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بر�شلونة يدافع عن حق تقرير م�صير كتالونيا

منوع

ات من ال

{ رد الماليزي أليكس سوساي األمين العام لالتحاد اآلسيوي
لكرة القدم ،على االتهامات الموجهة لالتحاد القاري من جانب وسائل
اإلعالم السعودية في الفترة الماضية حول مجاملته لألندية اإليرانية
وعدم توقيع أية عقوبات عليها ،بينما في المقابل يتم توقيع عقوبات
على الفرق السعودية التي تشارك في البطوالت القارية.
وق��ال سوساي« :ل��ن نجامل ول��م نتخوف من مسؤولي االتحاد
اإلي��ران��ي ،واألن��دي��ة اإليرانية هي األكثر تعرضا ً لعقوبات لجنة
االنضباط اآلسيوية ،ويتم توقيع عقوبات مغلظة عليها فور وصول
تقارير تؤكد تجاوزها األنظمة والقوانين الكروية» .وأضاف« :االتحاد
اآلسيوي حذر أندية إيران من عقوبات صارمة في المستقبل ،حال
وصول تقارير تفيد برفعه شعارات سياسية أو دينية ضد األندية
السعودية التي تلعب في إيران ،وفي حال وصول ما يثبت مخالفة
ذلك أو وجود أي تقصير في استقبال الفرق التي تلعب هناك ،فسيقوم
االتحاد اآلسيوي بتوقيع عقوبات مشددة وغليظة عليها».
{ قال جوزف بالتر رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم إن قاعدة
األه��داف خارج الملعب والتي تستخدم لحسم نتيجة أية مواجهة
من مباراتين في مراحل خروج المغلوب قد «عفا عليها الزمن» وباتت
بحاجة إلى مراجعة.
ويمنح من خالل هذه الطريقة الفريق الذي يسجل عددا ً أكبر من
األه��داف خارج ملعبه ،الفوز بمجموع لقائي الذهاب واإلي��اب .وقد
ُطبّقت ألول مرة في منتصف الستينات من القرن الماضي.
وكتب بالتر« :تعود الفكرة إلى وقت كان فيه تسجيل األهداف خارج
الملعب بمثابة مغامرة مع الوضع في االعتبار احتمال وجود رحالت
سفر طويلة وشاقة ...إضافة إلى أن ظروف اللعب التي يمكن أن تكون
مختلفة إلى حد بعيد» .واقترح تطبيق القاعدة المستخدمة في األدوار
اإلقصائية للدوري األميركي للمحترفين بالواليات المتحدة وفي دوري
أبطال الكونكاكاف الذي يقام تحت إشرف اتحاد أميركا الشمالية
والوسطى والكاريبي .ويتم في هاتين البطولتين «مضاعفة» األهداف
خارج الملعب حتى نهاية الوقت األصلي فقط وال يمتد األمر إلى الوقت
اإلضافي.
{ أثار قرار االتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بتعيين فلورنتينو
بيريز رئيس نادي ريال مدريد اإلسباني ضمن اللجنة المعنية باختيار
قائمة المرشحين الـ 23لجائزة الكرة الذهبية ،حالة من السخط في
الشارع الكتالوني ،نظرا ً إلى العداء األزلي بين قطبي إسبانيا ،والذي
قد يكون له تأثير على اختيارات رئيس النادى الملكي للمرشحين
للجائزة.
ووف ًقا لتقرير نشرته صحيفة «ألموندو ديبورتيفو» الكتالونية،
فإن بيريز بدأ بالفعل بتنفيذ مخططه ،باستبعاد نجوم برشلونة من
قائمة الـ 23العباً ،بعد إصراره على استبعاد العب الوسط سيرجيو
بوسكيتس من القائمة التي ستعلن قريباً.
ً
ووجهت وسائل اإلع�لام الكتالونية إن��ذارا شديد اللهجة لبالتر،
مطالبة بضرورة تنحية بيريز من اللجنة المعنية باختيار المرشحين
للكرة الذهبية ،خوفا ً من تأثيره على عملية التصويت ،نظرا ً إلى نفوذه
الواسع ،وهو ما قد يقلل من فرص العبي برشلونة في المنافسة على
الجائزة لمصلحة نظرائهم في ريال مدريد.
{ بدأ نجم التنس اإلسباني رافاييل نادال المصنف الثالث على
العالم برنامجا ً يستمر  4أو  5أيام للعالج بالمضادات الحيوية على
أمل أن يساعده هذا في تأجيل عملية استئصال الزائدة الدودية حتى
نهاية الموسم.
وخسر ن��ادال مباراته االفتتاحية في بطولة شنغهاي لألساتذة
وبعد الكشف عن معاناته من الزائدة الدودية ح��اول هو والجهاز
الطبي ل��ه ال��ع�لاج عبر العقاقير أوال قبل اللجوء إل��ى الجراحة.
وقال المتحدث باسم نادال «في ما يتعلق بالناحية الطبية فإنه يتقدم
بشكل جيد ،وأخيرا ً لم تظهر عليه أي أعراض .وبناء على درجة تعافيه
سيتخذ أي قرار ضروري حول منحه عالجا ً إضافياً».
ومن المقرر أن يشارك نادال في بطولة بازل التي تنطلق االثنين بعد
المقبل ثم بطولة باريس لألساتذة قبل المشاركة في البطولة الختامية
للموسم في لندن بدءا ً من التاسع من الشهر المقبل.
{ حقق الفرنسي جيل سيمون فوزا ً مهما ً على التشيكي توماس
برديتش المصنف سادسا ً في البطولة  )4-7( 6-7و 6-4و6-
صفر ليتأهل إلى نصف نهائي دورة شنغهاي الصينية الدولية لكرة
المضرب ،ثامن دورات الماسترز ( 1000نقطة).
وجاء فوز سيمون على برديتش على رغم تألق األخير في هذه
ال��دورة ،إذ لم يخسر أي إرسال قبل مواجهة الفرنسي ،حتى أنه لم
يتعرض ألية محاولة لكسر لإلرسال.
ويلتقي سيمون في نصف النهائي الروسي ميخائيل يوجني أو
اإلسباني فيليسيانو لوبيز الذي كان أخرج مواطنه رفايل نادال الثاني
عالمياً.
{ باتت األسترالية سامانتا ستوسور المصنفة أولى على بعد
خطوتين من االحتفاظ بلقبها بطلة لدورة أوساكا اليابانية الدولية
لكرة المضرب البالغة قيمة جوائزها  250ألف دوالر بفوزها السهل
على الكازخسانية يوليا بوتينتسيفا  4-6و 1-6في ربع النهائي
أمس.
وتلتقي ستوسور ،بطل فالشينغ ميدوز األميركية عام  ،2011في
نصف النهائي األوكرانية ايلينا سفيتولينا الثالثة التي تغلبت بدورها
على األميركية الورن ديفيس  2-6و.4-6

