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مان�ش�ستر يونايتد ي�سقط في الأولد و�آر�سنال ينتزع فوز ًا قات ًال
الريدز يتخطى �ساوثمبتون ب�صعوبة ...ونادي الأمراء ي�ستعيد توازنه
تختتم المرحلة اليوم بلقاء الوافد الجديد
بيرنلي م��ع تشلسي ث��ال��ث ترتيب الموسم
الماضي.

الدوري الفرنسي

واس��ت��ق��رت ع��ل��ى يمين ال��ح��ارس البولندي
فويسيتش تشيسني ( .)35وفك رجال المدرب
الفرنسي آرسين فينغر اللغز الدفاعي في الوقت
بدل الضائع وأدركوا التعادل من ركلة حرة نفذها
التشيلي آلكسيس سانشيز اآلتي من برشلونة
اإلسباني وتابعها الفرنسي ل��وران كوسيلني
برأسية رائعة في الشباك على يمين سبيروني
(.)1+45
في الشوط الثاني ،استمرت األمور على حالها
ٍ
بضغط هجومي متواصل من جانب آرسنال
واستبسال دفاعي من قبل كريستال ب��االس.
وكما في الشوط األول ،ابتسمت الدقيقة األولى
من الوقت بدل الضائع آلرسنال بعد تسديدات
رأسية طائشة عدة قبل أن يتابعها كوسيلني
بقدمه ارت���دت م��ن ال��ح��ارس إل��ى رام��س��ي غير
المراقب فأودعها الشباك (.)1+90
وعلى ملعب كينغ باور ستاديوم ،حقق ليستر
سيتي الصاعد حديثا ً نتيجة طيبة بتعادله مع
ضيفه إيفرتون خامس الموسم الماضي .2-2
وأنقذ المدافع اإلنكليزي الشاب إريك دير (20
سنة) اآلتي من سبورتينغ لشبونة البرتغالي،
توتنهام ومدربه الجديد األرجنتيني ماوريسيو
بوكيتينو بتسجيله الهدف الوحيد في مرمى
مضيفه وست هام يونايتد (.)0-1
وتعادل وست بروميتش البيون مع ضيفه
سندرالند  .2-2وف��از هال سيتي على مضيفه
كوينز بارك رينجرز العائد إلى الدوري الممتاز
بهدف يتيم سجله المدافع جيمس تشستر من
ضربة رأس إثر ركنية .وف��از استون فيال على

مضيفه ستوك سيتي  0-1سجله النمسوي
أندرياس فايمان بتسديدة من داخل المنطقة.

ليفربول ـ ساوثمبتون

حقق ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي
فوزا ً صعبا ً على ضيفه ساوثمبتون  1-2أمس.
على ملعب أنفيلد رود ،ك��ان العرض متكافئا ً
تقريبا ً بين الطرفين مع أفضلية بسيطة لمصلحة
صاحب األرض الذي تمكن العب وسطه جوردان
هندرسون من قطع هجمة لساوثمبتون فخطف
ال��ك��رة وأرسلها بعيد ًة خلف المدافعين إلى
رحيم ستيرلينغ الذي انطلق بسرعة ووضعها
على يسار ال��ح��ارس ف��راي��زر فورستر مفتتحا ً
التسجيل.
في الشوط الثاني ،أعطت تعليمات المدرب
الجديد الهولندي رونالد كومان ثمارها وتحسن
أداء ساوثمبتون بشك ٍل ملحوظ فأدرك التعادل
بعد رمية جانبية نفذت إلى المدافع ناثانييل
كالين ال��ذي م��رر ال��ك��رة إل��ى الصربي دوش��ان
تاديتش المنتقل من تونتي أنشكيده الهولندي
فأعادها له األخير بكعب القدم داخل المنطقة
وتابعها كالين في الشباك على يمين مينيوليه.
أج��رى رودج���رز تبديلين متتاليين فأخرج
الع��ب ال��وس��ط البرازيلي ل��وك��اس ودف��ع بجو
آلن ،ثم أخرج البرازيلي اآلخر فيليبي كوتينيو
وأنزل ريكي المبرت ،فكانت التبديالت في محلها
وتقدم فريقه مجددا ً بعد تمريرة رأسية من رحيم
ستيرلينغ إلى دانيال ستوريدج الذي تابعها
مباشرة في الشباك من مسافة قريبة جداً.

