الدوري الفرن�سي� :سان جيرمان ي�ستهل م�شواره متعثر ًا بالتعادل �أمام رين�س

على ملعب «أوغ��وس��ت دول���ون»
وأم��ام  18540متف ّرجا ً تحت المطر،
بكر سان جيرمان في افتتاح التسجيل
بعد اج��ت��ي��ا ٍز جيد م��ن األرجنتيني
خافيير باستوري ال��ذي ض��رب ظهر
ال��دف��اع بتمريرة بينية وصلت إلى
إبراهيموفيتش ،أفضل العب وهداف
النسخة الماضية ،فسددها بيسراه
أرض��ي��ة ف��ي ش��ب��اك ال��ح��ارس جوني
بالسيد ،مسجالً هدفه األول في هذا
الموسم (.)7
وأهدر مورا فرصة ذهبية عندما بالغ
في مراوغة الحارس بدال ً من التمرير
لزالتان إذ كان المرمى مشرعا ً أمامه ما
أثار غضب األخير ( .)17بعدها بدقيقة
أهدر فريق العاصمة فرص ًة نادر ًة إثر
تمريرة من العب الوسط اإليطالي ماركو
فيراتي إلى زالت��ان المنفرد فسدّد في
القائم األيمن من مسافة قريبة (.)18
تابع سان جيرمان إهدار الفرصة تلو

األخ��رى وهذه المرة من نقطة الجزاء
إثر خطأ على زالتان لم يحسن ترجمته
إلى هدف ثانٍ إذ صد ركلته الحارس
بالسيد (.)19
وب���دال ً م��ن تعزيز النتيجة ،ع��ادل
ري��ن��س إث����ر ض��رب��ة ح����رة تابعها
برانس أونيانغي في شباك اإليطالي
سالفاتوري سيريغو ( .)22وحصل ما
لم يكن يتمناه حامل اللقب ،فمن هجمة
مرتدة انس ّل أنطوني دوفو وزرع الهدف
الثاني للمضيف في مرمى سيريغو
(.)34
ودخ��ل س��ان جيرمان في الشوط
الثاني راغبا ً بمعادلة سريعة ،فم ّرر
باستوري كرة إلى المنقذ زالتان فرفعها
ع��رض��ي��ة أخ��ط��أ ب�لاس��ي��د ف��ي صدها
لتتهادى ف��ي م��رم��اه ه��دف التعادل
للضيوف ( .)63وبحث فريق العاصمة
عن هدف الفوز في الدقائق األخيرة من
دون نتيجة إذ تم ّكن دف��اع رينس من

�آر�سنال يتفوق على مان�ش�ستر �سيتي
ويفوز بلقب درع المجتمع
فاز فريق آرسنال بلقب درع المجتمع اإلنكليزي
للمرة األولى بعد غياب دام  10سنوات ،وذلك عندما
سحق مانشستر سيتي بنتيجة .0-3
افتتح سانتي ك��ازورال التسجيل للمدفعجية في
الدقيقة  ،21وأض��اف آرون رامسي الهدف الثاني
في الدقيقة  ،42في حين نجح أوليفر جيرو بإضافة
الهدف الثالث في الشوط الثاني من تسديدة مخادعة
خارج منطقة الجزاء في الدقيقة .60
كان آرسنال األفضل خالل الشوطين ،وكان بمقدور
العبيه تسجيل أهداف عدة لتوسيع النتيجة خصوصا ً
في الشوط األول ،في حين ظهر تأثر مانشستر سيتي
الواضح بغياب قلبي دفاعه كومباني وديميكيليس،
كما غاب عن الفريق األزرق أسماء مهمة مثل سيرجيو
أغويرو وديفيد سيلفا وفرناندينيو.

الوقوف أمام زالتان وكافاني ليخطف
المدجج
األخير نقطة ثمينة أمام البطل
ّ
بالنجوم.