العالم ينتظرها كل موسم على األقل مرتين ،إن لم تزد في
مواجهة قدرية في كأس الملك .الكالسيكو الذي ال يقل أهمية
و سخونة وشغفا ً عن مباراة نهائي كأس العالم .إضافة
إلى ضعف الليغا فنياً ،فمن المؤكد أن غياب فريق بحجم
برشلونة عن الليغا سيأتي بمردود سلبي على قوتها الفنية
وسيضعفها .هذا إذا لم يؤخذ في االعتبار انهيار عوائد البث
التلفزيوني التي ستختلف بالتأكيد ،فقد تعزف بعض
القنوات عن التعاقد على شراء المباريات وربما تنحصر في
مباريات ريال مدريد.
وهنا يبدو مشروعا ً التساؤل هل ستتراجع شعبية
البرسا؟ من البديهي أن يؤثر هذا الغياب على الشعبية
العالمية للفريق ،فبعد اللعب في الليغا والمنافسة على
بطولتها وعلى كأس الملك ستنتهي هذه الحقبة ،بل ربما لن
يشارك في التشامبيونز ولن تتعاقد القنوات بالطبع لنقل
مجريات البطولة الكتالونية وهو ما سيؤثر ماديا ً كذلك على
البالوغرانا.
أما عن ضعف برشلونة الفني ،فالبعد عن المنافسة
مع ريال مدريد وغيره من الفرق القوية واالكتفاء باللعب
مع أندية كتالونية ،أمر سلبي أيضاً ،ومن المؤكد أن نجوم
فريقه لن يظلوا في صفوفه.
بالطبع اإليجابيات قليلة نظرا ً إلى فداحة هذه الخسارة
ولكن هذا االنفصال قد يساهم في خلق فرص ربما ذهبية
لفرق عديدة إلثبات جدارتها بحمل سالح المنافسة على
البطوالت المحلية ،إلى جانب توزيع عوائد البث بشكل
ع��ادل بعدما ك��ان العمالقان الكبيران يتقاسمانها كل
موسم.
وهناك زاوي��ة أخ��رى يجب أن ننظر إليها وهي أن هذا
الرحيل للبالوغرانا سيؤدي إلى ضعف الالروخا ،ويؤثر
في قوته العالمية ،بسبب سلب الالعبين الكتالونيين منه.

