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ً
ن�صرة لغزة
المالعب الريا�ضية تنتف�ض

كرة ال�صاالت تفتتح مو�سمها الجديد بك�أ�س ال�سوبر

{ توفي أمس مدافع منتخب لبنان السابق الالعب علي متيرك عن
عمر يناهز  36سنة ،إثر تعرضه لصعقة كهربائية في منزله .وسبق
لمتيرك أن لعب ألندية لبنانية عدة حيث كانت االنطالقة من فريق
برج البراجنة قبل أن يلعب للتضامن صور وأولمبيك بيروت واألنصار
والعهد وكذلك شباب الساحل وشارك متيرك في الموسم الفائت مع
نادي الحكمة.
{ حصلت العبة التنس العالمية ماريا شارابوفا على لقب المواطنة
األشهر في روسيا للسنة الثانية على التوالي بحسب مجلة فوربس
األميركية المختصة باإلحصاءات.
وتفوقت شارابوفا ( 27سنة) هذه المرة على العب الهوكي ألكسندر
أوفيتشكين والمطرب غريغوري ليبس ،ويبلغ دخلها السنوي 24
مليون ونصف مليون دوالر وهو ما يساوي ضعف دخل أوفيتشكين
وليبس مجتمعين.

يبدو أن شعوب العالم بكامله تحركت نصر ًة للقضية
الفلسطينية ،بينما بقي حكام العرب في صمت ّ
مذل تجاه هذا
الشعب الذي يذبح كل يوم على يد آلة الحرب «اإلسرائيلية»
الغاشمة.
إذ شنّ مؤيدون للقضية الفلسطينية ورافضون للعدوان
الصهيوني على قطاع غزة هجوما ً مفاجئا ً على العبي فريق
مكابي حيفا خالل المباراة الودية التي جمعت الفريق الصهيوني
مع ليل الفرنسي في النمسا.
وجاء الهجوم مفاجئا ً من جماهير منحدرة من أصول عربية،
فتعرض بعض العبي الفريق الصهيوني للركل والضرب ،في
حين هرب آخرون قبل تعرضهم ألي هجوم.
وحاول بعض العبي مكابي الرد من خالل الضرب ،لكن كثرة
الرافضين للجرائم التي ترتكب في غزة حاليا ً انتصرت ،ليعلن
الحكم إنهاء المباراة في الدقيقة  86والنتيجة  0-2لصالح ليل
الفرنسي.
وشهدت الساحة الرياضية العالمية في األي��ام األخيرة
بعض المواقف التي تضامنت مع أهالي قطاع غزة في مواجهة
العدوان «اإلسرائيلي» الحالي على القطاع ،إذ قوبل فريق
كرة سلة «إسرائيلي» برد فعل غاضب في إسبانيا ،فاجتاح
المشجعون الملعب حاملين أعالم فلسطين أثناء مباراة كرة
السلة بين فريق برشلونة اإلسباني ونادي مكابي «تل أبيب
اإلسرائيلي».
وأوق��ف مشجعون أت��راك غاضبون مباراة كرة سلة أمام
فريق «إسرائيلي» في العاصمة التركية أنقرة يوم الثالثاء
الماضي ،بعد أن قذفوا أحذيتهم على الملعب باتجاه الالعبين
«اإلسرائيليين» .كذلك رفع متظاهرون يوم الخميس الماضي
أحذيتهم للمطالبة باستبعاد العبة التنس «اإلسرائيلية» شاهار
بير من إحدى البطوالت الدولية للعبة في نيوزيلندا ،احتجاجا ً
على القصف «اإلسرائيلي» المتواصل على قطاع غزة.