ليل ومرسيليا يتعادالن

تعثر ليل ،صاحب المركز الثالث في
الموسم الماضي ،في االختبار األول له
في الموسم الجديد بتعاد ٍل سلبي مع
ضيفه متز العائد إلى الدرجة األولى.
ولم يكن ليل أفضل حاال ًمن باريس سان
جيرمان بطل الموسمين الماضيين
الذي تعادل مع ضيفه رينس.
وت��ع��ادل مرسيليا وص��ي��ف بطل
الموسم قبل ال��م��اض��ي ،م��ع مضيفه
باتسيا بقيادة مدربه الجديد كلود
ماكيليلي  .3-3وتقدم باستيا بواسطة
كريستوفر مابولو ( ،)8وأدرك أندريه-
ب��ي��ار جينياك ال��ت��ع��ادل لمرسيليا
( )11قبل أن يمنحه اإليفواري كوفي
ك��ري��س��ت��ي��ان ن����دري «روم��اري��ت��ش»

اختبر م���درب األن��ص��ار الصربي
العبيه الجديدين البرازيلي فيتور
باولو والكاميروني إنيسيت إيينغا
في المباراة الودية التي خسرها فريقه
أمام «النبي شيت» الصاعد حديثا ً إلى
دوري األضواء بنتيجة .2–1
وس��ج��ل للنبي شيت السنغالي
ديوب ( )34واسماعيل فاضل المنتقل
من المبرة ،وسجل لألنصار البرازيلي
فيتور باولو ماتوس (.)17
وف���ي م���ب���اراة ث��ان��ي��ة اس��ت��ع��دادا ً
للموسم الجديد ،تعادل فريقا النجمة
والتضامن ص��ور  ،2–2على ملعب
األول في المنارة.
وجاء اللقاء قويا ً وج ّرب النجمة فيه
عددا ً من ناشئيه والعبيه الجدد وكانت
كفته األرج���ح ف��ي الشوطين .لعب
التضامن صور بالعبيه المحليين ،بعد
أن تأخر التحاق أجانبه بصفوفه.

العهد يختبر المصري
جيالني والتشيكي سكاسل

ت��أل��ق ال��م��داف��ع محمد الجيالني
المنضم حديثا ً إلى صفوف فريق العهد
اللبناني في مباراته األولى مع فريقه،
وساهم في فوزه وديا ً على الصفاء 3
–  ،1في المباراة التي جمعت الفريقين
على ملعب العهد في بيروت.
وأشرك العهد في اللقاء أيضا ً العبه
الشتيكي الجديد رودول��ف سكاسل،
ال��ذي ظهر بمستوى ع��ادي ،في حين
لعب مع الصفاء مهاجمه السوري
الجديد عبد الرحمن عكاري المنتقل
من طرابلس ،باإلضافة إلى ابراهيم

