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حناوي ي�ستقبل ب ّنوت ووفد نادي �إيليت

ا�ستعدادات الأندية المحلية للمو�سم المقبل

ال�صفاء يختتم مبارياته اال�ستعدادية بخ�سارة �أمام ال�سالم
الأن�صار والنجمة يبحثان عن الأجنبي الثالث ...وحيدر ين�ضم �إلى بغداد العراقي
وك���ان الع���ب األن���ص���ار ال��ج��دي��د مصطفى
الخطيب المنضم حديثا ً من االجتماعي ،شارك
في المباراة األخيرة مع العهد وقدّم أدا ًء جيدا ً
بمركز قلب الدفاع.
ويستعد األن��ص��ار لخوض ك��أس التحدي
التنشيطية حيث يلعب في المجموعة األولى
إلى جانب التضامن صور وشباب الساحل.
وي��خ��وض «األخ���ض���ر» أول���ى م��ب��اري��ات��ه في
المسابقة أم��ام «سفير الجنوب» في  27آب
الجاري.

اختتم الصفاء مبارياته االستعدادية للموسم
الجديد بخسارة أمام فريق السالم زغرتا 3 – 1
في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب
األول في بيروت.
وسجل للسالم النيجيري دوتشي ( )2وأبو
بكر المل ،وللصفاء البرازيلي إيفان جونيور،
ال��ذي اختبره فريق المدرب سمير سعد ،من
أجل المفاضلة بينه وبين مواطنه مارتينوس
والكونغولي بايبي ،الختيار األجنبي الثالث
في الفريق باإلضافة إلى السوريين طه دياب
وعبد الرحمن عكاري.
ويستعد السالم والصفاء لكأس النخبة،
حيث يلعب األول في المجموعة الثانية مع
طرابلس وصيفه في الكأس والعهد ،أما الصفاء
فيلعب في المجموعة األولى إلى جانب النجمة
بطل الدوري والراسينغ الثالث.
وكانت نتائج الصفاء في مبارياته اإلعدادية
ضعيفة نسبيا ً إذ خسر أم��ام منتخب لبنان
األولمبي صفر –  1وأمام العهد  ،3 – 1وتعادل
مع التضامن صور  2 – 2وفاز على األنصار 2
– صفر ،والشباب الغازية بالنتيجة عينها ،قبل
خسارته اليوم مع السالم.
وتكثفت المباريات الودية اإلعدادية للموسم
الجديد ،قبل أسبوع من انطالق كأس النخبة
لموسم  ،2015 – 2014وهي باكورة النشاط
الرسمي ،ففاز العهد على األنصار  ،2 – 3في
ال��م��ب��اراة التي جمعت الفريقين على ملعب
األنصار ،وسجل للعهد أحمد زري��ق وعباس
عطوي وحسن شعيتو ،ولألنصار النيجيري
إبيدي برنس (.)2
ويبحث العهد الذي يستعد لكأس النخبة عن
العب أجنبي ثالث بعد ضمه للمصريين عمرو
زك��ي ومحمد جيالتي ،علما ً أن راب��ع ال��دوري
الماضي سيخوض مباراة أخيرة األربعاء على
ملعبه مع منتخب لبنان األولمبي الذي يستعد
بدوره لتصفيات أولمبياد «الريو .»2016 -

حسن المحمد...
آخر صفقات النجمة المحلية

المهاجم محمد حيدر
الالعب المذكور بصفوف الفريق خالل األيام
القليلة المقبلة .وإذا ما تعذر عليه ذلك سيلتحق
بمعسكر الفريق المنتظر في العاصمة المصرية
القاهرة األسبوع المقبل».
وأشار خلف إلى أن «حيدر يعد من األسماء
المهمة ونتوقع أن يكون إضاف ًة فنية لتعزيز
مشوار الفريق وصفوفه في الموسم المقبل».
وكان بغداد أحرز المركز الثالث في الموسم
الماضي مع مواطنه المدرب ثائر أحمد الذي
فضلت اإلدارة اإلبقاء على مهمته لموسم ثانٍ
على التوالي.

