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ات من ال

{ في الوضع الحالي ،ستعقد كأس العالم لألندية كما كان مقررا ً
في المغرب في الفترة الممتدة بين  10و 20كانون األول  ،2014بعد
أن كانت هناك شائعات تشير قبل أيام إلى إمكان تغيير البلد المضيف
بسبب تفشي وباء إيبوال في أفريقيا.
لتوضيح األم���ور ،ص��رح  FIFAف��ي بيان صحافي« :إن صحة
الالعبين والمسؤولين والمشجعين هي أولوية قصوى في أي بطولة من
بطوالت الـ .FIFAوبحسب منظمة الصحة العالمية ،ال توجد أي حالة
إيبوال مبلغ عنها في المغرب .لهذا ليست هناك حاجة لمناقشة إمكان
تغيير البلد المضيف .إذا تغير الوضع ،سنكون على اتصال مع األندية
المشاركة».
وأضاف البيان نفسه« :قبل شهرين من بداية المسابقة ،سيرسل
 FIFAتقريرا ً لجميع األندية المشاركة يحتوي على معلومات طبية
متعلقة بالبطولة .وهذا إجراء عادي يجرى تنفيذه في جميع مسابقات
.»FIFA
في الوقت الراهن ،هناك خمسة فرق متأهلة إلى كأس العالم لألندية
 :FIFAالمغرب التطواني بطالً للمغرب ،ريال مدريد بطل أوروبا
( ،)UEFAونادي أوكالند سيتي بطل أوقيانوسيا ( ،)OFCوسان
لورينزو بطل أميركا الجنوبية ( ،)CONMEBOLوكروز أزول بطل
(.)CONCACAF
بقي مقعدان يخصان بطل أفريقيا الذي سيتم الحسم فيه في  2تشرين
الثاني ،وبطل آسيا الذي سيتم تحديده في  1تشرين الثاني.

وتولى مهمة تدريب فريق الجامعة اللبنانية -األميركية
(بيروت) للسيدات ،واختير لخوض مباراة «كل النجوم»
في آسيا عام .1999
كما شارك الحاج مع فريق الحكمة في بطولة العالم
لألندية (الماكدونالدز) التي ج��رت في مدينة ميالنو
اإليطالية ،في تشرين األول عام  .1999وانتخب عضوا ً في
اللجنة اإلدارية التحاد كرة السلة لمدة سنتين.

اال�ستعدادات المحلية للمو�سم الكروي الجديد

{ بعد أن ثبتت المحكمة الرياضية منع التعاقدات على نادي
أمس الحاجة إلنهاء التعاقد مع
برشلونة أصبح النادي الكتالوني في ّ
أهدافه العالقة ،والتي حددتها الصحافة بكوكي ورويس وكوادرادو.
وأكدت صحيفة «الموندو» بأن السعي الكتالوني سيتكثف للحصول
على الالعبين الثالثة قبل نهاية هذه الفترة ،ومن أجل ضمان ذلك
سيعمد مسؤولو النادي على تقديم عرض يتضمن إعارتهم لكوكي
ورويس لفرقهم لهذا الموسم على األقل ،في حين سيكثفون جهودهم
للحصول على كوادرادو المطلوب أكثر من غيره هذا الموسم من المدرب
لويس إنريكه.

�سويدان ر�سمي ًا مع الأن�صار اللبناني

ع��زز فريق األنصار صفوفه بمهاجم فريق طرابلس
الفلسطيني إبراهيم سويدان وال��ذي وق��ع رسميا ً على
كشوفات النادي أمس.
وسويدان هو المهاجم الثاني ال��ذي ينضم لصفوف
«األخضر» بعد محمود الزعبي الذي وقع أول من أمس آتيا ً
من السالم زغرتا ،فيما ينتظر النادي إتمام إجراءات ضم
عماد غدار ،الكتمال الهجوم المحلي لفريق المدرب الصربي
زوران بيسيتش.
وكان األنصار ضم أيضا ً مدافع شباب الساحل عماد
الميري وزميله العب الوسط أمير الحاف.
وتعاقد مع البرازيلي ماتوس ،كما مدد عقد النيجيري
برنس .ويسعى الفريق إلى ضم العب أجنبي ثالث بعد
صرف النظر عن التعاقد مع المهاجم الكاميروني إيينغا.
وسيخوض س��وي��دان م��ع األن��ص��ار منافسات كأس
التحدي التي يفتتحها «األخضر» األربعاء المقبل بمواجهة
التضامن صور حامل اللقب.

