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النبي �شيت ي�ستهل �صعوده �إلى الدرجة الأولى بفوز على الإخاء

ال�صفاء يتغلب على النجمة بافتتاح ك�أ�س النخبة
قدم فريق الصفاء انطباعا ً طيبا ً عن مستواه
هذا الموسم ،بفوزه على النجمة بطل الدوري
 ، 0– 2في المباراة التي جمعت الفريقين على
ملعب ب��رج حمود في افتتاح ك��أس النحبة
اللبنانية ،وهي الدورة التنشيطية التي تسبق
انطالق الدوري ،إلتاحة الفرصة للفرق الختبار
العبيها الجدد من أجانب ومحليين وتجربتهم
قبل التوقيع على كشوفها.
وفيما ج��رب النجمة الليبي الجديد نادر
الترهوني والمغربي محمد بركات في مركز
العب الوسط المدافع ،أشرك الصفاء السوري
طه دياب ومواطنه عبد الرحمن عكاري فضالً
عن الكونغولي بابي باسوبيال.
جاء الشوط األول متكافئاً ،وتحسن أداء
الصفاء في الشوط الثاني وحقق نقاط الثالث
األول��ى في النخبة متصدرا ً المجموعة قبل
لقائه الراسينغ.
راض على أداء
وخرج جمهور النجمة غير
ٍ
فريقه ال��ذي كان بأمس الحاجة إلى مهاجم
صريح في غياب السينا سورو الذي لم يشركه
المدرب بوكير في المباراة.
افتتح روني عازار ( )34التسجيل لفريقه
الصفاء بكرة إلى بطن العارضة ارت��دت إلى
الشباك منفرداً ،بعدما تركه مدافعو النجمة
مع الكرة وفي اعتقادهم أنه سيوقف اللعب
إلصابة زميله إبراهيم بحسون الواقع على
األرض .واحتج العبو النجمة لدى الحكم علي
سلوم إنما من دون طائل  – 1صفر.
وعزز نور منصور تقدم الصفاء ( )75بكرة
إلى يسار الحارس من ضربة جزاء «بنالتي»

تسبب بها الليبي ن��ادر النزهوني بإعاقته
إبراهيم بحسون  – 2صفر.
وفي مباراة ثانية ،تعادل السالم زغرتا بطل
الكأس مع طرابلس  ،1 – 1في مباراة جرب
فيها السالم الهولندي أوالندو ديمتري دانيال
واإليفواري جان باتريك ميليس المنتقل إليه
من التضامن صور والمصري إبراهيم سعيد.
وجرب طرابلس ثالثة العبين جدد من غينيا
هم إيمانويل ومايكل وإيريك بيكو.
سيطر ال��س�لام على ال��ش��وط األول أم��ام
الطرابلسيين الذين اعتمدوا الهجمات المرتدة
السريعة ،ونجحوا في التقدم عبر سعد يوسف
( ،)25وعادل لطرابلس عمر عويضة ( )60من
ركلة جزاء .1 – 1

ريمي ( )28التسجيل لشباب الساحل بكرة
رأسية إلى قلب المرمى ،مستثمرا ً تماسية من
جاد نور الدين عبر رأسية خلفية من مصطفى
شاهين .وبعد دقيقة أدرك حسين بيطار
التعادل للتضامن ص��ور بكرة رأسية إلى
الزاوية األرضية اليمنى إثر عرضية من نصار
نصار من الميسرة (.)1 – 1
ف��ي الدقيقة  ،39وض��ع بيطار فريقه
التضامن صور في المقدمة بقذيفة من على
مشارف المنطقة إلى المقص األيسر إثر هجمة
سريعة منظمة بقيادة نصار نصار ،مسجالً
اإلصابة الثانية له ولفريقه (.)1 – 2
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب
بدل الضائع ( )90+3أدرك البديل الفلسطيني
وسيم عبد الهادي التعادل لشباب الساحل
بكرة إل��ى المقص األي��س��ر م��ن ضربة ج��زاء
احتسبها الحكم المساعد عدنان عبد الله
للمس المدافع الصوري زادي سيرج ديدييه
الكرة بيده إثر رمية تماس لجاد نور الدين
(.)2 - 2

