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أعلنت مصادر طبية فلسطينية
أم��س الخميس أن ال��م��درب عاهد
زق��وت الع��ب المنتخب الفلسطيني
ال���س���اب���ق ،ق��ت��ل ب��س��ق��وط ق��ذي��ق��ة
«إسرائيلية» على منزله في غزة.
وأبلغ الزميل الصحافي الرياضي
خالد زاه��ر «روي��ت��رز» ف��ي غ��زة أن
«فلسطين فقدت واح���دا ً من أفضل
العبيها ورب��م��ا يكون أفضل العب
وسط على اإلطالق».
وقال أطباء وجيران زقوت (49
سنة) إنه قتل أول من أمس األربعاء
بينما كان نائما ً في سريره.
وسبق لزقوت أن حمل شارة قيادة
منتخب بالده للشباب كما سبق أن
خاض مباراة ودية مع منتخب بالده
األول في  1994أمام فريق من نجوم
فرنسا بقيادة نجم الديوك ميشيل
بالتيني رئيس االت��ح��اد األوروب��ي
حالياً.
وانتقل زقوت في اآلونة األخيرة
إل��ى العمل في مجال التدريب كما
عمل م��ق��دم�ا ً ل��ب��رام��ج ري��اض��ي��ة في

التلفزيون الفلسطيني.
وك��ان زق��وت قد استهل مشواره
الرياضي في نادي غزة الرياضي،
وب��رزت نجوميته في الثمانينات
والتسعينات ك��أح��د أب���رز نجوم
الكرة الفلسطينية ،وم ّثل المنتخب
الفلسطيني في عدد من المناسبات

