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ريا�ضة  /ت�سلية
ات من ال

الريا�ضة اللبنانية بين الغاية والو�سيلة
إبراهيم موسى وزنه

{ أعرب األرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني ألتلتيكو مدريد
عن سعادته بالتعادل اإليجابي الذي حققه أمام جاره ريال مدريد في
ذهاب كأس السوبر اإلسبانية ،وأكد أن مواطنه آنخل دي ماريا هو
الالعب األفضل بين صفوف النادي الملكي .وقال سيميوني عقب انتهاء
المباراة« :لقد لعبنا كما نريد نحن أكثر مما أرادوا هم حتى دُفع الالعب
األفضل بين صفوفهم آنخل دي ماريا الذي استطاع تغيير مجريات
اللعب قليالً إال أننا تحملنا الضغط حتى النهاية بشك ٍل جيد» .وأضاف
سيميوني الذي فاجأت تصريحاته حول دي ماريا الجميع في الفريق
الذي يضم نجوما ً كبارا ً مثل كريستيانو رونالدو وغاريث بايل وآخرين:
«إنه أفضل العب هجومي في الملعب واألكثر قدرة على المراوغة».
{ أكد رئيس االتحاد اإليطالي لكرة القدم كارلو تافيكيو أنه سيشرح
الخطأ الذي ارتكبه والنيات الصحيحة بخصوص تصريحاته العنصرية
في التحقيق الذي قرر االتحاد األوروبي لكرة القدم فتحه معه.
وقال تافيكيو ،الذي اختير رئيسا ً لالتحاد اإليطالي في  11آب الجاري،
أنه يشعر بـ»الهدوء» ويحترم قرارات اليويفا .وبعد انتهاء التحقيقات
سيع ّد تقرير ويسلم للجنة التأديبية لالتحاد األوروبي لكي تتخذ قرارها
بخصوص الموضوع.
وكان رئيس االتحاد اإليطالي قد قال في تصريحه المثير للجدال أثناء
الحملة االنتخابية« :إنكلترا تدرس إذا ما كان الالعبون الذين يصلون
إليها يتمتعون بالمهنية الكاملة للعب هناك ،هنا على العكس ربما يأتي
أوبتي بوبا (اسم مفترض لالعب أفريقي) ،الذي كان يعتاد على أكل
الموز راغبا ً في اللعب أساسيا ً لالتسيو».
يذكر أن تافيكيو اعتذر بعد ذلك عن تصريحاته المثيرة للجدال،
مشيرا ً إلى أنه جرى التعامل مع األمر كما لو كان قد شارك في «اغتيال
جون كينيدي».
{ رفض االتحاد الدولي لكرة القدم أمس االستئناف ال��ذي تقدم
به نادي برشلونة واالتحاد اإلسباني في ما يتعلق بانتقال الالعبين
القاصرين .وبنا ًء على قرار الفيفا ستفرض عقوبة على النادي تتمثل
بحظر على االنتقاالت ،إذ سيمنع من تسجيل أي الع��ب جديد على
المستويين المحلي والدولي لموسمي انتقاالت كاملين متتاليين ،ويبدأ
ذلك من فترة التسجيل المقبلة في كانون الثاني .2015
وجرى تغريم النادي بمبلغ  450ألف فرنك سويسري ومنح فترة 90
يوما ً من أجل تسوية الوضع القانوني للالعبين القاصرين المعنيين
جميعاً.
وفي ما يتعلق باالتحاد اإلسباني للعبة ،جرى تغريمه بمبلغ 500
ألف فرنك سويسري ومنح فترة عام من أجل تسوية الوضع القانوني
الخاص بإطاره التنظيمي والنظام القائم بخصوص االنتقاالت الدولية
لالعبين القاصرين في كرة القدم.
{ يسعى برندان رودج��رز المدير الفني لليفربول اإلنكليزي إلى
تعويض رحيل نجمه األوروغوياني لويس سواريز بأسرع وقت ،إذ
قدمت إدارة الريدز عرضا ً لضم ماريو بالوتيللي مهاجم ميالن اإليطالي.
وأشار التقرير الذي نشرته «ميدياسيت سبورت» اإليطالية ،إلى أن
ليفربول قدم عرضا ً جديا ً قدره  17.6مليون جنيه إسترليني لضم سوبر
ماريو من الميالن خالل األيام المقبلة ،لدعم الخط الهجومي في الريدز.
{ اعترف توماس مولر مهاجم منتخب ألمانيا وفريق بايرن ميونيخ
حامل لقب الدوري وكأس ألمانيا الموسم الماضي ،أنه رفض عرضا ً
مغريا ً لالنتقال إلى نادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي هذا الصيف.
وقال في تصريحات لصحيفة «بيلد» األلمانية« :نعم ،تلقيت عرضا ً
جادا ً من مانشستر يونايتد ،ولكن فكرة الرحيل عن بايرن ميونيخ لم
تكن في حساباتي ،على رغم أن المبلغ المعروض كان مغريا ً ألي العب
كرة قدم» .وأضاف المهاجم الدولي« :المبالغ التي تعرضها األندية غير
األلمانية تكون خيالية ،إال أن بايرن ميونيخ هو النادي الذي تربيت
داخله ،وال توجد لدي نية لتغيير وجهتي المقبلة».
{ يعيش ليونيل ميسي تحديا ً جديدا ً عليه لم يعهده من قبل،
حيث يسعى الالعب األرجنتيني إلى إثبات أنه ما زال أفضل العب في
العالم على رغم اهتزاز مستواه في الموسم الماضي .صحيفة «الموندو
ديبورتيفو» الكتالونية نشرت تقريرا ً تحدثت فيه عن الحالة التي
يعيشها ليونيل ميسي ،وقالت إنه للمرة األولى منذ بدء جائزة أفضل
العب في أوروبا يستبعد من المرشحين الثالثة ،وأن هذه الحالة توضح
للجميع بأن ليونيل ميسي الذي كان يعتبر األفضل في العالم من دون
نقاش ،بات اآلن مطالبا ً بإثبات هذا األمر .وأضافت الصحيفة المقربة من
نادي برشلونة قائلة« :لم تكن مشكلة ليونيل ميسي الموسم الماضي
في األرقام ،فهو سجل العديد من األهداف نسبة إلى الدقائق التي لعبها،
لكن المشكلة كانت بشكل األداء المخالف لما اعتاده الجمهور ،وهو أمر ال
يبدو أن العالم قابل الستيعابه».
{ أصبح المراهق ماكس فيرستابين أصغر سائق فورموال  1في
التاريخ ،وذلك بعد أن أعلن فريق تورو روسو أن فيرستابين البالغ من
العمر  16سنة سوف يكون بديالً من جان إيريك فيرغني.
ينافس الهولندي فيرستابين هذا الموسم في سباقات الفورموال ،3
وفاز سريعا ً بثقة الجميع ليشارك الموسم المقبل بسباق الفورموال ،1
ويلتحق ببرنامج ريد بولز للشباب.
ونقلت صحيفة «غارديان» نقلت عن المراهق المحترف قوله« :عندما
كنت بعمر  7سنوات ،كان التحول إلى الفورموال  1هو هدفي».
مع بدء الموسم المقبل ،سيزيح ماكس فيرستابين السائق اإلسباني
جايمي الجيرسواري عن سجل أصغر سائق في التاريخ ،حيث ظهر عام
 2009للمرة األولى وعمره  19سنة و 125يوماً.

