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ريا�ضة  /ت�سلية

�أبرز انتقاالت الميركاتو ال�صيفي
االتحاد اللبناني يعلن موعد
خامي�س رودريغيز �إلى الملكي وراداميل فالكاو �إلى يونايتد ولوي�س �سواريز �إلى بر�شلونة ن�صف نهائي «النخبة» و«التحدي»
المهاجمين ف��ي البوندسليغا خالل
األعوام األخيرة ،وسيكون خير بديل في
خط هجوم النادي البافاري للكرواتي
م��اري��و م��ان��دزوك��ي��ت��ش ال��راح��ل إل��ى
أتليتيكو مدريد .وانتقل ليفاندوفسكي
لبايرن ميونيخ من دون مقابل بعد
انتهاء عقده مع دورتموند.

ع��ل��ى م���دار ال��ش��ه��ري��ن الماضيين
شهدت سوق االنتقاالت الصيفية إبرام
ع��ش��رات الصفقات ف��ي أرج���اء القارة
العجوز ك��اف��ة .وك��م��ا ج��رت ال��ع��ادة،
أنفقت أندية كبرى عشرات الماليين
من أجل ضم العب واحد في وقت اكتفى
الصغار بالحصول على خدمات العبين
بأقل قيمة ممكنة أو على أقل تقدير على
سبيل اإلعارة.
مع إغالق النافذة االنتقاالت الصيفية
في الساعات األخيرة من األمس القريب
نستعرض أبرز صفقات الكرة األوروبية
في الدوريات الخمسة الكبرى.

مهدي بن عطية

دييغو كوستا

كان أحد أهم أسباب تتويج أتليتيكو
مدريد بلقب الليغا الموسم الماضي،
ولم يحتج لكثير من الوقت للتأقلم مع
أج��واء الكرة اإلنكليزية وب��دأ بالفعل
ممارسة هوايته في هز الشباك.
باإلضافة إل��ى كوستا ال��ذي كلف
خزينة النادي اللندني ما يقارب 32
مليون جنيه إسترليني ،ودعم تشلسي
أيضا ً صفوفه هذا الموسم بالعب وسط
مميز هو اإلسباني سيسك فابريغاس
اآلت��ي من برشلونة مقابل ما يقارب
 30مليون جنيه إسترليني ،في وقت
رحل قائده التاريخي فرانك المبارد إلى
نيويورك سيتي األميركي قبل أن يعود
إلى إنكلترا معارا ً إلى مانشستر سيتي!

راداميل فالكاو

أح��اط��ت إش��اع��ات ع��دي��دة بالنمر
الكولومبي خالل الصيف حول انتقاله
إل��ى ري���ال م��دري��د وآرس��ن��ال ،قبل أن
ينتهي األم���ر ف��ي ال��س��اع��ات األخ��ي��رة
من فترة االنتقاالت برحيله إلى مان
يونايتد على سبيل اإلعارة.

آنخيل دي ماريا

صانع األل��ع��اب األرجنتيني كان
قريبا ً من االنتقال لباريس سان جيرمان
الفرنسي قبل أن تفشل المفاوضات بين
الناديين ،ويقرر في النهاية االنضمام
لمانشستر يونايتد الباحث عن العودة
لمنصات التتويج بعد موسم مخيب
لآلمال وبداية سيئة للموسم الجديد.
وكلفت صفقة انتقال المخضرم ما
ي��ق��ارب  60مليون جنيه إسترليني
للنادي اإلنكليزي.

ماريو بالوتيلي

الفتى المشاغب يسجل عودة جديدة

للكرة اإلنكليزية ،هذه المرة مع ليفربول
وصيف بطل الموسم الماضي في صفقة
قدرت بـ 16مليون جنيه إسترليني.
وت��أم��ل جماهير ال��ري��دز أن تكون
تجربة المهاجم الدولي اإليطالي في
إنكلترا هذه المرة أفضل حاال ً من تلك
ال��ف��ت��رة ال��ت��ي قضاها م��ع مانشستر
سيتي ،والتي كان أبرز ما قام به خاللها
هو عدم االلتزام واختالق المشاكل مع
مدرب الفريق حينها روبرتو مانشيني.