السوري صالح يهدي النبي
شيت الفوز

أهدى الوافد الجديد السوري خالد الصالح
فريق «النبي شيت» ف��وزا ً ثمينا ً على اإلخاء
ٍ
بهدف نظيف في أولى مباريات الفريق
األهلي
البقاعي الرسمية بعد تأهله إل��ى الدرجة
األولى ،وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين
أم��س على ملعب الصفاء ضمن المجموعة
الثانية من كأس التحدي.
وجاء هدف المباراة ،في الدقيقة  86عبر
الصالح ،من ضربة ح��رة مباشرة ،خدعت
حائط الصد.
ف��ي المجموعة األول����ى ،انتهت م��ب��اراة
ال��ت��ض��ام��ن ص���ور ح��ام��ل ال��ل��ق��ب م��ع شباب
الساحل بالتعادل  .2 – 2وافتتح كريست

عزيزي :مصير األجانب
سيتحدّد بعد كأس النخبة

أك��د أمين س��ر ن��ادي ال��س�لام بطل كأس
لبنان شربل ع��زي��زي أن مصير الالعبين
األج��ان��ب الثالثة المصري إبراهيم سعيد
والهولندي أورالن���دو ديمتري واإلي��ف��واري
جان باتريك ميليس ،سيتحدد بعد منافسات
كأس النخبة الحالية ،في ضوء قرار الجهاز
ال��ف��ن��ي ل��ل��ف��ري��ق ،وال����ذي ي��ق��وده ال��م��درب

{ أعلن اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،المدير الفني لريال مدريد اإلسباني
أمس رحيل األرجنتيني آنخل دي ماريا عن صفوف الميرينغي ،الذي
قرر اإلبقاء على األلماني سامي خضيرة.
وأوضح أنشيلوتي ،في مؤتمر صحافي قبل مواجهة قرطبة اليوم:
«دي ماريا جاء صباحاً ،لم يتدرب ،وعلى رغم عدم وجود اتفاق رسمي،
يجري حاليا ً إتمام صفقة انتقاله .جاء لوداعنا ،شكرناه على ما فعل
للنادي وتمنينا له حظا ً وافرا ً في المستقبل» .وأكد أن رحيل دي ماريا
«ليس رسمياً ،ولكنه محسوم» ،من دون أن يكشف عن وجهته المقبلة.
وقال« :إن دي ماريا هو من اتخذ قرار الرحيل عن النادي الملكي ،شخصيا ً
كانت عالقتي جيدة بدي ماريا .قام بعمل رائع للريال .لقد اتخذ القرار
بنفسه ألن النادي عرض عليه أقصى ما يمكنه لإلبقاء عليه».
وفي ما يتعلق بخضيرة ،أكد أن الالعب األلماني سيكمل فترة تعاقده
مع النادي الملكي ،والتي تنتهي العام المقبل ،مشيرا ً إلى أن «خضيرة
باق .هو سعيد بالبقاء».
ٍ
{ تقمص الالعب جيانماريو كومي العب نادي أفيلينو شخصية
مهاجم برشلونة لويس سواريز خالل لقاء باري في كأس إيطاليا،
ّ
بعض جوزيبي دي لوكا أحد العبي الفريق المنافس في
بعدما أقدم
المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف واحد .ولم ي َر حكم
المباراة الواقعة فطرد الضحية دي لوكا بعد رد فعله العنيف تجاه
كومي.
وقال دي لوكا لموقع ناديه الرسمي« :لقد أخطأت في التعامل مع
الموقف بهذا الشكل وأعتذر للجميع لحصولي على بطاقة حمراء ،ولكني
ّ
للعض في مباراة لكرة القدم» .ومن المنتظر أن
لم أتوقع أبدا ً أن أتعرض
يتعرض كومي لإليقاف لفترة ليست بقصيرة طبقا ً لما ستقرره لجنة
االنضباط بعد اللجوء لشريط المباراة مرة أخرى.