في كسب نعمة التسمية واالختيار.
ـ البعض أوصلتهم الحافلة السياسية ،بمعنى ّ
أدق
أحزابهم وتياراتهم ،وفي هذا السياق ال ب ّد من االتكال على
المؤسسات الدائرة في الفلك السياسي الداعم بغية توفير
الرعاية المادية والمعنوية لتيسير األمور بعد الوصول.
ـ أصحاب السِ ير الرياضية الطيبة ،إن على صعيد
الممارسة أو اإلدارة والتفاعل اإليجابي م��ع الوسط
الرياضي ،وه��ؤالء قلة قليلة ،وأصواتهم خافتة لحظة
احتدام الصراعات.
ـ شراء المواقع بالمال ،وهؤالء على قلّتهم أيضاً ،فهم
يقدّمون غاياتهم الشخصية على كل الغايات ،ودائما ً
يجتهدون لتلميع صورهم وإبرازها بصورة أسطورية،
وبعض هؤالء ال يخفي سعيه للوصول إلى مناصب أعلى
(نائب أو وزير) فيستغل موقعه كمحطة مرحلية.
ـ ال��وص��ول لتفعيل العمل ال��خ��اص ،وخصوصا ً في
مجاالت الدعاية والرعاية واإلع�لان والتسويق ،ودور
هؤالء مشكور فيما لو تحققت النقلة النوعية واستقطبت
الرياضة الجماهير اإلضافية ،ومن سلبيات حضورهم
توسيع الهوة بين األندية داخل اللعبة الواحدة.
المحصلة ،نجد أن الكثيرين يطمحون للوصول إلى
في
ّ
مراكز رياضية متقدّمة ،وعند وصولهم ال يقدّمون شيئا ً
يخدم الرياضة وحركة تطويرها وإنهاضها ،ربما تضيع
البرامج المعلنة عند االنتخابات في متاهات االنقسامات
وتغليب المصالح الشخصية والحزبية والطائفية ،وهكذا
يبقى الثابت في واقعنا الرياضي اعتماد مبدأ «الغاية تبرر
الوسيلة» ،لتكبر قائمة الساعين للوصول إلى سدّة القرار
الرياضي عبر غش فاضح أو سمسرة تافهة أو نفوذ حزبي
وعائلي ومناطقي ،وطالما سيبقى الوضع على ما هو
عليه ...مرحبا ً رياضة.



