14

ريا�ضة  /ت�سلية

السنة السادسة  /األربعاء  16 /متوز  / 2014العــدد 1536
Sixth year / Wednesday / 16 July 2014 / Issue No. 1536

ات من ال

حسم العديد من كبار العبي األن��دي��ة األوروب��ي��ة
مصيرهم هذا الصيف بالدفاع عن ألوان نا ٍد آخر وخوض
تجربة جديدة ،وفي ما يلي ملخص أهم الصفقات.
وصل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى
صفوف بايرن ميونيخ ،بعد أن كان قد حسم قراره حول
ذلك منتصف الموسم بالتوقيع للنادي البافاري ،لكنه
أنهى الموسم مع بوروسيا دورتموند الذي يلعب في
صفوفه منذ عام  .2010ولم يتأخر أسود الفيستفاليا
في إيجاد بديل من اليفاندوفسكي ،إذ تعاقدوا مع هداف
الدوري اإليطالي وفريق تورينو تشيرو إيموبيلي.
وقرر النادي البافاري أيضا ً الغوص في اكتشاف
موهبة خ��وان بيرنات اآلت��ي من فالنسيا ،لكنه في
المقابل استغنى عن خدمات ماريو ماندزوكيتش
الذي قدّم أدا ًء جيدا ً في الموسمين الماضيين .وانضم
ماندزوكيتش إلى أتلتيكو مدريد الذي راهن أيضا ً على
ح��ارس مرمى خيتافي أنخيل مويا لتعويض غياب
تيبو كورتوا العائد إلى تشيلسي بعد  3مواسم قضاها
معارا ً في إسبانيا.
والتحق المدافع البرازيلي دافيد لويز بقائده في
السيليساو تياغو سيلفا في نادي باريس سان جيرمان
بعد  3مواسم قضاها في تشيلسي.
وسيسافر اإلسباني دافيد فيا واإلنكليزي فرانك
المبارد إل��ى ن��ادي نيويورك سيتي ،ولكن قبل ذلك
سيلعب مهاجم أتلتيكو مدريد والعب تشيلسي بعض
ال��وق��ت ف��ي أستراليا وت��ح��دي��دا ً ف��ي ملبورن سيتي.
باإلضافة إلى فيا ستفتقد كتيبة لوس كولتشونيروس
خدمات دييغو كوستا ،ال��ذي ساهم بشك ٍل مهم في
التتويج بلقب ال��دوري اإلسباني ،وسينضم كوستا
البرازيلي األصل إلى البلوز.
وفي تشيلسي يلتقي كوستا بزميله في المنتخب
اإلسباني سيسك فابريغاس الذي يعود إلى لندن بعد
 3سنوات قضاها في برشلونة (فابريغاس أتى إلى
برشلونة من صفوف آرسنال).
ولم تقف كتيبة البلوغرانا صامتة حيث تعاقدت

مشوار سكوالري ينتهي مع السيليساو

أعلن االتحاد البرازيلي لكرة القدم قبوله استقالة مدرب المنتخب
الوطني لويس فيليبي سكوالري بعد العروض المخيبة للسيليساو في
المونديال.
وأصدر االتحاد بيانا ً على موقعه الرسمي على اإلنترنت جاء فيه:
«قبل رئيس االتحاد البرازيلي جوزيه ماريا مارينتو استقالة المدرب
وشكر جميع أعضاء الجهاز الفني والالعبين» .وأضاف« :نكن لسكوالري
وجهازه الفني بالكامل كل احترام وتقدير».
وكانت الصحف البرازيلية تحدثت أول من أمس عن إقالة المدرب بعد
خسارة الفريق أمام هولندا  3-0في المباراة على المركز الثالث ،علما ً
بأن البرازيل كانت سقطت سقوطا ً مدويا ً في نصف النهائي أيضا ً أمام
ألمانيا .7-1
وجهودها في سبيل االرتقاء باللعبة
على رغم التحدّيات والصعاب على
غير صعيد.
وك��ان��ت م��ج��م��وع��ة م��ن األف��ك��ار
والمقترحات قد جرى تداولها حول
كيفية تنظيم اآلليات والسبل لدفع
رياضة الركض خطوات متقدّمة،
ومنها اكتشاف المواهب في بيروت
وال��م��ن��اط��ق وص��ق��ل ق��درات��ه��ا عبر
معسكرات تدريب محليّة وخارجية،
واستقدام مدربين إلدارة المعسكرات