الم�صري زكي يتعاقد مع العهد ر�سمي ًا
أعلن ن��ادي العهد تعاقده رسميا ً
مع المهاجم المصري عمرو زكي لمدة
موسم واح��د في صفقة انتقال حر.
وقال محمد عاصي األمين العام لنادي
العهد لـ«رويترز» أن زكي أصبح العبا ً
في الفريق اللبناني بعد أن وقع في
دبي عقدا ً رسميا ً لمدة موسم واحد مع
تميم سليمان رئيس نادي العهد.
وأض�����اف ع��اص��ي ال����ذي رف��ض
الكشف عن القيمة المالية للعقد ،أن
زك��ي سيواصل عالجه في دب��ي من
إصابة قديمة قبل أن يظهر مع فريقه
الجديد للمرة األول���ى ف��ي  9أيلول
المقبل أي قبل أسبوعين من انطالق
الدوري اللبناني في موسمه الجديد.
وكان العهد قد احتل المركز الرابع في
الدوري المحلي العام الماضي.
وكانت مفاوضات زكي مع العهد
قد تكللت بالنجاح في النهاية عقب
تعثرها في وق��ت سابق ه��ذا الشهر
وم��غ��ادرة ال�لاع��ب للبنان م��ن دون
التوقيع على عقد مع الفريق.
وش��ارك زك��ي ( 31سنة) في 63
مباراة دولية مع منتخب مصر منذ

ظهوره األول ضد ساحل العاج في
ل��ق��اء بتصفيات ك��أس ال��ع��ال��م عام
 2004وسجل  29هدفاً.
وس��اه��م المهاجم ف��ي ف��وز مصر
بكأس األمم األفريقية  2006و2008
وأحرز خمسة أهداف في البطولتين.
وتضمنت م��س��ي��رة زك���ي اللعب
في المنصورة وإنبي والزمالك في
مصر وويغان أثليتيك وه��ال سيتي
اإلنكليزي ،كما لعب لفترة قصيرة
ضمن صفوف لوكوموتيف موسكو
الروسي وإالزيجسبور التركي .ولعب
زك��ي في النصف األول من الموسم
الماضي في السالمية الكويتي قبل
أن ينتقل إل��ى ال��رج��اء البيضاوي
المغربي.
ل��ك��ن ال��رج��اء أن��ه��ى ت��ع��اق��ده مع
المهاجم المصري بالتراضي بعد
شهر واح���د فقط بسبب خضوعه
لجراحة ف��ي ميونيخ م��ن دون علم
النادي ال��ذي سمح له بالذهاب إلى
ألمانيا من أجل فحوص .ولم يرتبط
زكي بأي نا ٍد منذ انفصاله عن الرجاء
قبل أن يوقع للعهد.

زغلول مدربا ً لإلخاء
األهلي اللبناني

قرر ن��ادي اإلخ��اء األهلي ،خامس
الدوري اللبناني في الموسم الماضي،
تعيين الع���ب األن���ص���ار والنجمة
ومنتخب لبنان السابق بالل زغلول
مدربا ً لفريقه األول.
وس��ي��ع��اون زغ��ل��ول ف��ي مهمته
الجديدة ،المدير الفني للفريق فادي
العمري ،وذل��ك بعد أشهر قليلة من
استقالته من مهمة اإلِشراف على فرق
الفئات العمرية لنادي النجمة ،في
اختتام الموسم الماضي ،بعد نتائج
مميزة ساهمت في تعيينه مساعدا ً
للصربي إي��ف��ان فيتانوفيتش في
تدريب منتخب لبنان األولمبي.
وجاء تعيين زغلول بعد اجتماع
ضمه م��ع رئ��ي��س ال��ن��ادي علي عبد
اللطيف ،شكر ب��ع��ده األول لنادي
اإلخاء الثقة التي منحه إياها ،مؤكدا ً
تفاؤله في قدرة الفريق على تحقيق
نتائج جدية هذا الموسم وال سيما أنه
يضم نخبة من الالعبين المحليين.