من يصدّق بأن أحدهم مستعد لدفع المال وتضييع
بموقع ريادي في صميم الحياة الرياضية ،إن
الوقت للفوز
ٍ
في ساحات األندية أو على جبهة االتحادات؟
من هو ذل��ك العاقل ال��ذي يستأنس بتكبّد الخسائر
المادية والمعنوية في بعض األحيان ،بغية تب ّوأ موقع
اتحادي هنا أو إداري هناك؟
بصراحة ،من يقول بأنه يسعى من وراء ذلك إلى خدمة
وطنه عن طريق حماية الناشئة من االن��زالق إلى أتون
الموبقات فهو يضحك على نفسه قبل غيره! ومن يبرر
اندفاعه إلى تلك المواقع من منطلق حبه البقاء في ساحات
كان قد تألق فيها العبا ً أو مدرباً ،فهو يقول نصف الحقيقة.
فيا أهل الرياضة في لبنان ،أيها اإلداريون والالعبون
واإلعالميون والمعنيون ،إليكم خالصة ما استنتجته
ج�� ّراء متابعتي الميدانية لحركة وص��ول كثيرين إلى
مواقعهم اإلداري���ة الرياضية على م��دى سنوات خلت،
وهنا ال ب ّد من بعض التصنيف والتفصيل ولكن من دون
ذكر أسماء ،فالحقيقة الم ّرة والواقع المرير يؤ ّكدان بما
ال لبث فيه أن الطائفية والمذهبية والمناطقية غالبا ً ما
تتحكم في توزيع المناصب والمواقع ،وهذا الجو الذي ال
يشبه الرياضة بشيء هو من ارت��دادات ج ّونا السياسي
المتخم باالنقسامات والمحاصصات ،ما يعني أننا حتى
في مالعبنا نعيش حربا ً لالستيالء على مواقع أو إجراء
باكتساح
تبادالت أو عقد صفقات أو إحالل هدنة أو القيام
ٍ
شامل وفقا ً للظروف والمعطيات.
فماذا نقرأ في توصيفات معظم الذين يقودون االتحادات
الرياضية والجمعيات؟
ـ هناك من أوصلتهم الصدفة ،إذ ناموا غير معنيين
واستفاقوا مسؤولين رياضيين للعبة ما أو أعضاء في
اتحاد ما ،وهنا للعالقات والقدرات الشخصية دورا ً بارزا ً

