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ات من ال

بطولة العالم الع�سكرية الـ 56للعدو الريفي
ع��ق��دت اللجنة العليا المنظمة
لبطولة العالم العسكرية الـ 56للعدو
الريفي والتي ينظمها ويستضيفها
الجيش اللبناني برعاية قائد الجيش
ال��ع��م��اد ج���ان ق��ه��وج��ي وب��إش��راف
المجلس الدولي للرياضة العسكرية
خالل الفترة من  3ولغاية  7أيلول
المقبل على مالعب ن��ادي الغولف،
م��ؤت��م��را ً ص��ح��اف��ي�ا ً أع��ل��ن��ت خالله
التفاصيل التنظيمية لهذا الحدث
الذي يقام في لبنان وللمرة الثانية
بعد األولى عام .2004
ح���ض���ر ال���م���ؤت���م���ر ح���ش���د م��ن
الشخصيات الرسمية والعسكرية
واألهلية تقدمهم ممثل وزير الشباب
وال��ري��اض��ة العميد ع��ب��د المطلب
حناوي رئيس مصلحة الرياضة في
وزارة الشباب والرياضة األستاذ
محمد عويدات ،األمين العام للجنة
األولمبية اللبنانية العميد المتقاعد
حسان رس��ت��م ،رؤس���اء االت��ح��ادات
صوفي أبو جودة (التايكواندو) ،د.
فيصل علم الدين (الغولف) ،روالن
س��ع��اده (أل��ع��اب ال��ق��وى) ،العميد
المتقاعد محمود ديب (الترياتلون)،
وج��ورج ف��رح (أمين سر ك��رة اليد)
إضافة إلى ممثلي جامعات ومعاهد
تربوية وجمعيات رياضية ووسائل
إعالم.
افتتح المؤتمر بدقيقة صمت إجالال ً
ألرواح ش��ه��داء الجيش اللبناني،
وتقديم للمؤتمر وترحيب من عضو
اللجنة العليا المنظمة للبطولة
ولجنة اإلع�ل�ام الصحافي حسان
محيي الدين ،الذي اعتبر أن تنظيم
ه��ذا ال��ح��دث العالمي ه��و وج��ه من

العسكرية ( )CISMوبالتعاون مع
الجيش اللبناني ،وقد وجهت الدعوة
إلى الدول المنضوية للمجلس كافة
للمشاركة في هذا الحدث تجسيدا ً
لشعار «األخوة عبر الرياضة».
واختتم بالقول بأن دور الجيش
اللبناني ال يقتصر فقط على القتال
وتثبيت األمن وحماية الدولة ،إنما
يأخذ بالكثير من األحيان على صعيد
النشاطات واالهتمامات االجتماعية
والثقافية والرياضية بفضل رؤية
وسياسة قائده العماد جان قهوجي
ليبقى ل��ب��ن��ان ملتقى ال��ح��ض��ارات
والثقافات.
كما كانت كلمة لمدير البطولة
العميد ج��ورج اله ّد أش��ار فيها إلى
بعض الجوانب التنظيمية.

{ بعد إح��رازه للقب السوبر األوروب��ي أول من أمس بات فريق
ريال مدريد يملك  78لقبا ً كبيراً ،ليعادل بذلك رقم فريق برشلونة
ال��ذي يملك العدد ذات��ه من األلقاب الكبرى .وحصد الملكي لقب
الليغا  32مرة ،دوري أبطال أوروبا  10مرات ،الكؤوس األوروبية
مرتين ،السوبر األوروبي مرتين ،كأس ملك إسبانيا  19مرة ،األلقاب
العالمية  3م��رات ،السوبر اإلسباني تسع م��رات وك��أس ال��دوري
اإلسباني مرة واحدة .أما برشلونة فقد حصد لقب الليغا  22مرة،
ولقب دوري األبطال  4مرات ،بطولة كأس المدن  3مرات ،السوبر
األوروبي  4مرات ،كأس ملك إسبانيا  26مرة ،ألقاب عالمية مرتين،
السوبر اإلسباني  11مرة ،كأس الدوري اإلسباني مرتين ولقب كأس
الكؤوس األوروبية  4مرات.
{ عين مدرب مانشستر يونايتد الجديد الهولندي لويس فان غال
مهاجم منتخب إنكلترا واين روني قائدا ً لناديه الحالي خلفا ً للصربي
نيمانيا فيديتش ،الذي انتقل إلى إنتر ميالن اإليطالي .واختار فان
غال العب الوسط االسكتلندي دارين فليتشر ليكون نائبا ً لروني في
حمل شارة القيادة.
وأعلن فان غال قراره بعد فوز فريقه على فالنسيا  1-2في أول
مباراة رسمية يخوضها على ملعب أول��د ت��راف��ورد ،وق��ال في هذا
الصدد« :أظهر روني رغب ًة كبيرة في كل ما يقوم به .لقد أعجبت
باحترافيته العالية وسلوكه خ�لال التمارين .إن��ه الع��ب ملهم
لزمالئه الشبان وأعتقد بأنه سيبذل قصارى جهوده لتشريف دوره
الجديد».
في المقابل قال روني« :إنه شرف كبير لي ولعائلتي أن أُختار قائدا ً
لهذا النادي العظيم .إنه دور سأقوم به بكل فخر .الروح المعنوية
كانت دائما ً عالية في غرف المالبس وأنا ممتن لثقة المدرب بي.
أتطلع لقيادة الفريق السبت في أول مباراة في الموسم الجديد».

