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عطيه :ال�صرح ي�ؤكد ارتباط المقاومة
بالبنية التربوية والريا�ضية

{ أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ األلماني كارل
هاينز رومينيغه أن العب خط الوسط باستيان شفاينشتايغر
سيغيب ألسابيع عدة عن المالعب بسبب اإلصابة.
وأش��ار رومينيغيه وفقا ً لوكالة «سيد» األلمانية إل��ى أن
شفاينشتايغر الذي يعاني من إصابة في أوتار ركبته اليسرى،
سيغيب عن المالعب ليس ألسبوع أو اثنين ،وإنما لفترة أطول،
داعيا ً إلى ضرورة التحلي بالصبر ألسابيع عدة.
وذكر رئيس النادي بأن قائد المانشافت الجديد ،قد يغيب
أيضا ً عن م��ب��اراة منتخب ب�لاده ال��ودي��ة ضد األرجنتين في
الثالث من أيلول المقبل ،في إعادة لنهائي البرازيل  ،2014وعن
مستهل مشوار المانشافت في تصفيات كأس األمم األوروبية
يورو  2016ضد اسكتلندا ،بعدها بأربعة أيام.
ولم يلتحق شفاينشتايغر حتى اآلن بالتدريبات ،وتسبب
طبيب النادي البافاري هانز فيلهيلم مولر في بعض البلبلة
بقوله إن ما يحتاج إليه الالعب هو «ستة أسابيع من اإلجازة»،
لم يحصل عليها بسبب المونديال.
ويعاني العب الوسط المت ّوج مع بالده بلقب كأس العالم
البرازيل  2014من إصابة في أوتار ركبته اليسرى ،وسيغيب
بالتالي عن مباراة فريقه ضد فولفسبورغ يوم الجمعة المقبل،
في افتتاح دوري الموسم الجديد للبوندسليغا.

حناوي يستقبل وفدا ً من حزب الله
وال��دك��ت��ور ف��ي الجامعة الرياضية
حسان نصرالله ،وج��رى البحث في
تفعيل العالقات الرياضية والشبابية
بين روسيا ولبنان ،وتقديم الخبرات

والمساعدات إلى الرياضة اللبنانية من
خالل وزارة الشباب والرياضة وتبادل
النشاطات بين الجامعة في موسكو
والجامعات واألندية اللبنانية.

{ اعترف النجم األوروغواياني لويس سواريز بأنه كان
يحلم منذ الطفولة في الدفاع عن ألوان فريق برشلونة اإلسباني
لكرة القدم .وقال لويس سواريز في المؤتمر الصحافي الذي
عقده النادي أمس لتقديم نجمه الجديد لوسائل اإلعالم« :أنا
أنتظر بفارغ الصبر االستمتاع باللعب مع برشلونة .لقد كنت
أرغب منذ زمن بعيد في اللعب لهذا الفريق ،لسنوات عديدة ،لقد
تحقق حلم الطفولة .أعتقد أن أي واحد منذ الطفولة يريد اللعب
هنا».
وأشار سواريز إلى أنه غير قلق على اإلطالق من عدم لعبه
قبل شهرين ،إذ يمتلك خبرة التعامل مع هذه األمور« :كنت في
الحالة نفسها في ليفربول واستطعت العودة وتقديم أداء جيد
بعد فترة إيقاف طويلة ،وأنا أمتلك الحافز الكبير لتقديم هذا
األداء ،خصوصا ً بعد وجودي في الكامب نو في مناسبات كثيرة
كمشاهد ،منها الفوز على مدريد بخماسية والفوز على آرسنال
بأربعة أهداف لهدف ،إذ كنت أستمتع باألجواء ،وأنا اآلن جزء
منها ،وأستطيع القول إنني كنت أحلم ليل نهار باللعب والنجاح
هنا».
ومن جهة أخرى ،كشف نادي برشلونة عن القيمة الحقيقية
لصفقة سواريز وقيمة الشرط الجزائي في عقده .وصرح نائب
رئيس نادي برشلونة خوردي ميستري ،في المؤتمر نفسه عند
تقديم نجمه الجديد بأن« :قيمة كسر عقد سواريز في ليفربول
كانت  75مليون جنيه استرليني ،واستطعنا تخفيضه إلى 65
مليون جنيه ،وانتقل إلى صفوف برشلونة مقابل  81مليون
يورو».
وأضاف ميستري« :قيمة كسر عقد سواريز مع برشلونة اآلن
هي  200مليون يورو .شكرا ً لسواريز على الرغبة وكل ما فعله
من أجل القدوم إلى هنا».