لوف لأللمان« :أنتم أيضا ً أبطال العالم»

المحلية مع تأكيد أهمية التعاون
والشراكة مع مؤسسات وهيئات
ومنظمات تهتم وتعنى بالرياضة
وخصوصا ً رياضة الركض.
وت��ق� ّرر في اختتام اللقاء وضع
ت��ص�� ّور وخ��ط��ة م��ن ق��ب��ل االت��ح��اد
وجمعيّة ب��ي��روت م��اراث��ون تلحظ
مندرجات الخطة المطلوبة ،ومن
ث � ّم مناقشتها وإق��راره��ا بصيغتها
النهائية والممكنة على الصعيد
التنفيذي.

اعتبر م��درب منتخب ألمانيا الفائز في كأس العالم يواكيم لوف
بأن الشعب األلماني بكامله توج بطالً للعالم ،وذلك خالل االحتفال
المخصص لفريقه عند بوابة براندينبورغ في برلين أمس الثالثاء.
وقال لوف متوجها ً بكالمه إلى الجمهور المحتشد والذي قدر عدده
علي أن أتوجه بالشكر
بـ 250ألف شخص «كلنا أبطال العالم ...يتعيّن َّ
إلى جميع األنصار في ألمانيا وأقول لهم لوالكم لما كنا وصلنا إلى هنا،
نحن جميعا ً أبطال العالم».
أما قائد منتخب الـ»مانشافت» فيليب الم فقال« :منذ أن كنت طفالً
وأنا أحلم بإحراز كأس العالم ،وقد تحقق الحلم» .في المقابل قال مهاجم
المنتخب لوكاس بودولسكي «ك��ان األم��ر مدهشاً ...اللحظات التي
عشناها رائعة» .أما جيروم بواتينغ المولود في برلين فقال« :صباح
الخير برلين ،أنا فخور كوني من برلين».
وقال زميله في خط دفاع المنتخب األلماني بير ميرتيساكر« :نحن
فخورون جدا ً بما حققناه .نجحنا أخيرا ً في إحراز كأس العالم ونحن
فخورون بأنصار اللعبة».

�إفطار نادي حبّو�ش برعاية النائب قبي�سي
ب��رع��اي��ة ن��ائ��ب ك��ت��ل��ة التنمية
والتحرير هاني قبيسي وحضوره،
أقام نادي الشباب الرياضي ـ حبوش
حفل إفطاره السنوي في مطعم قصر
الملوك ،إذ حضره إلى جانب صاحب
الرعاية حشد كبير من الفعاليات
الحزبية وال��ب��ل��دي��ة واالخ��ت��ي��اري��ة
والرياضية تقدّمه رئيس المجلس
األعلى للجمارك نزار خليل ورئيس
بلدية حبوش محمد مكي والحاج
باسم لمع ممثالً عن حركة أمل.
بعد ع��رض فيلم وثائقي حول
النشاطات التي ّ
نظمها النادي في
قاعته المقفلة وكلمة ترحيبية من
عريف المناسبة الدكتور ناصيف
نعمة ،أش��ار رئيس ال��ن��ادي رفيق
عيسى إل��ى أن تضافر الجهود قد
أثمر قاعة متميزة افتتحت العام
المنصرم ،الفتا ً إلى أنه «أجريت على
ملعبنا كثير من البطوالت االتحادية
والمدرسية في ألعاب ك��رة السلة
والكرة الطائرة والتاي بوكسينغ،
وح��ال��ي�ا ً نجتهد إلط�لاق أكاديمية
رياضية من منطلق حرصنا على
حماية شبابنا وأجيالنا وتوجيه
بوصلة اهتماماتهم نحو ما يؤدي