ات من ال

{ أكد العب الوسط الفرنسي سمير نصري في
مقابلة م��ع صحيفة «غ��اردي��ان» البريطانية قراره
باعتزال اللعب دوليا ً لكي يركز حصرا ً على مهمته
مع فريقه مانشستر سيتي اإلنكليزي.
وقال نصري ( 27سنة) للصحيفة« :عندما أذهب
إل��ى هناك (إل��ى المنتخب) أج��د دائ�م�ا ً المشاكل .أنا
عرضة لالتهامات وعائلتي تعاني ج��راء ذل��ك وال
أريدها أن تعاني .من األفضل أن أتوقف والتركيز
على مسيرتي في النادي» .وواصل« :اتخذت قراري.
فكرت به منذ  2012بعد كأس أوروبا وهذا تأكيد لما
كنت أفكر به .أنا في السابعة والعشرين من عمري،
وبصراحة طالما أنه (ديدييه ديشان) المدرب فلن
أحظى بفرصتي بعد كل الذي حصل».
ولم يكن نصري ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي
إلى البرازيل  2014بعدما قرر ديشان استبعاده،
وقد تحدث العب مرسيليا السابق عن هذه المسألة،
قائالً« :لم يكن الصيف سهالً علي .استبعادي ش ّكل
ضربة قاسية .هذه هي الحياة .قال (ديشان) بأنني
لم أكن سعيدا ً بجلوسي على مقاعد االحتياط ،لكني
ال أعرف العبا ً واحدا ً كان سعيدا ً بالوجود على مقاعد
االحتياط ،خصوصا ً عندما ال تعرف األسباب التي
تقف خلف ه��ذا ال �ق��رار .ال أشعر ب��ال�م��رارة ،تابعت
جميع مباريات المنتخب الفرنسي ألنني أحب كرة
ال �ق��دم» .وواص ��ل« :ل��ن أك��ون ق��د ت�ج��اوزت التاسعة
والعشرين من عمري عندما يحل عام  2016وكان
ب��إم�ك��ان��ي ال�م�ش��ارك��ة ف��ي ك��أس أوروب� ��ا (المقررة
في فرنسا ع��ام  )2016لكن المنتخب الفرنسي ال
يمنحني السعادة» ،مؤكدا ً أن قرار االعتزال لم يأتِ
نتيجة عالقته بديشان.
{ طلب مدرب مانشستر يونايتد لويس فان غال
علنيا ً التعاقد مع جناح ريال مدريد آنخيل دي ماريا.
وتجنب المدرب الهولندي الحديث عن أسماء يطلبها
خ�لال س��وق االن �ت �ق��االت ،لكنه للمرة األول ��ى يلمح
إلى حاجته إلى العب جناح من طراز عالمي ،وقال
عن ذلك كما نقلت عنه صحيفة «ميرور»« :أستطيع
القول إننا ال نملك أجنحة من المستوى العالمي ،مثل
رونالدو أو دي ماريا أو العب مثلهم ،بالتالي علينا
أن نلعب بطريقة مختلفة» .وأض��اف« :قلت إنني لن
أشتري إال عندما تكون هناك حاجة ،وه��ذا المركز
نحن بحاجة لالعب من طراز عالٍ فيه».
وقالت «ميرور»« :تصريحات فان غال العلنية هذه
عبارة عن وسيلة ضغط على إدارة نادي مانشستر
يونايتد ،إذ أن اإلدارة ترى أن طلب ريال مدريد ما
يقارب  60مليون ي��ورو من أج��ل دي ماريا مبالغ
به ،لكن المدرب يريد دفع أي مبلغ من أجل تحقيق

كرة ال�صاالت :الميادين ي�سحق
الربيع والجي�ش ي�سقط طرابل�س

اللقاء شهد ظهور أليكسيس سانشيز وماثيو ديبوشي
وتشامبرز للمرة األول��ى بشك ٍل رسمي مع آرسنال،
في حين ظهر ح��ارس مانشستر سيتي الجديد ويلي
كابايييرو بشكل مخيب متلقيا ً  3أهداف ،أما العب خط
الوسط الجديد فرناندينيو فلم يكن في االنسجام الالزم.
بطولة درع المجتمع تعتبر احتفالية وافتتاحية
للموسم في إنكلترا ،ويسمح فيها بإجراء ستة تبديالت
استخدمها المدرب آرسين فينغر ،في حين استخدم
مانويل بيلغريني  5تبديالت فقط.
يذكر أن آرس��ن��ال لعب أول من أم��س بطولة درع
مجتمع منذ عام  ،2005إذ كان قد خسر ذلك اللقاء
 1-2أمام تشيلسي ،ومن يومها غاب المدفعجية عن
األلقاب حتى الموسم الماضي عندما ف��ازوا بكأس
االتحاد اإلنكليزي على حساب هال سيتي.