استعاد باريس سان جيرمان بطل الموسمين
الماضيين توازنه بسرعة وتغلب على ضيفه
باستيا  0-2السبت في المرحلة الثانية من
الدوري الفرنسي.
وك��ان س��ان جيرمان سقط في فخ التعادل
في الجولة األول��ى أم��ام مضيفه رينس .2-2
وخسر «األمراء» جهود مهاجمه السويدي زالتان
إبراهيموفيتش بسبب اإلصابة في وقت مبكر
من المباراة ،ولم يعلن النادي حتى اآلن مدى
خطورة إصابته.
وشارك المدافع الدولي البرازيلي دافيد لويز
المنتقل إلى سان جيرمان من تشلسي اإلنكليزي
مقابل نحو  50مليون ي��ورو للمرة األول��ى في
البطولة الفرنسية بعد أن غ��اب عن المباراة
السابقة.
لكن زميله في المنتخب البرازيلي وخط الدفاع
تياغو سيلفا غاب بسبب إصابة تعرض لها في
المباراة الودية ضد نابولي اإليطالي ستبعده
شهرا ً عن المالعب ،وحل مواطنه ماركينيوس
بدال ً منه في مركز قلب الدفاع الباريسي .ويتعيّن
على سان جيرمان انتظار مدى خطورة إصابة
ابراهيموفيتش الذي اضطر إلى الخروج عقب
ربع ساعة على انطالق المباراة إثر تعرضه إلى
إصابة في الورك في الدقيقة .6
لكن خروج إبراهيموفيتش الذي سجل هدفي
فريقه في الجولة األول���ى ،لم يؤثر في القوة
التهديفية للفريق فنجح البرازيلي لوكاس مورا
في افتتاح التسجيل في الدقيقة  ،26ثم أضاف
األوروغوياني إدينسون كافاني الهدف الثاني
في الدقيقة .57
وفشل باستيا في تقليص الفارق على األقل،
مع أن��ه حقق بداية جيدة بتعادله مع ضيفه
مرسيليا  3-3في الجولة األولى .ويشرف على
باستيا الدولي السابق كلود ماكيليلي ،العب
سان جيرمان سابقا ً ومساعد ل��وران بالن في
تدريب فريق العاصمة قبل االنتقال إلى فريقه
الجديد.
وحقق رين فوزا ً كبيرا ً على ضيفه إيفيان بستة
أه��داف لهدفين .وف��از تولوز على ضيفه ليون
بهدفين مقابل هدف ،وتعادل متز مع ضيفه نانت
بهدف لهدف .وخسر لنس أمام غانغان بهدف
للكونغولي الديسالس دونياما في الدقيقة .90

حققت ف��رق الطليعة انتصارات
متو ّقعة ف��ي المرحلة الثالثة من
الدوري اللبناني لكرة القدم للصاالت،
إذ تغلب بنك بيروت حامل اللقب على
القلمون  ،4-7وطرابلس الفيحاء على
الشويفات  ،1-7والجامعة األميركية
للعلوم والتكنولوجيا على غانرز
ليبانون  ،6-11وجامعة القديس
يوسف على الربيع .1-10
في المباراة األولى وجد بنك بيروت
نفسه م��ت��أخ��را ً  3-1أم��ام القلمون
الصاعد من الدرجة الثانية .إال أن بطل
الموسم الماضي سرعان ما فرض
سطوته مستفيدا ً من الفارق الكبير في
اللياقة البدنية بينه وبين منافسه،
ّ
تحضر على أعلى
وخصوصا ً أن الفائز
مستوى ف��ي األسابيع األخ��ي��رة من
أجل تمثيل لبنان في بطولة األندية
اآلسيوية.
وتمكن بنك بيروت من ّ
دك مرمى
ال��ف��ري��ق ال��ش��م��ال��ي بسبعة أه���داف
تناوب على تسجيلها حسن حمود
وعلي طنيش «سيسي» ( )2وعلي
ال��ح��م��ص��ي «ه��ات��ري��ك» ومصطفى
سرحان ،علما ً أن األخير كان قد أُبلغ
باستبعاده من قبل المدرب الصربي
دييان دييدوفيتش عن التشكيلة التي
ستم ّثل الفريق في البطولة اآلسيوية،
ف��ي خ��ط��و ٍة مستغربة .أم��ا أه��داف
القلمون ،فقد سجلها ش��ادي توت
وعمر حليحل ( )2وكارلوس أنجول.
وع��ل��ى ال��م��ل��ع��ب ع��ي��ن��ه ،نهض