ألكسيس سانشيز

الجناح الدولي التشيلي يخوض
تجربة ج��دي��دة كليا ً بعد تألقه في
المواسم الماضية مع برشلونة في
الليغا ومع أودينيزي في الـ.Serie A
مهارات سانشيز الفردية وسرعته
تؤهله للتألق في البريميير ليغ ،ويكفي
أنه اكتسب ثقة مدرب الغانرز آرسين
فينغر الذي اشتهر على مدار مسيرته
بنظرته الثاقبة في سوق االنتقاالت.
وق��درت قيمة الصفقة بما يقارب 35
مليون جنيه إسترليني.

خاميس رودريغيز

يبدو رودريغيز من الالعبين القالئل
ال��ق��ادري��ن على منافسة ليو ميسي
وكريستيانو رونالدو في نيل جائزة
الالعب األفضل في العالم ،خصوصا ً
بعد أدائه المذهل في مونديال البرازيل
الذي أنهاه على قمة ترتيب الهدافين
وت��وج��ه ب��ه��دف ال ي��ص��دق ف��ي مرمى
األوروغواي.

مشكلته الوحيدة ستكون تخمة
النجوم التي يعاني منها النادي الملكي
في خط الوسط ،ولكنه بكل تأكيد قادر
على فرض نفسه ومساعدة فريقه في
العودة لمنصة التتويج في الليغا ،وقد
كلفت الصفقة بطل أوروبا ما يقارب 80
مليون يورو.

لويس سواريز

ال���ن���ادي ال��ك��ات��ال��ون��ي ن��ج��ح في
خطف ال�لاع��ب األف��ض��ل ف��ي ال���دوري
اإلنكليزي الموسم الماضي وأحد أفضل
المهاجمين في العالم مقابل  81مليون
ي��ورو ،ولكنه لن يستفيد من خدماته
حتى انتهاء فترة إيقافه من قبل الفيفا.

طوني كروس

صانع األلعاب األلماني لعب دورا ً
ب��ارزا ً في تتويج منتخب ب�لاده بلقب
مونديال البرازيل ،وسيكون بكل تأكيد
من أهم دعائم خط وسط النادي الملكي
في الفترة المقبلة .كلفت الصفقة خزائن
المدريديين حوالى  30مليون يورو.

ماريو ماندزوكيتش

سيحمل ماندزوكيتش مسؤولية
ثقيلة على عاتقه مع انضمامه لصفوف
أتليتيكو مدريد حامل لقب الليغا مقابل
 22مليون يورو ،فالمطلوب من المهاجم
الدولي الكرواتي هو تعويض انتقال
هداف الروخيبالنكوس دييغو كوستا
إلى تشيلسي اإلنكليزي.
المهاجم البالغ من العمر  28سنة

يبدو ق���ادرا ً على القيام بذلك م��ع ما
يمتلكه من خبرة وإمكانات ،ولكن في
البداية سيكون عليه التعود على أجواء
الكرة اإلسبانية المختلفة تماما ً عن
نظيرتها األلمانية.

أنطوان غريزمان

ال��ج��ن��اح ال���واع���د ال��ف��رن��س��ي ك��ان
واحدا ً من أهم أسباب النجاحات التي
حققها ريال سوسيداد خالل السنوات
األخيرة ،وسيكون إضافة مهمة لحامل
لقب الليغا مع قدرته على اللعب في
الجهتين اليسرى واليمنى .دفعت إدارة
الروخيبالنكوس حوالى  23مليون
يورو من أجل ضم الالعب.