هيثم شعبان:
حيدر ال يزال العبا ً في الصفاء

في المقابل ،نفى األمين العام لنادي الصفاء
هيثم شعبان انتقال نجم الفريق الدولي محمد
حيدر إلى أحد الفرق العراقية .وقال شعبان في
تصريح لموقع «ك��وورة»« :حيدر ما زال حتى
الساعة العبا ً في الصفاء ،وهو يتدرب يوميا ً مع
الفريق بإشراف المدير الفني سمير سعد ،كما
شارك في المباريات االستعدادية األخيرة».
وأك��د شعبان أن أي ع��رض ي��رد إل��ى حيدر
سيدرس بشكل جدي التخاذ القرار المناسب،
بما يالئم مصلحة النادي والالعب.
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ،أك���د ش��ع��ب��ان أن العبي
الفريق خضر وحمزة سالمي وعلي السعدي ال
يزالون رسميا ً في الصفاء أيضاً ،على رغم كل
الشائعات التي تتردد عن تركهم الفريق ،وذلك

حيدر إلى بغداد

تعاقدت إدارة ن��ادي بغداد العراقي ،أحد
فرق المقدمة في الموسم الماضي ،مع العب
المنتخب اللبناني محمد حيدر لموسم واحد
آتيا ً من الصفاء بحسب مصدر في الجهاز الفني
للفريق.
وذك��ر ال��م��درب المساعد أحمد خلف أحد
أعضاء الجهاز التدريبي أن «اإلدارة تعاقدت
مع اللبناني محمد حيدر لموسم واحد آتيا ً من
الصفاء» .وأض��اف« :استكملنا كل اإلج��راءات
اإلدارية وجرى االتفاق على التفاصيل المالية
وحسم موضوع بطاقة االستغناء ،وسيلتحق

على رغم غيابهم عن انطالق فترة االستعداد
للموسم المقبل.
وأش��ار شعبان إلى أن إدارة الصفاء تنكب
حاليا ً على إتمام ملف التعاقد مع الالعبين
األجانب ،بعد ضم السوري عبد الرحمن عكاري
وتجديد عقد مواطنه ط��ه دي���اب .وف��ي هذا
اإلطار يجرى اختبار العبين برازيليين ومدافع
أفريقي.

األنصار لن يتعاقد مع إيينغا

أبلغ الجهاز الفني لفريق األنصار بقيادة
الصربي زران بيسيتش إدارة النادي بعدم
ج��دوى ض � ّم المهاجم الكاميروني إنيسيت
إيينغا ( 28سنة) ،بعد اختبارات عدة أجريت
له في المباريات الودية السابقة وآخرها أمام
العهد ،إذ خسر األنصار بنتيجة .3 – 2
وك��ان من المفترض أن يكمل إيينغا عقد
الالعبين األجانب في صفوف األنصار ،الذي
ج��دد لمهاجمه النيجيري برنس ،واستقدم
أخيرا ً البرازيلي ماتوس.
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ،أك���دت م��ص��ادر ال��ن��ادي
أن مهاجم اإلخ��اء عاليه عماد غ��دار سيوقع
رسميا ً على كشوفات األنصار في الساعات
القليلة المقبلة ،بعد وصول أوراق انتقاله من
ماليزيا حيث احترف الموسم الماضي ،علما ً
أن المهاجم العمالق التحق بالتدريبات أخيرا ً
بقيادة زوران ،لكنه ما زال يمارس تمارين
الجري الخفيف من دون كرة.

