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فوز الأن�صار وتعادل الإخاء
مع ال�شباب الغازية في ك�أ�س التحدي

منوع

خ�سارة مذ ّلة لمان�ش�ستر يونايتد

{ غادر رئيس االتحاد اللبناني لكرة السلة المهندس وليد نصار
إلى إسبانيا للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية لالتحاد
الدولي للعبة التي ستنعقد في مدينة إشبيلية في  28و 29آب
الجاري .ويم ّثل نصار االتحاد اللبناني للعبة في أكبر تج ّمع دولي
يقام عشية انطالق بطولة العالم للرجال حيث سيحضر نصار حفل
افتتاح البطولة .وسيجري رئيس االتحاد اللبناني لقاءات مع عدد من
مسؤولي االتحاد الدولي ومع عدد من نظرائه العرب والدوليين تتناول
العالقات الثنائية.
وراف��ق رئيس لجنة إدارة بطولة الدرجة األول��ى إبراهيم المالح
رئيس االتحاد اللبناني بصفة شخصية.
على صعيد آخر ،انطلقت بطولة قضاء كسروان ضمن بطولة لبنان
للدرجة الرابعة على أن تليها بطولة باقي المناطق الحقاً.

وأدرك س��ع��ي��د ع��واض��ة ()44
التعادل لإلخاء األهلي منفردا ً بكرة
لوب إلى المقص األيسر لحظة خروج
الحارس قاسم الشيخ علي مستثمرا ً
تمريرة حسين طحان  .1 – 1وتقدم
اإلخ���اء األه��ل��ي عبر ه��ادي السوقي
( )68مستغالً اختراق وعرضية من
يبواه .1 – 2
ون��ج��ح م��ام��ادو دي��ك��و ( )92من
خطف التعادل للغازية بكرة أرضية
إل��ى يسار ال��ح��ارس مستغالً خطأ
دفاعيا ً .2 – 2

الصفاء يشكو نفط
ميسان العراقي للفيفا

كشف األمين العام لنادي الصفاء
هيثم شعبان أن إدارة ناديه تقدمت
بشكوى رسمية إلى االتحاد الدولي
«الفيفا» بحق ن��ادي نفط ميسان
العراقي ،وذل��ك عن طريق االتحاد
اللبناني ،تتضمن ما لحق بفريق
الصفاء م��ن أض���رار ف��ادح��ة نتيجة
تفاوض واتفاق النادي العراقي مع
الالعبين خضر وحمزة سالمي وعلي
السعدي من دون إذن وعلم النادي.

{ أنهى نادي بنك بيروت الرياضي بطل لبنان وحامل كأس السوبر
في الفوتسال مشاركته األولى في بطولة األندية اآلسيوية الخامسة
التي تقام في مدينة شانغدو الصينية ،بخسارة غير مستحقة أمام
فريق القادسية الكويتي بنتيجة ( )10-7في المباراة التي جرت
أمس .وتقدّم بطل لبنان ( )0-2في بداية المباراة إلاّ أن الكويتيين
ضغطوا بعد تخلفهم بهدفين ما أعطاهم التقدّم ( )2-3مع نهاية
الشوط األول الذي شهد إصابة الحارس األول للفريق اللبناني حسين
همداني .في الشوط الثاني تم ّكن الكويتيون من استغالل األخطاء
ّ
بحق الفريق اللبناني وحسموا اللقاء لمصلحتهم
التحكيمية الكبيرة
سجل للفريق اللبناني رودولفو دا كوستا( )2وكل من محمد
(ّ .)7-10
اسكندراني وعلي حمصي وياسر سلمان وأحمد خيرالدين(.)2