استكمال مشروع إن��ارة الملعب في زغرتا
ليصبح جاهزا ً الستضافة مباريات السالم في
كأس االتحاد اآلسيوي ،وإال سيضطر الفريق
الستخدام ملعب آخر ،في استحقاقه القاري.
يذكر أن السالم لم يتعاقد رسميا ً مع أي
العب أجنبي حتى اآلن ،ومن أبرز الالعبين
المرشحين لالنضمام إل��ى صفوفه العب
منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد ،والذي
قد يكون المصري الثالث في المالعب اللبنانية
هذا الموسم بعد مواطنيه عمرو زكي ومحمد
جيالني (العهد).

الهولندي بيتر مندريتسما.
ورجح عزيزي ضم الالعبين الثالثة بعد
أن أجرى ناديهم اختبارات كثيرة ،لمجموعة
كبيرة من الالعبين األجانب قبل المسابقة
التنشيطية ،وذلك خالل سلسلة مباريات ودية
استعدادية ،لكنه أكد أن القرار النهائي يعود
لمندريتسما ،الذي سيقرر أيضا ً الحاجة إلى
معسكر إعدادي قبل الدوري حيث سيخوض
بطل كأس لبنان أول��ى مبارياته مع شباب
الساحل في  26أيلول المقبل.
وقال عزيزي إن العمل يجرى حاليا ً على

{ لم يُخف خوان جييرمو كوادرادو العب منتخب كولومبيا ونجم
فيورنتينا اإليطالي رغبته في االنتقال إلى برشلونة ،مشيرا ً إلى أنه
ال ي��زال هناك أمل في انضمامه للنادي الكتالوني قبل إغ�لاق سوق
االنتقاالت ،إذ يُعتبر النجم الكولومبي أحد األهداف الرئيسية للبالوغرانا.
وقال كوادرادو في مقابلة مع صحيفة «ال ناتزيوني» اإليطالية« :ما هو
مصيري في المستقبل؟ أنا ال أعرف ،ولكن ال يزال هناك وقت».
وأشار كوادرادو إلى أن مسألة انتقاله إلى برشلونة ال تعتمد عليه،
قائالً« :أنا ال أعرف ما سيحدث معي ،ذلك ال يعتمد علي» .وأصر النجم
الكولومبي على أنه ال يزال هناك وقت مشيرا ً إلى أن سوق االنتقاالت
ستغلق يوم  31آب في إسبانيا.
ويطالب النادي اإليطالي بمبلغ  50مليون يورو للتخلي عن خدمات
كوادرادو ،والنادي الكتالوني ليس على استعداد لدفع هذا المبلغ ،وقد
أشارت بعض الصحف الكتالونية إلى أن برشلونة مستعد لدفع بين
 35و 40مليون يورو للتعاقد مع كوادرادو الذي يمكنه اللعب في مراكز
عدة.

ت�شل�سي يحقق فوز ًا ثاني ًا و�آر�سنال ينجو من الخ�سارة
ودورتموند ي�سجل انطالقة مخيبة في البوند�سليغا
وكاد فولفسبورغ أن يسجل التعادل في أكثر من موقف،
وكانت هناك ف��رص محققة لفولفسبورغ أخطرها كانت
فرصة لالعب البلجيكي ماالندا في آخر  10دقائق من اللقاء،
إذ أهدرها أمام مرمى خا ٍل تماماً .وانتفض بايرن بعد فرصة
ماالندا ،وقلب الضغط وجعله على ضيفه حتى نهاية اللقاء.
المباراة شهدت ظهور روبرت ليفاندوفسكي للمرة األولى
في بطولة ال��دوري مع بايرن ميونيخ ،وساهم الالعب في
صناعة الهدف الثاني آلريين روبن ،لكنه أهدر فرصا ً عدة
أمام المرمى ليخرج في الدقيقة .79