يتجه ن��ادي النجمة بطل لبنان إلى إغالق
باب انتقال الالعبين المحليين في صفوفه ،بعد
عودة مهاجمه الدولي حسن المحمد ،إثر فسخ
عقده مع س��اوارك الماليزي ،بحسب ما أشار
موقع «كورة» الرياضي.
وصرحت إدارة النادي أنها تركز حاليا ً إلى
التعاقد مع العب أجنبي ثالث يريده المدير
الفني األلماني ثيو بوكير مدافعاً ،وذلك قبل أن
يفتتح النجمة مسابقة كأس النخبة التنشيطية
السبت بمواجهة الصفاء وصيفه في الدوري.
وما زال المحمد متغيبا ً عن تدريبات النجمة
بسبب اإلصابة ،التي يحتاج عالجها إلى ثالثة
أسابيع قبل أن يعود للعب بشكل اعتيادي.
ولم تكن تجربته مو ّفقة في ماليزيا إذ تعرض
إلصابة أدت إل��ى غيابه عن معظم مباريات
فريقه في الدوري هناك.
وقال المحمد« :سبق وأكدت أنني لن ألعب
في لبنان لغير النجمة ،سأجتمع بإدارة النادي
قريبا ً ومن المرجح أن نصل إلى اتفاق لتوقيع
عقد جديد يرضي الطرفين» ،مؤكدا ً أنّ التواصل
مع إدارة ال��ن��ادي لم ينقطع ،وخصوصا ً مع
األمين العام للنادي سعد الدين عيتاني.
وح��ول تجربته الماليزية قال بأن البداية
كانت مثالية في أول مباراتين اللتين خاضهما
مع الفريق ،لكنه بعد ذلك بدأ رحلة المعاناة مع
إصابة في الكاحل ،ووصف المحمد التجربة
بالجيدة من حيث الخبرة واالحتكاك ،لكنه
شكا من سوء مراكز العالج في ماليزيا ،بدليل
تسببه في رحيل عدد من الالعبين البارزين عن
الدوري هناك ،أبرزهم األرجنتيني بابلو إيمار.
وأك��د المحمد أن أولويته اآلن تتركز على
استكمال فترة عالجه من أجل التعافي التام من
إصابته والعودة إلى المالعب في أقرب فرصة
ممكنة.

�أتلتيكو مدريد في فر�صة للث�أر من جاره اللدود الملكي
بعد نحو ثالثة أشهر من مباراتهما في نهائي بطولة دوري
أبطال أوروب��ا ،يطمح أتلتيكو مدريد للثأر من جاره ومنافسه
التقليدي العنيد ريال مدريد عندما يلتقي الفريقان اليوم في ذهاب
بطولة كأس السوبر اإلسباني.
ويرفع الفريقان الستار عن فعاليات الموسم الجديد للكرة
اإلسبانية عندما يلتقيان على ملعب سانتياغو برنابيو في
العاصمة اإلسبانية ،ثم يلتقيان الجمعة المقبل في المدينة
نفسهان ولكن على ملعب فيسنتي كالديرون معقل فريق أتلتيكو.
ويحرص أتلتيكو على أن يؤكد أن فوزه بلقب الدوري اإلسباني
في الموسم الماضي لم يكن مصادفة أو ضربة ّ
حظ ،من خالل
التفوق على الملكي الفائز بلقبي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال
أوروبا.
ويسعى أتلتيكو إلى الثأر بعد هزيمته ( )1-4أمام الريال
في نهائي دوري األبطال .ورحل حارس المرمى البلجيكي تيبو
كورتوا والالعبون فيليبي لويس ودييغو كوستا ودافيد فيا عن
صفوف أتلتيكو هذا الصيف ،ولكن الفريق بدا متماسكا ً وقدم
عروضا ً جيدة في فترة اإلعداد للموسم الجديد وكانت آخر نتائجه
هي الفوز ( )0-2على سامبدوريا اإليطالي السبت.
وقال ماريو سواريز العب وسط الفريق بعد مباراة سامبدوريا،
نلعب بشك ٍل جيد ولكن المواجهات أمام ريال مدريد ستكون في
غاية الصعوبة .وتعاقد الريال مع العبين متميزين هذا الصيف

ولكننا تعاقدنا مع العبين متميزين أيضاً» .وأوض��ح« :أعتقد
أن الفريق الذي سيرتكب قدرا ً أقل من األخطاء سيفوز في هذه
المواجهة .تستقبل شباكنا اآلن عددا ً قليالً للغاية من األهداف
وهو أمر جيد دائماً».
ويترقب األرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني ألتلتيكو
الموقف النهائي بالنسبة إلى لياقة مهاجمه الجديد المكسيكي
راؤول خيمينيز بعدما خرج الالعب من مباراة سامبدوريا مصابا ً
بشد عضلي.
وفي المقابل ،لم يكن االستعداد األخير للريال جيدا ً مثلما هو
بالنسبة لمنافسه حيث سقط الريال أمام فيورنتينا اإليطالي
( )1-2وديا ً في العاصمة البولندية وارسو السبت.
وقال اإليطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال بعد هذه
الهزيمة« :كنا على ما يرام في مباراة كأس السوبر األوروبي (التي
فاز فيها الريال  0/2على إشبيلية اإلسباني في  12آب الحالي)،
ولكن لم نكن هكذا أمام فيورنتينا .يجب أن أعترف بهذا» .وأضاف:
«المباراتان أمام أتلتيكو ستكونان في غاية الصعوبة مثلما هي
المواجهات مع هذا الفريق دائماً .يجب أن نكون أكثر حدة في
منطقتي الجزاء (في األداء الدفاعي والهجومي)».
ويعاني بيبي لوكا مودريتش وإسكو وغاريث بايل العبو
الريال من إصابات خفيفة قبل اللقاء .كما يحتاج أنشيلوتي لحسم
موقفه بين حارسي المرمى المخضرم إيكر كاسياس ومنافسه