وسجل للنجمة سي الشيخ ()15
والسينا سورو ( ،)85وسجل للتضامن
يوسف عنبر ( )3وعالء األشقر (.)80

بحسون ومحمد ح��م��ود المنتقلين
من النجمة واألنصار ،في حين فضل
مدرب الصفاء سمير سعد إراحة قاسم
ليالً بسبب إصابته.
ورج��ح��ت ك ّفة العهد ف��ي الشوط
األول وتقدّم بإصابة وحيدة سجلها
حسين دقيق ( )8مستثمرا ً عرضية من
حسين عواضة ليودع الكرة أرضية
إلى يمين الحارس.
في الشوط الثاني ،أدرك ابراهيم
بحسون ( )57التعادل للصفاء بكرة
أرضية إلى يسار الحارس إثر عرضية
من محمد قعور  .1 – 1وأعاد حسين
دقيق ( )60التقدم للعهد بكرة إلى
المقص األيسر من ضربة حرة من نحو
 20مترا ً  .1 – 2وعزز حسن شعيتو
( )77تقدم العهد بإصابة رأسية إلى
الزاوية األرضية اليمنى مستفيدا ً من
عرضية حسين عواضة .1 –3

استعرض الميادين قوته الهجومية أمام مضيفه الربيع محققا ً فوزا ً مريحا ً
عليه بنتيجة  ،0-12في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب السد ،في
افتتاح المرحلة الثانية من الدوري اللبناني لكرة القدم للصاالت.
غاب عن الميادين قائده قاسم قوصان بعدما ّ
فضل المدرب محمد الدقة
ً
إراحته كونه يعاني من إصابة طفيفة في ركبته ،إضافة إلى حسن توبة
الذي ابتعد أيضا ً بسبب المرض ،فإن الوافد الجديد بقوة إلى الدرجة األولى،
تمكن من تحقيق فو ٍز مريح ،ليرفع رصيده إلى  6نقاط من مباراتين.

الجيش ُيسقط طرابلس

أسقط الجيش اللبناني ضيفه طرابلس الفيحاء  ،5-7في المباراة التي
أجريت بينهما على ملعب مجمع الرئيس إميل لحود الرياضي ،في اختتام
المرحلة.
سجل للجيش محمد قبيسي ( )2وحسين نجم ( )2ومحمد أبو زيد ومحمد
الحاج ومحمود حسان ،ولطرابلس مروان زورا «هاتريك» وإدمون شحادة،
وأبو زيد خطأ في مرمى فريقه .وبهذا الفوز تساوى الجيش مع الميادين
المتصدر بست نقاط لك ٍّل منهما من مباراتين.
وكما كان متوقعاً ،جاءت المباراة ق ّمة في األداء ،وتحديدا ً على الصعيد
الهجومي حيث رمى الفريقان بثقلهما منذ اللحظات األول��ى ،التي بدأها
باندفاع كبير سمح له بالتقدّم ومفاجأة أصحاب األرض في عقر
طرابلس
ٍ
دارهم ،وذلك بفضل التسديدات المر ّكزة لزورا ومهارات شحادة ومؤازرة
كامل الياس لهما ،ما وضع الفريق الشمالي في المقدّمة (.)1-3
وفي وقت اعتقد الحضور بأن طرابلس سيتمكن من إلحاق الهزيمة األولى
بالجيش ،كان األخير على حجم التوقعات التي سبقت اللقاء ،فعادل األرقام
سريعاً ،ثم تقدّم في الشوط الثاني ( ،)3-5ليستعيد السيطرة على رغم
إضاعة الحاج لركلة جزاء من مسافة  10أمتار.
وعلى الملعب عينه ،نجح الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا في
حصد أول ثالث نقاط له هذا الموسم بتغلبه على ضيفه القلمون .1-3
وبرهن الفائز مجددا ً بأنه لن يكون خصما ً سهالً هذا الموسم ،بعدما كان قد
قدّم مباراة طيّبة في المرحلة األولى أمام بنك بيروت حامل اللقب من دون أن
يتمكن من هزيمته.
وسقط بلدية الغبيري على ملعبه للمباراة الثانية على التوالي ،وهذه
المرة كانت أم��ام غانرز ليبانون بنتيجة  .6-3سجل للفائز ال��ذي حقق
االنتصار األول له في الدرجة األولى ،علي حمود «هاتريك» وحسن رميتي
( )2ومحمد ابرو ،وللخاسر محمد حافظ وعلي زروي وعباس حمادة.