إيطاليا فرناندو توريس

أح��د أب��رز الهدافين اإلس��ب��ان خالل
العقد األخير ولكنه يعاني في الفترة
األخيرة من تذبذب مستواه ،فتارة يظهر
بصورة المهاجم غير القابل لإليقاف
مثلما حدث عندما قاد تشيلسي للقب
دوري األب��ط��ال قبل ع��ام��ي��ن ،وت��ارة
أخرى يضيع أسهل الفرص على بعد
سنتيمترات قليلة من مرمى الخصوم.
انضمامه للروسونيري على سبيل
اإلع����ارة س��ي��ك��ون ف��رص��ة الس��ت��ع��ادة
مستواه المعهود مجددا ً ال سيما في
ح��ال حصوله على ف��رص أكثر للعب
كأساسي.

روبرت ليفاندوفسكي

يعتبر الدولي البولندي أحد أبرز

بعد أن طارده عدد من أبرز األندية
األوروب��ي��ة في إسبانيا وإنكلترا ،قرر
قلب الدفاع الدولي المغربي ،البالغ
من العمر  27سنة ،االلتحاق بصفوف
العمالق ال��ب��اف��اري ف��ي صفقة ق��درت
قيمتها بـ 26مليون يورو.
قدوم بن عطية سيحل مشكلة كبيرة
ل��م��درب الفريق بيب غ��واردي��وال بعد
إصابة اإلسباني خافي مارتينيز بقطع
في الرباط الصليبي سيغيبه ألشهر
عدة.

تشابي آلونسو

فرض نفسه كأحد أبرز نجوم خط
وس���ط ري���ال م��دري��د خ�ل�ال ال��م��واس��م
الستة األخيرة ،وال شك في أن خبرته
العريضة التي تشمل خمسة مواسم
في البريمييرليغ مع ليفربول وأكثر من
 100مباراة دولية مع منتخب إسبانيا،
ستكون ذات فائدة كبيرة للمدرب بيب
غوارديوال خصوصا ً مع سعي النادي
البافاري للمنافسة بجدية على جميع
األلقاب.

شينجي كاغاوا

بعد أن وجد نفسه خارج حسابات
مدرب مان يونايتد الجديد لويس فان
غال ،قرر العب الوسط الدولي الياباني
العودة لدورتموند الذي صنع اسمه في
صفوفه كأحد أبرز نجوم البوندسليغا
عندما قاده لتحقيق اللقب في موسمي
 2011/2010و.2012/2011

دافيد لويز

الدولي البرازيلي دافيد لويز هو أحد
أبرز المدافعين في العالم وسيشكل بكل
تأكيد إضاف ًة كبيرة لخط دفاع النادي
الباريسي الساعي للمنافسة بقوة على
الساحة األوروبية ،خصوصا ً مع وجود
زميله في منتخب السامبا تياغو سيلفا
إل��ى ج���واره .وكلفت الصفقة خزائن
نادي العاصمة الفرنسية ما يزيد على
 60مليون يورو.

فر�صة للث�أر من الماكينات وقمة هولندية ـ �إيطالية
الأرجنتين في
ٍ
ويتطلع المنتخب األل��م��ان��ي إل��ى الماضي
القريب حيث تعيد مباراة اليوم ذكريات الفوز
الثمين للفريق على نظيره األرجنتيني في نهائي
المونديال باستاد «ماراكانا» العريق في ريو دي
جينيرو .ولكن المدرب يواخيم لوف المدير الفني
للمنتخب األلماني يفكر أيضا ً في المستقبل وفي
إع��ادة ترتيب األوراق بالفريق بعد اعتزال كل
من فيليب الم قائد الفريق والمهاجم ميروسالف
كلوزه والمدافع بير ميرتساكر اللعب الدولي عقب
الفوز مع الفريق بلقب المونديال.
ويعود العب الوسط ماركو ريوس والمهاجم
ماريو غوميز إل��ى صفوف المنتخب األلماني
بعدما غابا عن صفوف الفريق في المونديال
البرازيلي بسبب اإلصابة.
بينما يفتقد لوف في لقاء اليوم جهود العبه
مسعود أوزي��ل نجم آرسنال اإلنجليزي بسبب
اإلصابة وتحوم الشكوك حول مشاركة كل من
جيروم بواتينغ وماتس هوملز وسامي خضيرة.

