14

السنة السادسة  /اجلمعة  29 /آب  / 2014العــدد 1571
Sixth year / Friday / 29 August 2014 / Issue No. 1571

ريا�ضة  /ت�سلية

قمة مبكرة بين �أمراء باري�س و�سانت �إتيان
ّ

«ال�سيدة العجوز» ي�سعى �إلى �إق�صاء التحديات في طريقه للحفاظ على اللقب
ي��واج��ه ف��ري��ق يوفنتوس س��ؤاال ً
محيّرا ً قبل أن يبدأ حملة الدفاع عن
لقب الدوري اإليطالي يوم غ ٍد السبت،
يتمثل في كيفية التعامل مع رحيل
مديره الفني السابق أنتونيو كونتي.
وعقب قيادته للسيدة العجوز
للتتويج ب��ال��دوري اإلي��ط��ال��ي في
ال��م��واس��م الثالثة الماضية ،فاجأ
كونتي الجميع بإعالنه الرحيل عن
تدريب يوفنتوس قبل وق��ت قصير
للغاية م��ن ب���دء معسكر الفريق
استعدادا ً للموسم الجديد .ويرى
كثيرون أن السبب الرئيسي وراء
قرار كونتي المفاجئ يكمن في عدم
رغبة مسؤولي النادي اإليطالي في
إبرام صفقات من العيار الثقيل هذا
الموسم.
بينما تولى كونتي تدريب المنتخب
اإليطالي منتصف الشهر الجاري ،بدأ
يوفنتوس إع��ادة تنظيمه التكتيكي
م���رة أخ����رى ت��ح��ت ق���ي���ادة م��دي��ره
الفني الجديد ماسيمليانو أليغري.
ويواجه أليغري ،الذي وقع عقدا ً مع
يوفنتوس يمتد لثالث سنوات ،مهمة
شاقة للغاية مع الفريق تتمثل في
ض��رورة الحفاظ على لقب ال��دوري
اإليطالي للعام الرابع على التوالي،
باإلضافة إل��ى تطوير أداء ونتائج
الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وك��ان التعاقد مع أليغري (47
سنة) بمثابة مفاجأة أخرى لجماهير
ال��ي��وف��ي ،ب��خ��اص��ة ع��ق��ب النتائج
المخيبة التي حققها فريقه السابق
ميالن ف��ي الموسم الماضي تحت
قيادته والتي تسببت في إقالته من
تدريب الفريق ،لينهي مسيرته مع
ميالن التي امتدت ألربعة مواسم
ق��اد خاللها الفريق للفوز بالدوري
اإليطالي عام .2011
وخاض أليغري  101مباراة في
دوري الدرجة األولى اإليطالي حينما
كان العباً ،حيث كان يلعب في خط
ال��وس��ط ،وق��ض��ى معظم مسيرته
الكروية في ال��درج��ات الدنيا .وبدأ
أل��ي��غ��ري مسيرته التدريبية عام
 ،2003وحصل على جائزتين ،إذ
كانت األولى عندما كان يتولى تدريب
فريق كالياري ،في تجربته األولى
ب��دوري الدرجة األول��ى ،بينما كانت
الثانية عندما كان مدربا ً لميالن.
وح��اول ج��ون إيلكان ،أح��د ورثة
عائلة أنييلي التي تسيطر على نادي
يوفنتوس ،أن يرفع من قيمة أليغري
في أعين جماهير الفريق ،حيث قال إن
المدرب اإليطالي كان مرتبطا ً بالنادي
منذ أن ك��ان صبياً .وق��ال إيلكان:
«أليغري ك��ان دائ��م�ا ً أح��د المحبين
ليوفنتوس ،وأخبرني أن لديه صورة

تجمعه بميشيل بالتيني في غرفته».
ولم تفلح محاوالت إيلكان في رفع
أسهم أليغري تجاه جماهير الفريق
التي لم تنس نجاح كونتي كمدرب،
بعدما ساهم في حصول يوفنتوس
على ال��دوري اإليطالي خمس مرات
ودوري أب��ط��ال أوروب���ا ع��ام 1996
عندما كان العبا ً بالفريق.
ويبدو أن األم��ر س��وف يستغرق
بعض الوقت حتى يكتسب المدرب
الجديد ثقة جماهير يوفنتوس ،التي
لن تأتي سوى بتقديم الفريق ألداء
مقنع تحت قيادته محليا ً وأوروبياً.
ف���ي ال��م��ق��اب��ل ،ت��س��ع��ى ق��ائ��م��ة
الفريق لتنفيذ أفكار أليغري الفنية
بشك ٍل جيد ،في ظل اعتماد المدرب
اإلي��ط��ال��ي على أرب��ع��ة العبين في
خ��ط ال��دف��اع ،بعكس كونتي ال��ذي
كان دائما ً ما يدفع بثالثة مدافعين.
وبجانب تعاقد النادي االضطراري
م��ع أل��ي��غ��ري ،فقد أب���رم يوفنتوس
مجموعة من التعاقدات لضم العبين
جدد إلى صفوفه ،يأتي في مقدمتهم
مهاجم ريال مدريد اإلسباني ألفارو
م��ورات��ا ال��ذي بلغت قيمة التعاقد
معه  20مليون ي��ورو ،ليكون أغلى
صفقة للنادي اإليطالي خالل فترة
االنتقاالت الصيفية الحالية.
كما تعاقد يوفنتوس أي��ض�ا ً مع
الالعب الفرنسي المخضرم باتريس
إيفرا واألرجنتيني روبيرتو بيريرا
والالعب البرازيلي المولد رومورو،
إض���اف���ة إل���ى الع���ب خ���ط ال��وس��ط
الفرنسي الشاب كينغسلي كومان.
وم��ع ق��رب غلق ب��اب االنتقاالت