طرابلس الفيحاء من كبوة خسارته
أم��ام الجيش اللبناني في المرحلة
الماضية ،وقدّم عرضا ً هجوميا ً كبيرا ً
أمام الشويفات بتغلبه عليه .1-7
أما المباراة الثالثة فقد شهدت فوزا ً
ثانيا ً على التوالي للجامعة األميركية
للعلوم والتكنولوجيا ،وه��ذه الم ّرة
على غانرز ليبانون وبنتيجة عريضة
.6-11
وبرهن فريق الجامعة عن تط ّور
مستواه م��ب��اراة بعد أخ��رى ،مقابل
ٍ
ضعف دفاعي فاضح لغانرز الذي
تلقى  20هدفا ً في  3مباريات فقط،
وذلك على رغم أنه أنهى الشوط األول
متقدّما ً  3-4بعد تأخره .3-1
وعلى ملعب السد ،لم يجد فريق

جامعة القديس يوسف أي صعوبة
لتخطي الربيع بفوزه عليه ،1-10
في مباراة ش ّكلت فرصة للفائز من
أجل إشراك أكبر عدد ممكن من العبيه،
ٍ
ط���رف واح���د ع��ل��ى رغ��م
وب���دت م��ن
تأخر جامعة القديس يوسف نسبيا ً
ف��ي اف��ت��ت��اح التسجيل بعد فرضه
لسيطرته إذ جاء هدفه األول بعد 10
دقائق على بداية اللقاء بواسطة جاد
خيرالله ،الذي عاد وسجل هدفا ً آخر.
كذلك سجل للفائز اندريه ن��ادر ()2
وأنطوني أبو حيدر ( )2وعلي ضاهر
( )2وجوزيه أشقر ومحمد هاشم .أما
الربيع ،الذي الحت له بعض الفرص
الخطرة مطلع الشوط الثاني ،فقد
سجل هدفه علي حيدر.

ات من ال

{ توفي البطل المصري والعالمي ف��ي لعبة
المصارعة الحرة والمذيع التلفزيوني الشهير ممدوح
فرج .وأعلن نجل فرج على حسابه الشخصي على
«فايسبوك» رحيل والده عن عمر يناهز الـ 63سنة.
ويرجع الفضل لممدوح فرج في تحويل المصارعة
إلى لعبة شعبية تضاهي كرة القدم في مصر والعالم
العربي بفضل تعليقه على مبارياتها على م ّر سنوات
طويلة .وحقق في مسيرته كالعب لقب «مصارع
القرن» ،وت ّوج بخمسة ألقاب في بطولة العالم في
الوزن الثقيل ،بخالف البطوالت العديدة التي حققها
على الصعيد األوروبي في النمسا وألمانيا وفرنسا.