عامل

عقدت جمعية بيروت ماراثون
لقا ًء تشاوريا ً تحت عنوان «اكتشاف
المواهب في مجال رياضة الركض
وص��ق��ل ق��درات��ه��ا» ،ب��االش��ت��راك مع
االت��ح��اد اللبناني ألل��ع��اب القوى
وبحضور رئيسته روالن سعادة
وأمين السر السيد نعمة الله بجاني،
وعن جمعيّة بيروت ماراثون رئيستها
السيدة مي الخليل ونائب الرئيس
العميد المتقاعد حسان رستم وأمين
السر المستشار اإلع�لام��ي حسان
محيي الدين والمدير التنفيذي السيد
كريم طاهر ومدير السباقات السيد
وسام ت ّرو.
عرض المجتمعون واقع رياضة
الركض في لبنان وبحثوا في كيفية
استنهاضها واستيالد جيل جديد
م��ن العدائين وال��ع��داءات قادرين
أن يحاكوا الطموحات ،والحظوا
أن تراجعا ً
يسجل لجهة النتائج
ّ
الفنيّة عموما ً على رغم النشاطات
العديدة التي تقام في لبنان ،إما عبر
النشاطات الرسمية االتحادية أو من
خالل نشاطات أندية رياضة الركض
التي أثنى المجتمعون على دورها

منوع

اتحاد القوى و«بيروت ماراثون» نحو خطة الكت�شاف
المواهب و�صقل قدرات مزاولي ريا�ضة الرك�ض

�أهم �صفقات الميركاتو ال�صيفي

النجمة األلمانية الرابعة
تزيد من مبيعات «أديداس»

أعلنت شركة أديداس للمالبس الرياضية وراعية المنتخب األلماني
لكرة القدم أنها حققت رقما ً قياسيا ً من المبيعات بفضل بطولة كأس
العالم  2014في البرازيل.
وقال هربيرت هاينر رئيس مجلس إدارة الشركة« :المنتخب األلماني
بطل العالم ووصيفه المنتخب األرجنتيني يستخدمان منتجات أديداس.
حجم مبيعاتنا وصل إلى رقم قياسي».
وظهر النجاح الكبير للشركة األلمانية في أبهى صوره في برلين بعد
فوز المنتخب األلماني بلقب المونديال الرابع له في تاريخه ،حيث باع
أحد المحال التابعة للشركة مئة قميص لنجوم الماكينات في ساعات
قليلة.
وذكر المتحدث باسم الشركة أن أدي��داس بدأت بتصنيع قمصان
المنتخب األلماني الجديدة التي تحمل شعار األربع نجوم في الصين،
بعد ساعات قليلة من فوز ألمانيا على األرجنتين في المباراة النهائية
للمونديال في مدينة ريو دي جينيرو البرازيلية.
وأكد هاينر أنه يتوقع أن يصل حجم مبيعات الشركة من القمصان
الرسمية للمنتخب والجوارب والكرات إلى  2مليار يورو ( 2مليار و700
مليون دوالر) ،بفضل اإلنجاز الذي حققه المنتخب األلماني.
وساهم انتصار المنتخب األلماني بلقب البطولة العالمية األشهر في
ارتفاع أسهم شركة أديداس في البورصة بنسبة  2.46في المئة حيث
وصل سعر السهم إلى  73.3يورو .فيما أكد بعض الخبراء والمحلّلين
أن الطفرة المالية التي حدثت ألديداس ستمتد لتشمل االقتصاد األلماني
بكامله.
وأشار هاينر إلى أن أديداس تتوقع بيع ما يقرب من ثمانية ماليين
قميص رسمي للمنتخب األلماني ،بما يفوق بشك ٍل ملحوظ حجم
مبيعاتها في مونديال  2010الذي احتلت فيه ألمانيا المركز الثالث.
ويذكر أن أديداس باعت حوالى  6ماليين و 500ألف قميص لمناسبة
تلك البطولة.
وتتوقع أدي��داس أيضا ً بيع  14مليون كرة قدم تحمل التصميم
الرسمي لمونديال البرازيل  2014بزيادة تقترب من مليون كرة عن
مونديال .2010