�أكاديمية الرا�سينغ في زيارة وفاء للجي�ش اللبناني
تكريما ً لشهداء الجيش اللبناني ،وتقديرا ً للتضحيات
الغالية التي قدمها وما زال دفاعا ً عن أرض الوطن وشعبه،
ودعما ً لمسيرته ورسالته النبيلة في المحافظة على وطن
األرز ،زارت أكاديمية نادي الراسينغ بيروت في كرة القدم
موقع الجيش في منطقة برج حمود في لفتة كريمة ومميزة
ذات طابع وطني وإنساني وعفوي للوقوف إلى جانب من
يحميهم ويحافظ على كرامة وطنهم ولتقديم الدعم المعنوي
وإثبات أن الشعب اللبناني يقف خلف جيشه في معركته
الوطنية.
وتألف الوفد من  150العبا ً يمثلون مختلف الفئات
العمرية في النادي فضالً عن عدد كبير من أهاليهم تقدمهم
رئيس ن��ادي الراسينغ ج��ورج ف��رح ،إضافة إل��ى رئيس
األكاديمية جورج حنا والمدربين.
وك��ان في استقبالهم المقدّم دافيد العاقوري ،إذ قدّم
الالعبون ال��ورود البيضاء والحمراء إل��ى جنود الجيش
اللبناني حماة الوطن ،عربون محبة ووفاء وتقدير .وتخلل
المناسبة وق��وف الجميع دقيقة صمت ح��دادا ً على أرواح

شهداء الجيش ثم أنشد النشيد الوطني اللبناني.
وتحدث حنا شاكرا ً الجيش اللبناني على كل الجهود التي
يقوم بها وعلى التضحيات الغالية التي قدّمها على مذبح
الوطن ،وأكد أن الجيش هو رسالة محبة وسالم ومستقبل
ألوالدنا ،ومعه نشعر بالطمأنينة واألمان.
وبعدها كانت كلمة لرئيس نادي الراسينغ الذي قال:
«تعلمت كثيرا ً من الحكم والعبر من الجنرال فرانسوا
جينادري عندما كنت احتياطيا ً أخدم في المدرسة الحربية،
بعضها ما زال راسخا ً في ذهني حتى اآلن ودائما ً أردده
وأعلمه للجيل الناشئ والشاب ،أال وهو طالما أن الجيش
ال��ذي يمثل عقل الوطن وقلبه بخير الوطن بخير ...أقول
لجيشنا الباسل أنت المثل األعلى لنا ومنك نستمد القوة
والعنفوان ،وتضحياتك وحبك للوطن ال يعلى عليهما،
ومهما تكلمنا ال يمكن أن نفي حقك .نقول« :الله يحميك والله
ينصرك ونصرك هو نصر للوطن والشعب»».
واختتمت الزيارة بأخذ العبي األكاديمية الصور التذكارية
مع الضباط والجنود ،رافعين أعالم لبنان والجيش.