تابع تشلسي الساعي إلح��راز اللقب للمرة األول��ى منذ
 2010والخامسة في تاريخه ،بدايته القوية وحقق فوزه
الثاني على التوالي على حساب ضيفه ليستر سيتي 0-2
في المرحلة الثانية من ال��دوري اإلنكليزي .ورفع تشلسي
رصيده إلى  6نقاط في الصدارة.
على ملعب «ستامفورد بريدج» وأمام  41604متفرجين،
أصاب العب وسط تشلسي البرازيلي أوسكار القائم ،فانتظر
الفريق اللندني حتى الدقيقة  63ليفتتح التسجيل عندما قام
الظهير الصربي برانيسالف ايفانوفيتش بمجهود طيب على
الجهة اليمنى فلعب عرضية من مسافة قريبة تلقفها المهاجم
البرازيلي األصل على دفعتين وسددها في شباك الحارس
الدنماركي كاسبر شمايكل.
وهذه المرة الثانية يسجل فيها كوستا ليحقق بداية طيبة
مع الفريق األزرق .وانتقل كوستا ( 25سنة) إلى الفريق
اللندني من أتلتيكو مدريد بعد أن ساهم في إحرازه بطولة
ال��دوري اإلسباني ولقب وصيف بطل دوري أبطال أوروبا
مقابل  32مليون جنيه استرليني ( 53مليون دوالر).
وع��زز البلجيكي آدي��ن ه��ازار األرق��ام عندما انطلق على
الجناح األيسر فراوغ واخترق المنطقة في عرضها قبل أن
يسدد أرضية يمينية قوية هزت شباك ليستر مرة ثانية
(.)77
أنقذت اللحظات األخيرة مرة جديدة آرسنال رابع الموسم
الماضي أم��ام مضيفه إيفرتون الخامس ،إذ قلب تأخره
 2-0إلى تعادل ثمين  2-2على ملعب «جوديسون بارك»
أمام  39490متفرجاً .واستهل المدفعجية الموسم الجديد
بفوز صعب على كريستال باالس  1-2وانتظر حتى الوقت
بدل الضائع ليسجل له نجمه الوايلزي آرون رامسي هدف
الحسم.
وبعد ف��وزه الكبير على أرض مانشستر يونايتد في
المرحلة األول��ى ،حقق سوانسي سيتي فوزه الثاني على
التوالي على حساب ضيفه بيرنلي  0-1على ملعب «ليبرتي
ستاديوم» وأمام  20565متفرجاً .وسجل نايثان داير هدف
الفوز لسوانسي بتسديدة أرضية قوية بعد هجمة مرتدة
(.)23
وعجز نيوكاسل يونايتد مرة ثانية عن التسجيل وعاد
متعادال ً م��ن دون أه���داف م��ن أرض آس��ت��ون فيال .وسقط
«ماغبايز» في المرحلة األولى أمام مانشستر سيتي حامل
اللقب  ،2-0وحقق فيال نقطته الرابعة بعد فوزه األول على
أرض ستوك سيتي .0-1
وعوض وست هام خسارته األول��ى أمام توتنهام وعاد

{ اعترف األرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد
اإلسباني بإمكان خروج أحد الالعبين من قائمة الفريق واستبداله
بالعب جديد ،وتشير التقارير الصحافية إلى أن األقرب للخروج هو
ٍ
المدافع البلجيكي الدولي توبي ألديرفيريلد الذي لم يقنع سيميوني.
وأوض��ح سيميوني خالل مؤتمر صحافي أمس أن كل االحتماالت
واردة ،وحتى إغ�لاق موسم االنتقاالت الصيفية يوم  31من الشهر
ال��ج��اري ،فإنه مستعد الستقبال العبين ج��دد ،وق��د يقتضي األمر
االستغناء عن عنصر أو أكثر.
وعلى رغم ما يشاع ،امتدح سيميوني الالعب البلجيكي ،وشكره على
ما قدمه للفريق منذ انضمامه في الموسم الماضي ،لكنه اعترف بأن
حظوظه في البقاء مع بطل الليغا غير مؤكدة.

