات الالإنسانية
غزة داعي ًة المجتمع الدولي إلى اتخاذ
الخطوات الرادعة وإيقاف مسلسل
المجاني.
الموت ّ

الكاميروني �إيينغا يكمل الثالثي الأجنبي في الأن�صار
وصل إلى بيروت المهاجم الكاميروني إنيسيت إيينغا
( 28سنة) ليكمل عقد الالعبين األجانب في صفوف فريق
األنصار ،الذي جدّد لمهاجمه النيجيري برنس ،واستقدم
أخيرا ً البرازيلي ماتوس.
ويحمل إيينغا (1,91م) الجنسيتين الكاميرونية
وال��ف��رن��س��ي��ة .وب���دأ مسيرته ال��ك��روي��ة ب��ن��ادي كوتون
س��ب��ور الكاميروني قبل أن ينتقل إل��ى ستراسبورغ
الفرنسي ،ثم لعب في اليونان وقبرص وألبانيا قبل
أن ينتقل إلى ال��دوري الفييتنامي ،وأخيرا ً لعب لفريق

أولمبيك آسفي المغربي.
وسيشارك ايينغا مع األنصار في المباراة الودية أمام
«النبي شيت» اليوم ،على ملعب «األخضر» في طريق
المطار .وكان األنصار لعب األربعاء الماضي مع الصفاء
في مباراة انتهت لمصلحة األخير صفر – .2
ويستعد األنصار لخوض كأس التحدي التنشيطية
حيث يلعب في المجموعة األولى إلى جانب التضامن صور
وشباب الساحل .ويخوض «األخضر» أولى مبارياته في
المسابقة أمام «سفير الجنوب» في  27آب الجاري.

رونالدينيو مدعو للعب مع مي�سي وزيدان
أك��د نجم ك��رة ال��ق��دم البرازيلي
المخضرم رونالدينيو أنه تلقى دعوة
من البابا فرنسيس بابا الفاتيكان،
للمشاركة في مباراة ودية من أجل
السالم وذل��ك في أول أيلول المقبل
على االستاد األولمبي في العاصمة
اإليطالية روما.
وق��ال رونالدينيو النجم السابق
لبرشلونة اإلسباني وأتلتيكو مينيرو
البرازيلي إنه كان «سعيدا ً للغاية
وفخورا ً بهذه الدعوة إلى المشاركة
في هذه المباراة المهمة بدعوة من
بابا الفاتيكان».
ونشر الالعب على موقع «تويتر»
ال��دع��وة التي تلقاها من الفاتيكان
للمشاركة ف��ي ه��ذه ال��م��ب��اراة لدعم
السالم .وذكرت تقارير صحافية أن
نجم كرة القدم األرجنتيني ليونيل

ميسي والعب الوسط اإليطالي أندريا
بيرلو والمهاجم الكاميروني صامويل
إيتو أك���دوا بالفعل مشاركتهم في

المباراة ،وكذلك أكد أسطورة الساحرة
المستديرة الفرنسي زين الدين زيدان
مشاركته في اللقاء.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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11
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1 .1كتاب في فلسفة الشريعة لمونتسكيو 1748
2 .2دولة أفريقية ،غزال
3 .3أوجاع ،دولة أفريقية
4 .4ش ّد وألصق الشيء ببعضه ،من مشاهير المغنين في
العهد العباسي ،أزيّن
5 .5يهدم البناء ،قنوط ،أمر عظيم
6 .6رجاء ،للتفسير ،عاصمة أوروبية
7 .7لحس ،جمهورية تقع في جنوب القوقاس
8 .8خليج في األطلسي على سواحل فرنسا وأسبانيا،
عابر
9 .9تأملت في االمر ،واد بين مكة والطائف انتصر فيه
الرسول على قبائل هوازن ،للنفي
1010قرع الجرس ،إحسانكم ،أزيل الرطوبة من الجلد
1111بشر ،من األنبياء
1212عالم بالغيب ،عطية ،شعرت بالبرد

1 .1رسالة إنتقادية ألبي العالء المعري
2 .2شبه جزيرة في بريطانيا ،مدينة تونسية
3 .3طليقاً ،من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة ،ال
يباح به ،غير مطبوخ
4 .4أطلب منه فعل األمر ،د ّونا
5 .5متشابهان ،من شوارع بيروت ،ص ّور
6 .6أنقاض مدينة سورية على العاصي شمال حماة،
يهبك
7 .7تالل ،خوذة
8 .8أشي ،آلة طرب
9 .9قبّلني ،نوبّخ
1010بيت األسد ،إستمر األمر ،منزل
1111يقصدان المكان ،الفقرة
1212أحد الوالدين ،قوام ،عاصمة بوهيميا
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،459276183 ،836145297
،365487921 ،271938645
،728591364 ،194362758
،912754836 ،587623419
643819572

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الجبل االخضر  ) 2يان،
يلو ،دميم  ) 3لبنان ،غ��اردا ) 4
يا ،نابولي ،ال  ) 5المد ،مهر ) 6
امفيتريت ،يام  ) 7باتان ،دنانير

 ) 8ون تشو ،مودة  ) 9مكناس،
نجران  ) 10ابا ،بنان ،رأس )11
ض��ل ،ب��ات ،اي ،هل  ) 12يترك،
الحمام.
عموديا:
 ) 1ايليا اب��و م��اض��ي  ) 2ال

بالما ،كبلت  ) 3جنن ،مفتونا ) 4
انديانا ،بك  ) 5لينا ،تنتسبا ) 6
ال ،بدر ،نتأ  ) 7لوغو ،يدونا ) 8
المتن ،جناح  ) 9خدريه ،امر ،يم
 ) 10ضمد ،رينوار  ) 11ريال،
ايدناهم  ) 12المرة ،سل.

 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).