منوع

ً
�ضحية
الالعب والمدرب الفل�سطيني زقوت
للعدوان «الإ�سرائيلي» على غزة

{ صرح الكولومبي جيمس رودريغيز هداف مونديال البرازيل
 2014بستة أهداف والمنضم حديثا ً إلى ريال مدريد في مقابلة مع
إذاع��ة «رادي��و ك��اراك��ول» الكولومبية وصحيفة «آس» اإلسبانية:
«أستطيع اللعب في مركز الجناح األيمن واأليسر والمهاجم المتأخر
والعب الوسط وفي أي مركز يريدني هو (المدير الفني للريال كارلو
أنشيلوتي) به».
وأضاف رودريغيز أنه سيعمل على التدرب بشك ٍل جيد ليحصل
على مركز بين العبي ريال مدريد ،مشيرا ً إلى أنه سيكون من «الشرف
بالنسبة له اللعب معهم» .وأشار إلى أنه لن يلعب أساسيا ً إال بعد أن
يثبت جدارته في أن يضمن لنفسه مكانا ً في الفريق.
واع��ت��رف ال�لاع��ب الكولومبي أن��ه على رغ��م ع��دم رغبته ف��ي أن
يصبح مثل بعض النجوم الذين لعبوا في صفوف الميرينغي ،فإنه
معجب بالعبين مثل روبرتو كارلوس وزين الدين زيدان ألنهما كانا
«مختلفين» .ولفت رودريغيز إلى أنه يحب الفوز ومستعد لتحقيق
النصر الذي سيسعى إليه مع ريال مدريد «أفضل نا ٍد في العالم».
وعلى صعيد آخر ،قال إن مواطنه راداميل فالكاو وزميله السابق
في موناكو الفرنسي مؤهل للعب في ريال مدريد ووصفه بالورقة
الرابحة.
{ قال البرازيلي نيمار إنه يتعافى بشك ٍل جيد من إصابة في الظهر،
ويأمل في العودة إلى المالعب في  18آب الحالي لخوض مباراة ودية
مع ناديه برشلونة اإلسباني لكرة القدم .وقال نيمار المقرر أن يعود
إلى برشلونة في  5آب للصحافيين خالل حفل ترويجي في اليابان
«أتعافى بشك ٍل تدريجي من اإلصابة وسأصل برشلونة وأنا جاهز
بنسبة  100في المئة» .وأضاف« :أريد أن أقدم موسما ً جيدا ً وأريد
مساعدة زمالئي على تحقيق نتائج إيجابية».
{ أكد اإلسباني جوسيب غوارديوال المدير الفني لفريق بايرن
ميونيخ األلماني أنه ليس على استعداد لمنح العبي فريقه أي هدنة
خالل رحلتهم الصيفية في الواليات المتحدة األميركية.
وقال غوارديوال ( 43سنة) لدى وصوله إلى مدينة هاريسون في
والية نيو جيرسي األميركية« :نحن لسنا هنا من أجل التسلية ولكن
من أجل االستعداد للموسم الجديد».
يذكر أن بايرن ميونيخ خاض أولى تدريباته على األراضي األميركية
على ملعب فريق نيو يورك ريد بولز الذي يتخذ هاريسون مقرا ً له.
وأضاف المدير الفني اإلسباني« :ليس من السهل خوض مباراة في
اليوم التالي لوصولنا ،خصوصا ً مع اختالف التوقيت وإرهاق السفر
ولكننا بايرن ميونيخ وليس من الجيد أن يتذمر فريق كبير مثلنا».
{ استقبل ما يقارب األلف مشجع الالعب األلماني سامي خضيرة،
الفائز مع منتخب بالده ببطولة كأس العالم في البرازيل  ،2014في
مدينة فليباخ مسقط رأسه ،كما قرر مجلس المدينة إطالق اسمه على
الملعب الرئيسي هناك.
وق��ام العب خط وسط ري��ال مدريد بالتوقيع في الكتاب الذهبي
لمدينة فليباخ الواقعة في جنوب ألمانيا والتي نشأ فيها منذ الصغر.
بعد ذلك ،شارك خضيرة في احتفال أعد خصيصا ً لالحتفاء بحصول
المنتخب األلماني على لقب بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في
تاريخه .وقال خضيرة المولود ألب تونسي وأم ألمانية أثناء االحتفال:
«أشعر بالفخر واالمتنان لكوني ألمانيا ً وأشعر بالفخر أيضا ً النتمائي
إلى هذه المدينة».
يذكر أن الملعب الرئيسي للفريق المحلي للمدينة أصبح يحمل
اسم «ملعب سامي خضيرة» .ولم يكن سامي خضيرة الوحيد من بين
أبطال العالم الحاليين الذي يك ّرم بإطالق اسمه على إحدى المنشآت،
فقد سبقه مدربه يواخيم لوف إلى هذا الشرف عندما قرر مجلس
مدينة شوناو مسقط رأسه إطالق اسمه على أحد الشوارع أو المالعب
الرئيسية هناك.
{ أكد المدرب اإليطالي روبرتو مانشيني ،المدير الفني السابق
لفريق غالطة سراي التركي ،أنه سيذهب راكضا ً لو ُطلب منه تدريب
المنتخب اإليطالي .وربطت تقارير صحافية بين مانشيني أو أنطونيو
كونتي المدير الفني السابق ليوفنتوس ،لتدريب المنتخب اإليطالي
خلفا ً لتشيزاري برانديللي .وأوضح مانشيني أنه لو كان األمر بيده
لقفز القتناص فرصة تدريب منتخب بالده.
وأضاف مانشيني لصحيفة «إل جيورنال» اإليطالية« :أنا دائما ً
محب لوطني ،لم أنس إيطاليا أبداً ،حتى وأنا في دولة أخرى» .وأشار
ّ
قائالً« :من الذي ال يحلم بتدريب منتخب بالده .سآتي راكضا ً إذا طلبوا
مني».
{ تحدث الالعب المالي سيدو كيتا العب فريق روما عما جرى بينه
وبين البرتغالي بيبي العب ريال مدريد قبل انطالق مباراة الفريقين
الودية في كأس األبطال الدولية.
كيتا ال��ذي رف��ض مصافحة بيبي ثم ألقى تجاهه عبوة مائية
ارتطمت بكتف المدافع البرتغالي ،وعلى رغم اعتذاره عن تصرفه
واصل توضيح أسبابه ،التي نشرتها صحيفتا «آس» و»ماركا» من
تصريحات إذاعية له.
العب برشلونة السابق قال« :عندما كنت ألعب في إحدى مباريات
الكالسيكو ،وصفني بأنني قرد وقام بالبصق علي ،وأخبرت نفسي بأن
هذا اإلنسان الذي يفعل مثل فعله عبارة عن نكرة ال قيمة له» .وأضاف:
«وقتها لم أرد تصعيد الموقف ،وأخبرت زمالئي بما أنوي القيام به قبل
مواجهة ريال مدريد ،لكنه عاد ومر من خلفي بعد تجاهلي مصافحته
ليبصق علي ما دفعني لرمي عبوة الماء تجاهه».
كيتا حسم كالمه بالقول« :بيبي ال يراني كإنسان ،سلوكه غير
مقبول ،أنا أخطأت بتصرفي وأعتذر عن ذلك ،لكن تصرفاته كلها تنم
عن قلة احترام لآلخر».