في تكرار للقاء النهائي لبطولة كأس العالم
 2014البرازيلية بين الماكينات األلمانية
وراقصي التانغو والتي انتهت بفوز األول بهدف
نظيف وتتويجه باللقب العالمي للمرة الرابعة في
تاريخه ،يلتقي المنتخبان األلماني واألرجنتيني
لكرة القدم اليوم بمدينة دوسلدورف األلمانية في
مواجهة تأكيد الذات بالنسبة للمانشافت والثأر
بالنسبة للتانغو.
وتستحوذ المباراة على معظم االهتمام من بين
جميع المباريات التي تشهدها جولة المباريات
الودية هذا األسبوع ضمن استعدادات معظم
الفرق لبدء مسيرتها في التصفيات المؤهلة
لبطولة ك��أس األم��م األوروب��ي��ة المقبلة (ي��ورو
 )2016بفرنسا.
وتنطلق فعاليات التصفيات المؤهلة ليورو
 2016األحد المقبل وذلك بعد أقل من شهرين على
إسدال الستار على فعاليات المونديال البرازيلي
في  13تموز الماضي.

ويسعى المانشافت إلى تحقيق نتيجة طيبة
أمام المنتخب األرجنتيني الذي يخوض المباراة
من دون نجمه وقائده ليونيل ميسي.
وتمثل ال��م��ب��اراة أفضل استعداد للمنتخب
األلماني قبل ب��دء مسيرته في تصفيات يورو
 2016بالمباراة المقررة أمام نظيره االسكتلندي
يوم األحد المقبل.
واستدعى ل��وف للقاء المثير  18العبا ً من
قائمة الفريق التي شارك بها في المونديال حيث
يودع الم وميرتساكر وكلوزه المنتخب األلماني
رسميا ً في مباراة اليوم ،بينما يغيب باستيان
شفاينشتيغر وشكودران مصطفى عن صفوف
الفريق لعدم اكتمال اللياقة.
ويسعى المنتخب األرجنتيني بقيادة مديره
الفني الجديد خ��ي��راردو مارتينو إل��ى الثأر من
نظيره األلماني بعد مباراة نهائي المونديال
البرازيلي.
ويغيب ميسي نجم برشلونة اإلسباني عن

صفوف المنتخب األرجنتيني في هذه المباراة
بسبب اإلصابة بش ّد في أربطة الساق ،ولكن
مارتينو الذي يرفض إجراء تغييرات على الفريق
بعد توليه المسؤولية خلف لمواطنه أليخاندرو
سابيال ما زال لديه العديد من العناصر الموهوبة
التي يستطيع االختيار من بينها.
ويستطيع مارتينو االعتماد على الثالثي
غونزالو هيغواين وسيرخيو أوغويرو وإيزكويل
الف��ي��ت��زي ف��ي خ��ط ه��ج��وم يثير ح��س��د جميع
المدربين حول العالم.
ويستضيف المنتخب اإلن��ك��ل��ي��زي نظيره
النروجي اليوم في مباراة ودي��ة أخ��رى ،بينما
يلتقي المنتخب اإليطالي (اآلزوري) نظيره
الهولندي ويلتقي المنتخب اإلسباني نظيره
الفرنسي يوم غ ٍد الخميس.
ويخوض المنتخب اإلنجليزي اختبارا ً صعبا ً
للغاية بتصفيات يورو  2016األسبوع المقبل،
حيث يحل ضيفا ً على نظيره السويسري.