دورتموند يت�أهل للدور الثاني
من ك�أ�س �ألمانيا

{ حطم ال�لاع��ب يانيك غ��وزي مانزيزيال رقما ً
قياسيا ً سويديا ً استمر  60سنة ،بعدما أحرز 21
هدفا ً في مباراة واحدة ،قاد بها فريقه كونغو يونايتد
للفوز  0-30على بارلوغ بوتشيركا سودرتاليا ،في
دوري الدرجة السابعة السويدي لكرة القدم .وقال
مانزيزيال ( 25سنة) لصحيفة «سبورت بالدت»
السويدية« :سبق لي تسجيل  12هدفا ً أم��ام هذا
الفريق ،لذلك كنت أدرك أن لدي فرصة لتسجيل كثير
من األهداف» .ووجد مانزيزيال المهمة سهلة في هز
شباك المنافس المتواضع ،الذي خسر كل مبارياته
خالل الموسم .وأكد المؤرخ الكروي السويدي كالس
غ��وران بنغتسون أن تسجيل  21هدفا ً في مباراة
واح��دة ،يع ّد رقما ً قياسيا ً في السويد ،لكنه قال:
«إن األهداف لن تكون ضمن العدد اإلجمالي ألهداف
الالعب في الموسم ،بعد انسحاب المنافس وإلغاء
كل نتائجه» .وقال مانزيزيال بعدما علم بانسحاب
المنافس من ال���دوري« :ليس ل��دي الكثير ألفعله،
يجب أن أشعر بالسعادة لواقع نجاحي في تحطيم
الرقم القياسي ،يجب أن أواصل التركيز على تسجيل
 100هدف».

تأهل فريق بوروسيا دورتموند إلى الدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا عقب
فوزه السهل  1-4على مضيفه شتوتغارت كيكرز (أحد أندية الدرجة الثالثة)
في الدور األول للمسابقة.
وقدم دورتموند ،المنتشي بفوزه بكأس السوبر األلماني األربعاء الماضي
على حساب غريمه التقليدي بايرن ميونيخ ،أدا ًء طيبا ً ولم يجد أدنى صعوبة
في تحقيق الفوز .وافتتح األرميني هنريخ مخيتاريان النتيجة في الدقيقة
 ،30قبل أن يضيف زميله الغابوني بيير إيميريك أوباميانج الهدف الثاني في
الدقيقة  55ليواصال هوايتهما في هز الشباك بعدما أحرزا هدفي الفريق في لقاء
السوبر أمام بايرن.
وقلص راندي ادويني بونسو النتيجة بعدما أحرز هدف شتوتغارت كيكرز
الوحيد في الدقيقة  ،60قبل أن يعود أوباميانغ لهز الشباك مجددا ً في الدقيقة
 ،78ثم اختتم الكولومبي أدريان راموس المنتقل حديثا ً لصفوف دورتموند
مهرجان األهداف بعدما أحرز الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة قبل األخيرة.
ويستعد دورتموند حاليا ً لخوض أولى مبارياته في الدوري األلماني إذ تنتظره
مواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه باير ليفركوزن السبت المقبل.
وسجل المهاجم األلماني الشهير شتيفان كيسلنغ خمسة أهداف متتالية
ليقود فريقه باير ليفركوزن إلى بداية رائعة في بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم
إثر فوزه بسداسية نظيفة على مضيفه ألمانيا فالدالغيشيم في أولى مباريات
الدور األول للبطولة.
وأنهى ليفركوزن الشوط األول من هذه المباراة غير المتكافئة لمصلحته
برباعية نظيفة سجلها كيسلنغ .وفي الشوط الثاني ،أضاف كيسلنغ الهدف
الخامس له ولفريقه في الدقيقة  59قبل أن يختتم زميله الكوري هيونغ مين
سون التسجيل في المباراة بالهدف السادس.