الكوستاريكي كيلور نافاس المنضم للفريق هذا الصيف .وأكدت
صحيفة «إي بي س��ي» اإلسبانية أن إيكر كاسياس سيكون
الحارس األساسي لريال مدريد هذا الموسم بعدما اتخذ المدرب
اإليطالي كارلو أنشيلوتي قراره بالفعل ،ويأتي قرار أنشيلوتي
باالعتماد على كاسياس بسبب رؤيته له بمستوى جيد في كأس
السوبر األوروبي ولكن أيضا ً لتجنب الجدال اإلعالمي.
ووفقا ً للمصدر نفسه فإن مدرب حراس المرمى لريال مدريد
فيليام فيكي أشاد بمستوى كاسياس ،إذ قال للصحيفة ذاتها بعد
السوبر األوروبي« :إيكر كان رائعاً ،إنه يستحق اللعب».
وبدأ نافاس مشاركاته مع الريال في مباراة فيورنتينا بينما
كان كاسياس حارسا ً للفريق في مباراة السوبر األوروبي .وقال
نافاس بعد مباراة فيورنتينا« :ك��ان مخزيا ً أن نخسر الليلة
ولكنني أعتقد أنني قدمت بداي ًة جيدة مع الفريق .اآلن ،علينا
التفكير في المباراة التالية والتي ستكون صعبة .لدينا حافز
كبير .ونعلم أنه لقب مهم».
والمؤكد حتى اآلن أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيكون
ضمن التشكيلة األساسية للريال في مباراة اليوم إذ تغلب الالعب
سريعا ً على فشله مع المنتخب البرتغالي في بطولة كأس العالم
البرازيل  ،2014واستعاد توازنه بتسجيل ثالثة أهداف للريال
في مباراتيه أمام إشبيلية وفيورنتينا .وقال نافاس« :رونالدو
العب رائع .إنه أمر رائع أن أكون معه في الفريق نفسه».

استقبل وزير الشباب والرياضة
عبد المطلب ح��ن��اوي أم��س بطل
كمال األجسام محمد بنوت الذي
ع����رض ن��ش��اط��ات��ه ف���ي ب��ط��ول��ة
«سكرمنتو برو» للمحترفين التي
أجريت في كاليفورنيا في  2آب

الجاري ،وبطولة «تامبا برو» في
فلوريدا في  9من الشهر نفسه،
والتي حصد فيها المركز الثاني
بين أه��م أبطال العالم في كمال
األجسام المحترفين.
وال��ت��ق��ى ح���ن���اوي وف���د ن���ادي

«إيليت» الرياضي ،وض� ّم رئيس
النادي أحمد خليفة والعميد علي
خليفة ،وك��ان بحث في نشاطات
النادي ودعوة للوزير حناوي إلى
حضور سباق ماراتون في  24آب
الحالي في كفرذبيان.