نعمة يسلّم قبيسي درعا ً تقديرية
إل��ى ال��رق��ي واالزده����ار على جميع
الصعد بغية السير بجنوبنا المعطاء
نحو األفضل».
وفي كلمته ،أشاد النائب قبيسي
بإنجازات نادي حبوش واستمراريته
ناشطا ً وحاضنا ً لألجيال على رغم
شح الموارد وفيض المعاناة ،آمالً
ّ
أن تتضافر الجهود وتشبك األيدي

القادرة والقوية إلنهاض مجتمعاتنا
في طريق التألق ،وكانت لقبيسي
جملة من المواقف السياسية بدءا ً
من الحرب على غزة واإلهمال العربي
تجاه شعبها ،واالنتخابات الرئاسية
والنيابية في لبنان ،ليختتم متمنيا ً
لنادي حبوش مزيدا ً من النجاحات
في الميادين الرياضية.

�أميركا تخو�ض مونديال ال�سلة بغياب ليبرون وكارميلو وكوبي

ريال مدريد يتفق مع رودريغيز

ويتصدر جيمس الذي حصل أربع مرات على جائزة
أفضل العب في الدوري ،والذي قرر األسبوع الماضي ترك
ميامي هيت والعودة لفريقه السابق كليفيالند كافاليرز،
قائمة النجوم الغائبين التي تضم أيضا ً أنطوني الذي قرر
البقاء في صفوف نيويورك نيكس ودواين وايد وكريس
بوش زميلي جيمس السابقين في ميامي.
لكن دوران��ت عمالق أوكالهوما سيتي ثاندر وهداف
الدوري الموسم الماضي ومعه ديريك روز العب شيكاغو
بولز وأفضل العب في الدوري سابقاً ،سيقودان الفريق
األميركي المفتقر للخبرات حين يخوض البطولة في
أواخر آب.
وسيقود هذا الفريق المدرب مايك شيغيفسكي الذي
حصل الفريق تحت قيادته على ذهبية األلعاب األولمبية
 2008و ،2012وبينهما توج بطالً للعالم في .2010

ستخوض الواليات المتحدة كأس العالم لكرة السلة
الشهر المقبل من دون ليبرون جيمس وكارميلو أنطوني
وكوبي براينت ،لكنها ستبقى المرشح األب��رز للفوز
بتشكيلة يقودها كيفن دوران��ت أفضل العب في دوري
المحترفين.
وأعلن االتحاد األميركي لكرة السلة تشكيلة من 19
العبا ً سينضمون لمعسكر تدريبي للمنتخب في الس
فيغاس ،بين  28تموز واألول من آب استعدادا ً لكأس
العالم .وعلى رغ��م رف��ض ع��دد م��ن النجوم البارزين
االنضمام للفريق ،فإن نجم المواهب األميركية دورانت
سيج ّنب الفريق أي تأثر بالغيابات المنتظرة.
وتضم القائمة األولية المكونة من  19العبا ً من بعض
أعضاء الفريق الفائز بذهبية األلعاب األولمبية في لندن
 ،2012وخمسة ممن شاركوا في كأس العالم .2010

ذكرت وسائل اإلعالم اإلسبانية أمس أنّ نادي ريال مدريد توصل إلى
«اتفاق كامل» مع المهاجم الكولومبي خاميس رودريغيز ،أحد أبرز نجوم
بطولة كأس العالم األخيرة في البرازيل ،لضمه إلى صفوفه .وينتظر
النادي اإلسباني اآلن إنهاء مفاوضاته مع نادي موناكو الفرنسي.
وكتبت صحيفة «آس» اإلسبانية« :لقد توصل ريال مدريد إلى اتفاق
كامل بالفعل مع رودريغيز ،وهو اآلن يحتاج إلنهاء الصفقة مع موناكو
الذي يطلب  80مليون يورو ( 109ماليين دوالر) مقابل التنازل عن
العبه الكولومبي».
وأضافت الصحيفة اإلسبانية أنّ رودريغيز أخبر مدير أعماله خورخي
مينديز أ ّنه ال يريد «سوى ارتداء القميص األبيض» الخاص بالملكي.
وأشارت «آس» إلى أنّ ريال مدريد قد يضم العب خط وسطه البرازيلي
كاسيميرو إلى الصفقة نفسها في محاولة لتخفيض سعر رودريغيز.