والتجمعات حتى اعتزاله ،قبل أن
ينتقل إلى عالم التدريب حيث أبرز
قدراته الكبيرة وساهم في صعود
ن���ادي ال��ه�لال إل���ى م��ص��اف أن��دي��ة
الدرجة الممتازة ،وعمل مديرا ً فنيا ً
ألندية غزة الرياضي والشجاعية
والمشتل وخدمات الشاطئ.

النجمة يبد�أ الدفاع عن اللقب �أمام ال�صفاء
واألن��ص��ار صاحب الرقم القياسي في ع��دد م��رات الفوز
باللقب برصيد  13مرة.
وسيلتقي العهد الذي احتل المركز الرابع مع طرابلس
واإلخاء األهلي عاليه مع الشباب الغازية العائد حديثا ً
لدوري األضواء.
وسيلعب النبي شيت الوافد حديثا ً إلى دوري األضواء
مع التضامن صور كما يلتقي شباب الساحل مع السالم
زغرتا.
وف��ي ك��أس النخبة سيلعب النجمة وال��ص��ف��اء في
المجموعة األول���ى إل��ى ج��ان��ب الراسينغ بينما تضم
المجموعة الثانية العهد المدافع عن اللقب والسالم حامل
لقب كأس لبنان ووصيفه طرابلس.

يستهل النجمة مشوار الدفاع عن لقب دوري اللبناني
لكرة القدم عندما يلتقي وصيفه الصفاء في لقاء القمة
بانطالق الموسم الجديد في  26أيلول المقبل ،بعد سحب
قرعة المسابقة أمس الخميس.
وأحرز النجمة اللقب للمرة الثامنة في تاريخه العام
الماضي بعدما انتزع البطولة من الصفاء الفائز باللقب
مرتين متتاليتين.
وقبل ذلك سيلتقي النجمة بالصفاء في افتتاح منافسات
كأس النخبة في  23آب الجاري بعد وقوعهما في مجموعة
واحدة.
وأسفرت قرعة الجولة األولى للدوري عن مواجهة قوية
بين الراسينغ صاحب المركز الثالث في الموسم الماضي

الأن�صار بين التخبط الإداري والتكتيكي
تعاقد وحيد ومثير مع الظهير
المخضرم عماد الميري ،هو كل ما
أنجزه فريق األنصار اللبناني حتى
اآلن ،قبل أيام من مشاركته في كأس
التحدي التنشيطية ،والتي يشارك
فيها «األخضر» للعام الثاني على
التوالي ،بعد إخفاقه في احتالل أحد
مراكز الصدارة المؤهلة إلى كأس
النخبة.
وعلى رغم العاصفة التي أثيرت
حول ضم مهاجم الشباب الغازية
واإلخاء السابق عماد غدار ،فإن أي
ش��يء رسمي لم يحسم حتى اآلن،
في ظل الحديث عن انتظار األنصار
ل��وص��ول بطاقته ال��دول��ي��ة بعد أن
لعب الموسم الماضي في ال��دوري
الماليزي.
وفي حين كانت كل الدالئل تشير
إل��ى خ��وض الع��ب الصفاء السابق
عمر عويضة الموسم المقبل مع
األنصار ،تحولت وجهته فجأة ومن
دون مقدمات إلى الشمال ،وتحديدا ً
إل��ى ال��س�لام ،ال��ذي دخ��ل على خط
ضمه في اللحظات األخيرة ،ونجح
في خطف الالعب بعرض مالي مغ ٍر
تف ّوق على العرض األنصاري.
وي��ب��دو تدعيم صفوف األنصار
ب��ال��ع��ن��ص��ر ال��م��ح��ل��ي أم����را ً م��ل��ح�اً،
خصوصا ً بعد استغناء الفريق عن
ع��دد من العبيه كمحمد باقر أيوب