{ ع���رض ن���ادي م��ون��اك��و ال��ف��رن��س��ي مهاجمه
الكولومبي راداميل فالكاو على نادي برشلونة على
رغم السعي المدريدي الحثيث منذ أكثر من سنة

عامل

سقط مانشستر يونايتد أمام ضيفه سوانسي
سيتي أول من أمس في افتتاح المرحلة األولى
من الدوري اإلنكليزي ،ليتعرض لخسارته األولى
بقيادة مدربه الجديد الهولندي لويس فان غال.
وخاض مانشستر يونايتد أحد أسوأ مواسمه
في غياب مدربه األسطورة االسكتلندي أليكس
فيرغسون.
على ملعب أولد ترافورد وأم��ام أكثر من 75
ألف متفرج ،لم ينجح «الشياطين الحمر» في
الشوط األول الذي تقاسم فيه السيطرة الميدانية
والهجمات والفرص ،في هز شباك ضيفه الذي
كان أفضل انتشارا ً في وسط الميدان وفي خط
الدفاع واستطاع غلق كل الطرق والمنافذ .في
المقابل ،تمكن سوانسي من افتتاح التسجيل عبر
العب وسطه الكوري الجنوبي سونغ يونغ كي
الذي هز شباك الحارس اإلسباني دافيد دي خيا
بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة (.)28
في الشوط الثاني ،دفع فان غال بالبرتغالي
لويس ناني بدال ً من المكسيكي خافيير هرنانديز
فتنشط خط الهجوم بشك ٍل واض��ح وارتسمت
مالمح سيطرته على المجريات .وأدرك أصحاب
األرض التعادل بعد ركنية من الجهة اليسرى
ومتابعة مقصية خلفية من واين روني (.)53
وسنحت لروني فرصة ثانية ثمينة بعدما حصل
على ركلة حرة في مكان مناسب نفذها بنفسه
فأصابت كرته أعلى القائم األيسر.
وم��ن هجمة م��رت��دة وخ�لاف �ا ً لمجريات هذا
الشوط ،جنح اإلك��وادوري جيفرسون مونتيرو
في الجهة اليسرى وأرسل كرة عرضية طويلة
إلى واين روتليدج في الجهة اليمنى حاول األخير
متابعتها لكنه تزحلق ولم يتمكن منها فوصلت
إلى زميله جيلفي سيجوردسون الذي أودعها
الشباك من ق��رب نقطة الجزاء ( .)72وح��اول
مانشستر يونايتد في الوقت المتبقي التعويض،
واستعجل العبوه التسجيل فلم يحققوا ما أرادوه
لتكون البداية المخزية لفان غال.
وعلى استاد اإلمارات في لندن ،حقق آرسنال
رابع الموسم الماضي ف��وزا ً صعبا ً على ضيفه
كريستال باالس  .1-2ودافع كريستال باالس
بكامل صفوفه من منطقة مضيفه وحصر اللعب
في نصف الساعة األول في منتصف الملعب ما
جعل آرسنال يفرض سيطرة شبه كاملة من دون
أي تهديد مباشر من الطرفين باستثناء تسديدة
مباغتة م��ن ج��اك ويلشير أب��ع��ده��ا ال��ح��ارس
األرجنتيني خوليان سبيروني إلى ركنية.
وحصل كريستال باالس على الركنية األولى
التي نفذها جايسون بونتشيون ومسحت رأس
المدافع النرويجي العمالق بريده هانغيالند