مع الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي تألق في إشبيلية،
وكذلك حارسا مرمى ريال سوسيداد ومونشنغالدباخ
التشيلي كالوديو برافو واأللماني م��ارك أندريه تير
شتيخن .وتبقى الصفقة األهم لبرشلونة هي المهاجم
األوروغوياني لويس سواريز اآلتي من ليفربول ليشكل
ثالثيا ً مرعبا ً إلى جانب ليونيل ميسي ونيمار.
أما ليفربول فتعاقد مع ثنائي المنتخب اإلنكليزي
الذي يلعب في صفوف ساوثهامبتون ريكي المبرت
وآدم الالنا ،إضافة إلى النجم الصاعد األلماني إيمري
م��ن ب��اي��رن ليفركوزن .وإل��ى صفوف آرس��ن��ال جاء
التشيلي أليكسيس سانشيز من برشلونة.
وت��رك الع��ب الوسط الواعد أندير هيريرا أتلتيك
بلباو متوجها ً نحو مانشستر يونايتد ،واستقدم فريق
الشياطين الحمر لوك شو من ساوثهامبتون والمدافع
الفرنسي باكاري سانيا من آرسنال .أما مانشستر
سيتي فضم العب الوسط البرازيلي فرناندو اآلتي من
بورتو.
وانتقل إلى نادي العاصمة اإليطالية روما آشلي كول
آتيا ً من تشيلسي ،كذلك تعاقد روما أيضا ً مع الهولندي
أوربي إيمانويلسون القادم من نادي ميالن .والتحق
المهاجم الفرنسي جيريمي مينيز بميالن مصطحبا ً معه
المدافع الدولي البرازيلي أليكس من النادي الفرنسي
باريس سان جيرمان.
وسيسجل ال��دوري اإليطالي وصول ألفارو موراتا
إلى فريق يوفنتوس بعد أن تعب هذا األخير من لعب
دو ٍر ثانوي في هجوم ريال مدريد .فيما تعاقد نابولي
مع ميتشو اآلتي من سوانزي سيتي ،إذ سيُعوض هناك
بالمهاجم بافيتيمبي غوميز هداف الدوري الفرنسي
الذي فك تعاقده مع ليون.
وأخيرا ً سيلعب كاكا لمدة  6أشهر فقط في ميالن قبل
أن يحط الرحال بأورالندو سيتي عام  .2015ويغادر
حينها بطل العالم  2002ميالن للمرة الثانية في
مسيرته ليمر مرة أخرى بمحطة ساو باولو.

رئي�سة الأرجنتين :لم �أتابع مباريات
ك�أ�س العالم وال �أحب كرة القدم
اعترفت رئيسة األرجنتين كريستينا فرنانديز بأنها «لم
تشاهد أي مباراة لمنتخب بالدها في كأس العالم لكرة
القدم وبينها المباراة النهائية».
بعد يوم واحد من هزيمة األرجنتين في المباراة النهائية
ٍ
بهدف نظيف على يد ألمانيا استقبلت الرئيسة بعثة
المنتخب في العاصمة ،حيث عانقت بحرارة كل العب من
التشكيلة الحزينة.
وسبق أن رفضت فرنانديز دعوة من نظيرتها البرازيلية
ديلما روسيف لحضور النهائي قائل ًة إنها تتعافى من
التهاب في الحلق ،في المقابل حضرت المستشارة األلمانية
آنجيال ميركل المباراة النهائية وعبرت عن فرحتها بهدف
الفوز الوحيد.
وفي خطاب متلفز قالت فرنانديز وقد وقف إلى جوارها
النجم ليونيل ميسي« :مثلما تعرفون أنا لست من مشجعي
كرة القدم ،لم أشاهد مباراة واحدة وال حتى مباراة األحد»،
مشير ًة إلى أنها «اتصلت هاتفيا ً بمدرب المنتخب آليخاندرو
سابيال بعد المباراة ألنها شعرت وك��أن الفريق قد فاز.
وقالت« :هكذا كان شعوري وشعور  40مليون أرجنتيني
أيضاً».
ً
وعلى رغم أن هذا لم يكن مفاجئا بالنظر إلى عزوفها