المنتقل إلى «النبي شيت» ،ومحمد
حمود الذي يستعد للموسم الجديد
مع الصفاء ومحمود كجك العائد
بدوره من الصفاء ،وقاسم ليال الذي
لم تحدد وجهته بعد من دون إقفال
خط عودته إلى «القلعة الخضراء».
وب��اإلض��اف��ة إل��ى ض��رورة تعويض
غ��ي��اب الالعبين ال��م��غ��ادري��ن ،فإن
استقدام عدد من الالعبين المحليين
األك���ف���ي���اء ،م��ط��ل��وب ل��س��د بعض
الثغرات ،التي ظهرت في الفريق
الموسم الماضي ،في أكثر من مركز.
أم��ا في ملف األج��ان��ب ،فالثابت
ال��وح��ي��د ه��و ال��ن��ي��ج��ي��ري ب��رن��س،
ال��ذي استبقاه «األخ��ض��ر» بعد أن
خاض إياب الموسم الماضي معه،
وق��دم مستويات مرضية نسبياً.
ويسعى األن��ص��ار إل��ى التعاقد مع
أجانب آخرين من دون الوقوع في
مأزق العام الماضي ،حين تسببت
ال��خ��ي��ارات الخاطئة لألجانب في
إرب���اك فني أث��ر سلبا ً ف��ي مسيرة
العبي المدرب العراقي هاتف شمران
حينذاك ،قبل أن تستغني اإلدارة
الحقا ً عن المصري كيتا والسوري
فهد عودة ،وتضم برنس والبرازيلي
رودولفو في إياب الدوري ،إلى جانب
البرازيلي راموس ،المنتقل قبل أيام
إلى الطلبة العراقي ،لكن بعد أن فات
الفريق قطار الدوري اللبناني.

عامل

ات من ال

ف���ي ال��م��ق��اب��ل ،ح��س��م األن��ص��ار
خياراته ف��ي الجهاز الفني فأعاد
تسمية الصربي زوران بيسيتش
وعين العبي الفريق سليم حمزة
وس����ام����ي ال����ش����وم وع���ل���ي ف��ق��ي��ه
لمساعدته.
وت��ن��ق��س��م اآلراء ح����ول ق���درة
ب��س��ي��ت��ش ع��ل��ى ق���ي���ادة األن���ص���ار
لأللقاب والبطوالت ،ففي حين يرى
البعض أنه مؤهل للنجاح بالنظر
إلى سجله الحافل ،يشكك البعض
اآلخ��ر في ذل��ك معتبرا ً أن��ه يحتاج
إل��ى ق��وة الشخصية للتأثير في
الالعب اللبناني المزاجي في طبعه
والمتقلب في مستواه.
أما أكثر ما يقلق جمهور الفريق
ص��اح��ب ال��رق��م القياسي ف��ي عدد
أل��ق��اب ال���دوري ( )13فهو حمالت
التراشق اإلعالمي بين األمين العام
المستقيل محمود الناطور ورئيس
النادي الحالي نبيل بدر ،مع اتهام
األول للثاني بالتفرد في القرارات،
وتأكيدات الرئيس أن النادي على
السكة الصحيحة .وب��ي��ن مشكك
وواث��ق بعودة أمجاد الفريق الذي
دخل موسوعة «غينينس» لألرقام
القياسية في ي��و ٍم من األي��ام ،يقف
جمهور األنصار حائرا ً وقلقا ً على
مستقبل فريقه األخضر.