وأب����دى ش��ع��ب��ان ف��ي ح��دي��ث مع
«ال��م�لاع��ب» ال��ع��راق��ي��ة «اس��ت��ي��اءه
واستغرابه الشديدين من التصرف
غير الرياضي الذي أقدمت عليه إدارة
نفط ميسان».
وق��ال شعبان إن «العالقة بنفط
ميسان كانت على أفضل م��ا ي��رام
العام الماضي ،حين استعار النادي
العراقي العبنا خضر سالمي لموسم
واح��د مقابل  110آالف دوالر ،لكن
م��ا ح��دث أخ��ي��را ً جعلنا نستغرب
تصرفات ال��ن��ادي ال��ع��راق��ي ،حيث
اطلعنا على تصريح لنائب رئيس
ال��ن��ادي سعد عبد علي ،يفيد بأن
ن��ادي��ه تعاقد رسميا ً م��ع الالعبين
حمزة سالمي وعلي السعدي ،كما
جدد عقد خضر سالمي ،وه��ذا األمر
لم يتم عن طريقنا أبداً ،بل إن النادي
العراقي سلك الطريق الخطأ بعد أن
ف��اوض الالعبين أنفسهم ،من دون
علم إدارتهم».
في المقابل ،أشاد شعبان بخطوة
نادي بغداد االحترافية ،عندما فاوض
نادي الصفاء النتقال الالعب محمد
حيدر ،وتمت عملية االنتقال بسالسة،
وعبر الطرق القانونية الصحيحة.

{ أكد األرجنتيني الدولي آنخيل دي ماريا نجم مانشستر يونايتد
الجديد أنه جاهز لخوض المباريات فوراً ،مشيرا ً إلى أنه يرغب في
اللعب خالل أسرع وقت مع المانيو.
وأخبر دي ماريا الهولندي لويس فان غال المدير الفني للشياطين
الحمر أنه جاهز لبدء المباريات وال يحتاج لفترة طويلة لالندماج في
المواجهات .كان قد أكد المدرب الكبير بعد توقيع الفريق مع الالعب
أمس ،أن دي ماريا يحتاج للمزيد من الوقت في التدريبات ،حتى إعالن
الموعد النهائي لمشاركته في المباريات ،قبل أن يرد عليه نجم ريال
مدريد السابق بهذه التصريحات.
يذكر أن مانشستر يونايتد قد أعلن رسميا ً الثالثاء التعاقد مع آنخيل
دي ماريا العب ريال مدريد اإلسباني لمدة  5مواسم مقابل  59.7مليون
جنيه استرليني.
{ أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري األلماني رسميا ً انتقال
المغربي المهدي بنعطية من نادي روما اإليطالي.
وأعلن النادي البافاري على موقعه الرسمي وفي مدونته في موقع
«تويتر» للتواصل االجتماعي أن المدافع الدولي سيوقع عقدا ً مدته
 5أعوام ،بعقد بلغ  26مليون يورو إضافة إلى  4ماليين يورو تدفع
حسب أداء الالعب وتألقه.

قطاع العزم الريا�ضي يختتم دورة «�شهداء غزة»
اختتم قطاع العزم الرياضي دورة «شهداء غزة» في
كرة القدم ،التي نظمت على مالعب مدينة الميناء ،وذلك
في حفل حاشد حضره ع��دد من الفعاليات الرياضية
واالجتماعية ومخاتير المدينة.
وت��أت��ي ه���ذه ال����دورة ت��ق��دي��را ً لتضحيات الشعب
الفلسطيني ،وتضامنا ً مع غزة الجريحة وما تتعرض له
جراء االعتداءات «اإلسرائيلية» المستمرة.
استهل الحفل بالوقوف دقيقة صمت حدادا ً على أرواح
الشهداء ،فالنشيد الوطني اللبناني ،ثم انطلقت المباراة
النهائية في الدورة ،التي انتهت بفوز «شباب الميناء» على