النجمة يختتم ا�ستعداداته بفوز على الحكمة
اختتم النجمة بطل لبنان مبارياته االستعدادية قبل
كأس النخبة التنشيطية وهي باكورة النشاط الرسمي،
بفوزه على الحكمة (درج��ة ثانية) برباعية نظيفة ،في
المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب النجمة في
بيروت.
واختبر مدرب النجمة تيو بوكير في اللقاء عددا ً وافرا ً
من العبيه األساسيين بينهم السويسري باتريك ،ثم أشرك
االحتياطيين في الشوط الثاني.
وسجل للنجمة خالد تكه جي ( 18و )58وعباس
عطوي ( 52من ركلة جزاء ،و.)61
ويخوض النجمة أول��ى مباريات ك��أس النخبة أمام
الصفاء وصيفه في الدوري يوم السبت المقبل ،في تمام
الساعة  16:00على ملعب برج حمود ،بحسب تعميم
االتحاد.
م ّثل النجمة الحارس محمد حمود (علي السبع )60
والالعبون محمد حمود وقاسم زين (السويسري باتريك
 )31وماهر صبرا (احمد طهماز  )63ووليد اسماعيل
ومحمد شمص (حسن القاضي  )60وحسن عنان (شربل
جاروش  )70وعباس عطوي وسي الشيخ وخالد تكه جي
وعلي حوراني (محمد فواز .)46

حمود وليال يو ّقعان للصفاء
عام .2008
وسبق للصفاء أن ض��م المهاجم إبراهيم بحسون
من النجمة والمهاجم السوري عبد الرحمن عكاري من
طرابلس ،وجدد عقد مواطنه صانع األلعاب طه دياب.

االتحاد يج ّمد نشاط شباب الساحل

الصفاء يضم حمود وليال رسميا ً

بدأت انعكاسات أزمة نادي شباب الساحل في الظهور،
من خالل قرار االتحاد اللبناني بتجميد أنشطة النادي لمدة
أسبوع ،لتخلفه عن تقديم استمارات قيد العبيه للموسم
الجديد  ،2015 – 2014ضمن المهلة القانونية.
وأنذر االتحاد النادي بتحرير عقود جميع العبيه إذا ما
تخلف عن تقديم استمارات اعتماد قيد العبيه ،في مهلة
أقصاها  22آب الحالي.
ويعيش الساحل أزم��ة إداري���ة ،بسبب ع��دم اكتمال
الجمعية العمومية النتخاب هيئة إدارية جديدة ،علما ً أن
بوادر الحل لم تكن ظاهرة حتى اآلن.

ضم فريق الصفاء وصيف ال��دوري اللبناني الموسم
العبي األنصار السابقين قاسم ليال ومحمد
الماضي أمس
ْ
حمود رسميا ً إلى صفوفه ،إذ وقعا عقدي انتقالهما في
مقر النادي بحضور أمين سر النادي هيثم شعبان ،قبل
انتقالهما إل��ى مقر اتحاد ك��رة القدم في بيروت إلتمام
إجراءات التوقيع كافة على كشوف «القلعة الصفراء».
ويلعب حمود ( 27سنة) في مركز الظهير األيسر،
وكان قد بدأ مسيرته مع أولمبيك بيروت قبل أن ينتقل إلى
األنصار عام  .2007أما ليال ( 24سنة) ،وهو العب ارتكاز،
فبدأ مسيرته مع الشباب الغازية قبل أن ينتقل إلى األنصار