فالنسيا ينتزع التعادل من أرض إشبيلية

فائزا ً من أرض جاره اللندني كريستال باالس  1-3على
ملعب «سلهيرست ب��ارك» أم��ام  24242متفرجاً .وتلقى
كريستال ب��االس ال��ذي استقال مدربه طوني بوليس قبل
انطالق الموسم ويعاني من مشكالت إداري��ة ،هدفين في
ثالث دقائق في الشوط األول عبر األرجنتيني ماورو زاراتي
بتسديدة قوية ( )34وستيوارت داونينغ من كرة أرضية
جميلة (.)37
وقلص باالس الفارق عبر المغربي مروان الشماخ بكرة
قوية ( ،)48قبل أن يضبط الضيوف على النقاط الثالث
بهدف كارلتون كول بعد معمعة (.)62
وانتهت مباراة ساوثمبتون مع ضيفه وست بروميتش
البيون بالتعادل السلبي على ملعب «سانت ماري» أمام
 27598متفرجاً .ويلتقي االثنين مانشستر سيتي مع
ليفربول.

الدوري األلماني

استهل بوروسيا دورتموند بطولة الدوري األلماني لكرة
القدم بخسارة غير متوقعة على أرض ملعبه سيغنال إيدونا
بارك أمام منافسه باير ليفركوزن بهدفين نظيفين ،ضمن
الجولة األولى من المسابقة.
وفشل دورتموند في تحويل تأخره بهدف دخل مرماه
بعد م��رور  9ثواني فقط سجله الجناح المغربي األصل

عامل

ات من ال

كريم بلعربي ،ليعد األسرع في تاريخ البوندسليغا ،قبل أن
يمنى مرماه بهدف ثاني في الوقت المحتسب بدل من ضائع
بالشوط الثاني حمل توقيع شتيفان كيسلينغ.
وبهذه النتيجة يحتل دورتموند ،وصيف الدوري والكأس
في الموسم الماضي والذي استهل موسمه الجديد بالتتويج
بلقب كأس السوبر المحلي على حساب بايرن ميونخ ،المركز
قبل األخير من دون رصيد من النقاط.
في المقابل ،تصدر ليفركوزن البوندسليغا مناصفة مع
هوفنهايم بفارق األهداف عن بايرن ميونخ حامل اللقب.

فوز صعب لبايرن ميونيخ

حقق فريق ب��اي��رن ميونيخ حامل اللقب ف���وزا ً صعبا ً
بافتتاح مباريات بطولة الدوري األلماني على حساب ضيفه
فولفسبورغ .1-2
وتقدم بايرن ميونيخ في الشوط األول عبر توماس
مولر في الدقيقة  37بعد تمريرة من آريين روبن ،ثم سجل
الهولندي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الشوط
الثاني ،لكن العب بايرن ميونيخ السابق ايفيكا أوليتش
قلص الفارق في الدقيقة  52بهدف رائع للغاية من خارج
منطقة الجزاء.
وعلى رغم بداية بايرن الجيدة في اللقاء ،لكن بعد الهدف
الثاني آلريين روبن عانى الفريق كثيراً ،وبات تحت الضغط