{ أكد المدير العام لنادي يوفنتوس اإليطالي جوزيبي ماروتا أنه لم
يتلق أي عروض من أجل الالعب أرتورو فيدال وأن ليس لديه أي نية
لبيع العب خط الوسط التشيلي في هذا الصيف .وجدد الالعب الدولي
عقده مع يوفنتوس في كانون األول الماضي حتى صيف  ،2017لكنه
ارتبط باالنتقال إلى أندية أوروبية عديدة مثل مانشستر يونايتد
وبايرن ميونيخ.
واع��ت��رف م��اروت��ا أن ف��ي��دال سعيد تماما ً ف��ي تورينو .واستبعد
أيضا ً رحيل بول بوغبا والمدافع جورجيو كيليني وح��ارس المرمى
جيانلويجي بوفون ،مؤكدا ً أن النادي اقترب من وضع التفاصيل األخيرة
على عقودهم الجديدة مع البيانكونيري.
وردا ً على سؤال حول إمكان التعاقد مع مهاجم نادي موناكو الفرنسي
راداميل فالكاو ،أضاف« :إذا كانت هناك فرصة للحصول على خدماته
فسوف نتعاقد معه ،دعونا نرى ما سيحدث في األيام المقبلة».

العهد يتعادل مع منتخب لبنان األولمبي

اختتم فريق العهد مبارياته االستعدادية للموسم الجديد
بتعادل مع منتخب لبنان األولمبي  3 – 3في المباراة التي
جمعت الفريقين على ملعب األول في بيروت.
واختبر العهد في اللقاء ثالثة العبين أج��ان��ب ،هما
المصريان إبراهيم سعيد ومحمد صاروخ ،ويلعبان في
وسط الملعب والعب هولندي ،إضافة إلى أربعة العبين
محليين.
وقال مدرب العهد محمود حمود إن «جميع الالعبين
الذين اختبرهم في اللقاء لن يجري ضمهم إلى فريقه
الذي خاض آخر مبارياته االستعدادية قبل انطالق كأس
النخبة ،إذ سيخوض أولى مبارياته الثالثاء المقبل مع
فريق السالم زغرتا».
وسجل للعهد حسن شعيتو (موني) وخليل خميس

وطارق العلي ،الذي أكد حمود بقاءه مع الفريق في الموسم
المقبل خالفا ً لإلشاعات ،وللمنتخب األولمبي العب العهد
مهدي فحص ( )2وشادي حرب.
وعلى هامش المباراة ،كشف مدير منتخب لبنان فؤاد
بهلوان لموقع «ك��ووورة» أن االتحاد اللبناني لم يتلق
تأكيدا ً بخصوص المباراة الودية مع األولمبي البرازيلي
المقرر إقامتها في الدوحة في  9أيلول المقبل .وقال بهلوان
إنه في حال لم يتأكد األمر فإن المنتخب اللبناني لن يغادر
إلى الدوحة إذ من غير المقرر أن يعسكر هناك.
وأشار بهلوان إلى أن العبي األولمبي سيمنحون راحة
لمدة  10أيام إلتاحة المجال أمامهم لاللتحاق بفرقهم في
مسابقتي كأس النخبة وكأس التحدي التنشيطيتين.