{ أعلن الظهير األيسر األرجنتيني ماركوس روخو رحيله
عن سبورتينغ لشبونة البرتغالي وانضمامه إلى مانشستر
يونايتد اإلنكليزي .وكان روخو أحد نجوم مونديال البرازيل
 ،2014يسعى جاهدا ً إلى االنتقال إلى الشياطين الحمر ،الذين
أعلنوا سابقا ً أن الفريق البرتغالي رفض عرضا ً مقابل 16
مليون جنيه لض ّم الالعب البالغ  24سنة.
لكن روخ��و ق��ال إلذاع��ة محلية في األرجنتين إن االنتقال
أصبح على السكة الصحيحة« :أنا في منزلي اآلن مع عائلتي
في البرتغال لكني أستعد للسفر إلى مانشستر .الحقيقة أنني
أعيش حلماً ،كانت كأس العالم جميلة واآلن هذه الخطوة في
مسيرتي .أنا سعيد جداً».
ويأتي تعاقد يونايتد المرتقب مع روخو ،الذي يجيد أيضا ً
اللعب في مركز قلب الدفاع ،بعد فشل حامل الرقم القياسي
بعدد مرات الفوز بلقب الدوري اإلنكليزي لكرة القدم بالتعاقد
مع المدافع األلماني ماتس هوميلس من بوروسيا دورتموند أو
البلجيكي توماس فرمايلن المنتقل من آرسنال اإلنكليزي إلى
برشلونة اإلسباني.

العدوان على غزة يت�س ّبب في ت�أجيل الدوري الفل�سطيني
ح��دد االت��ح��اد الفلسطيني لكرة
القدم ي��وم  13أيلول موعدا ً جديدا ً
الن��ط�لاق ال���دوري لموسم -2014
 2015بسبب العدوان القائم على
قطاع غزة .وستجمع المباراة األولى
وادي النيص مع جبل المكبر.
وك���ان م��ن المفترض أن ينطلق
الموسم الكروي للمحترفين هذا العام
في  22آب الحالي ،غير أن العدوان
الصهيوني على غزة دفع االتحاد إلى
تأجيل االنطالق.

وق��ال رئيس االتحاد الفلسطيني
ج���ب���ري���ل ال����رج����وب إن ال���ح���رب
«اإلسرائيلية» على غزة «لن تفرض
أجندتها على الرياضة الفلسطينية»،
مشيرا ً إل��ى استشهاد  28رياضيا ً
خ�ل�ال ال���ع���دوان ع��ل��ى غ���زة وخ�لال
مواجهات بين شبان وجيش االحتالل
الصهيوني في الضفة الغربية.
وأض����اف ال���رج���وب« :ال���ع���دوان
الفاشي ن��ال من األس��رة الرياضية
الفلسطينية باستشهاد  28رياضياً،

عامل

منوع

حناوي يتلقى دعوة من حزب اهلل لح�ضور افتتاح ملعب بنت جبيل

استقبل وزي��ر الشباب والرياضة
العميد ال��رك��ن عبد المطلب حناوي
مسؤول التعبئة الرياضية المركزي
ف��ي ح��زب ال��ل��ه ج��ه��اد عطيه يرافقه
مسؤول العالقات العامة علي فواز،
حيث تلقى دعوة لحضور افتتاح ملعب
بنت جبيل البلدي الذي سيقام برعاية
األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصرالله يوم السبت المقبل.
وأكد عطيه« :أهمية هذا الصرح من
رمزية وشاهد على بطوالت المقاومة
ف��ي ع����دوان ت��م��وز  ،»2006وق���ال:
«سيكون هذا المرفق الحيوي صرحا ً
رياضياً ،يؤكد ارتباط المقاومة بالبنية
التربوية والرياضية».
واستقبل ح��ن��اوي عميد جامعة
الرياضة األولى في روسيا االتحادية
ال��ب��روف��س��ور ألكسندر بلير يرافقه
مستشار السفارة الروسية في لبنان
سرغي قادبيوف ورئيس مجلس إدارة
رابطة الجاليات العربية في موسكو

رو�سيا ُت�ص ّر على ا�ست�ضافة المونديال في  11مدينة

ات من ال

منهم  18العبا ً ب���ارزا ً في مقدمتهم
النجم عاهد زق���وت ،وت��ع��رض 10
من أبناء الحركة الرياضية لإلعاقة
وه��دم بيوت  34العبا ً وتدمير 30
منشأة رياضية» .وأكد« :العدوان ال
يفرض أجندته علينا ،وإن الرياضة
وحركتها هي أنموذج على إصرارنا
لعدم اليأس أو االستسالم» ،مطالبا ً
األندية بإعادة صوغ إداراتها وبناء
ج��س��ور م��ن التفاعل م��ع المجتمع
الفلسطيني والقطاع الخاص.