{ وقع فريق ريال مدريد كاستيا مع المهاجم الفنلندي المغمور
قوي البنية أيرو ماركانن ،لتكون أول صفقة للفريق تحت قيادة مدربه
األسطورة الفرنسي زين الدين زيدان .وبعد أن أصبح زيدان مدربا ً
للفريق الرديف في ريال مدريد ،تعاقد مع المهاجم الفنلندي من نادي
إيك ستوكهولم ،الذي نجح في تسجيل  6أهداف في  14مباراة خاضها
مع الفريق السويدي.
ولم تكشف عن أي تفاصيل للصفقة ،إال أن ماركانن أمضى  6أشهر
فقط من عقده الممتد لثالث سنوات مع ناديه السويدي ،الذي ضمه من
«يفاسكيال» الفنلندي قبل أن يطلبه «ريال مدريد كاستيا».
يشار إلى أن زيزو انتقل أخيرا ً من مساعد للمدرب كارلو أنشيلوتي
ليصبح الرجل األول في الفريق الثاني.

وتوقعت صحيفة «ديلي ميل» أن تتكرر هذه األح��داث في
بالد أوروبية عديدة ،وأن كل فريق صهيوني سيلعب سيكون
مطالبا ً بالحذر من ردود الفعل هذه حتى إيقاف الحرب القائمة
على قطاع غزة والتي حصدت حتى اآلن أكثر من  750شهيدا ً
فلسطينياً.
في الجهة المقابلة قامت بعض الدول في العالم بمعاقبة
الالعبين الذين أظهروا مواقف منددة بالعدوان «اإلسرائيلي»
على غزة ،إذ أعلنت اللجنة التأديبية في االتحاد اإلسباني لكرة
القدم مساء أول من أمس توقيع غرامة مالية قدرها  3آالف يورو
على مهاجم نادي إشبيلية المخضرم فردريك كانوتيه ،بسبب
كشفه عن قميص كتب عليه شعار يعبر عن تضامنه مع القضية
الفلسطينية خالل إحدى مباريات الدوري اإلسباني.
وكان كانوتيه الالعب الفرنسي المولد ،وال��ذي يلعب في
صفوف منتخب مالي ،قد كشف عن قميص يرتديه تحت
قميص فريقه إشبيلية ،كتب عليه «فلسطين» باللغات العربية
واإلنكليزية واإلسبانية بعد أن سجل هدفا ً لفريقه خالل مباراته
السابقة ببطولة كأس إسبانيا للعبة ،والتي تغلب فيها على
ديبورتيفو الكورونيا  1-2األربعاء الماضي .ورأت اللجنة
التأديبية أن تصرف كانوتيه خالف المادة ( 137-ج) من
لوائح االتحاد ،والتي تمنع الالعبين من توجيه أي رسائل
سياسية أو دينية على أرض الملعب ،وهي المرة األولى في
إسبانيا التي يواجه فيها أحد الالعبين الكبار عقوبة الغرامة
المالية بسبب مخالفة كهذه.
وسبق أن تعرض العب فريق النادي األهلي ومنتخب مصر
الوطني لكرة القدم محمد أبو تريكة لتحذير شفوي من االتحاد
األفريقي للعبة؛ بسبب ارتدائه قميصا ً يحمل شعار «تضامنا ً
مع غزة» خالل مباراة منتخبه مع نظيره السوداني في إطار
منافسات كأس األم��م األفريقية لكرة القدم التي أجريت في
كانون الثاني  2008في غانا.