انتزع فالنسيا تعادال ً ثمينا ً من أرض إشبيلية حامل لقب
ال��دوري األوروب��ي  1-1في اللحظات األخيرة من المرحلة
األولى من الدوري اإلسباني.
على ملعب «رامون سانشيس بيسخوان» وأمام 29352
متفرجاً ،افتتح الفريق األندلسي التسجيل عبر آلكسيس
فيدال ( )44لكن زمالء الجزائري سفيان فغولي الذين أكملوا
اللقاء بعشرة العبين بعد طرد األرجنتيني رودريغو دي بول
في الدقيقة  ،67ردوا في نهاية اللقاء عبر األرجنتيني لوكاس
ألفونسو أوربان (.)88
وافتتح ملقة الموسم الجديد بفوز على ضيفه أتلتيك بلباو
 .0-1على ملعب «ال روساليدا» وأمام  25ألف متفرج ،حقق
مدرب ملقة الجديد خافي غارسيا بداية جيدة في مباراة
شهدت طرد العبين من فريقه في نهايتها.
وسجل ملقة هدفه عبر لويس ألبرتو الذي تابع ركلة جزاء
سددها بنفسه وصدها الحارس جوركا إي��راي��زوز (.)34
وأكمل ملقة اللقاء بتسعة العبين بعد طرد البرتغاليين
سيرخيو «دودا» باربوسا وفيتورينو أنتونيس في الدقائق
األخيرة .وألغي هدف سجله حارس بلباو المتقدم للمعادلة
في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
وف��از غرناطة على ضيفه ديبورتيفو الكورونيا 1-2
على ملعب «لوس كارمينيس» أمام  21ألف متفرج بهدفي
الفرنسي جان-سيلفان بابان ( )77وروبن روتشينا ()55
مقابل هدف البرتغالي إيفان كافاليرو (.)20
وتعادل ألميريا مع ضيفه إسبانيول بهدف لفرناندو
سوريانو ( )52مقابل هدف لسيرخيو غارسيا (.)4+90
ولعب إسبانيول بعشرة أفراد منذ الدقيقة  33بعد حصول
المدافع أنايتز آربيا على اإلنذار الثاني.
وتختتم المرحلة االثنين بمباراتي ريال مدريد مع قرطبة،
ورايو فايكانو مع أتلتيكو مدريد.

{ يرى المدرب اإليطالي فيليبو إنزاغي المدير الفني لميالن أن رحيل
المهاجم ماريو بالوتيلي عن الفريق سيزيد من إصرار «الروسينيري»
وحماسه خالل الموسم المقبل ،وذلك بعد اقتراب بالوتيلي من االنتقال
بصورة رسمية إلى ليفربول اإلنكليزي.
وقال إنزاغي في تصريحات لصحيفة «الغازيتا ديللو سبورت»:
«عندما يرحل العب عن الفريق فإن هذا يعني أن كل األطراف اتخذت هذا
القرار بناء على عوامل فنية ومالية ،الفريق سيخسر العب كبير بالطبع
ولكن رحيله سيزيد من إصرار وحماس الفريق وأتمنى له التوفيق مع
ليفربول» .وأضاف إنزاغي« :اإلدارة تعلم جيدا ً ماذا أريد في السوق
الكروية ،ودوري حاليا ً ينحصر في تدريب الالعبين واالستعداد للجولة
األولى من الكالتشيو» .وتابع« :لو وصل العب سيكون األمر رائعا ً ولكن
إذا لم يصل أحد فنحن جاهزون أيضا ً ومن الممكن أن نعوض غياب
بالوتيلي بالفرنسي مينيز الذي يجيد اللعب في كل مراكز الهجوم».
{ لقي ثالثة أشخاص مصرعهم أمس في إقليم ج��ارس بجنوب
غربي فرنسا حينما خرجت سيارة أحد المشاركين عن مسارها في
الحلبة أثناء مرحلة التجارب ،في سباق النسخة الـ 13من كأس فرنسا
للجبال .وأشارت قناة (بي إف إم تي في) إلى أن الضحايا هم مصور
واثنان من مسؤولي السباق.
و ُتجري السلطات الفرنسية المختصة تحقيقا ً بالحادث ،لوضع
يدها على الخلل الذي أدى لهذه الكارثة ،ال سيما أن السلطات منعت
حضور جمهور في هذا المكان نظرا ً إلى خطورته.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1ط� ّي��ارة فرنسية راحلة إج��ت��ازت وحدها المحيط
األطلسي الجنوبي 1936
2 .2مدينة إيرانية ،قائد السفينة
3 .3ضعف ،مدينة بريطانية ،حرف نصب
4 .4دولة عربية ،ضمير منفصل ،يبرق
5 .5دعمها ،منخفض بين جبلين
6 .6مدينة بلجيكية ،جعل الشيء مستوي السطح
7 .7تضجر ،نوتة موسيقية ،بلدة لبنانية
8 .8أودية ،واحة في الحجاز ،للنداء
9 .9ضمير متصل ،يالئم ،ذهب ضياعا ً
1010خالف ذكيات ،لقب رئيس التبت الديني والمدني
1111يوبخان ،أرتدي
1212ضربا بالحجارة ،خادم ،حرف أبجدي مخفف