{ ذكرت تقارير صحافية إيطالية أن المهاجم ماريو بالوتيلي قام
بتوديع زمالئه وإف��راغ خزانته في الميالن قبل استكمال انتقاله إلى
ليفربول .وأكدت هيئة اإلذاعة البريطانية في فترة ما بعد ظهر أمس أن
المفاوضات انتهت بنجاح بين نادي ليفربول وميالن للحصول على
ماريو بالوتيلي ( 24سنة).
وتقدر صفقة انتقال ماريو بالوتيلي إلى ليفربول بنحو ( )20مليون
يورو ،فيما سيوقع بعد إجراء الفحوص الطبية على عقد مدته خمس
سنوات وراتب  6ماليين يورو.
وقال بالوتيلي قبل تدريبات الصباح أن هذا اليوم هو األخير له في
ميالن ،فيما قام في نهاية المران بإفراغ خزانته في غرفة خلع المالبس
قبل أن يودع جميع زمالئه .وشهد إعالن ماريو بالوتيلي رحيله عن
صفوف ميالن تجمع العشرات من المشجعين الذي أرادوا توديع سوبر
ماريو ،إذ أكد لهم بأنه سيغادر قريبا ً جدا ً الدوري اإليطالي.

بعثة «بنك بيروت» �إلى ال�صين
لتمثيل لبنان في «�صاالت �آ�سيا»
غادرت بعثة نادي «بنك بيروت»
بطل لبنان وح��ام��ل ك��أس السوبر
لكرة الصاالت إلى مدينة شانغدو
الصينية ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي بطولة
األن��دي��ة اآلسيوية الخامسة التي
ستقام بين  25و 30آب الجاري.
وض��م��ت البعثة :ف���ادي باسيل
(رئ��ي��س�اً) ،ج��اد دعيبس وجيلبير
دي��اب (إداري��ي��ن) ،الصربي ديجان

عامل

عين وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب
حناوي العضو السابق في اتحاد ك��رة السلة والقائد
السابق لمنتخب لبنان للرجال في اللعبة ياسر الحاج
مستشارا ً له للشؤون الرياضية.
وفي السيرة الذاتية للحاج ،المولود عام  ،1970برع
في كرة السلة وب��ات أحد أب��رز الالعبين الذين م��روا في
تاريخ اللعبة في لبنان .بدأ مسيرته في النادي الرياضي
(بيروت) ،ثم انتقل إلى ن��ادي الكهرباء (زوق مكايل)،
فالرياضي مجدداً ،وأنهى مسيرته مع نادي الشانفيل
(ديك المحدي) في مسيرة زاخرة دامت  18سنة بين عامي
 1987و.2005
ولعب الحاج في صفوف منتخب لبنان لمدة  17سنة
وتحديدا ً بين عامي  1988و ،2005وكان قائدا ً لمنتخب
لبنان في بطولة األم��م اآلسيوية التي جرت في مدينة
شانغهاي الصينية ع��ام  ،2001إذ احتل لبنان مركز
الوصيف في عهد رئيس اتحاد كرة السلة آنذاك جان همام
وتأهل إلى بطولة العالم للمرة األولى.
كما تسلم شارة القائد في بطولة العالم في إنديانابوليس
(الواليات المتحدة األميركية) عام .2002
وش��ارك الحاج في دورات ع��دة مع الفريق اللبناني
للجامعات خاصة المشاركة في بطولة العالم الجامعية
عام  1993في الواليات المتحدة األميركية وفي بطولة
العالم العسكرية التي ج��رت في بيروت ع��ام ،2000

منوع

حناوي يع ّين يا�سر الحاج م�ست�شاره لل�ش�ؤون الريا�ضية

�أتلتيكو لال�ستفادة من التعادل في البرنابيو

دييدوفيتش (م��درب�اً) ،جوزيف بو
يونس (معالجا ً فيزيائياً) ،حسن
ح��م��ود (ق���ائ���دا ً ل��ل��ف��ري��ق) ،جوني
كوتاني ،محمد إسكندراني ،ياسر
س��ل��م��ان ،أح��م��د خ��ي��ر ال��دي��ن ،علي
ال��ح��م��ص��ي ،ط��ون��ي ض��وم��ط ،علي
طنيش ،حسين همداني ،غدي أبي
عقل ،مهدي قبيسي ،محمد زريق،
ال��ب��رازي��ل��ي رودول���ف���و دا كوستا،

{ كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية عن األمنية األخيرة لمدرب
برشلونة الراحل تيتو فيالنوفا قبل أن يفارق الحياة بفعل مرض
السرطان خالل الموسم الماضي.
وتمنى المدرب الراحل من إدارة برشلونة وتحديدا ً ساندرو روسيل
الرئيس السابق أن يبقي على مساعديه خوردي رورا وخورخي ألتيميرا
واللذين رافقاه طوال فترة عمله في برشلونة سواء في الالماسيا أو مع
الفريق األول ،والمسألة ليست من منطلق الصداقة فحسب بل لمحبته
لبرشلونة ومعرفته بما يمكن أن يقدمه هذا الثنائي س��واء للفئات
العمرية أو للفريق األول.
األمور كانت تسير بسالسة حتى قرر الرئيس الرحيل على خلفية
قصة نيمار لكن ساندرو مررها لجوزيب بارتوميو الذي تمسك بالثنائي
على رغم الكثير من التغييرات واإلقاالت التي حصلت في قطاع الشباب
بخاصة نتيجة قضية نيمار والعقوبات التي فرضت على برشلونة
بسبب التعاقد مع العب صغير بشك ٍل مخالف.

الصربي فالدان فيسيتش.
وأوقعت القرعة الفريق اللبناني
في المجموعة الثانية إل��ى جانب
شونبوري بلو واي��ف التايالندي
حامل اللقب ،ودابيري تبريز بطل
إي���ران ،والقادسية بطل الكويت.
وس��ي��خ��وض ب��ط��ل ل��ب��ن��ان أول���ى
مبارياته االثنين المقبل ضد نظيره
اإليراني.

يتكرر مشهد مواجهة قطبي العاصمة مدريد ريال حامل
لقب الكأس ومضيفه أتلتيكو بطل الدوري اليوم على ملعب
«فيسنتي كالديرون» في إياب كأس السوبر اإلسبانية لكرة
القدم.
فبعد ثالثة أيام على انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1-1
على ملعب سانتياغو برنابيو أرض النادي الملكي ،تتجدد
ٍ
بهدف
المواجهة على أرض «كولتشونيروس» الذين عادلوا
لراؤول غارسيا ( )88بعد سبع دقائق على افتتاح الكولومبي
خاميس رودريغيز التسجيل لرجال المدرب اإليطالي كارلو
أنشيلوتي.
لكن الميرينغي الباحث عن لقبه العاشر في المسابقة آخرها
في ( 2012مقابل  11لبرشلونة حامل الرقم القياسي) ،خسر
هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل العب في العالم
بعد إصابته ذهابا ً في ساقه اليسرى ،في المواجهة االفتتاحية
للموسم الذي ينطلق فعليا ً يوم غد السبت في المرحلة األولى
من ال��دوري الذي أحرز لقبه أتلتيكو كاسرا ً احتكار الثنائي
برشلونة ـ ريال مدريد في السنوات العشر األخيرة ،علما ً بأن
الفريق األحمر واألبيض يبحث عن لقبه الثاني في السوبر بعد
األول في .1985
وكانت المباراة الرسمية األولى ألتلتيكو والثانية لريال
الذي كشف أنه آت للمنافسة على كل األلقاب هذا الموسم بعد
الضجة القوية التي أحدثتها في سوق االنتقاالت ،والفوز على
مواطنه إشبيلية في الكأس السوبر األوروبية بهدفين لنجمه
رونالدو.
وتعاقد النادي األبيض مع العبين من ط��راز ع��ا ٍل كلفوا
خزينة النادي نحو  100مليون يورو ،بدءا ً برودريغيز الذي
تألق بشك ٍل الفت في كأس العالم وتوج هدافا ً لها بستة أهداف،
وصانع األلعاب األلماني توني ك��روس المتألق راهنا ً بعد
أن كان من أفضل الالعبين في المونديال ،وحارس منتخب
كوستاريكا الرائع كيلور نافاس.