يواصل العبو ن��ادي بنك بيروت
الرياضي بطل لبنان لكرة الصاالت
وح��ام��ل ك��أس السوبر ،تدريباتهم
استعدادا ً لبطولة األندية اآلسيوية
الخامسة التي ستقام بين  25و30
آب ال��ج��اري ف��ي م��دي��ن��ة شانغدو
الصينية.
ويتد ّرب الالعبون ،تحت إشراف
المدرب الصربي ديجان دييدوفيتش،
بمعدل خمس م��رات أسبوعيا ً على
ملعب مج ّمع الرئيس إميل لحود
في الدكوانة (م��ار روك���ز) ،إضاف ًة
إلى حصتين تدريبيتين في اللياقة

ضمن استعداداته للموسم المقبل،
ض ّم فريق النجمة إلى صفوفه رسميا ً
مهاجم األهلي صيدا ومنتخب لبنان
األول��م��ب��ي محمود سبليني ،ليع ّزز
صفوف بطل لبنان.
وب����رز سبليني ( 21س��ن��ة) في
المشاركات القارية األخيرة لمنتخبي
لبنان للشباب واألولمبي ،وهو يعتبر
من أبرز المواهب الشابة في المالعب
اللبنانية .وقد وردته عروض عدة من
فرق محلية أخيراً.
ويستعد سبليني حاليا ً مع المنتخب
األولمبي بإشراف اإليطالي جيوزيبي
جيانيني ،لتصفيات أولمبياد «ريو دي
جينيرو .»2016
وفي إطار استراتيجيته المستقبلية،
أنهى النجمة ضم مجموعة من الالعبين
الصاعدين استعدادا ً لموسم – 2014
 .2015وانضم الالعبون الجدد من فرق
وأكاديميات محلية ،وأبرزهم طارق
حمود (مواليد  )1996وب�لال ناصر
الدين ( )1996وزاهر حسن ()1996

إصابة مهاجم
الراسينغ رستم

تعرض مهاجم الراسينغ بول رستم
إلى إصابة بالغة خالل مباراة فريقه
االستعدادية مع الشباب الغازية ،على
ملعب بلدية بيروت في قصقص.
أصيب رستم إثر اصطدام مع أحد
العبي الفريق الجنوبي بجرح بالغ
نتج منه نزيف ،ما استدعى نقل الالعب
إلى المستشفى حيث خضع لـ 15غرزة
في وجهه.
وق���ال رئ��ي��س ال��ن��ادي ج���ورج فرح

أعلن النجم الفرنسي فرانك ريبيري العب بايرن ميونيخ
األلماني اعتزاله الدولي أمس بشك ٍل مفاجئ .وغاب ريبيري
عن كأس العالم األخيرة في البرازيل بسبب إصابة في
الظهر ،وثار كثير من الجدال حول تلك اإلصابة واتهم بعدم
الخضوع للعالج المناسب كي يلعب في كأس العالم.
وقال الالعب لمجلة «كيكر»« :أعتقد أن لحظة االعتزال
الدولي قد حانت ،لقد مررت مع منتخب بالدي بفترات
نجاح وإخفاق» .وأضاف« :أريد تخصيص مزيد من الوقت
ألسرتي ،للتركيز على مهماتي مع بايرن ميونيخ ،وإتاحة
المجال لمواهب فرنسا الشابة».
وم ّثل فرانك ريبيري فرنسا في  80مباراة دولية سجل
خاللها  16هدفاً ،وتعد مشاركته في كأس العالم 2006
أفضل تجاربه الدولية على اإلطالق عندما ساعد منتخب
الديوك على الوصول إلى المباراة النهائية.

العب التن�س الواعد كيفن �شحود
موهبة لبنانية نحو العالمية
لم يبلغ الع��ب التنس الواعد
كيفن شحود سن الـ 13بعد ،وها
هو يحصد ألقاب فئة الـ 14سنة
وما دون كافة ،ويشارك في فئة
الـ 18سنة وما دون ويحصد عددا ً
من ألقابها في الدورات االتحادية
التي أقيمت في الصيف الجاري
ف��ي مختلف األن��دي��ة اللبنانية.
فهذا الناشئ ،ال��ذي يعيش في
السويد ،ش��ارك منذ ق��دوم��ه من
«بلد الثلج» ،الذي يُعتبر من أهم
م���دارس التنس ف��ي العالم ،في
ال��دورات وحصد ثالثة ألقاب في
دورة النادي اللبناني للسيارات
والسياحة ،وه��ي فئة  18سنة
وما دون ،وفئة  14سنة وما دون
وزوج���ي الناشئين م��ع شريكه
كريم صليبي.
ك��م��ا أح���رز ل��ق��ب الـ 14سنة
وما دون في دورة نادي برمانا،
وي��ش��ارك حاليا ً في دورة نادي
الدلب في فئة الـ 14سنة وما دون
ويتجه إل��ى إح���راز لقبها .وقبل
ع��ودت��ه إل��ى ال��س��وي��د سيشارك
شحود في دورة ن��ادي السمايا