المعروف عن اللعبة فإن تعليقات فرنانديز لن تفيدها
كثيرا ً في بلد مهووس بكرة القدم ،ويعاني األلم للهزيمة
في النهائي .وعلى رغم نيتها الطيبة فإن محللين قالوا إن
فرنانديز التي ال يحق لها الترشح في االنتخابات المقررة
العام المقبل قد فشلت في التعاطي مع المزاج العام.

ميسي يشكر الجماهير

لم يستطع ليونيل ميسي نجم وقائد المنتخب األرجنتيني
إخفاء شعوره بخيبة األمل لدى عودته إلى بالده أمس بعد
خسارة فريقه المباراة النهائية لبطولة كأس العالم.
وق��ال ميسي خ�لال استقبال الرئيسة األرجنتينية
كريستينا فيرنانديز كيرشينر لمنتخب البالد في مقر
االتحاد األرجنتيني« :كنا نود الفوز ببطولة كأس العالم،
لقد بذلنا كل ما في وسعنا ولكننا لم نتمكن من تحقيق هذا
الهدف .سعينا إلى إسعاد جماهير البالد ...نأمل أن نستمر
في إسعادهم».
وأضاف الساحر األرجنتيني الفائز بلقب أفضل العب في
كأس العالم والحائز جائزة الكرة الذهبية« :لقد أصبحنا
فريقا ً رائعا ً وأكثر قوة من ذي قبل ،أود أن أشكر الجماهير
على هذا االستقبال .أشكركم على المساندة».

ا�ستقبال حافل لأبطال العالم في برلين
استقبل عشرات اآلالف من األلمان منتخبهم الوطني
الفائز بلقب كأس العالم بعد عودته صباح أمس الثالثاء
إلى العاصمة األلمانية برلين آتيا ً من البرازيل.
وجهّزت السلطات المحلية المختصة في برلين مراسم
االحتفاالت بعودة المنتخب األلماني الفائز بلقب كأس
العالم .2014
وحطت الطائرة التي تقل أبطال العالم في مطار برلين
عند الساعة العاشرة و 10دقائق بالتوقيت المحلي
للمدينة ،وجد بانتظارهم عشرات اآلالف من األنصار.
وفتح قبطان الطائرة النافذة األمامية بعد هبوط
الطائرة ولوح بالعلم األلماني ،ثم كان قائد المانشافت

فيليب الم أول الخارجين منها حامالً كأس العالم ،ثم تبعه
باستيان شفاينشتايغر وهو يلف العلم األلماني حوله،
وتوالى الالعبون اآلخرون الذين ارتدوا مالبس رياضية،
ثم ال��م��درب يواكيم ل��وف ال��ذي حمل حقيبته الخاصة
بنفسه.
وتوافد عشرات آالف األلمان نحو محيط المطار أمس
الستقبال منتخب بالدهم ،وبعد الوصول إل��ى المطار
استقل العبو المنتخب األلماني باصا ً لينقلهم نحو بوابة
براندنبورغ لالحتفال وس��ط أنصارهم ،حيث ك��ان في
استقبالهم عمدة برلين كالوس فوفيرايت .وارتدى معظم
أنصار المنتخب ألوان علم بالدهم وقمصان المنتخب.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة
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سجل الهدف اليتيم في المباراة
1 .1العب كرة قدم ألماني ّ
النهائية لكأس العالم محققا ً بذلك فوز الفريق األلماني
بالكأس
2 .2لحس ،من الفاكهة الصيفية ،أحرف متشابهة
3 .3من الحمضيات ،غنجه
4 .4يحدثان إضطرابات فيه ،عاصمة أميركية
5 .5ضعف ،بلدة لبنانية ،متشابهان
6 .6ندهنا على ،وافقتم الرأي
7 .7يشيان ،يهب
8 .8يصاهرا ،مدينة فرنسية
9 .9حرف أبجدي ،مرفأ بلغاري على البحر األسود ،سقي
1010يجلس برفقة ،لقب الفيلسوف الهندي الراحل غاندي
1111حاجز ،كلمة عامية تقال للتأهل باآلخر ،ضجر
1212يضرب بقبضة اليد ،أضيء ،أمر عظيم