انفصال كتالونيا سلبيات وإيجابيات...

تسارع األخبار التي تؤكد قرب ح��دوث استفتاء على
انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا ،يدفع إلى تحليل األمور
الفنية السلبية واإليجابية الحتمال خروج برشلونة من
المشاركة بالليغا على خلفية هذا االنفصال.
ومن أوائ��ل السلبيات في ما لو حدث هذا الخروج ،هو
انتهاء فرحة وإثارة مشاهدة مباريات الكالسيكو التي كان

روزبرغ الأ�سرع في �أولى التجارب الحرة ل�سباق رو�سيا
سجل األلماني نيكو روزبرغ سائق
مرسيدس ،أس��رع زم��ن خ�لال جولة
التجارب الحرة األولى لسباق جائزة
روسيا الكبرى ضمن بطولة العالم
لسباقات فورموال  1للسيارات أمس.
وه��ذه ه��ي النسخة األول���ى للسباق
الروسي الذي يقام في منتجع سوتشي
المطل على البحر األسود والذي سبق
له استضافة دورة األلعاب الشتوية
في وقت سابق من العام الحالي.
وسجل روزب��رغ (أول سائق في
فورموال  1يحقق هذا اإلنجاز في حلبة
سوتشي) دقيقة واح��دة و42.311
ثانية ،متفوقا ً على جميع منافسيه.
واحتل البريطاني لويس هاميلتون
متصدر البطولة وزميل روزب��رغ في
مرسيدس المركز الثاني مسجالً
دقيقة واح���دة و 42.376ثانية،
ليستمر تفوق مرسيدس إذ يتوقع لها
أن تحسم لقب الصانعين في السباق
المقبل غداً.
واحتل البريطاني جنسون باتون
سائق مكالرين المركز الثالث متقدما ً
على بطل العالم مرتين سابقا ً اإلسباني
فرناندو الونسو سائق فيراري ،في

حين احتل الدنماركي كيفن ماغنوسن
سائق مكالرين المركز الخامس.
واحتل السائق الروسي الرسمي
الوحيد في البطولة دانيل كفيات
سائق ت��ورو روس��و المركز السابع.
وش��ارك ألول مرة الروسي الصاعد
سيرجي سيروتكين ( 19سنة) في
البطولة عندما ق��اد س��ي��ارة فريق
ساوبر التي تعود للمكسيكي استيبان
جوتيريز واحتل المركز .17
واح��ت��ل س��ائ��ق وليامز الفنلندي
فالتيري بوتاس المركز العاشر بعد
تعرضه لمشكالت في اإلط��ارات ،تاله

عامل

قرر فريق برشلونة العريق االنضمام إلى مبادرة الميثاق
الوطني لحق تقرير المصير ،التي تضم أكثر من ثالثة آالف
و 500جهة وجمعية مدافعة عن حق سكان إقليم كتالونيا
في تقرير مصيرهم.
وأكد رئيس الميثاق الوطني جوان ريجول ،تلقيه خطابا ً
موقعا ً من رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو،
يبدي خالله رغبة النادي في االنضمام إل��ى المبادرة.
ويؤكد بارتوميو أن «برشلونة أعرب قبل عام بلسان رئيسه
(ساندرو روسيل آنذاك) دعمه القاطع لحق تقرير المصير
أمام جمعية المندوبين».
وكان روسيل قد أكد أن البرسا «سيقف دائما ً إلى جانب
بالده ورغبة شعبه» وسيدافع عن حق تقرير المصير ،ألنه
يشكل جزءا ً من الحقوق األساسية التي يجب أن يتمتع بها
جميع الشعوب».
ولم يؤكد برشلونة خالل اجتماع مجلس إدارته االثنين
الماضي انضمامه للمبادرة وقال إنها «مسألة حساسة».
ومع ذل��ك ،قامت بعض أعضاء النادي بجمع توقيعات
لمطالبة برشلونة باتخاذ هذه الخطوة.
وأعرب ريجول عن امتنانه «النضمام برشلونة إلى هموم
وتطلعات الجانب األكبر من المجتمع الكتالوني» ،مشيرا ً
إلى أن النادي أثبت هذا الموقف «على مدار تاريخه».