«�آر  ...»10وقفة مع خلود الإنجازات
وا�ست�شراف لما هو � ٍآت
ال ي��زال ال��غ��رام والهيام بالشعر
المجعد ،ينفخ في ص��ورة اإلشعاع
ال��م��ت��راج��ع لحبيب ال��م�لاي��ي��ن من
البرازيليين والبشر ح��ول العالم
رونالدينيو ،وال يزال وقع تحركاته
يمأل دنيا الكرة ويأسر متيّميها.
راوغ الساحر البرازيلي ،رونالد
أسيس دي موريرا غاوتشو المعروف
برونالدينيو ك � ّل من ك��ان متش ّوقا ً
ّ
محطته المقبلة بعد الرحيل
لمعرفة
عن رحاب أتليتكو مينيرو ،التي كان
من المق ّرر أن تكون في حكم المعلوم،
انطالقا ً من أول من أمس األربعاء،
لكنّ «آر ّ »10
فضل ال��ت��زام التريّث
واتخاذ هدنة من سباق الزمن للتفكير
في أفضل السيناريوهات اإليجابية
المتعلقة بمستقبله الكروي.
م��ل��ك ال��م��ت��ع��ة ف���ي ال��م��س��ارح
الخضراء ،ب ّرر تراجعه في التصريح
عن الخطوة المقبلة في مشواره مع
الكرة ،بأ ّنه سيأخذ أسبوعا ً إضافيا ً
للتفكير في الخيارات المطروحة على
طاولته وأيها سيكون األنسب مع
خط طموحاته ،وقال روني« :مررت
بفترات سعيدة للغاية مع مينيرو

األسطورة مارادونا يقبّل أنامل رونالدينيو
وح ّققت إنجازات كثيرة .لن أنسى
حب الناس لي هنا كوني عشت معهم
ّ
لحظات خالدة» .وأضاف« :انطالقا ً
من األسبوع المقبل سأرى ما يمكن أن
يخبّئه لي المستقبل».
وخصص أحد أبرز صانعي اللعب
ّ
في تاريخ «السيليساو» ،مساحة
كبيرة من مؤتمره الصحافي الوداعي
ل��ج��م��اه��ي��ر م��ي��ن��ي��رو الس��ت��ع��راض

المحطات التي م ّر بها طوال مشواره،
ابتداء من موطنه (غريميو) م��رورا ً
بالمالعب األوروب��ي��ة وال��ع��ودة إلى
رح��اب الوطن (أتليتيكو مينيرو)،
إذ ذك���ر« :أن���ا سعيد لكوني لعبت
دور البطل في مختلف األندية التي
تق ّمصت أزي���اءه���ا .أت��م� ّن��ى حاليا ً
االستمرار في الدرب ذاته ومواصلة
صناعة التاريخ ،وهذا هو هدفي».

بنك بيروت يحمل راية لبنان �آ�سيوي ًا في كرة ال�صاالت
يستعد نادي بنك بيروت الرياضي بطل لبنان لكرة
القدم للصاالت (الفوتسال) لتمثيل لبنان في أول تح ٍّد
قاري له ،عندما يستهل مشواره في نهائيات كأس آسيا
لألندية لعام  ،2014التي ستقام في مدينة شانغدو
الصينية من  25حتى  30آب .2014
وك��ان ن��ادي بنك بيروت الرياضي أح��رز لقب بطولة
الدوري اللبناني في موسمه األول فقط في الدرجة األولى،
وذلك بعدما انتزعه من الصداقة ،ليحصل بالتالي على
فرصة تمثيل لبنان في البطولة اآلسيوية بنسختها
الخامسة بفضل نتيجة المنتخب في بطولة آسيا ،حيث
وقع في المجموعة الثانية إلى جانب ثالثة فرق وهي
شونبوري بلو وايف التايالندي حامل اللقب ودابيري
تبريز بطل إيران والقادسية بطل الكويت.
وي��درك الفريق ال��ذي يقوده المدرب الصربي ديجان
دييدوفيتش حجم التحدّي الذي سيكون في انتظاره في
الصين .ولهذه الغاية ،وضع برنامج بمواكبة من رئيس

النادي حكمت البقاعي ،لإلبقاء على جهوزية الالعبين
الذين بدأوا التمارين التكتيكية والفنية منذ أيار الماضي،
بينما يضطلع م��درب اللياقة البدنية غدي ع��واد بمهمة
وضع بدني من خالل
العمل على إخراج الالعبين بأفضل
ٍ
مخصصة.
حصص تدريبية
ّ
وأش��اد المدرب ب��أداء العبيه األجانب في المباريات
التحضيرية التي أجريت أخيراً ،مؤكدا ً أن «االنسجام
سيطفو بسرعة بينهم وبين الالعبين المحليين ،أبطال
الموسم الماضي إضافة إلى الالعبين الجدد ،الذين وصلوا
إلى مستوى تقني متط ّور وتناغم تام فيما بينهم» .وأضاف
الفريق لقبا ً جديدا ً األسبوع الفائت عندما أحرز لقب «كأس
السوبر» بفوزه على فريق الجيش اللبناني (.)3-4
في المقابل ،سيبدأ النادي «مشوار» الدفاع عن لقبه في
مواجهة فريق الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا
اليوم ضمن الجولة األول��ى من بطولة لبنان لموسم
.2015-2014