{ تعاقد نادي برشلونة اإلسباني مع ظهير ساو باولو البرازيلي
دوغالس بيريرا ،مقابل أربعة ماليين يورو إضافة إلى  1.5مليون
يورو كمتغير وفقا ً للمباريات التي سيخوضها الالعب مع الفريق
الكتالوني.
ووفقا ً لما أعلنه النادي الكتالوني الليلة الماضية ،سيتوجه دوغالس
إلى مدينة برشلونة اإلسبانية خالل األيام المقبلة للخضوع للفحص
الطبي الالزم ليوقع بعد ذلك على عقد انضمامه للنادي الكتالوني ومن
ثم يقدم رسميا ً لوسائل اإلعالم.
وسيوقع المدافع السابق لساو باولو « 24سنة» على عقد مع
البرسا يمتد خمسة مواسم.

خصمه «شباب الحوش» بركالت الترجيح.
وألقى مدير القطاع الرياضي في جمعية العزم والسعادة
االجتماعية ظافر كبارة كلمة شكر فيها «المشاركين على
الروح الرياضية التي تحلوا بها طوال مباريات الدورة».
ونقل كبارة تحيات الرئيس نجيب ميقاتي إلى شباب
مدينة ال��م��وج واألف���ق ،م��ؤك��دا ً اس��ت��م��رار دع��م األنشطة
الرياضية ،لبناء جيل رياضي متألق.
في االختتام ،جرى تكريم عدد من الشخصيات الرياضية
العريقة في المدينة ،وت��وزي��ع ال��ك��ؤوس والميداليات
والجوائز على الفائزين في الدورة ،والمكرمين.

{ يسعى ناديا أرسنال وتشيلسي اإلنكليزيين إلى التعاقد مع
ألفارو أربيلوا الع��ب ري��ال مدريد اإلسباني خ�لال فترة االنتقاالت
الصيفية الحالية.
وأفادت صحيفة «اكسبريس» البريطانية بأن أربيلوا قد فقد مكانه
في التشكيلة األساسية لكارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال
مدريد لحساب داني كارفاخال ،مما قد يدفعه للرحيل خالل الفترة
المقبلة.
وتعتقد الصحيفة بأن أربيلوا أقرب لالنضمام إلى قلعة ستانفورد
بريدج ،تحت قيادة مدربه السابق جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي
تشيلسي اإلنكليزي.
وقد صرح جوزيه مورينيو في وقت سابق ،بأنه ال يريد التعاقد مع
العبين آخرين خالل فترة االنتقاالت الحالية ،خصوصا ً عقب التعاقد
مع كل من دييغو كوستا وسيسك فابريغاس وفيليبي لويس وديديه
دروغبا.
وأش��ارت الصحيفة إلى أنه في حال إتمام صفقة انتقال الثنائي
فرناندو توريس وماركو فان جينكل إلى نادي ميالن اإليطالي ،يمكن
لذلك أن يغري جوزيه مورينيو من أجل التعاقد مع أربيلوا صاحب الـ
 31عاما ً لمدة موسم واحد.
يذكر أن ألفارو أربيلوا قد شارك مع نادي ريال مدريد خالل منافسات
الموسم الماضي في  18مباراة.

فغالي المر�شح الأكبر لالحتفاظ بلقب رالي لبنان
سيكون اللبناني روجيه فغالي
مرشحا ً بقوة لالحتفاظ بلقب رالي
لبنان الدولي وهو الجولة الرابعة
من بطولة الشرق األوسط للراليات،
في ظل غياب القطري ناصر صالح
العطية متصدر الترتيب الذي يشارك
في سباق بولندا.
وينتظر أن تكون المنافسة قوية
في رالي لبنان الذي سينطلق اليوم
ويستمر حتى ي��وم األح���د المقبل
بمشاركة  31سيارة ستتنافس على
اجتياز  13مرحلة خاصة بالسرعة
تبلغ مسافتها  245.66كيلومتر.