{ أعلن ن��ادي ري��ال مدريد اإلسباني صفقته الثالثة في موسم
االنتقاالت الصيفية الجاري ،بعد التعاقد مع توني كروس العب وسط
بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا ،وجيمس رودريغيز مهاجم موناكو
الفرنسي ومنتخب كولومبيا الفائز بجائزة هداف مونديال البرازيل.
وأشارت صحيفة «ديلي ميل» اإلنكليزية إلى أن النادي الملكي تعاقد
مع الظهير األيسر أبنر فيليبي سوزا دي ألميدا الملقب بـ»روبرتو
كارلوس» الجديد ،في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد الالعب ذي
الـ 18سنة مع ناديه كوريتيبا البرازيلي.
وأض��اف��ت أن أبنر سينضم إل��ى الفريق ال��ردي��ف ل��ري��ال مدريد
«كاستيا» ،وكان محط أنظار أندية أوروبية كبيرة مثل إيه إس روما
اإليطالي ،الذي كان يتابع الالعب الشاب قبل إصابته بقطع في الرباط
الصليبي .وذكرت أن صفقة الالعب البرازيلي الشاب ليست بالثقيلة
مثل كروس وردريغيز ،ولكنه استثمار مهم للغاية لمستقبل الفريق
الملكي ،إال أن الالعب أمامه مشوار طويل لمنافسة مواطنه مارسيلو
على حجز مكان في التشكيلة األساسية للفريق األول.
{ كشفت صحيفة «الباييس» اإلسبانية عن مناقشة دارت بين
م��درب برشلونة لويس إنريكي وقائد الفريق تشافي هيرنانديز،
حيث ح ّذر مدرب الفريق الكتالوني نجم خط الوسط من الشكوى إذا
لم يقم باالعتماد عليه في التشكيلة األساسية للبالوغرانا .وكشفت
الصحيفة اإلسبانية الحديث الدائر بين إنريكي وتشافي مؤكدة أنه
كان بلهجة هادئة ،وقال لويس إنريكي لتشافي مازحاً« :إذا أردت
البقاء ،فبالنسبة لي ذلك مثالي ولكن ال تحاول افتعال المشاكل إن لم
تلعب» .وبعد هذا النقاش قرر تشافي البقاء على األقل لموسم آخر مع
الفريق الكتالوني بعد أن كان في وقت سابق ينوي الرحيل إلى قطر أو
الواليات المتحدة.
وال يزال تشافي مرتبط بموجب عقد مع برشلونة حتى  30تموز
 ،2016ومع قدوم إيفان راكيتيتش فإن األمور بالنسبة له أصبحت
معقدة للحصول على مركز أساسي في تشكيلة لويس إنريكي.

ا�ست�شهاد حار�س مرمى نادي التفاح الفل�سطيني
التحق حارس مرمى فريق التفاح
الرياضي الفلسطيني للشباب أحمد
ص�لاح أب��و سيدو بقافلة الشهداء،
ج��راء العدوان الصهيوني الغاشم
على قطاع غ��زة المستمر منذ 18
ي��وم �اً ،وال���ذي راح ضحيته حتى
اللحظة أكثر من  750شهيدا ً وآالف
الجرحى.
وق��ال سامي أبو حسونة المدير

اإلداري في نادي التفاح الرياضي إن
أبو سيدو البالغ من العمر  17سنة،
استشهد نتيجة القصف الصهيوني
العشوائي ال��ذي استهدف منطقة
المحطة القديمة في حي التفاح شرق
مدينة غزة أثناء وجوده بالقرب من
منزله في الحي.
وتزامنت ه��ذه الجريمة من قبل
االح��ت�لال م��ع االس��ت��ه��داف الكبير

للحركة ال��ري��اض��ي��ة الفلسطينية
ال��ت��ي ق��دم��ت ال��ع��دي��د م��ن الشهداء
والجرحى.
واستشهد ف��ي ب��داي��ة ال��ع��دوان
ال��م��درب الفلسطيني أحمد دل��ول،
وت��ع��رض ن���ادي ال��ش��م��س لقصف
عنيف من قبل الطيران ،باإلضافة
الستشهاد وإص��اب��ة ع��دد آخ��ر من
الالعبين.