ملكي يخفق في الت�أهل �إلى ربع نهائي التايكواندو
بدأت البعثة اللبنانية إلى دورة األلعاب األولمبية الثانية
للشباب التي افتتحت فعالياتها في مدينة نانجنغ الصينية
خ��وض منافسات المسابقات التي تشارك فيها ،وكانت
باكورتها في لعبة التايكواندو إذ تمكن الالعب إيريك ملكي
(تحت  55كلغ) أن يتأهل من دور الـ 16إلى دور الثمانية
بعد فوزه على الالعب الغابوني إندمني دافي ( ،)2 23-لكنه
أخفق في مباراته الثانية أمام الكوري الجنوبي جوو دونغان
( ،)18 9-وبالتالي أضاع فرصة التأهل إلى دور األربعة
وتعزيز حظوظ الحصول على الميدالية البرونزية.
وتتابع منافسات البعثة اليوم إذ تبدأ منافسات لعبة
المبارزة ويخوضها الالعب أنطوني شويري اب��ت��دا ًء من
الساعة  9:15صباحا ً بالتوقيت المحلي ،إذ من المق ّرر أن
يلعب  6مباريات وعلى ضوء نتائجها يتحدّد مصيره في
التأهل إلى ربع النهائي.
م��ن جهة أخ��رى تخوض السباحة كريستيل دويهي
منافسات الـ 800متر ابتدا ًء من الساعة  10صباحا ً وهي
ستشارك أيضا ً في سباق الـ 400متر أيضا ً الجمعة المقبل.
وكان قد وصل إلى مدينة نانجنغ عضو اللجنة األولمبية
الدولية نائب رئيس اللجنة األولمبية اللبنانية السيد طوني
خوري بدعوة خاصة من اللجنة األولمبية الدولية ،وحضر
حفل افتتاح األل��ع��اب إل��ى جانب رئيس وأع��ض��اء اللجنة
األولمبية الدولية وشخصيات رسمية ومن المق ّرر أن يحضر
اجتماعات ويجري لقاءات على هامش الدورة.

وصرح رئيس البعثة اللبنانية عضو اللجنة التنفيذية
السيد إيلي سعادة بأن األمور اإلداري��ة والفنية على أفضل
ما يرام وتسود أجواء البعثة الجدية والحرص على أفضل
ثمثيل وطني ،وقد شاركت البعثة في حفل افتتاح الدورة
الذي حضره رئيس جمهورية الصين كسي جينبنغ واألمين
العام األمم المتحدة بان كي مون ورئيس اللجنة األولمبية
الدولية توماس باخ ،وأقيم الحفل في الملعب األولمبي الذي
يتسع ألكثر من  60ألف شخص ،وحمل العلم اللبناني الالعب
ّ
أنطوني شويري علما ً أن الدورة يشارك في منافساتها  3آالف
ما بين رياضي وإداري ومدرب يمثلون  204دول.

مان�ش�ستر يونايتد يعر�ض  125مليون يورو
النتداب دي ماريا �إلى �صفوفه
كشفت صحيفة «دي��ل��ي ميل»
البريطانية أن مانشستر يونايتد
اإلنكليزي لكرة ال��ق��دم ،أع��رب عن
استعداده لدفع  100مليون جنيه
استرليني إلت��م��ام صفقة انتقال
األرجنتيني آنخل دي ماريا العب
ريال مدريد.
وأوض��ح��ت الصحيفة أن إدارة
مانشستر يونايتد ستقدّم عرضا ً
مقداره  50مليون جنيه إسترليني
للملكي مقابل التخلي عن دي ماريا
( 26سنة) ،على أن تدفع المبلغ
نفسه ك��روات��ب ل�لاع��ب على مدى
خمس سنوات مقبلة.
وأش����ارت «دي��ل��ي م��ي��ل» إل��ى أن
الشياطين الحمر أخ��ب��روا النجم
األرجنتيني بأنه في ح��ال انتقاله
إلى صفوفهم فسيتقاضى  200ألف
جنيه إسترليني ( 250ألف يورو)
أسبوعياً ،وه��و م��ا يتقاضاه كبار
النجوم في الفريق مثل واين روني
وروبن فان بيرسي.
ويسعى الهولندي لويس فان

غال المدير الفني لفريق مانشستر
يونايتد إلى التعاقد مع أحد الالعبين
المميزين خ�لال ف��ت��رة االن��ت��ق��االت
الحالية وال��ت��ي ستغلق أبوابها
خالل أسبوعين ،وذلك بعد الهزيمة
المدوية التي مني بها الفريق في عقر
داره أمام سوانسي سيتي المتواضع
( )2-1ف��ي ال��م��ب��اراة االفتتاحية

للموسم الجديد للبريميير ليغ.
وازدادت ف��رص الشياطين الحمر،
في الحصول على خدمات دي ماريا
بعد انسحاب فريق ب��اري��س سان
جيرمان بطل فرنسا ،على رغم أن
اإليطالي كارلو أنشيلوتي المدير
الفني للفريق الملكي يريد أيضا ً
اإلبقاء على الالعب.