عامل

قلب األنصار تخلفه أمام التضامن
ص���ور ب��ه��دف��ي��ن نظيفين إل���ى ف��وز
مستحق  2 – 3ف��ي ال��م��ب��اراة التي
جمعت الفريقين أمس ،ضمن كأس
التحدي التنشيطية.
وحفلت المباراة باإلثارة واألهداف،
وتألق فيها مهاجم األخضر النيجيري
برنس الذي تحرك في كل مكان في
ال��خ��ط األم��ام��ي ،إض��اف��ة إل��ى العب
الوسط المهاجم البرازيلي باولو
فيتور ماتوس ،ال��ذي اقتنص الفوز
في الدقائق األخيرة.
وساهمت تبديالت مدرب األنصار
الصربي زوران بيسيتش في الشوط
ال��ث��ان��ي ف��ي تنشيط ال��ف��ري��ق ،أم��ام
منافس ب��دا بحاجة إل��ى م��زي��د من
الجاهزية قبل الموسم الجديد.
واف��ت��ت��ح ن��ص��ار ن��ص��ار ()11
التسجيل للتضامن بكرة إل��ى قلب
المرمى بعدما قطع ك��رة مرتجعة
قصيرة من حمزة عبود إلى الحارس
الري مهنا  – 1صفر .وعزز أمين حالل
( )31تقدم التضامن صور بكرة إلى
يمين الحارس بتسديدة من مشارف
المنطقة إثر تلقيه تمريرة من تييزان
 – 2صفر.
ق��ل��ص ب��رن��س ( )37النتيجة
لألنصار  2 – 1من ركلة جزاء تسبب
بها ب�لال ح��اج��و بإعاقته محمود
كجك داخل المنطقة .وأدرك األنصار
التعادل  2 – 2عبر برنس نفسه ()45
بكرة إلى المقص األيسر بيسراه من
ضربة حرة مباشرة من نحو 22م.
وتقدم األنصار بهدف للبرازيلي
باولو فيتور ماتوس ( )88في الوقت
القاتل منفردا ً بكرة إلى الزاوية اليمنى
وم��رت من تحت الحارس الصوري
.2 – 3
ف��ي م���ب���اراة ث��ان��ي��ة ب��ي��ن اإلخ���اء
والشباب الغازية افتتح الكاميروني
جوزيف ( )35التسجيل للغازية
بكرة م��رت��دة م��ن القائم األي��م��ن إثر
تمريرة من عبد الله كانوتيه .0 – 1

ات من ال

ك�أ�س رابطة الأندية الإنكليزية

ويحمل فغالي الرقم القياسي في
عدد مرات الفوز برالي لبنان بعد أن
سبق وتوج باللقب  11مرة منها عشر
مرات متتالية.
فغالي لديه سجالً حافالً هذا العام
بعدما أح��رز ألقاب رال��ي��ات الربيع
وجزين واألرز المحليين ،قبل أن يفوز
بسباق تسلق مرتفع تل الرمان في
األردن للعام الثاني على التوالي.
وم��ن أب���رز المنافسين لروجيه
على لقب رالي لبنان سيكون شقيقه
عبدو والثنائي اللبناني نقوال أميوني
ورودري����ك ال��راع��ي ب��اإلض��اف��ة إلى

القطريين عبد الله الكواري وخليفة
صالح العطية والكويتي مشاري
الظفيري.
وسيشهد رال���ي لبنان مشاركة
امرأتين هما األلمانية إدي��ت ويت
والقطرية ندى زيدان.
وي��ت��ص��در العطية ح��ام��ل اللقب
بطولة الشرق األوس��ط برصيد 75
نقطة بعد فوزه في الجوالت الثالث
الماضية في قطر والكويت واألردن
على التوالي ،بينما يأتي اإلماراتي
خالد القاسمي ف��ي المركز الثاني
برصيد  51نقطة.