عامل

سقط باريس س��ان جيرمان بطل
الموسم الماضي في فخ التعادل أمام
مضيفه رينس بنتيجة ( )2-2وذلك
ف��ي افتتاح ال���دوري الفرنسي لكرة
القدم .وتأخر أمراء العاصمة الفرنسية
باريس  1-2في الشوط األول وأهدر
ركلة ج��زاء لهدّافه السويدي زالت��ان
إبراهيموفيتش ،لكن األخ��ي��ر أنقذه
كالعادة وسجل هدفي فريق العاصمة.
وهذا الموسم الرابع على التوالي يفشل
س��ان جيرمان في تحقيق الفوز في
افتتاح الدوري.
وغ��اب عن تشكيلة المدرب لوران
بالن الذي مدّد عقده حتى عام 2016
المدافع البرازيلي الدولي دافيد لويز
المنتقل حديثا ً مقابل  50مليون يورو
م��ن تشلسي اإلن��ك��ل��ي��زي ،فيما لعب
م��واط��ن األخ��ي��ر تياغو سيلفا ال��ذي
خ��اض اللقاء على رغ��م ع��ودت��ه إلى
التمارين الثالثاء الماضي ،إلى جانب
البرازيلي اآلخر ماركينيوس في قلب
الدفاع بين الهولندي غريغوري فان
در فيل ولوكاس دينيي .وفي الهجوم
لعب زالتان إلى جانب األوروغوياني
إدينسون كافاني والبرازيلي لوكاس
م���ورا وغ���اب األرجنتيني إيزيكييل
الفيتزي.
وخاض األم��راء موسما ً قياسيا ً في
 2014-2013ليح ّققوا خالله 89
نقطة و 27ف���وزا ً ف��ي ال���دوري ،تحت
إشراف بالن بطل العالم  1998وكأس
أوروب��ا  .2000وك��ان سان جيرمان،
حامل لقب ال��دوري للمرة الرابعة في
 1986و 1994و 2013و ،2014افتتح
موسمه الرسمي بإحراز لقب مباراة
كأس األبطال على حساب غانغان بطل
الكأس  0-2السبت الماضي في بكين
بهدفين من إبراهيموفيتش ( 32عاما)
الذي سجل  30و 26هدفا ً على التوالي
في الموسمين الماضيين في الدوري.

بتسجيله خطأ في مرمى فريقه (.)17
وفي الشوط الثاني ،عزز جينياك
ت��ق��دم ال��ض��ي��وف ب��ال��ه��دف ال��ث��ال��ث
والشخصي ال��ث��ان��ي ( 62م��ن ركلة
ج��زاء) ،لكن الكلمة األخيرة في اللقاء
كانت ألصحاب األرض الذين أدرك��وا
التعادل بفضل اإليفواري جونيور تالو
( 66من ركلة جزاء) ومابولو (.)73
وأصيب  44شرطيا ً في أعمال شغب
خالل مباراة مرسيليا ،وجاء في بيان
للوزارة «أن  44شرطيا ً أصيبوا عندما
اندلعت أعمال عنف في ملعب جزيرة
كورسيكا قبل وبعد المباراة» .ودعا
وزير الداخلية الفرنسي برنار كازانوف
إلى «وض��ع ح ّد لحاالت العنف هذه،
خ��ص��وص�ا ً ض��د رج���ال األم���ن الذين
يجب أن ينالوا االحترام» .ولم ي ّتضح
السبب الذي أشعل أعمال العنف أثناء
المباراة.
وسقط إيفيان أم��ام ضيفه كاين
 3-0سجلت في الشوط األول بواسطة
المالي نغولو كانتيه ( )12وماتيو
دوهامل ( 32و .)37وخسر غانغان
بطل كأس فرنسا في الموسم الماضي
على أرض��ه أم��ام ضيفه سانت إتيان
 2-0سجلهما التركي مولود إردينغ
( 39من ركلة جزاء و.)2+90
وسقط أيضا ً مونبلييه أمام ضيفه
ب����وردو  1-0سجله ال��م��ال��ي شيخ
دياباتيه ( .)17وحقق نانت ف��وزا ً
صعبا ً على ضيفه لنس العائد بدوره
إلى األضواء  0-1سجله ياسين بامو
(.)65
وقلب نيس تخلفه أمام ضيفه تولوز
في الشوط األول  2-1إل��ى ف��و ٍز مهم
في نهاية المباراة  .2-3سجل للفائز
األرجنتيني داري��و كفيتانيتش (23
و )52وألكسي بوزيتي ( ،)68وللثاني
الدنماركي م���ارت بريثوايت ()44
ووسام بن يدر (.)45