{ ذك��رت صحيفة «ميرور» اإلنكليزية نقالً عن تقارير عدة في
وسائل اإلع�لام ،أن نادي مانشستر يونايتد اقترب من التعاقد مع
الثنائي خوان كواردادو العب فيورنتينا اإليطالي ،وآنخيل دي ماريا
جناح ريال مدريد اإلسباني خالل فترة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وأوضحت الصحيفة أن السعر الذي حدده نادي فيورنتينا لبيع
ك���واردادو مقابل  30مليون جنيه إسترليني ،جعل ن��ادي بايرن
ميونيخ ينسحب من هذه الصفقة ،ليبقى مانشستر يونايتد وحيدا ً
في سباق التعاقد مع الالعب الكولومبي الذي تألق بشدة في مونديال
البرازيل.
أما آنخيل دي ماريا ،فقد حصل على الضوء األخضر للرحيل عن
النادي الملكي بعد التعاقد مع جيمس رودريغيز من موناكو الفرنسي
مقابل  60مليون جنيه إسترليني ،إال أن رغبة باريس سان جيرمان في
ضم دي ماريا مهددة باللوائح التي قيدته بسقف مالي معين لتحركه
في سوق االنتقاالت.
وأضافت «ميرور» أن لويس فان غال المدير الفني لمانشستر
يونايتد يحتاج بشدة للتعاقد مع آنخيل دي ماريا لتعزيز صفوف
الفريق قبل انطالق الموسم الجديد.

هل تبرع مي�سي لـ«�إ�سرائيل» وهل دعم رونالدو فل�سطين؟
الذي لم يشر إلى أي مصدر لهذا الخبر.
الموقع لم يكتفي بهذا األم��ر بل نشر خبرا ً عن تبرع
رونالدو لغزة بينما كان ميسي يتبرع لـ«إسرائيل» وأيضا ً
دون أي دليل سوى صورة مفبركة بشك ٍل كامل وهو ما
تظهره الصورة أعاله.
رونالدو وميسي لم يعلقا على أي خبر من أخبار التبرع،
وبنا ًء على عدم وجود مصادر دقيقة وموثوقة فإن الخبر
ال يعدو كونه مجرد استغالل لشعبية النجمين ،لتحقيق
ضربة قوية في عالم اإلع�لام الرقمي ووسائل التواصل
االجتماعي وقد غ ّذاها التنافس المحموم بين مشجعي
برشلونة وري��ال مدريد اللذين يسعى كل منهما لوضع
النقاط السوداء على اآلخر.

انتشرت شائعة كبيرة عبر مواقع التواصل االجتماعي
عن قيام النجم األرجنتيني ليونيل ميسي بتقديم منحة
تقدر بمليون دوالر لـ«إسرائيل» بنا ًء على وعد قطعه على
نفسه عندما زارها مع النادي الكتالوني ،وقد قوبل هذا
النبأ بعاصفة من ردود الفعل الساخطة على ميسي تارة
والمدافعة عنه تارة أخرى والمكذبة للخبر .وقد وصل األمر
إلى إطالق حمالت ضد النجم األرجنتيني وفعله المفترض
عبر مواقع التواصل االجتماعي.
بداي ًة الخبر لم يرد على أي وسيلة إعالمية إسبانية
كانت أم أرجنتينية وذلك بنا ًء على المتابعة الدقيقة لكل
الصحف اإلسبانية الكبرى في األيام الماضية ،إذ لم تنشر
أي منها الخبر ونشره فقط موقع وايت سوبيك األميركي