أما أتلتيكو مدريد الذي قدم موسما ً رائعا ً على الصعيدين
المحلي واألوروب���ي ،فتخلى عن هدافه اإلسباني من أصل
برازيلي دييغو كوستا إلى تشيلسي اإلنكليزي ،وعن الظهير
البرازيلي فيليبي لويز ،وانتهت إع��ارة الحارس البلجيكي
العمالق تيبو كورتوا الذي ساهم بشك ٍل كبير في إحراز لقب
الليغا والوصول إلى النهائي األوروب��ي ،فعاد إلى تشيلسي
بعد  3مواسم لعبها في صفوفه على سبيل اإلعارة.
وع���زز أتلتيكو ص��ف��وف��ه بالمهاجم ال��ك��روات��ي م��اري��و
ماندزوكيتش من بايرن ميونيخ األلماني ،فضالً عن المهاجم
الفرنسي أنطوان غريزمان من ري��ال سوسييداد والدولي
المكسيكي راوول خيمينيز.
وتأتي المباراة بعد  3أشهر تقريبا ً على القمة الشهيرة التي
جمعت الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة.
وكان أتلتيكو مدريد يخوض النهائي األوروب��ي بمعنويات
تتويجه بطالً للدوري اإلسباني إثر تعادله مع برشلونة في
عقر داره كامب نو  1-1في الجولة األخيرة الحاسمة.
وفصلت فريق المدرب األرجنتيني دييغو سيميوني عن
لقب دوري أبطال أوروبا ثوانٍ معدودة ،حيث سجل المدافع
األوروغوياني دييغو غودين هدف التقدم لفريقه في الشوط
األول ،لكن المدافع سيرخيو راموس خطف هدف التعادل في
الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع فارضا ً شوطين إضافيين.
وانهارت معنويات العبي أتلتيكو بعد هدف راموس ،فتلقت
شباكه ثالثة أه��داف ليتبخر الحلم ويكتفي فريقهم بإنجاز
اللقب المحلي.
وعلق أنشيلوتي على مباراة الذهاب« :أعتقد أن الفريق لعب
جيداً ،لكن ليس بإيقاع رائع في الشوط األول» .أما سيميوني
الذي عبر عن رضاه عن أداء ماندزوكيتش وغريزمان فيريد
االستفادة من الهدف الذي سجله خارج ملعبه ،على غرار ما
فعل برشلونة العام الماضي عندما أحرز اللقب بتعادله 1-1
في مدريد وتعادله سلبا ً في برشلونة.