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة
م��ذ ّل��ة م��ن ف��ري��ق أم ك��اي دون���ز من
الدرجة الثالثة بسقوطه أمامه 4-0
في ال��دور الثاني من مسابقة كأس
رابطة األندية اإلنكليزية المحترفة.
وع����ادة م��ا يستهل مانشستر
يونايتد مشواره في الدور الرابع من
هذه المسابقة ،لكن نظرا ً لعدم خوضه
إحدى المسابقتين األوروبيتين هذا
الموسم ،اضطر إلى الدخول باكراً.
وعلى رغ��م ع��دم إش���راك المدرب
الجديد الهولندي لويس ف��ان غال
لتشكيلته األس��اس��ي��ة ،ف��إن��ه في
المقابل خاض المباراة بستة العبين
دوليين أبرزهم ثنائي خط الهجوم
دان��ي ويلبيك والمكسيكي خافيير
هرنانديز إضافة إلى المدافع جوني
إيفانز والبلجيكي عدنان يانوزاي
والياباني شينغي كاغاوا والحارس
اإلسباني دافيد دي خيا.
لكن فريق ال��درج��ة الثالثة كان
الفريق األفضل طوال مجريات اللعب
ونجح ويل جريج في تسجيل هدفين،
وأض��اف االحتياطي بينيك أفوبي
هدفين آخرين ليحقق فوزا ً تاريخيا ً
وسط صدمة أنصار الشياطين الحمر

والجهاز الفني.
وف��ش��ل مانشستر ب��ال��ت��ال��ي في
تحقيق أي ف��وز في م��ب��اراة رسمية
بإشراف فان غال بعد خسارته أيضا ً
مباراته االفتتاحية على ملعبه أمام
سوانسي سيتي  ،2-1ثم تعادله
خارج الديار مع سندرالند  1-1في
الدوري المحلي.
وخ���رج ف��ري��ق آخ���ر م��ن ال��درج��ة
الممتازة هو وست هام بسقوطه على

ملعبه أمام شيفيلد ونزداي بركالت
ال��ت��رج��ي��ح ( 5-4ال��وق��ت األص��ل��ي
واإلضافي .)1-1
وتغلب كريستال ب���االس على
وول��س��ول  ،0-3ووس��ت بروميتش
أل��ب��ي��ون على أوك��س��ف��ورد يونايتد
ب��رك�لات الترجيح ( 6-7الوقتان
األصلي واإلضافي  ،)1-1وساونسي
سيتي على روثرهام  ،0-1وليستر
سيتي على شروزبيري  0-1أيضاً.

فيدرر ّ
ي�شق طريقه بثبات
بدأ السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانيا ً وبطل
أعوام  2004و 2005و 2006و 2007و 2008سعيه إلى
لقبه الثامن عشر في الغراند سالم جيدا ً بتأهله إلى الدور
الثاني من بطولة فالشينغ ميدوز األميركية لكرة المضرب،
إثر ف��وزه على األسترالي مارينكو ماتوسيفيتش 3-6
و 4-6و.6-7
ويلتقي فيدرر في مباراته المقبلة مع األسترالي اآلخر
سام غ��روث الفائز على اإلسباني ألبيرت رام��وس 3-6
و )5-7( 6-7و.3-6
وتعززت ثقة فيدرر ( 33سنة) بنفسه بعد العروض
الجيدة التي قدمها في اآلونة األخيرة وتوج على إثرها
بطالً في دورات دب��ي اإلم��ارات��ي��ة وهامبورغ األلمانية
وسينسيناتي األميركية للماسترز ،فضالً عن وصوله
إلى نهائي بطولة ويمبلدون اإلنكليزية قبل أن يخسر
بصعوبة بالغة أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش األول
في العالم.
واستعاد ف��ي��درر حيويته وحركته السريعة ودق��ة
ضرباته ،ويملك فرصة قوية لمواصلة مشواره حتى
المباراة النهائية خصوصا ً أن القرعة خدمته ،كما أن
اإلسباني رافاييل نادال بطل الموسم الماضي الذي يشكل
عقدة له يغيب عن البطولة بسبب اإلصابة .ويعود اللقب
األخير لفيدرر في بطوالت الغراند سالم إلى ويمبلدون قبل
عامين.