{ أشاد برندان رودجرز المدير الفني لليفربول اإلنكليزي مجددا ً
بقدرات وإمكانات نجمه رحيم سترلينغ ،مشيرا ً إلى أنه يسير على
خطى ليونيل ميسي النجم الدولي األرجنتيني ساحر برشلونة
اإلسباني.
وقال رودجرز في تصريحات نشرتها صحيفة «مترو» البريطانية:
«بعض لمسات وتحركات سترلينغ تذكرني بنجم األرجنتين ليونيل
ميسي ،الالعب الدولي اإلنكليزي الصغير يتطور بشك ٍل رائ��ع».
وأض��اف« :عندما تنظر للمسات سترلينغ وخصوصا ً عند إنهاء
الهجمات في مباراة مانشستر سيتي الودية ،كم مرة رأينا من قبل
ميسي يقوم بذلك» .وتابع« :سترلينج العب مذهل ،وشيء رائع
أنك تشعر بأن شيء من الممكن أن يحدث كلما المس النجم الصغير
الكرة».
جدير بالذكر أن النجم صاحب الـ 19سنة المعروف بسرعته
الكبيرة أصبح من أهم النجوم الموجودة في ال��دوري اإلنكليزي،
ّ
محط أنظار كبرى األندية األوروبية.
وبات

بلو واي��ف التايالندي حامل اللقب،
دابيري تبريز بطل إيران والقادسية
بطل الكويت.
يع ّول القيّمون على الفريق ،وعلى
رأسهم رئيس النادي حكمت البقاعي،
على تحقيق نتيجة جيدة في الصين
على رغ��م أن��ه��ا ال��م��رة األول���ى التي
تأسس عام
يشارك فيها النادي ،الذي ّ
 ،2013في استحقاق خارجي.
وستغادر بعثة النادي إلى الصين
مساء األربعاء المقبل على أن يستهل
النادي اللبناني مبارياته في البطولة
االثنين  25آب الجاري.

من الشباب العربي ،ويوسف الحاج
(مواليد  )1997من الجبل مجدلبعنا،
وهو ابن نجم النجمة ومنتخب لبنان
السابق جمال الحاج ،وحسن مهنا من
أكاديمية «إدفانسد سوكر أكاديمي»،
ومصطفى كساب من األنصار ،ونزيه
ت��رم��س وح��س��ن سليمان وآدم كلش
وحسن بكري وعلي حجازي وأحمد
عكاوي (من دون نادٍ).

لموقع «كورة» :إن رستم سيأخذ قسطا ً
من الراحة لبضعة أيام قبل أن يستأنف
االستعدادات مع فريقه للمشاركة في
كأس النخبة ،التي يلعب فيها فريق
«القلعة البيضاء» أول���ى مبارياته
مع النجمة بطل ال���دوري في  26آب
الحالي.
وأس��ف��رت ال��م��ب��اراة االستعدادية
للموسم الجديد عن فوز الراسينغ 2
–  ،1سجلهما هداف الدوري الماضي
عدنان ملحم والوافد البرازيلي الجديد
كاماراغو.
وك��ان الراسينغ تعاقد م��ع ظهير
الصفاء واألنصار السابق محمود كجك
ب��اإلض��اف��ة إل��ى الالعبين ض��ي��اء برو
وسامر شحادة إلى جانب العب لبناني
يلعب في أفريقيا هو مايكل دوغالس.
وف��ي إط���ار ال��م��ب��اري��ات اإلع��دادي��ة
أيضاً ،فاز النبي شيت الصاعد حديثا ً
إلى دور األضواء على شباب الساحل 3
–  1على ملعب األنصار .وسجل للفائز
السنغالي شيخ ديوك ( )2وعلي بزي،
ولشباب الساحل مصطفى شاهين.

ريبيري يعلن اعتزاله دولي ًا

{ قالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن الدولي الجزائري إسالم
سليماني يفكر جديا ً بالرحيل عن ناديه البرتغالي سبورتينغ
لشبونة ،بعد تلقيه عددا ً من العروض القيمة من أندية أوروبية.
وتبلغ قيمة سليماني في الميركاتو الحالي  7ماليين يورو ،لكن
الفريق البرتغالي اشترط  12مليون يورو ،وهو ما زاد من استياء
الع��ب ن��ادي شباب ب��ل��وزداد السابق( سليماني) ،بعد شعوره
بتلقيه أجرا ً زهيدا ً في سبورتينغ مقارنة برفاقه في نادي العاصمة
اإليطالية.
وأضافت مصادر إعالمية أخرى أن ليستر سيتي اإلنكليزي اقترح
على لشبونة مبلغ  3.5مليون يورو مع راتب سنوي قدره  900ألف
يورو من أجل ضم قلب هجوم المنتخب الجزائري إسالم سليماني.