فيدرر بط ًال لدورة �سين�سيناتي للمرة ال�ساد�سة
أح���رز ال��س��وي��س��ري روج��ي��ه ف��ي��درر لقب بطل دورة
سينسيناتي للتنس لألساتذة ،بمجموع جوائز يقدر بنحو
ثالثة ماليين و 357ألف دوالر.
وجاء تتويج المايسترو فيدرر ،المصنف ثانياً ،على
حساب منافسه اإلسباني دافيد فيرير ،المصنف سادساً،
بفوزه عليه بصعوبة بمجموعتين لواحدة ،بواقع)3-6( :
و( )6-1و( )2-6في المباراة النهائية التي جرت بينهما

أمس.
وتوج روجيه فيدرر ( 33سنة) بلقب هذه البطولة للمرة
السادسة في تاريخه (رقم قياسي) ،وهو الثالث له في
الموسم الحالي ،واللقب الـ 80في مسيرته االحترافية.
وأكد فيدرر تفوقه المطلق على فيرير بتحقيقه فوزه
الخامس عشر عليه من أصل  15مواجهة جمعت بينهما
حتى اآلن.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1مهندس فرنسي راح��ل من أول الذين استخدموا
مساقط المياه لتوليد الطاقة الكهربائية 1869
2 .2للنفي ،فاكهة صيفية ،من اكبر وأشهر مدن التاريخ
القديم
3 .3قانون يحكم البالد ،مدينة كنعانية قديمة حلّت بها
كارثة ارضية في القرن  19ق.م
4 .4فتى ،يجيء ،برق
5 .5الباطل ،وشى ،قطع
6 .6يضرب بالرجل ،من الكائنات الحية
7 .7مصيف لبناني ،وعاء كبير
8 .8للنداء ،نألف ،للتفسير
9 .9كشحهم عن األرض ،إمتطيناه (للجواد)
1010مرفأ يوناني ،من أصنام العرب في الجاهلية
1111خبر ،نوبخهما
1212رفاق السن ،من أنواع السمك ،شاي (باألجنبية)

1 .1جمهورية من جزر األنتيل الكبرى
2 .2كاتب ،قائد السفينة ،حرف أبجدي مخفف
3 .3تحامي عن ،نوم عميق
4 .4من أنواع الشجر ،أداة إحدى حواسها
5 .5مهنة سامية ،عتبت علينا
6 .6للنداء ،كل مكان محمي ،نوع من األغاني األجنبية
7 .7لطخت بالعار ،يبرران
8 .8أقرضوا المال ،ربحت
9 .9مرض صدري ،إسم موصول ،أحد الوالدين ،ضمير
منفصل
1010الطف ،نتهمهم
1111شتم ،حفيد إيتوبعل ملك صور ،أقضي ليلتي
1212داعبت ،عائلة
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،358627419 ،721493685
،234879156 ،946518237
،815236974 ،6971544823
،583961742 ،462785391
179342568

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اي���اس ب��ن م��ع��اوي��ة ) 2
واترلو ،لبيبة  ) 3رن ،اورل��ي ،ال
 ) 4يسندا ،يبت ،يل  ) 5بوسي،
االغ��ان��ي  ) 6ينوبان ،بالها ) 7

كارارا  ) 8سان خوسه ،يسبي ) 9
تأبين ،كا  ) 10العنب ،بارانا ) 11
يا ،سامي ،دل  ) 12النهار ،رنماه.
عموديا:
 ) 1اوري���ب���ي���دس ،ان����ا ) 2
يانسون ،ام��ل  ) 3ات ،نسوان،

عين  ) 4س��رادي��ب ،ختناه ) 5
بلوا ،اكواب  ) 6نور ،اناسب ،سر
 ) 7ليل ،رهيبا  ) 8علي بابا ،نامر
 ) 9اب ،تغاري ،رين  ) 10ويل،
االسكا  ) 11يباينه ،باندا ) 12
ةة ،ليالي ،اله.

 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).