قال وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو أمس الثالثاء
إن بالده ترفض تقليص عدد المدن المضيفة لمباريات
بطولة كأس العالم  2018لكرة القدم في روسيا.
وأوض���ح موتكو ،ف��ي تصريحات إل��ى وك��ال��ة أنباء
«انترفاكس» الروسية« :المباريات ستقام في  11مدينة
وفي  12استادا ً تبلغ سعة كل استاد منها  45ألف مقعد
على األق���ل».وق���ال إن أي تغيير ف��ي التصور الخاص
بالبطولة يحتاج إلى قرار من اللجنة التنفيذية باالتحاد
الدولي للعبة «فيفا».
واقترح الفيفا تقليص عدد االستادات المضيفة للبطولة
ليكون تسعة اس��ت��ادات وأن يبلغ الحد األدن��ى لسعة
االستاد الواحد  35ألف مقعد باستثناء االستادات التي
تستضيف المباراتين االفتتاحية والنهائية ومباراتي
الدور قبل النهائي.
وناقش السويسري جوزيف بالتر رئيس الفيفا هذه

التغييرات مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين خالل
زيارته إلى منتجع سوتشي الروسي قبل أيام ،بحسب ما
أفاد بيان للفيفا.
وأوضح موتكو أن موقف الفيفا مجرد «رسالة سياسية»
وأن تقليص سعة االستادات التي يتم إنشاؤها حاليا ً
بالفعل سيبطئ بشك ٍل واض��ح من سير االستعدادات.
واقترح موتكو أن يرسل الفيفا مجموعة من الخبراء إلى
روسيا وأن يبحث الطرفان عن حل مشترك.
وبخالف العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبرغ
ومنتجع س��وت��ش��ي ،تتضمن قائمة ال��م��دن المضيفة
لمونديال  2018مدنا ً أقل كثيرا ً في الشهرة مثل سارانسك
وكاليننغراد وإيكاترنبرغ.
وأوض��ح��ت وسائل اإلع�لام الروسية أن كاليننغراد
وإيكاترنبرغ يواجهان مخاطر االستبعاد من قائمة المدن
المضيفة.

دونغا يثير الجدل في ت�صريحاته الم�ستف ّزة
أثار كارلوس دونغا ،المدير الفني
للمنتخب البرازيلي لكرة القدم ،هالة
من الجدال حول بداية واليته الثانية
م��ع السيليساو م��ن خ�لال التصريح
ال��ذي أدل��ى به وأك��د فيه أن��ه ال يعتبر
المهاجم نيمار دا سيلفا العب الفريق
نجما ً حتى اآلن.
وقال دونغا قائد المنتخب البرازيلي
الفائز بلقب ك��أس العالم  1994في
الواليات المتحدة« :إنه (نيمار) أفضل
الع��ب برازيلي .حتى يرتقي لمرتبة
النجوم عليه الفوز بلقب العالم».
وجاءت هذه التصريحات إلى مجلة
«تايم» لتثير الجدال واالنتقادات من
الصحافة البرازيلية ضد دونغا.
وق����ال م���اري���و م��اغ��ال��ي��س ال��ن��اق��د
ال��ري��اض��ي بموقع «أول» البرازيلي
الرياضي إن تصريحات دونغا «تهزأ
بتاريخ ك��رة ال��ق��دم» .وأوض���ح« :من
الغباء تجريد كل من زيكو وميشيل
ب�لات��ي��ن��ي وأل��ف��ري��دو دي ستيفانو
ولياندرو وزيزينيو وفيرنك بوشكاش
وسوكراتيس وليونيل ميسي وآخرين
من مكانة النجم .لم يفز أي منهم بكأس
العالم» .وأضاف أن هذه التصريحات