بنك بيروت يوا�صل ا�ستعداداته لبطولة �آ�سيا
البدنية للوصول إلى جهوزية تامة
قبيل االستحقاق ال��ق��اري .وتجرى
التحضيرات المكثفة منذ أيار الفائت
ف��ي سياق خطة وضعتها اللجنة
اإلدارية للنادي والجهاز الفني لتأتي
النتائج على قدر اآلمال المعلقة على
الالعبين.
ول��ه��ذه الغاية ،استقدم النادي
الع��ب��ي��ن اث��ن��ي��ن وه��م��ا ال��ب��رازي��ل��ي
رودولفو دا كوستا والصربي فالدان
فيسيتش .وأوقعت القرعة الفريق
اللبناني في المجموعة الثانية إلى
جانب ثالثة ف��رق وه��ي شونبوري

ي�ضم ال�سبليني
النجمة ّ

{ ارتفع عدد المتسلقين الفرنسيين الذين قضوا في مرتفعات
مون بالن إلى  ،6بعد العثور على جثة أحد أعضاء الفريق كان في
عداد المفقودين ،في واحد من الحوادث الكبرى منذ عشر سنوات في
جبال األلب الفرنسية.
كان أعضاء هذا الفريق ،وقوامه  4رجال وامرأة واحدة أعمارهم
بين  30و 40سنة ،يشاركون مع مدربهم في دورة ينظمها االتحاد
الوطني للرياضات في الهواء الطلق .ووقع الحادث بالتزامن مع
سوء األح��وال الجوية ،فيما كان الفريق المنطلق صباح الثالثاء
يتسلق قمة «إيغوي دارجنتيير» على ارتفاع  3901متر وصوال ً إلى
أحد المخابئ الجبلية.
وعندما تأخر الفريق عن الوصول كما كان مرتقبا ً مساء الثالثاء،
أبلغ ح��ارس المخبأ الجبلي الشرطة وج��رت عمليات البحث في
ظ��روف جوية سيئة ،في تلك المنطقة الواقعة بين هوت سافوا
الفرنسية وكانتون فالي السويسري ،واستؤنفت عمليات البحث
أمس على األقدام إذ تعذر استخدام المروحيات بسبب سوء األحوال
الجوية ووجدت الجثث على ارتفاع بين  3500و 3700متر ،ولم
يعرف بعد ما إن كانوا قضوا بسبب انهيار ثلجي ،أو بسبب انقطاع
الحبال.

رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة خالل المؤتمر
أوجه االنتصارات اللبنانية التي يقف
وراءه��ا أبطال المؤسسة العسكرية
والمع ّمدة بالدماء الطاهرة والذكية
التي تروي تراب الوطن ليزهر ربيع
الع ّزة والكرامة.
ث��م أل��ق��ى رئ��ي��س اللجنة العليا
المنظ ّمة للبطولة قائد المركز العالي
للرياضة العسكرية العميد الركن
أسد الهاشم كلمة في المناسبة ،أشار
فيها إلى أنه تنفيذا ً لتوجيهات قيادة
الجيش فقد تم اعتماد خطة سنوية
بالتنسيق م��ع المجلس ال��دول��ي
واالتحاد العربي للرياضة العسكرية
الستضافة بطوالت رياضية عسكرية
ف��ي لبنان إذ ي��ق��ام س��ن��وي�ا ً نشاط
رياضي عسكري دولي أو عربي.
وأوض�����ح أن ال��ب��ط��ول��ة ستقام
بإشراف المجلس الدولي للرياضة

عامل

منوع

برعاية قائد الجي�ش العماد جان قهوجي

الأندية المحلية ت�ستكمل ا�ستعداداتها للمو�سم المقبل

ونادي الصفرا مارين.
ي��ت��د ّرب شحود ،المنضم إلى
ن��ادي الصفرا مارين في لبنان،
في ن��ادي فالكنبورغ السويدي
بمعدل خمس مرات في األسبوع
وتصنيفه ال��ث��ان��ي ف��ي السويد
في فئة الـ 13وما دون .واختير
ضمن أفضل  96الع��ب�ا ً م��ن بين
تسعة آالف العب في السويد التي
خ ّرجت األبطال األسطوريين على
غرار بيورن بورغ وستيفان ادبرغ