وخ�سارة الغانرز في كرة ال�صاالت
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لضمه ،لكن ال��ن��ادي الكتالوني رف��ض ضم النجم
الكولومبي على رغ��م أن��ه يعتبر أح��د أه��م رؤوس
الحربة في العالم إن لم يكن أهمهم على اإلطالق.
ال��م��ال��ك ال���روس���ي ل���ن���ادي م��ون��اك��و الح���ظ أن
االستثمارات التي قام بها في نادي موناكو لن تؤتي
ثمارها المطلوبة ،كما أنه سيدفع مبلغا ً كبيرا ً لطليقته
فكان القرار ببيع عدد من نجوم الفريق خصوصا ً أن
رواتبهم كبيرة للغاية ،وعلى هذا األس��اس عرض
فالكاو على برشلونة ،لكن وعلى رغم تقدير النادي
الكتالوني لمهارات وق��وة النجم الكولومبي لكن
هدفها األول كان النجم سواريز الذي يتوافق أكثر مع
أسلوب لعب النجم ميسي ونيمار وهو ما منع قبولها
لفكرة ضم الكولومبي.
{ أكد مدرب نادي برشلونة لويس إنريكه أن باب
االنتقاالت لم يغلق في النادي الكتالوني إذ أن الفريق
ال يزال بحاجة إلى التدعيم في عدد من المراكز ،وقال
في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء برشلونة مع
ليون على كأس خوان غامبر« :نحن دائما ً منفتحون
على تطوير أنفسنا سواء فنيا ً أو على صعيد األفراد
وبالتالي ضم العبين جدد ،فال أنا وال إدارة النادي
أغلقت الباب أمام انتدابات جديدة».
وأكد أن داني ألفيش هو عضو في الفريق ويتدرب
بشك ٍل جيد متمنيا ً بقاءه في صفوف برشلونة مشددا ً
على أن ليونيل ميسي سيمتلك حرية الحركة في
اللعب كما يشاء في تشكيلة البرسا ،إذ قال« :يمنحنا
ميسي بأسلوب لعبه كثيرا ً من الخيارات وبالتالي
من الطبيعي أن يكون له كامل الحرية في اللعب
كما يريد ،لكن في النهاية أسلوب الفريق هو الذي
سيحدد كل شيء».
في النهاية تحدث إنريكه عن سواريز ووضعيته
فأكد بأنه سيسعى إلى إشراكه ولو لدقائق أمام
ليون قائالً« :آم��ل إشراكه لدقائق ع��دة في مباراة
الغد (اليوم) ،فأنا ال أريد إشراكه لفترة طويلة ألنه
لم يلعب منذ فترة ،لكنه ك��ان يتمرن بشكل جيد
بمفرده».
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،186247935 ،327985416
،795364128 ،9544613782
،263178594
،418529673
،839451267
،641732859
572896341

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1بونيفاسيو ،ال  ) 2واد
مدني ،هالي  ) 3ل ل ،اغادير ،مد
 ) 4يدان ،هيدالغو  ) 5تعليق ،نير
 ) 6يلو ،ادام ،نبأ  ) 7زينتم ،سيرا

 ) 8يا ،سهام ،ارام  ) 9العراق،
اسسنا  ) 10ينق ،بديل ،ين ) 11
اامره ،تمني  ) 12الب ،اهريمن.
عموديا:
 ) 1بولينيزيا ،نا  ) 2وال��د،
ليالي  ) 3ن��د ،ات��ون ،عناب ) 4

يمانع ،تسرقا  ) 5ف��دغ ،المها،
ما  ) 6اناهيد ،اقبره  ) 7سيدي
قاسم ،دهر  ) 8يد ،مي ،اي ) 9
وه��ران ،راسلتم  ) 10لينارس،
م��ن  ) 11ال��م��غ��رب ،ان��ي��ن ) 12
ليدو ،المانيا.

 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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Guardians of the
Galaxy
فيلم تشويق بطولة كريس
ب��رات من اخ��راج جايمس غان.
م����دة ال���ع���رض  121دق��ي��ق��ة.
( ،ABCكونكورد ،ابراج ،سيتي
كومبلكس ،سينما سيتي).
Lucy
فيلم تشويق بطولة سكارلت
ج��ون��س��ون م���ن اخ�����راج ل��وك
بيسون .مدة العرض  89دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،ديونز).
Pudsey the Dog
فيلم كوميدي بطولة دايفد
وليامز م��ن اخ���راج نيك م��وور.
مدة العرض  87دقيقة( .سينما
سيتي ،فوكس ،كونكورد،ABC ،
الس ساليناس ،سينمال).

The Expendables 3
ف���ي���ل���م ت���ش���وي���ق ب��ط��ول��ة
سيلفاستر ستالون من اخراج
باتريك هوغس .م��دة العرض
 126دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،اب��راج ،سيتي
كومبلكس ،ديونز ،اسباس).
Barbie And The
Secret Door
فيلم ت��ص��وي��ري م��ن اخ��راج
ك���ارن ل��وي��د .م��دة ال��ع��رض 81
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
ساليناس ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال).