�صراع تقليدي على اللقب في البوند�سليغا
تنطلق النسخة الثانية والخمسون
م��ن ال����دوري األل��م��ان��ي ال��ي��وم وس��ط
منافسة تقليدية على اللقب بين بايرن
ميونيخ حامل اللقب الموسم الماضي
وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند،
في حين من المستبعد أن يحقق باير
ليفركوزن وشالكه المفاجأة وإزاح��ة
أحد المرشحين.
وك��ان الفريق البافاري ت��وج بطالً
ل��ل��دوري ال��م��وس��م ال��م��اض��ي ف��ي زمن
قياسي إذ حسم اللقب لمصلحته في
المرحلة السابعة والعشرين أي قبل
انتهاء الموسم بسبع جوالت أواخر آذار
الماضي ،قبل أن يضيف لقب مسابقة
الكأس أيضاً ،لكنه ودّع دوري أبطال
أوروب��ا في نصف النهائي أم��ام ريال
مدريد بخسارة ثقيلة على ملعبه .4-0
وال تبدو األمور وردية بالنسبة إلى
الفريق البافاري أقله في مطلع الموسم
الحالي حيث يعاني من إصابات عدة
تطاول تحديدا ً خط الدفاع ،خصوصا ً
بعد إصابة اإلسباني خافي مارتينيز
في الرباط الصليبي للركبة ما سيبعده
 6أش��ه��ر ع��ل��ى األق���ل ع��ن ال��م�لاع��ب،
باإلضافة إلى إصابة غامضة لباستيان
شفاينشتايغر ف��ي ركبته ستبعده
أسابيع عدة ،في حين يغيب المدافع
ج��ي��روم بواتينغ لإليقاف .ويستمر
غياب العب الوسط اإلسباني تياغو
إلكانتارا ،ويحوم الشك حول مشاركة
الفرنسي فرانك ريبيري والظهير األيمن
البرازيلي رافينيا.
ويعمل بايرن ميونيخ حاليا ً على
إجراء تعاقد مع مدافع أو العب وسط
مدافع قد يكون أح��د اثنين المغربي
مهدي بن عطية من روما اإليطالي أو
سامي خضيرة من ريال مدريد .ويضم
بايرن ميونيخ  6العبين من المنتخب
األلماني الذي توج بطالً لكأس العالم
 2014في البرازيل ،وهؤالء عادوا إلى
التمارين قبل فترة قصيرة وبالتالي
ل��ي��س��وا ف��ي ذروة لياقتهم البدنية
وأب��رزه��م القائد فيليب الم وتوماس
مولر والحارس مانويل نوير.
واعتبر توماس مولر الذي سجل 5
أهداف في نهائيات كأس العالم رافعا ً

رص��ي��ده إل��ى  10أه���داف ،ب��أن فريقه
قادر على احتواء السلبيات وقال في
هذا الصدد« :اعتدنا على استعدادات
مشابهة ف��ي ال��س��اب��ق .يملك بايرن
ميونيخ العديد من الالعبين الدوليين،
لكن أيضا ً العديد من الالعبين القادرين
على سد الفراغ عند الضرورة» .وأحد
ه��ؤالء ال شك هو المهاجم البولندي
الجديد روبرت ليفاندوفسكي اآلتي من
دورتموند وال��ذي احتفل بعيد ميالده
الـ 26أم��س الخميس .وأدى مجيء
ليفاندوفسكي من دون مقابل مادي
كونه كان في نهاية عقده مع دورتموند،
إل��ى رحيل المهاجم الكرواتي ماريو
ماندزوكيتش إلى أتلتيكو مدريد.
بدوره لن يلعب فولفسبورغ اليوم
مكتمل الصفوف ضد بايرن ميونيخ
ألن الع��ب وسطه المهاجم الكرواتي
إيفان بيريسيتش أصيب بخلع في
كتفه ،كما يحوم الشك حول مشاركة
ح��ارس��ه السويسري ال��دول��ي دييغو
بيناليو ،واألم���ر ينطبق على العب
الوسط البرازيلي لويز غوستافو الذي
ش��ارك في صفوف منتخب ب�لاده في
كأس العالم.
وقال مدير فولفسبورغ ديتر هيكينغ:
«سندخل المباراة من دون أي عقدة
نقص وسنحاول استغالل أي نقطة
ضعف في صفوف الفريق المنافس.
يتعين علينا أن نكون في يوم ممتاز
لكي نسبب له المشاكل».
وي��أم��ل دورت��م��ون��د أن يستمر في