 صحافي وناقد رياضي

الزغبي من ال�سالم زغرتا �إلى الأن�صار

نادي طرابلس الرياضي
وقع العب السالم زغرتا محمود
الزغبي على كشوفات نادي األنصار
الرياضي في االتحاد اللبناني لكرة
القدم ،لينضم إلى العب االجتماعي
مصطفى الخطيب والساحل السابق
أم��ي��ر ل��ح��اف ف��ي إط����ار ج��م��ل��ة من
االنتقاالت المحلية التي تعمل اإلدارة
على استكمالها تمهيدا ً لعودة الفريق
إلى المنافسة الجدية على األلقاب.
وبعد التوقيع زار الالعب الزغبي
رئيس النادي نبيل ب��در في مكتبه
حيث تمنى له التوفيق في مهمته
الجديدة.
من جهة أخرى ،تعمل إدارة النادي
على أكثر من خط من أجل ضم مزيد
من الالعبين المحليين على أن تعلن
تباعا ً نتائج االتصاالت الجارية مع
أكثر من نادي ليصار من بعدها إلى
إق��ف��ال ب��اب االن��ت��ق��االت واالن��ص��راف

إلى المعسكر اإلع��دادي قبل انطالقة
الدوري اللبناني في  26أيلول المقبل
على أن يخوض الفريق قبل ذلك
مسابقة كأس التحدي.

طرابلس بقوة دفع غانية

التحق ال��ث�لاث��ي ال��غ��ان��ي مايكل
هيليغبي وإري���ك بيكو وإيمانويل
أوف��راي بتدريبات فريق طرابلس،
استعدادا ً للموسم الجديد ،وخاضوا
مع الفريق مباراتين تجريبيتين مع
ال��ري��اض��ة واألدب ومنتخب لبنان
األولمبي.
ويلعب هيليغبي في خط الوسط
( 29سنة) وه��و ك��ان م��ع كوتوكو
الغاني ،وقد سجل هدف الفوز الوحيد
على المنتخب األولمبي أول من أمس.
أم��ا بيكو ( 28سنة) فهو المهاجم
السابق لبتروجت المصري ،وأوفراي

عامل

منوع

بروح ريا�ضية

الجاران اللدودان يتعادالن في ال�سوبر الإ�سبانية

( 23سنة) مدافع تشلسي الغاني.
وس��ي��ش��ارك الثالثي الغاني مع
ط��راب��ل��س ف��ي ك���أس النخبة التي
تنطلق السبت إذ يخوض الفريق
الشمالي مباراة افتتاحية مرتقبة مع
جاره السالم ،في إعادة لنهائي كأس
لبنان الموسم الماضي.
م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة ،ت��ع��ث��رت
المفاوضات بين طرابلس واألنصار
لضم المدافع الفلسطيني إبراهيم
سويدان ،ما أدى إلى دخ��ول اإلخاء
األهلي عاليه القتناص الالعب ،علما ً
أن التمارين األخيرة لألنصار شهدت
مدافعا ً برازيليا ً قيد التجربة ،كما
شارك في التدريبات الالعب حسن
شعيتو «شبريكو» ،والع��ب الصفاء
واالجتماعي السابق محمد قرحاني،
للخضوع الختبارات المدرب الصربي
زوران بيسيتش.