ال بديل �أمام الماتادور �سوى الفوز على لوك�سمبورغ
بعد الهزيمة �أمام �سلوفاكيا

زميله في الفريق البرازيلي المخضرم
فيليبي ماسا.
وقبل انطالق التجارب أعلن فريق
م��اروس��ي��ا أن���ه س��ي��ش��ارك بسيارة
واح���دة ف��ي س��ب��اق ج��ائ��زة روسيا
الكبرى ،احتراما ً لسائقه الفرنسي
جول بيانكي ال��ذي تعرض إلصابة
بالغة في السباق الماضي في حلبة
سوزوكا اليابانية.
ويرقد بيانكي في حالة حرجة لكن
مستقرة في أحد مستشفيات اليابان
بعد اصطدامه بمركبة إن��ق��اذ خالل
السباق الياباني األحد الماضي.

يعقد المنتخب اإلسباني حامل
لقب كأس األمم األوروبية ،العزم على
إلحاق الهزيمة ب��أي ثمن بمضيفه
لوكسمبورغ غدا ً األحد في المجموعة
الثالثة ،بعد الهزيمة المفاجئة على
ملعب مضيفه سلوفاكيا  2 / 1أول
م��ن أم��س ف��ي ال��ج��ول��ة الثانية من
تصفيات يورو .2016
عندما أجريت قرعة تصفيات يورو
 2016بدا أن المنتخب اإلسباني على
أعتاب مشوار سهل في طريقه إلى
فرنسا ،ولكن الهزيمة أمام سلوفاكيا
أظهرت أن الماتادور سيواجه مطبات
حقيقية في المجموعة الثالثة.
ويقتسم فريق فيسنتي دل بوسكي
المركز الثاني في المجموعة برصيد
ثالث نقاط مع أوكرانيا ،بينما تتصدر
سلوفاكيا الترتيب برصيد ست نقاط
من انتصارين متتاليين.
وتعرض الروخا للهزيمة الرابعة
خالل ست مباريات ،بعد الخسارة
أم����ام ه��ول��ن��دا وت��ش��ي��ل��ي ف���ي دور
المجموعات لمونديال البرازيل ثم
الهزيمة ودي���ا ً أم��ام فرنسا ف��ي آب
الماضي.

وك��ال��ع��ادة ل��م ت��رح��م الصحف
اإلسبانية منتخبها ،فعلقت صحيفة
«آس» بالقول« :الفريق اعتاد على
الهزيمة ،مثل المالكم الضعيف الذي
اعتاد على ضرب دمية التدريب».
وكتبت صحيفة «ال بايس» تحت
ع��ن��وان «ع��رض مثير للسخرية»،
«إسبانيا تنتقل من سيء إلى أسوأ».
وك����ان م��ح��ور ال��ن��ق��د األس��اس��ي
ال��ح��ارس إيكر كاسياس ،ال��ذي تم
تحميله م��س��ؤول��ي��ة ال��ه��دف األول
لسلوفاكيا ،إض��اف��ة إل��ى المهاجم
دييجو كوستا الذي فشل في تسجيل
أول هدف له خالل ست مباريات مع
الماتادور.
وخسر المنتخب اإلسباني للمرة
األولى في التصفيات األوروبية منذ
 ،2006وأك��د الشك أن أي��ام المجد
التي شهدت التتويج بلقبي يورو
 2008و 2012ومونديال جنوب
افريقيا  ،2010قد ولت.
وي��ف��ك��ر دل ب��وس��ك��ي ح��ال��ي �ا ً في
اس��ت��ب��ع��اد ك��وس��ت��ا م���ن م��واج��ه��ة
لوكسمبورغ من أجل منح الفرصة
لثنائي بلنسية ،ب��اك��و الكاسير