أعلن االتحاد اللبناني إقامة مباريات الدور قبل نهائي
لمسابقتي كأسي «النخبة» و»التحدي» التنشيطيتين
يومي الخميس والسبت المقبلين ،بحيث يلعب يوم غ ٍد
الخميس الصفاء مع السالم على ملعب العهد ،والنجمة
مع طرابلس على ملعب الصفاء ،في قبل نهائي كأس
النخبة ،ويلعب السبت التضامن صور مع «النبي شيت»
على ملعب العهد ،والشباب الغازية مع شباب الساحل
على ملعب الصفاء في قبل نهائي كأس التحدي.
و ُقدّم موعد مباريات قبل نهائي كأس النخبة ،بسبب
ارت��ب��اط منتخب لبنان بالسفر إل��ى ال��دوح��ة للعب مع
منتخب البرازيل األولمبي في مباراة ودية.
من جهة ثانية ،أنزل االتحاد عقوبات ببعض الالعبين
فأوقف ح��ارس الساحل عباس شيت مباراتين لطرده
بداعي سلوكه مسلكا ً شائناً ،وزميله في الفريق مصطفى
شاهين والعب الصفاء بايبي بازوفيال والعب الراسينغ
محمد مطر مباراة واحدة.

وغ��رم االت��ح��اد ن��ادي األن��ص��ار مبلغ  500أل��ف ليرة
لتصرف جمهوره بما يناقض ال��روح الرياضية خالل
المباراة مع الساحل.

المحمد يغيب شهرا ً عن النجمة اللبناني

خضع مهاجم النجمة العائد حسن المحمد إلى عملية
جراحية ناجحة على يد الطبيب االختصاصي ألفرد
خوري ،وذلك في كاحل القدم اليمنى.
وأكد مدير نادي النجمة إبراهيم الزعزع لموقع «كورة»
أن العملية كانت بسيطة واقتصرت على إزالة جزء من
العظام الزائدة في كاحل القدم ،وهي تكللت بالنجاح،
مشيرا ً إلى أن المحمد يحتاج إلى شهر للراحة قبل أن
يعاود التدريب مع الفريق استعدادا ً للدوري حيث يلعب
النجمة أولى مبارياته مع الصفاء ،في  28أيلول الحالي.
وكان المحمد جدد توقيعه للنجمة ،بعد تجربة احترافية
قصيرة في الموسم الماضي ،مع فريق ساوارك الماليزي.

ليث ح�سين :مع�سكر لبنان �أفاد منتخب �شباب العراق
يواصل منتخب العراق للشباب
تحت  21سنة ،معسكره في بيروت
استعدادا ً لنهائيات كأس آسيا التي
ستقام في ميانمار ،في تشرين األول
المقبل.
وسيلعب «أس��ود الرافدين» في
مجموعة واح���دة م��ع ش��ب��اب قطر
وعمان وكوريا الشمالية.
وقال مدير المنتخب ونجم العراق
ال��دول��ي ال��س��اب��ق ل��ي��ث حسين إن
المعسكر انطلق في  23آب الماضي،
بتدريبات يومية على ملعبي األنصار
وال��ص��ف��اء ف��ي ب��ي��روت ،وتتخلله
مباريات ودية عدة مع فرق المقدمة
في لبنان أسفرت عن  3انتصارات
على النجمة  1 – 3واإلخاء  – 1صفر
والصفاء  – 3صفر.

وأش���ار حسين إل��ى أن اختيار
لبنان إلقامة المعسكر هو لتشابه
األج��واء مع ميانمار حيث ستجرى
النهائيات القارية ،شاكرا ً لالتحاد
اللبناني تعاونه المثمر في إنجاح
هذا المعسكر ال��ذي يختتم السبت،
بعد خوض مباراتين إضافيتين مع
منتخب لبنان للشباب اليوم ،ومع
العهد الجمعة المقبل.
ولفت حسين إلى إقامة معسكر ثانٍ
في إيران بدءا ً من  21أيلول الحالي،
إذ سيلتحق بالفريق نحو  8العبين
غابوا عن معسكر لبنان الرتباطهم
باستعدادات فرقهم للدوري المحلي.
وأش���ار إل��ى أن المعسكر اإلي��ران��ي
ستتخلله مباريات ودية أيضاً ،وذلك
قبل اختتام االستعدادات بمعسك ٍر