1 .1أفضل العب في مونديال كأس العالم 2014
2 .2دولة أوروبية ،يظ ّفر الشعر
3 .3ص ّورت ،قبيحا ً
4 .4حارس ،عتب على
5 .5حبنا ،نفاخره
6 .6غالم ،خبر ،حرف أبجدي مخفف ،نوتة موسيقية
7 .7دفنها وهي حية ،يفتالن الحبل
8 .8خالف تكثر ،تقصدانه للزيارة
9 .9نهر في أوروبا الغربية ،أسجن
1010مذنب شهير ،طرد وأبعد ،حرف أبجدي مخفف
1111تركت دون عناية ،يصلحا البناء
1212للنفي ،دولة أوروبية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،867435219 ،452891637
،746382951
،139627584
،213954876
،985176423
،328769145
،674518392
591243768

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الفيليبين ،نا  ) 2ليماسول،
دروب  ) 3بم ،نعاتبها  ) 4راهب،
اوس��دا  ) 5انديانا ،ال  ) 6زين،
ساعد ،امس  ) 7يل ،ني ،اامر ) 8

لفياتان ،رنمي  ) 9اجن ،لدي ،ول
 ) 10اناسبه ،ادنسه  ) 11ديانا،
تم  ) 12امل ،بدادون.
عموديا:
 ) 1ال��ب��رازي��ل ،ان��ا  ) 2ليما،
يلفان  ) 3ف��م ،ه��ان ،يجادل ) 4

يانبن ،نانسي  ) 5لسع ،دسيت،
باب  ) 6يواليا ،الهند  ) 7بلت،
اعاند ،اا  ) 8باندا ،يا  ) 9ندهوا،
مر ،دلو  ) 10راس ،ارنون ) 11
نو ،دام ،ملست  ) 12ابل السقي،
همل.

 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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Dawn of the Planet of
the Apes
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب �ط��ول��ة ج��ودي
غرير من اخراج مات رييفز .مدة
ال�ع��رض  130دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��وردن الس ساليناس،
فوكس ،سينما سيتي ،ابراج).

Avis de mistral
فيلم دراما بطولة جين رينو
م ��ن اخ� � ��راج روز ب � ��وش .م��دة
ال�ع��رض  105دق��ائ��ق،ABC( .
سينما سيتي).

Cold in July
ف �ي �ل��م رع���ب ب �ط��ول��ة ميشال
ه ��ال م��ن اخ� ��راج ج �ي��م مايكل.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  109دق ��ائ ��ق.
( ،ABCفوكس ،سينما سيتي،
صوفيل).
Jump Street 22
فيلم كوميدي بطولة جوناه
هيل من اخ��راج فيل ل��ورد .مدة
ال�ع��رض  109دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
ابراج ،اسباس).

Last Love
فيلم كوميدي بطولة ميشال
ك� ��اي� ��ن م � ��ن اخ � � � ��راج س� ��ان� ��درا
ن �ي �ت �ل �ب �ي��ك .م� ��دة ال� �ع ��رض 116
دقيقة( .سينما سيتي).
Chef
فيلم كوميدي بطولة واخراج
جون فافريو .مدة العرض 115
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
سينما سيتي ،ديونز ،غاالكسي،
سينمال ،فوكس).