خ�سارة الأن�صار وال�صفاء وتعادل النجمة
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أهدافه الرياضية» .وأكدت «ديلي ميل» أن الشياطين
الحمر يسعون إلى التعاقد أيضا ً مع ك��وادرادو من
فيورنتينا وماتس هاملز من بروسيا دورتموند،
لكن حتى اآلن لم يقم الفريق بعروض رسمية على
رغم اقتراب الموسم من البدء.
{ أكد نادي ريال مدريد اإلسباني أن نجم فريقه،
البرتغالي كرستيانو رون��ال��دو سيكون حاضرا ً
بنسبة  100في المئة في كأس السوبر األوروبي
أم ��ام إشبيلية .ووف �ق �ا ً ل�م��ا ن�ش��رت صحيفة «آس»
اإلسبانية فإن رونالدو شفي تماما ً من إصابته في
الركبة اليسرى ،وبات قادرا ً على لعب مباراة كاملة
من دون مشاكل.
وك��ان رون��ال��دو ق��د ش��ارك ل�م��دة دق��ائ��ق معدودة
أمام فريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي في مباراة
ودي��ة ،ويعتقد أطباء ال��ري��ال أن على أنشيلوتي أن
يقحم رون��ال��دو ف�ق��ط ل��دق��ائ��ق م �ع��دودة أي �ض �ا ً أمام
إشبيلية وإشراكه في المباراة كاملة ستكون مجازفة
خطيرة.
{ كشف والد النمر الكولومبي راداميل فالكاو عن
أن صفقة انتقال نجله إلى النادي الملكي متوقفة على
قرار المدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي بحسب ما
ورد في إذاعة «كادينا كوبي» اإلسبانية.
وقال الوالد لإلذاعة« :ال أستبعد انتقاله ،وأكتفي
بالقول إن��ه مرتبط بعقد م��ع موناكو .ل��م يقل ابني
لي أنه يريد الرحيل من موناكو ،وال أتحدث إليه عن
الكرة من أجل تغيير األج��واء .لديه عقد مدته أربع
سنوات مع موناكو» .وأضاف« :إذا تعيّن على إبني
اللعب في ريال مدريد ،فذلك يتوقف على أنشيلوتي
فقط» .ويبدو انتقال فالكاو إلى الملكي صعبا ً حاليا ً ما
لم يرحل األرجنتيني آنخيل دي ماريا إلى نا ٍد آخر.
{ أعلن نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم أمس
رسميا ً عن انتقال العب وسطه الهولندي إبراهيم
أف �ي�لاي إل��ى ص�ف��وف أولمبياكوس ال�ي��ون��ان��ي على
سبيل اإلع ��ارة لموس ٍم واح��د .وان�ض��م أف�ي�لاي إلى
برشلونة ع��ام  2010وش��ارك م��ع الفريق ف��ي 35
مباراة.
وتع ّرض أفيالي للعديد من اإلصابات أبعدته من
المالعب نحو ستة أشهر بين أيلول  2011ونيسان
.2012
وأق��دم برشلونة على إع��ارة ال�لاع��ب إل��ى شالكه
األلماني في موسم  ،2013-2012ولكنه على رغم
البداية المبشرة ،سقط ضحية لإلصابة مرة أخرى.
وف��ي الموسم الماضي ع��اد أفيالي إل��ى برشلونة،
ولكنه شارك في مباراتين فقط .وينتهي عقد أفيالي
مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1ممر في جبل لبنان الغربي بين جبل الكنيسة وجبل
الباروك ،سقي
2 .2صوت الحمام ،مدينة سومرية في العراق
3 .3ورك ،كبير آلهة بابل ،ضجر
ّ 4 .4
نظمنا ،قبيح المنظر
5 .5كل نبات طيّب الرائحة ،نقرأ
6 .6عاصمة أميركية ،عتبت على ،حرف نصب
7 .7أعاقا الحركة ،أحد الوالدين ،شديد السواد
8 .8مدينة إيطالية ،ظلم
9 .9شهر مصري ،مصيف لبناني
1010إله ،أقرضت المال ،غزال
1111صحراء في فلسطين ،حصل على
1212جزيرة إيطالية ،وجع ،قنوط