أخير في الصين قبل النهائيات.
وق��ال إن أب��رز مشاكل المنتخب
الحالية ه��ي تفريغ الالعبين من
األندية ،ولكنها تعالج بالتنسيق مع
األخيرة ،ورأى أن حظوظ المنتخب،
الذي يدربه رحيم حميد ،واف��رة في
المنافسة على اللقب.
وع����رج ن��ج��م م��ن��ت��خ��ب ال��ع��راق
السابق إل��ى الكرة اللبنانية التي
يعرفها جيدا ً بعد أن لعب لألنصار
بين عامي  1996و ،2000ف��رأى
أن أبرز مشاكلها حاليا ً غياب الدعم
ال��م��ال��ي ،وع���دم اس��ت��ق��رار أوض���اع
األن��دي��ة ،ما ينعكس بشك ٍل سلبي
على الدوري ،والمنتخب الذي تراجع
بعد أن لمع نجمه في تصفيات كأس
العالم.

مارادونا يوزع وباجيو ي�سجل
في «مباراة من �أجل ال�سالم»
شاركت نخبة من نجوم كرة القدم
السابقين والحاليين في «مباراة
من أجل السالم» أقيمت على ملعب
األولمبيكو في العاصمة اإليطالية
روم���ا ب��رع��اي��ة ب��اب��ا ال��ف��ات��ي��ك��ان،
فرانسيس األول.
وكان األسطورة دييغو مارادونا
بين  400شخصية لبّت دعوة البابا
لالعبي ومنظمي كرة القدم لحضور
مباراة خيرية لدعم السالم والتعاون
بين األدي����ان المختلفة ،إض��اف � ًة
إلى نجوم معتزلين آخرين أمثال
مواطنه دييغو سيميوني م��درب
أتلتيكو مدريدي الحالي والحارس
اإليطالي تولدو والنجم الفرنسي
دافيد تريزيغه واألسطورة اإليطالي
روب��ي��رت��و ب��اج��ي��و وال��ك��ول��وم��ب��ي
كارلوس فالديراما وغيرهم.
وأق��ي��م��ت ال��م��ب��اراة ال��ودي��ة بين
ف���ري���ق���ي م���ؤس���س���ة «س���ك���والس
أوكورينتيس» ومؤسسة «بوبي»
اإلي��ط��ال��ي��ة ،ال��م��س��ؤول��ت��ي��ن عن
تنظيمها ،وب���إش���راف المدربين
األرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو
م��درب منتخب ب�لاده ،والفرنسي
آرسين فينغر المدير الفني آلرسنال
اإلنكليزي.
وسجل باجيو أحد أهداف اللقاء
التسعة م��ن ت��م��ري��رة األس��ط��ورة
مارادونا الذي لعب المباراة كاملة.

وق��ال م��ارادون��ا بطل مونديال
المكسيك  1986بعد ال��م��ب��اراة:
«لعبت م��دة  90دقيقة وشعرت
بالتعب ،فأنا في الـ 53من عمري،
كانت ه��ذه م��ب��اراة البابا ،لكن لم
يعجبني أنني خسرت في النهاية».
وسجل ثالثية فريق سكوالس،
كل من األرجنتيني ال��واع��د خوان
إي��ت��ورب��ي وروك����ي س��ان��ت��ا ك��روز
وروب���رت���و ب��اج��ي��و .بينما حملت
سداسية فريق «بوبي» ،توقيع كل
من األوكراني أندريه شيفتشينكو
وتومر هيميد وماورو أكاردي وفق

ثنائيات.
وك��ان من المقرر أن يشارك في
المباراة الثنائي المصري محمد
أبوتريكة ووائل جمعة العبا األهلي
السابقان ،لكنهما اعتذرا.
وتع ّد ه��ذه المباراة األول��ى من
نوعها ،وتقوم منظمة «سكوالس
أوكورينتيس» ،ومؤسسة «بي يو
ب��ي إي» اإليطالية ،التي أسسها
الالعب األرجنتيني المعتزل خافيير
زانيتي بتنظيمها ،وتم التبرع بريع
تذاكرها لألعمال الخيرية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1شاعر لبناني راحل من شهراء المهجر ومن العصبة
األندلسية
2 .2أمسيات ،أعلى قمم العالم وأضخمها
3 .3حرف نصب ،محرمة ،ما إرتفع من الماء على سطحه
4 .4إسم عدد من ملوك فرنسا ،يقطعا
5 .5عاصمة غانا ،نشيّده
6 .6من األطراف ،شهر مصري ،ضمير متصل
7 .7يجالسان على الشراب ،باشر العمل
8 .8أبي ،وعاء كبير ،رجاء
9 .9طال الشيء ،مدينة إيطالية
1010سلسلة جبال في فرنسا وأسبانيا ،يلي
1111سيف ،تقال على الهاتف
1212أحد الوالدين ،مرفأ تركي ،زرع