قد تساهم في تحفيز نيمار على بذل
قصارى جهده مع المنتخب البرازيلي
م��ن أج��ل تحقيق ه��ذا ال��ه��دف ولكنها
«ستخلق ضغوطا ً كبيرة على النجم
البرازيلي الشاب».
وعلى رغم تصريحات دونغا ،ضمِن
نيمار لنفسه مكانا ً في القائمة التي
أعلنها المدرب الجديد أم��س في ريو
دي جينيرو استعدادا ً لمباراتي الفريق
ال��ودّي��ت��ي��ن أم���ام منتخبي كولومبيا
واإلك����وادور في الثالث والتاسع من
أيلول المقبل.
وض ّم المدير الفني للبرازيل كارلوس
كايتانو بلدورن فيري «دونغا» ،عشرة
م��ن العبي المنتخب ال��ذي��ن شاركوا
في مونديال  ،2014في قائمة وديتي
كولومبيا واإلكوادور.
واس��ت��دع��ى ال��م��درب ك�لاً م��ن نيمار
وهالك وأوس��ك��ار وراميريس وديفيد
ل��وي��ز ،ال��ذي��ن ك��ان��وا دائ��م��ا ً خ��ي��ارات
أساسية لسكوالري في المونديال،
لوديتي كولومبيا واإلكوادور .كما ضم
دونغا أيضا ً مجددا ً لويس غوستافو
وفرناندينيو وجيفرسون ومايكون
وويليان.

وتضم القائمة مجموعة من المفاجآت
لالعبين ب��رزوا في ال��دوري البرازيلي
مثل الع��ب ال��وس��ط إيفرتون ريبيرو
والمهاجم ري��ك��اردو ج���والرت ،نجمي
كروزيرو بطل المسابقة ومتصدرها في
الوقت الحالي.
بالمثل جرى استدعاء المدافع جيل
والعب الوسط الياس وهداف أتلتيكو
مينيرو دييغو تارديلي .وعلى ما يبدو
فإن حقبة الظهيرين مارسيلو وداني
ألفيش ستنتهي مع دونغا ،الذي فضل
استدعاء م��ا يكون م��ج��ددا ً وظهيري
بورتو دانيلو وأليكس ساندرو.
واس��ت��دع��ى دون��غ��ا أي��ض �ا ً فيليبي
ل��وي��س وغ���واو م��ي��ران��دا ،فيما يبدو
لتصحيح الخطأ الذي ارتكبه فيليبي
سكوالري بعدم االعتماد عليهما.
ومن ضمن مفاجآت القائمة أيضا ً
رف��ائ��ي��ل ح���ارس ن��اب��ول��ي والمهاجم
فيليبي كوتينيو ،الذي على رغم تألقه
لم يحظ بفرص كثيرة في المنتخب.
وم��ن المقرر أن يتجمع الالعبون في
الواليات المتحدة مطلع الشهر المقبل
حيث سيقود دونغا ثالثة تدريبات قبل
خوض مواجهة كولومبيا.

عودة موفقة لنيمار وم�شاركة �أولى ل�سواريز
حقق النجم البرازيلي نيمار عودة
موفقة إلى المالعب بعد اإلصابة التي
ت��ع��رض لها ف��ي ظ��ه��ره خ�لال ال��دور
ربع النهائي من البرازيل  2014ضد
كولومبيا ،وذلك بقيادة فريقه برشلونة
اإلسباني للفوز بكأس خ��وان كامبر
باكتساحه ضيفه ليون المكسيكي
 0-6أول من أمس على ملعب كامب
نو ،والذي شهد مشاركة األوروغوياني
لويس سواريز للمرة األول��ى بقميص
النادي الكاتالوني.
وح��س��م برشلونة ال���ذي يخوض
الموسم الجديد بقيادة الع��ب وسطه
السابق لويس إنريكي خلف األرجنتيني
خيراردو مارتينو ،اللقاء في الشوط
األول بعد أن تقدم بثالثية نظيفة بدأها
ٍ
بهدف
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي
في الدقيقة  2بكرة رأسية بعد تمريرة
عرضية من نيمار ،الذي أضاف الثاني
في الدقيقة  11بعد أن وضع الكرة فوق
الحارس إثر تمريرة متقنة من أندريس
إنييستا .وأضاف نيمار الهدف الثالث
في الدقيقة  43بكرة بكعب قدمه بعد
تمريرة من ميسي.
في الشوط الثاني أض��اف الشاب
المغربي األصل منير الحدادي الهدف
الرابع بعد تمريرة متقنة من الوافد
الجديد الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى
البرازيلي داني ألفيش الذي عكسها إلى
بديل نيمار فأودعها الشباك (.)53

وشهدت الدقيقة  75دخول سواريز
ب���دال ً م��ن ال��ب��رازي��ل��ي رافينيا ،ليظهر
المهاجم األوروغوياني للمرة األولى
بقميص النادي الكاتالوني وذلك بعد
قرار محكمة التحكيم الرياضي الصادر
الخميس الماضي.
واس��ت��ه��ل س���واري���ز ال�����ذي كلف
برشلونة  95مليون يورو للتعاقد معه
من ليفربول اإلنكليزي ه��ذا الصيف،
تمارينه م��ع فريقه الجديد الجمعة
الماضي بعد أن نال الضوء األخضر من
محكمة التحكيم الرياضي «كاس» التي
ثبتت عقوبة اإليقاف ألربعة أشهر بحقه
لكنها سمحت له بمزاولة التدريبات.