مواصلة عروضه الجيدة في اآلون��ة
األخيرة عندما يستضيف على ملعبه
إيدونا ب��ارك ،باير ليفركوزن .وحقق
دورتموند ف��وزا ً معنويا ً على بايرن
ميونيخ في الكأس السوبر  ،0-2كما
تغلب على ش��ت��وت��غ��ارت كيكرز من
الدرجة الثالثة  1-4في كأس ألمانيا
منتصف األسبوع الحالي.
ويعول دورتموند بقيادة المح ّنك
يورغن كلوب ال��ذي سيصبح المدرب
األكثر تعميرا ً على رأس الجهاز الفني
ل��ن��ادي��ه ( 6س��ن��وات) على المهاجم
األرميني هنريك مخيتاريان واإليطالي
تشيرو إيموبيلي المنتقل إليه حديثاً،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى الكولومبي أدري���ان
رام��وس .وع��اد المهاجم اآلخ��ر ماركو
ريوس إلى صفوف الفريق أخيرا ً بعد
إصابة في كاحله أبعدته عن كأس
العالم.
وك���ان ليفركوزن ح��ل ف��ي المركز
ال��راب��ع الموسم الماضي وه��و خطا
خطوة كبيرة نحو المشاركة في دوري
أبطال أوروبا ،بعد فوزه خارج ملعبه
على كوبنهاغن الدنماركي  2-3في
ذهاب ملحق الدور التمهيدي.
ف��ي ال��م��ب��اري��ات األخ�����رى ،يلتقي
هوفنهايم مع أوغسبورغ ،وهانوفر مع
شالكه ،وهرتا برلين مع فيردر بريمن،
وإنتراخت فرانكفورت مع فرايبورغ،
وكولن مع هامبورغ ،وبادربورن مع
ماينتس ،وبوروسيا مونشنغالدباخ
مع شتوتغارت.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1أديب ومناضل فلسطيني راحل
2 .2مدينة فرنسية ،إستمرت ،للندبة
3 .3مقاتل ،ترانيم
4 .4محسن ،أقرضت المال ،على دراية بكل األمور
5 .5عاصمة جمهورية أرمينيا ،مرفأ في البرازيل
6 .6شهر ميالدي ،بسطا ،عائلة مؤرخ لبناني مشهور
7 .7صاح التيس ،حرف نصب
8 .8ملك آشور أعاد بناء بابل ،إحصل (باألمر)
9 .9يسحقا ويفتا ،بلدة لبنانية
1010أحسنا وم ّنا ،نقيض مدحت ،عاصمة البيرو
1111يزوال عن المكان ،شاهدت
1212من مؤلفات األديب المذكور في  1أفقي

1 .1دولة أفريقية ،دولة عربية
2 .2ملك آشور عرف بقساوته ،سبيل
3 .3جمهورية على البحر االسود ،أنساب
4 .4مكان متسع للماء ،دولة أوروبية ،طليق
5 .5باشر ،يابسة ،إختبر الطعام
6 .6مثيل ،يشي ،أمل
7 .7ساحر ،من الدويبات ،تحنّ وتعطف
8 .8طلبت منا فعل األمر ،للندبة ،ص ّوت من األلم
9 .9برز ،رأس أصابعي
1010تختبر ،متشابهان
1111مصائب ،أجبرنا على النوم
1212من مؤلفات األديب المذكور في  1أفقي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،583947162 ،247618539
،964271853 ،196325478
،728536914 ،351489627
،415792386 ،879163245
632854791

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1جنة العريف ،ال  ) 2ام،
لوار ،يألف  ) 3ميالنو ،تربوا ) 4
العر ،نابولي  ) 5ادمان ،نأنب ) 6
كسبنا ،ريال  ) 7اله ،راتب ،سام

 )8باردو ،دنقل  ) 9ان ،كي ،المينا
 ) 10جاملناه ،اب  ) 11يهين،
النزيه  ) 12نادم ،احامي.
عموديا:
 ) 1جامايكا ،اجيب  ) 2نميل،
سلبناه  ) 3ل��ع��اب��ه��ا ،م��ي��ن ) 4

االردن ،ركلنا  ) 5ل��ون ،ماردين
 ) 6عاونا ،او ،اام  ) 7رر ،انرت،
"
اه����ل  ) 8ت����ب ،ي���ب���دل ،ن���ا ) 9
فيرونا ،نمازح  ) 10ابل السقي،
يا  ) 11الوين ،الناهم  ) 12لفا،
برم ،اب.

 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

6

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).
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).
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).
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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).