يفتتح الموسم الجديد لكرة القدم
ل��ل��ص��االت م��س��اء ال��ي��وم عندما تقام
مباراة كأس السوبر بين بنك بيروت
بطل الدوري والجيش اللبناني وصيف
مسابقة ك���أس ل��ب��ن��ان ف��ي الموسم
الماضي ،على ملعب مجمع الرئيس
إميل لحود الرياضي.
لقص
وستكون ال��م��ب��اراة مقدّمة
ّ
شريط افتتاح بطولة لبنان التي تبدأ
في  1آب المقبل ،حيث يتو ّقع أن تكون
المنافسة أقوى من الموسم الماضي
حتى ،وخ��ص��وص�ا ً بعد ان��ف��راط عقد
فرق
نادي الصداقة وتو ّزع العبيه على ٍ
عدة.
وبفعل ابتعاد الصداقة بطل الكأس
من اللعبة ،سيقف الجيش وصيفه
أم���ام م��ح��اول��ة ثانية إلح���راز اللقب
«السوبر» بعدما ك��ان قد سقط أمام
الصداقة نفسه بنتيجة  ،8-3عشية
افتتاح الموسم الماضي .إال أن مهمة
الجيش لن تكون سهلة على اإلطالق
ف��ي مواجهة فريق مثل بنك بيروت
ال��ذي يتحضر للمشاركة في بطولة
األندية اآلسيوية ،وقد جهّز نفسه بكل
ما يلزم من أجل تمثيل لبنان بأفضل
صورة ممكنة.
ولهذا السبب ك��ان قد أض��اف إلى
صفوفه  5العبين محليين ج��دد هم:
مهدي قبيسي ( 20سنة) ،الذي َقدِم
من السالم زغرتا بطل كأس لبنان في
كرة القدم ،والناشئ فادي جريج (18
سنة) ال��ذي لمع نجمه م��ع الشباب
العربي وفريق مون ال سال في بطولة
لبنان المدرسية .كذلك ،انضم الدولي
علي الحمصي إلى الفريق بعد حصوله

على استغنائه من الصداقة ،ومحمود
عالمة من بلدية الغبيري ،والحارس
محمد زري��ق ( 22سنة) ،ال��ذي سبق
أن ساهم في إحراز أول سبورتس لقب
الدوري المحلي عام .2012
إال أن العنصر المنتظر سيكون
ال��ك��روات��ي ف��ل�ادان فيسيتش (23
س��ن��ة و 12م���ب���اراة دول���ي���ة) الفائز
بالدوري الصربي  4مرات متتالية مع
إيكونوماتش .لكن الشكوك تحوم حول
مشاركة فيسيتش في اللقاء بسبب
إص��اب��ة ف��ي الظهر ت��ع� ّرض لها خالل
التمارين ،ما يترك مهمة ملء الفراغ
األجنبي على البرازيلي رودول��ف��و دا
كوستا الذي سيخوض موسمه الثاني
مع بطل لبنان.
وفي م��وازاة مرور أكثر من شهرين

على انطالق تمارين بنك بيروت الذي
خاض سلسلة مباريات ودية أيضاً،
ك��ان الجيش يستعد لبداية الموسم
الجديد وعينه على الكأس السوبر.
ويملك الفريق أفضلية هذا الموسم ألن
مدربه ربيع أبو شعيا سيكون موجودا ً
معه على مقاعد البدالء بعكس الموسم
الماضي عندما حرمته مشاركته العبا ً
مع الصداقة من هذا األمر.
وانضمت بعض الوجوه الجديدة
إلى الجيش لكن االعتماد سيبقى على
العناصر القديمة التي فرضت الفريق
رقما ً صعبا ً على ساحة الفوتسال في
لبنان ،وذلك بفضل الدوليين الحارس
بطرس زخيا ومحمد الحاج ومحمد
قبيسي ومحمد أبو زيد ومحمد عثمان.

ال�سجن � 3سنوات لل�سنغافوري دينغ
لر�شوته حكام كرة قدم
حكم على رجل أعمال سنغافوري
بالسجن  3س��ن��وات بتهمة الفساد
وتقديم الرشاوى لثالثة حكام لبنانيين
في مقابل التالعب بنتائج مباريات
كرة القدم ضمن مسابقة كأس االتحاد
اآلسيوي.
وكان ريك دينغ ( 32سنة) ،يواجه
عقوبة السجن حتى  15سنة وغرامة
قد تصل إلى  240ألف دوالر أميركي،
لرشوته الحكام علي صباغ وعلي عيد
وعبدالله طالب ،في مقابل التالعب
بنتيجة م��ب��اراة ف��ي ك��أس االت��ح��اد
اآلسيوي في نيسان  ،2013لكن الحكم
الصادر بحقه أمس أرسله إلى السجن
 3سنوات.
وذكر قاضي المحكمة الجزائية توه