سيرينا تسته ّل زحفها في فالشينغ ميدوز

استهلّت األميركية سيرينا وليامس المص ّنفة أولى
وبطلة النسختين الماضيتين سعيها إلى لقبها الثامن
عشر أيضا ً في بطوالت الـ»غراند س�لام» ،بالعبور إلى

ال��دور الثاني من بطولة ال��والي��ات المتحدة المفتوحة
«فالشينغ ميدوز» ،آخر البطوالت األربع الكبرى بفوزها
على مواطنتها تايلور تاونسند  3-6و.1-6
وتأمل سيرينا ( 32سنة) في معادلة رقم مواطنتها
كريس إيفرت بـ 18لقبا ً كبيراً ،وأيضا ً بإحراز اللقب الرابع
في فالشينغ ميدوز بعد  1999و 2002و 2008و2012
و.2013
وتلتقي سيرينا في الدور الثاني مع العبة أميركية أخرى
هي فانيا كينغ التي تغلّبت على اإليطالية فرانشيسكا
سكيافوني  3-6و 6-3و.3-6
يذكر أنّ نتائج سيرينا في البطوالت الثالث األخرى
أستراليا المفتوحة وروالن غاروس الفرنسية وويمبلدون
ّ
تخطي الدور الرابع.
لم تكن جيّدة حيث فشلت في
في مواجهة أخ��رى ،واجهت البيالروسية فيكتوريا
أزارنكا السادسة عشرة في البطولة والمص ّنفة أولى في
العالم سابقا ً صعوبة كبيرة للفوز على اليابانية ميساكي
دوي  )7-3( 7-6و 4-6و.1-6
من جهة أخ��رى ،حجزت الصربية آن��ا إيفانوفيتش
المصنفة ثامنة بسهولة تامة بطاقتها إلى الدور الثاني،
بفوزها على األميركية آليسون ريسكي  3-6و.0-6
وح���ذت ال��ك��ن��دي��ة يوجيني ب��وش��ار ال��س��اب��ع��ة ح��ذو
إيفانوفيتش بتغلبها بسهولة أيضا ً على البيالروسية
أولغا غوفورتسوفا  2-6و.1-6
ول��م تواجه األسترالية سامانتا ستوسور الرابعة
والعشرون صعوبة كبيرة أيضا ً في التغلب على األميركية
األخ��رى لورين ديفيس  1-6و .4-6وخرجت الصينية
شواي زهانغ الثانية والثالثون من الدور األول بخسارتها
أمام األلمانية منى بارتيل  6-1و.6-2

كلوزه يك�شف �سبب اعتزاله اللعب الدولي
ق���ال الع���ب ك���رة ال��ق��دم األل��م��ان��ي
م��ي��روس�لاف ك��ل��وزه إن��ه ق��رر اع��ت��زال
اللعب ال��دول��ي طواعية ،لتجنب أن
يتعرض «لإلبعاد» في المستقبل جراء
تألق الالعبين األكثر شباباً.
وق��ال مهاجم التسيو اإليطالي في
مقابلة أمس مع صحيفة (داي تسيت)
األسبوعية« :كنت أرغب حقا ً في اللعب
حتى يقول جسدي ال .لكن بعد الفوز
في البرازيل (بكأس العالم) اتضح
لي أن األفضل هو الرحيل قبل فقدان
القدرة البدنية أو أن يسبقني الالعبون

الشباب في الركض».
وتفوق الهداف المخضرم ( 36سنة)
خالل مونديال  2014على البرازيلي
رون��ال��دو كأفضل ه���داف ف��ي تاريخ
بطوالت كأس العالم.
وأك���د ك��ل��وزه أن���ه يشعر ببعض
«ال�����دوار» ع��ن��دم��ا ي��ش��اه��د م��ب��اري��ات
المنتخب من الخارج ،مؤكدا ً «لم يكن
ذلك القرار سهالً».
وأعلن الالعب في  11آب الماضي
اعتزاله اللعب مع المنتخب ،بعد أيام
من تتويج المانشافت بلقب المونديال.