1 .1مصيف لبناني
2 .2سفكت الدم ،من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة،
سهام
3 .3نوتة موسيقية ،مصيف لبناني ،قلب
4 .4مدينة كولومبية ،وافقنا الرأي
5 .5ذهب ،وعاء يستعمل لوضع الماء وما شابه
6 .6وطن ،ولد الناقة ،خبر
7 .7حبنا ،أجابت النداء
8 .8أرشدكم ،ثناء على ،وشى
9 .9حرف أبجدي مخفف ،يبرز ،عبرا
1010ص ّورت ،محرمتي
1111حفرا البئر ،منطقة واسعة وسط إيطاليا على البحر
التيراني
1212يطلبون فعل االمر ،قرع الجرس ،وضع خلسة
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،459276183 ،836145297
،365487921 ،271938645
،728591364 ،194362758
،912754836 ،587623419
643819572

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1روح ال���ش���رائ���ع ) 2
سيراليون ،ريم  ) 3االم ،زامبيا 4
) لز ،ربرب ،انمق  ) 5يهد ،ياس،
اد  ) 6ام��ل ،اي ،لندن  ) 7لس،

ارمينيا  ) 8غاسكونيا ،مار ) 9
فكرت ،حنين ،ال  ) 10رن ،بركم،
ادبغ  ) 11ناس ،يونان  ) 12نبي،
منة ،بردت.
عموديا:
 ) 1رسالة الغفران  ) 2ويلز،

مساكن  ) 3حرا ،يل ،سر ،ني ) 4
اامره ،اكتبا  ) 5ل ل ،بدارو ،رسم 6
) شيزر ،يمنحك  ) 7روابي ،يينمية
 ) 8انم ،الناي  ) 9باسني ،نانب
 ) 10عرين ،دام ،دار  ) 11يامان،
البند  ) 12ام ،قد ،براغ.

 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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The Expendables 3
ف� �ي� �ل���م ت � �ش� ��وي� ��ق ب� �ط ��ول ��ة
سيلفاستر ستالون من اخراج
ب��ات��ري��ك ه��وغ��س .م��دة العرض
 126دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،اب ��راج ،سيتي
كومبلكس ،ديونز ،اسباس).

Barbie And The
Secret Door
فيلم ت�ص��وي��ري م��ن اخ��راج
ك ��ارن ل��وي��د .م��دة ال �ع��رض 81
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
ساليناس ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال).
جوازة ميري
فيلم كوميدي بطولة ياسمين
م��ن اخ ��راج وائ��ل اح �س��ان .مدة
العرض  100دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس ساليناس،
سيتي كومبلكس ،غاالكسي،
فوكس).

Sex Tape
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم � �ي� ��دي ب��ط��ول��ة
كاميرون دي��از من اخ��راج جاك
ك� ��اس� ��دان .م� ��دة ال� �ع ��رض 94
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
ساليناس ،ابراج ،سينما سيتي،
غاالكسي).

Tammy
فيلم كوميدي بطولة ميليسا
م� ��اك ك ��ارث ��ي م ��ن اخ�� ��راج بين
ف ��ال� �ك ��ون .م � ��دة ال � �ع� ��رض 96
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