ولن يتمكن سواريز من المشاركة
في أي مباراة رسمية لفريقه قبل 25
تشرين األول لكن بإمكانه خوض
المباريات الودية ،ما فتح الباب أمامه
للظهور بقميص ال��ن��ادي الكاتالوني
ال��ي��وم ض��د ليون ف��ي م��ب��اراة حسمها
الـ»بالوغرانا» من دون عناء ،وأضاف
هدفا ً خامسا ً عبر الحدادي الذي سجل
هدفه الثاني في الدقيقة  76بعد تمريرة
من الشاب البديل ساندرو راميريز الذي
سجل الهدف السادس في الدقيقة .88
يذكر أن برشلونة يبدأ مشواره في
ال��دوري األحد المقبل على أرضه ضد
التشي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1إسم مضيق جبل طارق قديماً ،أمر عظيم
2 .2من الفاكهة الصيفية ،ناعم الملمس
3 .3يسجنهم ،دليل
4 .4وعاء كبير ،تكسبا
5 .5طاف بالمكان ،ماء جارية ،أوجاع
6 .6سرير الميت ،حرف نصب
7 .7إقتصدنا ،مقاطعة على البحر األسود
8 .8سقي ،من أنواع الشجر ،حيوان قطبي
9 .9تشاهدون ،أنشئهما وأوجدهما
1010مدينة في وسط السودان ،ذئب
1111حرف نصب ،إشتد حول الليلة ،أضرب
1212ثاني ابناء آدم وح��واء قتله أخ��وه ح��س��داً ،دولة
أفريقية

1 .1إسم تحمله عدة مدن أميركية ،للتأوه
2 .2مصيف لبناني ،مدينة إيطالية
3 .3من األطراف ،مدينة إيرانية ،للندبة
4 .4أضأت ،مرفأ في إيرلندا الشمالية
5 .5مدينة بلجيكية شمال لييج ،فلوس
6 .6دولة أفريقية ،مدينة ألمانية
7 .7مدينة إيرانية ،مدينة لبنانية ،حميتم
علي
8 .8جزيرة إيطالية ،عثر ّ
9 .9شأن ،أواكب العمل ،عائلة
1010ترك دون عناية ،مذنب شهير
1111ضمير منفصل ،من روافد األردن
1212أسفنا ،أدرك بحاسة السمع

Su
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،137849265 ،694253817
،481975632 ،825167349
،753426981 ،962318574
،316594728 ،279681453
548732196

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اريستيد برس  ) 2ال ،رمان،
بابل  ) 3دستور ،سدوم  ) 4ولد،
يأتي ،لمع  ) 5الضل ،نم ،تب ) 6
يرفس ،حيوانات  ) 7نبع الصفا،

دن  ) 8يا ،نأنس ،اي  ) 9كنسهم،
ركبناه  ) 10باتراس ،هبل ) 11
نبأ ،نأنبهما  ) 12اتراب ،تن ،تي.
عموديا:
 ) 1الدومينيكان  ) 2راس��ل،
رب��ان ،با  ) 3ت��داف��ع ،سبات ) 4

سرو ،لسانها  ) 5تمريض ،المتنا
 ) 6يا ،الحصن ،راب  ) 7دنست،
ي��ف��س��ران  ) 8دي��ن��وا ،كسبت )9
رب���و ،م��ا ،اب ،ه��ن  ) 10جامل،
ندينهم  ) 11س��ب ،م��ت��ان ،اب��ات
 )12العبت ،اهل.

 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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8
6
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9
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9

3
4

2

7

2

9
8

3

6
8
1

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).

2

9

9

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).

2

3

3

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).

4

2
7

9

8

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).