يونغ تشونغ بعد إص��دار الحكم أن
سمعة سنغافورة كبلد قليل الفساد
قد تشوهت بسبب التالعب بنتائج
المباريات.
وق��ال ف��ي وق��ت سابق إن النيابة
العامة قد أثبتت أن دينغ عرض رشى
على الحكام الثالثة «لحثهم على
الموافقة على التورط بالتالعب بنتائج
مباريات» ،وقال« :الهدف النهائي دفع
حكام المباريات على اتخاذ ق��رارات
غير صحيحة على أرض الملعب تصب
في مصلحة المتالعبين في النتائج».
وك����ان دي��ن��غ ح��ث ال��ح � ّك��ام على
التالعب بنتيجة مباراة في مسابقة
ك��أس االت��ح��اد اآلس��ي��وي بين إيست
ب��ن��غ��ال ال��ه��ن��دي وت��ام��ب��ي��ن��ز روف���رز

السنغافوري ،عبر تقديم رشاوى لهم
فتم إيقافهم في  3نيسان من العام
ال��م��اض��ي وسجنهم ف��ي سنغافورة
ألشهر عدة قبل إطالقهم.
وقد عوقب صباغ من االتحاد الدولي
لكرة القدم باإليقاف مدى الحياة عن
ممارسة أي نشاط كروي ،ومنعه من
دخ��ول المالعب مدى الحياة .وتقرر
إي��ق��اف الحكمين المساعدين عيد
وطالب لمدة عشر سنوات عن ممارسة
أي نشاط متعلق بكرة القدم ومنعهما
من دخول المالعب للمدة نفسها.
وتملك سنغافورة سجالً حافالً في
موضوع التالعب بنتائج المباريات
والفساد في كرة القدم وتعتبر مركزا ً
لمكاتب تدر مليارات الدوالرات.

إنذارا ً
يوجه � ً
«ال�شياطين الحمر» ّ
مبكرا ب�سحق غاالك�سي
استهل المدرب الهولندي لويس
ف���ان غ���ال م��ش��واره م��ع مانشستر
يونايتد اإلنكليزي بفو ٍز ودّي ساحق
ع��ل��ى ل����وس أن��ج��ل��ي��س غ��االك��س��ي
األميركي بسباعية نظيفة.
وف��ي أول��ى مبارياته بعد قيادة
هولندا إلى المركز الثالث في كأس
العالم  ،2014حقق المدرب الخبير
( 62سنة) ف��وزا ً عريضا ً في بداية
مشواره األميركي التحضيري للدوري
اإلنكليزي الذي سيكون محور اهتمام
«الشياطين الحمر» بعد موسمه
المخيب وإقالة المدرب اإلسكتلندي
دايفيد مويز.

على ملعب «روزب����ول» الشهير
وأمام  86432متفرجاً ،سجل المهاجم
الدولي واين روني هدفين في الشوط
األول ( 42من ضربة جزاء و ،)45بعد
أن افتتح الدولي اآلخر داني ولبيك
التسجيل بتسديدة أرضية قوية من
خارج المنطقة (.)13
وفي الشوط الثاتي تألق الشاب
ريس جيمس ( 20سنة) بتسجيله
ه��دف��ي��ن للشياطين ( 62و،)84
وأض��اف الع��ب الوسط آشلي يونغ
ثنائية أيضا ً في الدقائق األخيرة (88
و.)90
واعتمد فان غال خطة 2-1-4-3