1 .1شعب سامي ملك ما بين النهرين منذ القرن  18ق.م،
إسم موصول
2 .2نهر في سيبيريا ،أصاهرهم
3 .3للنداء ،مدينة سورية
4 .4يحكم المملكة ،متشابهان ،هدم البناء
5 .5اإلل��ه القمر ل��دى السومريين واآلشوريين ،مدينة
إيطالية
6 .6إلهة الصيد عند الرومان ،أليف
7 .7فظيع ،أعدد محاسنه
8 .8رفعتني عن األرض ،عاصفة بحرية ،حرف نصب
9 .9عائلة ،من مشاهير المغنين في العهد العباسي،
مدينة فرنسية
1010تقصدان المكان ،مدينة أميركية
1111أنت (باألجنبية) ،يرقد
1212يرجئها ،داعبت
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،265971384 ،187435269
،876193542 ،943826751
،351642978 ،429758136
،598267413 ،712384695
634519827

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1جمكيز خان ،انا  ) 2ويل،
ايراسو  ) 3هولندا ،ملسنا ) 4
ني ،لبيب ،سر  ) 5سوريا ،ربان
 ) 6برا ،نامي ،اسن  ) 7وكلناه،

اندب  ) 8امرتم ،امال  ) 9غدير،
مارس ،تي  ) 10نبي ،يكون ) 11
المهاتما ،اام  ) 12بنت ،تميالن.
عموديا:
 ) 1ج��وه��ن��س��ب��ورغ ،اب ) 2
نيويورك ،دبلن  ) 3كلل،ن راالي،

مت  ) 4ناي ،نمرنه  ) 5زاد ،انار،
ب��ات  ) 6خيال ،اهتميتم  ) 7ار،
برم ،ما ،مي  ) 8ناميبيا ،ريال ) 9
سلبا ،ناسك  ) 10اوس ،نادم ،وان
 ) 11نس ،سباتنا  ) 12االردن،
لي ،مر.

 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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Let’s Be Cops
فيلم كوميدي بطولة جاك
ج��ون��س��ون م���ن اخ�����راج ل��وك
غرينفيلد .م��دة ال��ع��رض 104
دق��ي��ق��ة ،ABC( .ك��ون��ك��ورد،
الس ساليناس ،اب��راج ،سيتي
ك��وم��ب��ل��ك��س ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
ديونز).
Teenage Mutant
Ninja Turtles
فيلم تشويق بطولة ميغان
ف��وك��س م��ن اخ����راج ج��ون��اث��ان
ليبسمان .م��دة ال��ع��رض 101
دق��ي��ق��ة ،ABC( .ك��ون��ك��ورد،
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،اسباس).

The Hundred-Foot
Journey
فيلم درام����ا ب��ط��ول��ة هيلين
ميرين من اخراج الس هالسترم.
مدة العرض  122دقيقة( .سينما
سيتي ،امبير ،اب���ارج،ABC ،
فوكس).
The 7th Dwarf
فيلم تصويري بطولة أوت
وال��ك��س م��ن اخ����راج ب��وري��س
الجينوفاك .مدة العرض 100
دقيقة ،ABC( .اب��راج ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).

Into The Storm
فيلم رع��ب بطولة ريتشارد
ارميتاج من اخراج ستيفن كوال.
مدة العرض  89دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،غاالكسي).