ورودريغو.
وسجل الكاسير الهدف الوحيد
إلسبانيا في شباك سلوفاكيا بعد
مشاركته من على مقاعد البدالء ،علما ً
بأنه سجل هدفين في ثالث مباريات
ويعيش حالة رائعة مع بلنسية،
واألمر ذاته بالنسبة إلى رودريجو.
وقال الكاسير «أحاول أن أستغل
الفرص التي تسنح لي .مازال هناك
الكثير من المباريات المتبقية في
دور المجموعات .علينا أن نتعلم من
أخطاء المباراة الماضية».
وم��ن المرجح أن ي��ش��ارك دان��ي
كارفاخال ظهير أيمن ري��ال مدريد
في المباراة ام��ام لوكسمبورغ بدال ً
من خوانفران مدافع أتليتكو مدريد،
بينما ق��د يسجل خ���وان بيرنات
ظهير أيسر بايرن ميونيخ األلماني
مشاركته األول��ى مع إسبانيا على
حساب خوردي البا .كما أن سانتي
ك��ازورال واندير ايتوراسبي وراؤول
غ��ارس��ي��ا ضمن قائمة المرشحين
للمشاركة أمام لوكسمبورغ.

كاكا يرف�ض التنازل عن حلم مونديال 2018
رغم بلوغه الـ 32سنة لم يتنازل الالعب البرازيلي
المخضرم ريكاردو كاكا عن حلمه في قيادة منتخب بالده
في بطولة كأس العالم  2018بروسيا كرابع مشاركة له
في هذا الحدث العالمي الكبير.
وق���ال ك��اك��ا خ�لال وج���وده م��ع منتخب السامبا في
العاصمة الصينية بكين استعدادا ً لمواجهة المنتخب
األرجنتيني وديا ً اليوم« :لقد أتيت من أجل القتال للفوز
بمكان داخل الفريق».
ولم ينضم كاكا إلى القائمة األولى للمنتخب البرازيلي
استعدادا ً لمباراتيه الوديتين المقبلتين أمام األرجنتين
واليابان على الترتيب ،بل استدعاه كارلوس دونغا المدير
الفني للفريق بعد اإلصابة التي تعرض لها العب خط
الوسط ريكاردو جوالرت.
وأكد النجم البرازيلي المنتقل حديثا ً إلى نادي أورالند
سيتي األميركي وال��ذي يلعب بين صفوف س��او باولو
البرازيلي على سبيل اإلعارة حتى كانون األول المقبل ،في
حديثه مع بعض الصحافيين البرازيليين أنه سيسعى

إلى االستفادة القصوى من الفرصة الجديدة التي تهيأت
له مع منتخب ب�لاده ه��ذه األي���ام .وأض���اف« :سأحترم
قرارات مدربي وزمالئي ولكنني أتيت من أجل القتال على
موقعي».
ويسعى كاكا في المقام األول إلى أن يظل ضمن تشكيلة
منتخب البرازيل الذي يخوض مباراتين وديتين أمام كل
من تركيا والنمسا في تشرين الثاني المقبل ثم يقتحم
غمار منافسات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة
كأس العالم  2018اعتبارا ً من العام المقبل ،إضافة إلى
مشاركته في بطولة كوبا أميركا  2015في تشيلي.
وإذا حالفه الحظ ،ف��إن كاكا سيكون على موعد مع
صراع مرير للفوز بمكان في تشكيلة المنتخب البرازيلي
الذي يتطلع إلى الفوز بلقب كأس العالم للمرة السادسة
في تاريخه عقب اإلخفاق الذي تعرض له في مونديال
البرازيل  2014والذي تجرع خالله هزيمة تاريخية علي
يد المنتخب األلماني ( )1/7في ال��دور قبل النهائي من
البطولة.

الفرق اللبنانية ت�ستعد ال�ستئناف الدوري
ستحفل نهاية األسبوع بسلسلة مباريات ودية لفرق
الدرجة األول��ى ،استعدادا ً الستئناف ال��دوري اللبناني
األسبوع المقبل ،بمباريات الجولة الثالثة ،وذلك بعد
عودة المنتخب من السعودية حيث سيخوض الثالثاء
المقبل مباراة ودية مع «األخضر» في مدينة جدة.
وتقام اليوم  6مباريات ودية ،فيستضيف األنصار
الراسينج على ملعبه ،ويلتقي الصفاء وشباب الساحل
على ملعب األول في بيروت ،ويلعب الغازية ومنتخب
الجيش على ملعب الغازية ،والتضامن صور والغازية

(فريق ث��انٍ ) في افتتاح ملعب ال��زراري��ة على الملعب
نفسه ،وطرابلس والسالم على ملعب طرابلس البلدي،
والعهد واألخاء األهلي على ملعب العهد.
وكان النجمة فاز على مضيفه المبرة (درجة ثانية)
 – 3صفر .وسجل للنجمة سي الشيخ ( )45مستثمرا ً
عرضية من محمد حمود وعزز شربل جاروش ( )67تقدم
النجمة إثر تمريرة من حسن القاضي ،وسجل جوزف
لحود ( )81اإلصابة الثالثة للنجمة بعد تمريرة من
شربل جاروش .