وماتس فيالندر.
وفي عام  2014أح��رز شحود
لقب أربع دورات في السويد في
فئة الـ 14سنة وما دون .وشارك
شحود في دورات عالمية منها
دورة «أوران���ج ب��ول» األميركية،
ثم اختير من بين األربعة العبين
األوائ������ل ف���ي ف��ئ��ت��ه ف���ي ال��ق��ارة
اآلسيوية ،وساهم في تأهل لبنان
إلى المجموعة اآلسيوية األولى.
ك��م��ا ش����ارك ش��ح��ود ،اب���ن بلدة
غزير الكسروانية ،م��ع الفريق
اللبناني في مسابقة كأس ديفيس
للناشئين في ماليزيا وفي الهند
مع زميليه كريم صليبي وكريم
ناجيا ،ويستعد للمشاركة في
بطولة غرب آسيا في تشرين األول
المقبل في فئة  13سنة وما دون،
ّ
يتلخص ب��أن يصبح
وطموحه
بطالً عالميا ً في اللعبة التي أحبها.
وي��واك��ب كيفن وال��ده ج��ورج في
جميع مشاركاته المحلية والقارية
والدولية ويرافقه كظله لموهبة
يجب رعايتها ال سيما من الدولة
اللبنانية قبل فوات األوان.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6

أفقياً:

عمودياً:

1 .1مضيق بين كورسيكا وسردينية ،عائلة
2 .2مدينة في وسط السودان ،مذنب شهير
3 .3متشابهان ،مرفأ في المغرب ،بسط
4 .4يُتهم ،والية في وسط المكسيك
5 .5تثبيت الشيء على الحائط او ما شابه ،ظلم
6 .6من األلوان (باألجنبية) ،جعل األمر مستمراً ،خبر
7 .7ن ّمقتم ،من جزر سيكالد اليونانية
8 .8للنداء ،نبال ،ابو الشعوب اآلرامية
9 .9دولة عربية ،أنشأنا
1010يصوت الضفدع ،عوض عن ،عملة آسيوية
1111أطلب منه فعل األمر ،تحسني إلى
1212أكبر سلسة جبال في أوروب��ا ،إله الشر في ديانة
زاردشت

1 .1إحدى مجموعات جزر أوقيانيا ،ضمير متصل
2 .2أب ،أمسيات
3 .3مثيل ،إله مصري ،شجر يشبه ثمره حب الزيتون
4 .4ينازع ويمنع عن ،تسلبا
5 .5شدخ ،عتب عليها ،إسم موصول
6 .6إلهة سامية عبدها الفرس واألرمن واليونان ،أدفنه
في التراب
7 .7مدينة مغربية ،زمان طويل
8 .8من األطراف ،نوتة موسيقية ،للتفسير
9 .9مرفأ في الجزائر ،كاتبتم
1010مدينة إسبانية ،حرف جر
1111دولة عربية ،صوت األلم
1212ج��زي��رة إي��ط��ال��ي��ة ص��غ��ي��رة تفصل البندقية عن
االدرياتيك ،دولة أوروبية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،184632759 ،952741863
،698124537 ،367589214
،571396482 ،243857691
،739265148 ،816473925
425918376

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1شلرا الخيمة  ) 2واد مدني،
امية  ) 3لص ،برادو ،ال  ) 4الناي،
تهرمان  ) 5نير ،ف���رارا ،ن��ب ) 6
س��اري ،اه��دوا  ) 7اميل ،تانبا ) 8

راس بناس ،اعني  ) 9وت ،تم،
انتبه  ) 10س��م��ار جبيل ،تاب
 )11هلو ،ارعن ،بل  ) 12يامنان،
بستها.
عموديا:
 ) 1روالن غاروس  ) 2اصلي،

ماتمها  ) 3شد ،نرسيس ،الم ) 4
بمبا ،البترون  ) 5رد ريفر ،نمج )6
انا ،ريتا ،بان  ) 7ايدتا ،اساير ) 8
وهران ،نلعب  ) 9خا ،راهبات ،نس
 ) 10يمام ،داعبت  ) 11ميالنو،
نهابه  ) 12ةة ،نبالي ،بال.

 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).