ٍ
بهدف
خطف أتلتيكو مدريد التعادل
لهدف مع جاره اللدود ريال مدريد في
ذهاب كأس السوبر اإلسبانية التي
أقيمت في ملعب سانتياغو برنابيو
معقل النادي الملكي .وسجل هدف
ري��ال م��دري��د الوحيد الع��ب الفريق
الكولومبي جيمس رودري��غ��ي��ز في
الدقيقة  ،81لكن راؤول غارسيا عادل
النتيجة في الدقيقة .88
وكان الشوط األول بشك ٍل عام قليل
الفرص ،لكن األفضلية فيه نسبيا ً
كانت لمصلحة الضيوف أتلتيكو
مدريد على رغم امتالك ريال مدريد
الكرة بشك ٍل أكبر .وكانت أول تسديدة
خطيرة في المباراة للوافد الجديد إلى
أتلتيكو مدريد ماريو ماندزوكيتش
في الدقيقة  14لكن إيكر كاسياس قام
بالتقاطها ،ثم جاءت تسديدة قوية
من زميله س��اول ال��ذي استفاد من
هفوة سيرجيو رام��وس لكن حارس
منتخب إسبانيا كان لها بالمرصاد
أيضاً.
وانتظر ريال مدريد حتى الدقيقة
 41لتهديد مرمى أتلتيكو مدريد بشك ٍل
حقيقي ،فارتقى كريستيانو رونالدو
لعرضية غاريث بايل وضرب الكرة
برأسه لتمر خطيرة بجوار المرمى.
وشهد الشوط األول بشك ٍل عام
اس��ت��ح��واذا ً للميرينغي على الكرة
وص��ل إل��ى  72ف��ي المئة ،لكن هذا
االس��ت��ح��واذ ل��م ينعكس على شكل
خطورة وف��رص كدلي ٍل واض��ح على
نجاح الضيوف بتعطيل مفاتيح
لعب الفريق الملكي خالل الخمسة
وأربعين دقيقة األولى.
وش��ه��د ال��ش��وط ال��ث��ان��ي تبديالً

مفاجئاً ،إذ خرج كريستيانو رونالدو
ودخ��ل ب��دال ً منه جيمس رودريغيز
ليتبين بعد ذلك أنه تبديل اضطراري
لشعور رون��ال��دو ببعض األل��م في
الركبة أث��ن��اء ال��ش��وط األول .وب��دأ
الشوط الثاني بشك ٍل ممتاز لريال
مدريد ،فمر بايل بالكرة إل��ى داخل
منطقة الجزاء بعد دقيقتين وأرسل
كرة صاروخية تصدى لها الحارس
مويا.
واصل ريال مدريد ضغطه ،وظهر
أكثر مباشرة باللعب تجاه مرمى
ضيفه ،لكن اللقاء خال من الفرص
الحقيقية حتى الدقيقة  68عندما
تحصل رودريغيز على ركلة حرة
مباشرة على مشارف منطقة الجزاء،
ليسددها بايل قوية فردها الحارس
م��وي��ا ،وت��ت��ه��ادى ال��ك��رة سانحة
للتسجيل أم��ام توني ك��روس لكنه
سددها مستعجالً فوق المرمى.
وشهدت الدقيقة  78دخول آنخيل

دي ماريا ب��دال ً من لوكا مودريتش،
كسعي من المدرب كارلو أنشيلوتي
لزيادة الضغط الهجومي على فريق
أتلتيكو مدريد ال��ذي ك��ان متراجعا ً
خ�ل�ال ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ب��اح��ث�ا ً عن
نتيجة إيجابية مع انتظار الحسم في
ملعبه في لقاء العودة ،لكن جيمس
رودريغيز كاد أن يفسد عليهم تلك
المخططات عندما سجل هدف التقدم
في الدقيقة  78مستفيدا ً من محاولة
كريم بنزيما ال��م��رت��دة ،لكن راؤول
غارسيا سجل هدف التعادل من ركلة
ركنية في الدقيقة .88
ب��ه��ذه النتيجة ب��ات��ت األفضلية
ألتلتيكو مدريد في حسابات الفوز
باللقب ،حيث يكفيه التعادل السلبي
إيابا ً في ملعبه ليحمل كأس السوبر
اإلس��ب��ان��ي��ة .ي��ذك��ر أن ل��ق��اء ال��ع��ودة
سيقام الجمعة المقبل ،وذل��ك في
ملعب فيسنتي كالديرون معقل نادي
أتلتيكو مدريد.