مشابهة لتلك التي ظهرت بها هولندا
في المونديال األخير ،ومنح شارة
القائد ف��ي ال��م��ب��اراة لالعب الوسط
االسكتلندي دارين فليتشر .وشارك
ف��ي صفوفه أساسيا ً الع��ب وسطه
اإلسباني الجديد آندر هيريرا والظهير
الشاب لوك شو لمدة شوط واحد.
ويلتقي يونايتد مع روما اإليطالي
ال��س��ب��ت ف���ي دن���ف���ر ،وإن���ت���ر م��ي�لان
اإليطالي في  29الحالي في واشنطن،
وريال مدريد اإلسباني في  2آب في
ديترويت حيث يتوقع حضور 110
آالف متفرج على ملعب ميشيغان
وهو رقم قياسي في البالد.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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1 .1مرض ،من المسلسالت التي تعرض في شهر رمضان
2 .2مدينة هندية بسفح هماليا ،رجع وعطف
3 .3ألقينا ،من المسلسالت التي تعرض في شهر رمضان
4 .4شديد السواد ،حرف أبجدي مخفف
5 .5جبابرة ،فحصت بدقة
6 .6والد (بالعامية) ،أديم النظر إلى ،حرف عطف
7 .7يفنى ويهلك ،جعلك واليا ً على ،أحد الوالدين
8 .8سحاب (بالجمع) ،أمسيات
9 .9أجلسنا العروس على المرتبة ( لفظة عامية ) ،قصد
المكان ،من المسلسالت التي تعرض في شهر رمضان
1010بعد اليوم ،تركنا دون عناية ،برد
1111أف� ّ
��ك ،فيه ،م��ن المسلسالت التي تعرض ف��ي شهر
رمضان
1212من المسلسالت التي تعرض في شهر رمضان

1 .1من المسلسالت التي تعرض في شهر رمضان
2 .2يشي ،حرف أبجدي ،أثنى على
3 .3أقرضا المال ،خسيس ،خاصتك
4 .4ظرف زمان ،مدينة إيطالية
5 .5مرفأ في المغرب ،مانحا ً
6 .6حرف أبجدي مخفف ،شخص ،ذو أهمية
7 .7أبو الشعوب السورية او االرامية ،جيد (باألجنبية)،
عائلة
8 .8لدغ ،المكسب
9 .9قشرا وكشطا ،أنوح ،جاء
1010مجموعة جزر متجاورة ،للتعريف ،ضمير منفصل
1111مدينة تركية ،الرزانة
1212أحرف متشابهة ،تلقي ،أطال النظر إلى
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،375129846 ،946837125
،453286719
،182654973
،897341652
،261795438
،628473591
،534918267
719562384

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ع��ل��م��ا ال��ش��ع��ب ،ي���ا ) 2
ميسلون ،مرجان  ) 3رم ،الدمام،
ن��د  ) 4اوي���ن ،نسناس  ) 5لنا،
ب��دن ،ن��ورا  ) 6س��ري��ر ،ن��اي ) 7

خيم ،ايار ،سبأ  ) 8تأييد ،يسترا
 ) 9ال��ن��ورس ،يمانع  ) 10رف،
راسل ،دا  ) 11االمين ،امال ) 12
انبنا ،اسند.
عموديا:
 ) 1عمر المختار  ) 2ليمون،

يالفان  ) 3مس ،ياسمين ،لب ) 4
االن ،يونان  ) 5اول ،بيادر ،ما 6
) لندندري ،سري  ) 7مسن ،اي،
انا  ) 8عمان ،نرسيس  ) 9برمانا،
تمالن  ) 10س��وي��س��را ،م��د ) 11
يان ،باندا  ) 12انديانا ،عالم.

 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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Fish N Chips
فيلم تصويري بطولة ماريو
كانتون من اخراج دين كريتش.
مدة العرض  92دقيقة( .سينما
سيتي ،ديونز ،ABC ،فوكس).

Dawn of the Planet
of the Apes
فيلم درام���ا بطولة ج��ودي
غرير من اخراج مات رييفز .مدة
العرض  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
العرض  105دقائق،ABC( .
سينما سيتي).

Cold in July
فيلم رع���ب ب��ط��ول��ة ميشال
ه��ال م��ن اخ���راج جيم 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
العرض  109دقيقة،ABC( .
ك��ون��ك��ورد ،الس س��ال��ي��ن��اس،
ابراج ،اسباس).
Last Love
فيلم كوميدي بطولة ميشال
كاين من اخراج ساندرا نيتلبيك.
مدة العرض  116دقيقة( .سينما
سيتي).