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1بلدة لبنانية
2 .2رزانة ،أهدل الستار ،مقياس مساحة
3 .3عاينتم عن كثب ،جمعتم عن األرض
4 .4ع ّزاني ،جود
5 .5ما تشقه سكة الفالح في األرض ،عدم إهتمام
6 .6خاصتي ،ترجع ،نرجع عن المعصية
7 .7حارس العمارة ،رفاق السن
8 .8حرف نصب ،أقطعها ،قرابة
9 .9أضيء ،حلم
1010لعبة ،أطول أنهر فرنسا ،أحد الوالدين
1111طعم الحنظل ،خالف آخر ،إتهمت
1212دولة عربية ،غ ّنجت

1 .1بلدة لبنانية
2 .2سحقا وفتا ،مدينة فرنسية ،رجاء
3 .3من األحجار الكريمة ،أنحت القلم
4 .4مجرة يجري في فلكها كوكب االرض
5 .5تدرك بحاسة السمع ،والد (بالعامية) ،حرف نصب
6 .6لفظة نستعملها لمناداة احد الوالدين ،مدينة بلجيكية
7 .7حفر البئر ،ندهت عليه ،فتى
8 .8ظفريّه (للشعر) ،أحد آلهة الميثولوجية الهندية
9 .9بيرق ،أحسنا إلى ،نمنع
1010يراسلنا ،قادم
1111مدينة أميركية ،من الطيور
1212نصلح البناء ،مدخل ،ظهر السفينة
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،495728316 ،321965748
،659187423 ،786314259
،178432965 ،243659871
،964573182
،81729534
532841697

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1برنارد كورتوا  ) 2ريفون،
الم ،ن��س  ) 3رس��م��ن��ا ،م��اي��ن )4
س�����رت ،ت��س��م��ع��ه��م  ) 5ي��س��ال،
ااس���ره  )6ودت���ه ،ب���ال ،ح��ي ) 7

فريال كريم ،ت ت  ) 8وي ،االم ) 9
ينم ،دواليب  ) 10التينا ،يأنسا
 )11ات ،وان ،اب  ) 12انبت،
"
يأمنان.
عموديا:
 ) 1برنس اوف ويلز  ) 2ري،

درينا  ) 3نفرتيتي ،متان  ) 4اوس،
سهاد ،يتب  ) 5رنمنا ،لندن ) 6
نسلبك ،واو  ) 7كالم ،ارجأ ،اي ) 8
وا ،عالي ،لينا  ) 9رممها ،مايا ) 10
امسح ،لبنان  ) 11وني ،ريتا ،سبأ
 ) 12اسنده ،تمال.

 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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Dracula Untold
فيلم رعب بطولة لوك إيفانز
م��ن اخ� ��راج غ� ��اري ش� ��ور .مدة
ال �ع��رض  92دق �ي �ق��ة،ABC( .
الس ساليناس ،سينما سيتي،
امبير ،فوكس).
Gone Girl
فيلم دراما بطولة روساموند
بيك م��ن اخ ��راج داي �ف��د فينشر.
مدة العرض  19دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،امبير ،فوكس).

Maya the Bee Movie
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
ن ��واه ت��اي�ل��ر م��ن اخ� ��راج أليكس
س �ت��ادرم��ان .م��دة ال �ع��رض 79
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
امبير ،سينمال ،فوكس).

Rio I Love You
فيلم درام ��ا بطولة جاسون
اس��اك��س م��ن اخ� ��راج فيسينت
ام� ��وري� ��م .م� ��دة ال� �ع ��رض 100
دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
غاالكسي ،سينمال ،فوكس).

الجزيرة 2
فيلم دراما بطولة احمد السقا
من اخراج شريف عارف وعمر
رش � ��دي ح ��ام ��د .م� ��دة ال �ع��رض
 100دق�ي�ق��ة( .سينما سيتي،
كونكورد ،غاالكسي ،فوكس).

مراتي وزوجتي
فيلم ك��وم�ي��دي ب�ط��ول��ة رامز
جالل من اخ��راج معتز التوني.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
(كونكورد ،فوكس).