نابولي و�آر�سنال يتعادالن �أمام بلباو وب�شكتا�ش
سقط فريقا نابولي اإليطالي وآرسنال اإلنكليزي في فخ
التعادل أمام منافسيهما أثلتيك بلباو اإلسباني وبشكتاش
ال��ت��رك��ي ،ف��ي م��ب��ارات��ي ال��ذه��اب لتحديد المتأهل ل��دور
المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأه��در نابولي العديد من الفرص السهلة للفوز على
ضيفه بلباو بملعب س��ان باولو ليتعادال بهدف لمثله،
ليقترب المنافس اإلسباني من دور المجموعات ،حيث يكفيه
التعادل سلبا ً في اإلياب.
تقدم إيكر مونياين نجم بلباو بهدف أول للضيوف ()41
بفضل مجهود الالعب دي ماركوس ال��ذي راوغ واقتحم
المنطقة بسرعته ليمرر كرة أرضية لمونياين الذي سجلها
بسهولة بيمناه على يسار ال��ح��ارس ،لكن األرجنتيني
غونزالو إيغواين منح نابولي التعادل ( .)68وتبادل
إيغواين وخوسيه كايخون إهدار الفرص السهلة إلضافة
هدف ثاني عقب التعادل.
ب��دوره ك��ان آرس��ن��ال قريبا ً أيضا ً من الفوز في ملعب
بشكتاش ،وأهدر العديد من الفرص بينها كرة اصطدمت
بالقائم األيمن عبر البديل تشامبرلين في الثواني األخيرة
من عمر اللقاء ،الذي شهد طرد آرون رامزي قبل عشر دقائق

على اختتامه.
ويحتاج المدفعجية للفوز ب��أي نتيجة للتأهل لدور
المجموعات ،في المقابل سيكفي التعادل ب��أي نتيجة
باستثناء السلبي بشكتاش لتخطي عقبة المنافس اإلنكليزي
في اإلياب.
واقترب باير ليفركوزن من التأهل ل��دور المجموعات
بفوزه خ��ارج قواعده على كوبنهاغن الدنماركي بثالثة
أهداف الثنين ،حيث حول تأخره بهدفين لفوز في مباراة
جاءت أهدافها الخمسة في الشوط األول.
ساهم في فوز الفريق األلماني الالعب المغربي كريم
بيالعرابي صاحب الهدف الثاني ( )31من تسديدة بيمناه.
بينما سجل الهدفين اآلخرين لليفركوزن كل من شتيفان
كيسلينغ ( )5والكوري الجنوبي هيونغ مين سون (.)42
وبالمثل وضع ريد بول سالزبورغ النمساوي قدما ً في
دور المجموعات بالفوز  1-2على ضيفه مالمو السويدي.
وسجل ستيوا بوخارست الروماني هدفا ً متأخرا ً ليفوز
ٍ
بهدف نظيف.
على ضيفه لودوغوريتس رازغراد البلغاري
وسجل الهدف الالعب ألكساندرو شيبسيو ( )88بيمناه
بعدما كان قد أهدر ركلة جزاء (.)33

مارتينو يعلن ت�شكيلته الأولى لمواجهة �ألمانيا
أعلن المدرب الجديد للمنتخب األرجنتيني خيراردو
«تاتا» مارتينو تشكيلته األول��ى منذ أن تسلم المنصب
خلفا ً لسابيال الذي استقال بعد قيادة بالده إلى نهائي
كأس العالم  ،2014وذل��ك لمواجهة ألمانيا ودي �ا ً في 3
أيلول المقبل في دوسلدورف.
وستكون المواجهة بين األرجنتين وألمانيا إع��ادة
لنهائي العرس الكروي العالمي الذي حسمه «المانشافت»
لمصلحته بهدف لماريو غوتزه سجله في الشوط الثاني
اإلضافي ،وسيخوضها مارتينو بتشكيلة لم يطرأ عليها أي
جديد ،ما يؤكد التزامه فلسفة االستمرارية والمحافظة على
ما بناه سلفه سابيال.
وضمت تشكيلة م��درب برشلونة السابق  20العبا ً
شاركوا جميعهم في كأس العالم وعلى رأسهم ليونيل
ميسي وسيرخيو أغ��وي��رو وآنخل دي ماريا وخافيير