وفد �أولمبي لبناني زار ال�سفير الكوري
و�أطلعه على تح�ضيرات الم�شاركة في �أن�شيون 2014
أطلقت اللجنة األولمبية اللبنانية
تحضيراتها اإلداري���ة واللوجستية
ل��ل��م��ش��ارك��ة ف���ي دورة األل���ع���اب
اآلسيوية (أنشيون  ،)2014إذ زار
وف��د من اللجنة ضم نائب الرئيس
عضو اللجنة األول��م��ب��ي��ة الدولية
طوني خوري واألمين العام العميد
المتقاعد حسان رستم وعضو اللجنة
رئيسة البعثة اللبنانية إلى األلعاب
المذكورة روال عاصي والمستشار
اإلعالمي حسان محيي الدين ،مقر
السفارة الكورية الجنوبية حيث
ك��ان لقاء مع السفير السيد تشوي
جونكل ،استهله خ��وري بتأكيده
حسن العالقات اللبنانية  -الكورية
وع��رض أب��رز األح��داث التي نظمتها
كوريا الجنوبية والتي كان له شرف
حضورها ومواكبتها مشيدا ً بالكفاءة
والسمة االحترافية.
ولفت خوري إلى أن هذا اللقاء يأتي
للتعريف بالمشاركة اللبنانية في
الدورة الـ 17التي تقام خالل الفترة

من  19أيلول ولغاية  4تشرين األول
 ،2014مشيرا ً إلى سجل المشاركات
اللبنانية في االستحقاقات الخارجية
الدولية والقارية والمتوسطية منذ
عام  .1948ووجه دعوة إلى السفير
جونكل لحضور المؤتمر الصحافي
ال����ذي ت��ع��ق��ده ال��ل��ج��ن��ة األول��م��ب��ي��ة
اللبنانية ف��ي وق���ت الح���ق إلع�لان
البعثة رسمياً.
من جهة أخرى ،أمل األمين العام
للجنة العميد المتقاعد حسان رستم
المساعدة من قبل السفارة عندما
تدعو الحاجة ،خصوصا ً عند أي
تعديل ف��ي تشكيل البعثة ،وث ّمن
التعاطي اإليجابي من قبل اللجنة
المنظمة لأللعاب.
أم��ا روال عاصي رئيسة البعثة
اللبنانية فقد أشارت إلى إنجاز األمور
المتعلقة بآليات المشاركة إداري �ا ً
وتقنياً ،وتمنت من السفير المساعدة
ف��ي الحصول على ت��أش��ي��رات سفر
لبعض الالعبين الذين لم يتمكنوا

من الحصول على بطاقات التعريف
ال���ص���ادرة ع��ن ال��ل��ج��ن��ة المنظمة.
وأوضحت أن عدد أفراد البعثة هو 64
شخصا ً ما بين إداري ومدرب والعب
ومعالج فيزيائي وأن المنافسات
س��ت��ك��ون ف��ي  13لعبة ري��اض��ي��ة.
وتحدثت عاصي في لمحة موجزة
عن تاريخ المشاركات اللبنانية في
األل��ع��اب اآلس��ي��وي��ة وأب���رز النتائج
المحققة على هذا الصعيد.
م��ن ناحية ثانية ،رح��ب السفير
الكوري الجنوبي بالوفد وعبّر عن بالغ
إعجابه بحيوية الشعب اللبناني،
متمنيا ً التوفيق لهذه البعثة بتسجيل
نتائج جيدة مبديا ً االستعداد الكامل
ألي مساعدة في إط��ار توفير أفضل
الظروف لمشاركة مثالية.
ك��م��ا ك���ان اس��ت��ي��ض��اح م���ن قبل
السفير حول بعض األمور المتعلقة
بالجوانب اللوجستية للمشاركة،
معيدا ً تأكيد التعاون ح��ول كل ما
تطلبه اللجنة األولمبية اللبنانية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1الخليفة االموي الرابع
2 .2أكاتب ،أشارت باليد
3 .3قائد عربي بربري االصل فتح األندلس
4 .4بسط ،حا ٍم ،صوت حزين
5 .5مصيبة ،بس ،إضطرم
6 .6نوتة موسيقية ،ذكر األفعى ،وحي
7 .7ص ّورت ،آداة إحدى حواسي ،للنفي
8 .8بحيرة في شمال فنلندا ،لحس
9 .9وجنتي ،أسف ،حرف نصب
1010سقطا باإلمتحان ،مدينة إيطالية
1111من أعظم شعراء ال��دول��ة العباسية ،ح��رف أبجدي
مخفف
1212قطع ،خاصتهما ،خباز