وق��ال حينها« :بلقب ك��أس العالم
حققت حلما ً ي��روادن��ي منذ الطفولة.
إنني فخور وسعيد بأنني استطعت
المشاركة في هذا النجاح الكبير لكرة
القدم األلمانية».
وافتتح كلوزه سجله مع المنتخب
األلماني في  24آذار  2001مسجالً
هدفا ً في شباك ألبانيا ،وشارك إجماال ً
في  137مباراة دولية أحرز فيها 71
هدفاً ،آخرها في الفوز الساحق على
البرازيل  1-7بقبل نهائي المونديال
الماضي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1عالم دانماركي في وظائف األعضاء درس التبادالت
التنفسية ووظيفة الشرايين الصغيرة في جريان الدم،
حرف أبجدي مخصص
2 .2عندي ،أعلى قمة في أثيوبيا
3 .3هي قديما ً البالد الواقعة على ساحل البحر األبيض
المتوسط ،ذكي
4 .4إسم كل قطعة متقدمة ،أحرف متشابهة ،ضمير منفصل
5 .5أع��ل��ى قمة ف��ي ك��ري��ت ،خفيف ال��س��ع��رات ال��ح��راري��ة
(باألجنبية)
6 .6أكبر سلسلة جبال في أوروبا ،مدينة بريطانية
7 .7جمعنا عن األرض ،بحر
8 .8مدينة إيطالية
9 .9عبير ،عمالت عربية
1010يعلك الطعام ،وجهة نظر ،أدرك األمر
1111إله ،ظرف مكان ،ندعم
أراض مرتفعة قليالً ،حرف إستفهام
1212رقد،
ٍ

1 .1أشهر ملوك االنكلوسكسون سن الشرائع ومهد للوحدة
االنكليزية
2 .2أليف ،أداة جزم ،يصنع من الحليب
3 .3جمهورية افريقية
4 .4يتبع ،نهملهم
5 .5تحن وتعطف ،كروم العنب
6 .6مجموعة ثالث جزر بريطانية في االنتيل جنوب كوبا،
والية في شمال غرب الهند
7 .7مص ّور ،إتهم
8 .8حب ،جعل الشيء مستوي السطح ،أرشدنا
9 .9قفل ،أناصر ،مرض صدري
1010مدينة ألمانية ،خباز
1111راقبت عن كثب ،يطلب منه المواعدة
1212وبّخت ،وشى ،شاي (باألجنبية)
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،783461952 ،591327486
،138246597 ،624589371
،469875213 ،257913864
،372198645 ،815634729
946752138

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سان فرنسيسكو  ) 2عيتات،
ان���و ،ي��ا  ) 3ي��و ،ن��ب��ال ،رال���ي ) 4
دان��و ،اربيل  ) 5تناسب ،نسامحه
 ) 6ديون ،هما  ) 7يدلالن ،امنا )8

ارس��ب ،اره��ن ،ني  ) 9ل��ب ،يرمم،
ايار  ) 10داعبه ،الفت  ) 11يسن،
يدنس ،كلم  ) 12بابل ،عاليه.
عموديا:
 ) 1سعيد تقي الدين  ) 2ايوان،
درب����اس  ) 3ن���ت ،ن��اب��ل��س ،عنب

 )4فانوس ،لبيب  ) 5رت��ب ،بدأ،
"
رهيب  ) 6اا ،ينام ،دل  ) 7سالرنو،
رم���ان  ) 8ي��ن ،بسناه ،لسع ) 9
سوريا ،مناف  ) 10المهن ،يتكل
 ) 11ويل ،حمانا ،لي  ) 12ايدها،
يرجمه.

 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 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).

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).
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).

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).