ماسكيرانو ،إضافة إلى الحارس سيرخيو روميرو.
وسينضم إل��ى التشكيلة ثالثة العبين آخرين وهم
ماكسي رودريغيز وفرناندو غاغو والحارس أوغوستين
أوريون الذين يلعبون في الدوري المحلي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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12
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1 .1قصر في غرناطة قرب الحمراء ،عائلة
2 .2أحد الوالدين ،أطول أنهر فرنسا ،يأنس
3 .3مدينة إيطالية ،تنشئوا
4 .4الغالم ،مدينة إيطالية
5 .5تع ّود على األمر ،ن ّوبخ
6 .6ربحنا ،عملة عربية
7 .7رب ،أجر ،ضجر
8 .8مدينة تونسية ،عائلة شاعرمصري راحل من شعره
«البكاء بين يدي زرقاء اليمامة»
9 .9حرف نصب ،حرف تعليل ،مدينة لبنانية
1010الطفناه ،احد الوالدين
ّ 1111
يذل ،الشريف
1212جالس على الشراب ،أدافع عن

1 .1دولة من جزر األنتيل الكبرى ،ألبي النداء
2 .2نحيد عن ،سرقناه
3 .3ريقها ،والية أميركية
4 .4دولة عربية ،ضربنا بالرجل
5 .5طلى باأللوان ،مدينة تركية
6 .6ساعدا ،حرف عطف ،أقصد المكان
7 .7متشابهان ،أضأت ،عائلة
8 .8قطع ،يغيّر ،ضمير متصل
9 .9مدينة إيطالية ،نالعب
1010بلدة لبنانية ،للنداء
1111العنب األسود ،الصارخ
1212ص ّرا ،فتل الحبل ،سشهر ميالدي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،784291635 ،312675498
،423816957 ،956483712
،178539246 ،569724381
،697148523 ،241357869
835962174

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1بحر الزقاق ،اد  ) 2رمان،
املدان  ) 3ياسرهم ،برهان ) 4
دن ،تربحا  ) 5جال ،سيل ،االم ) 6
التابوت ،لن  ) 7وفرنا ،اجاريا ) 8

ري ،دلب ،دب  ) 9ترون ،اصنعهما
 ) 10واد مدني ،اوس  ) 11ان،
رانت ،الكم  ) 12هابيل ،مالي.
عموديا:
 ) 1ب��ري��دج��ب��ورت ،اه ) 2
حمانا ،فيرونا  ) 3رأس ،الر ،وا

 ) 4انرت ،لندندري  ) 5هرستال،
"
م��ال  ) 6زام��ب��ي��ا ،ب��ادن  ) 7قم،
حلبا ،صنتم  ) 8البا ،وجدني ) 9
قدر ،اتابع ،ال  ) 10اهمل ،هالي
 ) 11انا ،اليرموك  ) 12ندمنا،
اسمع.

 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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Lucy
فيلم تشويق بطولة سكارلت
ج��ون��س��ون م���ن اخ�����راج ل��وك
بيسون .مدة العرض  89دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،ديونز).

8
4

2

Guardians of the
Galaxy
فيلم تشويق بطولة كريس
ب��رات من اخ��راج جايمس غان.
م����دة ال���ع���رض  121دق��ي��ق��ة.
( ،ABCكونكورد ،ابراج ،سيتي
كومبلكس ،سينما سيتي).
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Pudsey the Dog
فيلم كوميدي بطولة دايفد
وليامز م��ن اخ���راج نيك م��وور.
مدة العرض  87دقيقة( .سينما
سيتي ،فوكس ،كونكورد،ABC ،
الس ساليناس ،سينمال).

The Expendables 3
ف���ي���ل���م ت���ش���وي���ق ب��ط��ول��ة
سيلفاستر ستالون من اخراج
باتريك هوغس .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).