1 .1رسام لبناني راحل من لوحاته «البدوية الحسناء»،
أحد الوالدين
2 .2مقياس مساحة ،ركيزة ،م ّرنت
3 .3عاصمة بولونيا ،مدينة ألمانية
4 .4قلّة النوم ،يجيء ،خاطر
5 .5مدينة إيطالية ،نحصل عليه
6 .6قبّلنا ،قرية لبنانية ،أعلى قمة في االردن
7 .7نلصقه ببعضه ،يصلحوا البناء
8 .8شاهدني ،بحر
9 .9أطول أنهر فرنسا ،خاصتي ،أنيس
1010شكرناه ،خاصتنا
1111حرف أبجدي مخفف ،يجلس برفقة ،خبر
1212حفيد إيتوبعل ملك صور ،إسم موصول ،وقت وحين
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،516732849 ،429158673
،968317524 ،873649152
،341825967 ،752496381
،235964718 ،697281435
184573296

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الفاتيكان ،ما  ) 2وي ،ال،
واترلو  ) 3كمبوديا ،لوار  ) 4لوم،
باسكوا  ) 5انبت ،مرو ،باي ) 6
ليما ،كوين  ) 7واو ،انتبه ،اا ) 8

مرنته ،نام تسو  ) 9انا ،رهان ،ابر
 ) 10عاند ،يلهو  ) 11انال ،امرتم
 ) 12اموت ،يسترا.
عموديا:
 ) 1اوكالهوما ،اب  ) 2ليمون،
ارن���ون  ) 3بمبلونا ،اا  ) 4ال��و،

ت��ي ،علم  ) 5ت���ادب ،م��اه��را ) 6
يامان ،هنأت  ) 7كواسر ،تنادم
 ) 8اا ،كوكبان ،ري  ) 9نتلو،
"
وه��م ،يتس  ) 10رواب��ي ،تالمت
 ) 11م�لا ،اناسبه  ) 12اورل��ي،
اوروبا.

 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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Step Up All In
فيلم درام��ا بطولة اليسون
س���ت���ون���ر م����ن اخ�������راج تريش
س���ي���ي .م�����دة ال����ع����رض 112
دق��ي��ق��ة ،ABC( .كونكورد،
ابراج ،الس ساليناس ،سيتي
كومبلكس).
Transformers: Age
of Extinction
فيلم تشويق بطولة مارك
وال���ب���رغ م���ن اخ�����راج ميشال
باي .مدة العرض  165دقيقة.
( ،ABCك����ون����ك����ورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،اب������راج ،دي���ون���ز،
اسباس).
جوازة ميري
ف���ي���ل���م ك����وم����ي����دي ب���ط���ول���ة
ي��اس��م��ي��ن م����ن اخ�������راج وائ����ل
اح���س���ان .م���دة ال���ع���رض 100
دق��ي��ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس).

Fish N Chips
ف���ي���ل���م ت���ص���وي���ري ب��ط��ول��ة
ماريو كانتون من اخراج دين
ك���ري���ت���ش .م����دة ال���ع���رض 92
دقيقة( .سينما سيتي ،ديونز،
 ،ABCفوكس).
Dawn of the Planet
of the Apes
فيلم درام���ا ب��ط��ول��ة جودي
غرير من اخ��راج م��ات رييفز.
م����دة ال���ع���رض  130دقيقة.
( ،ABCك����ون����ك����وردن الس
س��ال��ي��ن��اس ،ف���وك���س ،سينما
سيتي ،ابراج).