1 .1من رجال الدولة في الصين
2 .2بلدة لبنانية ،جمع مدقة كبيرة (بالعامية)
3 .3جواب ،مدينة في زامبيا ،يقصد المكان
4 .4يقبّلها ،إلهة الصيد عند الرومان
5 .5ن ّمق ،أكمل العمل ،نقطع
6 .6وطنه ،من القديسات ،ص ّوت من األلم
7 .7عاصمة كوريا الجنوبية ،عبسنا من الشجاعة
8 .8من األشجار ،من القارات
9 .9وضع الشيء في مكان بارد ،تتردد في لعبة طاولة
الزهر ،فلوس
1010للنداء ،عاصمة أميركية ،خاطر
1111يرقد ،ولد ال يعرف من أبوه أو أمه ،إحسان
1212الرغبة في النوم ،مؤسسة مدينة قرطاجة
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،173462958 ،864359172
،796543281 ،952781346
،481296537 ،325817694
،538124769 ،617938425
249675813

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ابو علي الخياط  ) 2لي،
بلع ،يفتل ) 3جرير ،اتلو ،ي ي ) 4
اوراسيا ،انوب  ) 5متن ،ادما ،منت
 ) 6م��ان ،ل��دودا  ) 7االرجنتين،

نا  ) 8ال ،جرمانيا  ) 9الدامس،
دير  ) 10م��ال ،احامي ،ري ) 11
ون ،ان ،داهمت  ) 12يدرس ،رم،
بابل.
عموديا:
 ) 1الجامع االموي  ) 2بيروت،

الالن���د  ) 3يرنما ،دل  ) 4عبرا،
ارجأ ،أس  ) 5ل ل ،سان جرمان 6
) يعايد ،نمسح  ) 7تاملتا ،ادم ) 8
ليل ،ادينهما  ) 9خفوا ،وني ،يهب
 ) 10يت ،نمد ،اد ،ما  ) 11اليونان،
يرتب  ) 12يبت ،ابري.

 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
ف� �ي� �ل���م ت � �ش� ��وي� ��ق ب� �ط ��ول ��ة
س � �ك� ��ارل� ��ت ج� ��ون � �س� ��ون م��ن
اخ� � ��راج ل� ��وك ب� �ي� �س ��ون .م��دة
ال�ع��رض  89دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،ابراج ،سيتي
كومبلكس ،ديونز).
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9

4

Into The Storm
فيلم رعب بطولة ريتشارد
ارم �ي �ت��اج م��ن اخ� ��راج ستيفن
كوال .مدة العرض  89دقيقة.
( ،ABCالس س��ال �ي �ن��اس،
س �ي �ن �م��ا س� �ي� �ت ��ي ،س �ي �ن �م��ال،
غاالكسي).

Guardians of the
Galaxy
فيلم تشويق بطولة كريس
برات من اخراج جايمس غان.
م� ��دة ال� �ع ��رض  121دقيقة.
( ،ABCك��ون��ك��ورد ،اب� ��راج،
س �ي �ت��ي ك��وم �ب �ل �ك��س ،سينما
سيتي).

7
9

The 7th Dwarf
فيلم تصويري بطولة أوت
وال��ك��س م��ن اخ� ��راج بوريس
الجينوفاك .مدة العرض 100
دقيقة ،ABC( .ابراج ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).

8
2

Pudsey the Dog
فيلم كوميدي بطولة دايفد
وليامز من اخ��راج نيك موور.
مدة العرض  87دقيقة( .سينما
س �ي �ت��ي ،ف��وك��س ،ك��ون �ك��ورد،
 ،ABCالس س ��ال� �ي� �ن ��اس،
سينمال).