الصيفية في األول من أيلول المقبل،
يتطلع مسؤولو يوفنتوس لتعزيز
خط هجوم الفريق ،إذ كثف الفريق
مفاوضاته أخ��ي��را ً م��ع الكولومبي
رادم���ي���ل ف��ال��ك��او م��ه��اج��م م��ون��اك��و
ال��ف��رن��س��ي وال��م��ك��س��ي��ك��ي خافيير
ه��ي��رن��ان��دي��ز م��ه��اج��م مانشستر
يونايتد اإلنكليزي واأللماني لوكاس
بودولسكي مهاجم آرسنال اإلنكليزي
واإلسباني فيرناندو توريس مهاجم
تشيلسي اإلنكليزي للتعاقد مع أي
منهم قبل انتهاء سوق االنتقاالت.
وكانت المباريات التجريبية التي
خاضها الفريق تحت قيادة أليغري
مقنعة نسبياً ،غير أن الخسارة 1-0
أمام ميالن األسبوع الماضي أثارت
قلق جماهير الفريق بعض الشيء.
وصرح أليغري بأن «األداء بحاجة
إل��ى التحسن ،لكننا بذلنا مجهودا ً
شاقا ً لتطوير النواحي (البدنية) في
هذه األيام .ارتكبنا أخطاء في بعض
األحيان ،ولكننا نتحسن».
وينبغي على يوفنتوس ت��دارك
هذه األخطاء عندما يستهل الفريق
مشواره في الموسم الجديد بالدوري
اإليطالي أمام مضيفه كييفو فيرونا
ي��وم غ��دٍ ،إذ تبدو صفوف أليغري
مكتملة تماماً ،ولن يغيب عن الفريق
خ�لال اللقاء س��وى المدافع الدولي
جيورجيو كيلليني بسبب اإليقاف.
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د جوسيبي
م��اروت��ا مدير ال��ك��رة ف��ي يوفنتوس
أن شغله الشاغل حاليا ً يتمثل في
الحفاظ على العبي الفريق بول بوغبا
وأرتورو فيدال ،بعدما أصبحا هدفين

للعديد من األندية األوروبية حالياً.

الدوري الفرنسي

تشهد المرحلة الرابعة من الدوري
الفرنسي مواجهة من العيار الثقيل
عندما يستقبل باريس سان جيرمان
حامل اللقب في آخر موسمين سانت
إتيان رابع الموسم الماضي وثالث
الترتيب راهنا ً األحد المقبل.
ل��ك��ن س���ان ج��ي��رم��ان ال��م��دج��ج
بالنجوم حقق ب��داي��ة متوسطة إذ
اكتفى بالتعادل للمرة الثانية في
ث�لاث م��ب��اري��ات بسقوطه ف��ي ّ
فخ
التعادل السلبي مع مضيفه إيفيان
الجمعة الماضي .وكان فريق المدرب
ل���وران ب�لان استهل حملة ال��دف��اع
عن لقبه بالتعادل مع رينس خارج
قواعده أيضا ً  ،2-2قبل أن يفوز على
باستيا في معقله «بارك دي برانس»
 ،0-2إال أنه عاد واكتفى بالتعادل
مجددا ً خارج ملعبه في مباراة أكملها
بعشرة العبين منذ الدقيقة 63
بسبب طرد يوهان كاباي لحصوله
على إن��ذا ٍر ثانٍ ما سيبعده عن لقاء
األحد.
وتأثر فريق العاصمة بشك ٍل مؤكد
بالغيابات ال��ت��ي ط��اول��ت��ه ف��ي ظل
إصابة قلب دفاعه وقائده البرازيلي
ت��ي��اغ��و سيلفا وه��داف��ه ال��س��وي��دي
زالتان إبراهيموفيتش ،األول بسبب
إص��اب��ة عضلية وال��ث��ان��ي بسبب
تمزق عضلي أصيب به في المرحلة
الثانية .كما غاب الظهير الهولندي
غريغوري فان در فيل إلصابته بكسر
في إحدى فقرات ظهره ،فيما جلس

اإليطالي-البرازيلي األص��ل تياغو
موتا على مقاعد االحتياط بسبب
كسر ف��ي أن��ف��ه تسببت ب��ه نطحة
مهاجم باستيا البرازيلي برانداو في
نفق غرف المالبس.
وش��ارك زالت��ان وف��ان در فيل في
تمارين األربعاء وستكون الساعات
الـ 48المقبلة حاسمة لتحديد مصير
مشاركتهما أمام الفريق األخضر.
من جهة أخرى ،حقق سانت إتيان
بداية قوية بعد فوزين على جانغان
 0-2ورينس  1-3قبل أن يتعادل
سلبا ً مع رين.
وتتركز األنظار على مباراة بوردو
ال��م��ت��ص��در م��ع باستيا إذ ي��ح��اول
األول تحقيق رابع فوز على التوالي
والبقاء متربعا ً ف��ي المركز األول.
وضرب العبو المدرب ويلي سانيول
بقوة بثالثة انتصارات على أرض
مونبلييه  0-1ونيس  1-3واألهم
م��ن ذل��ك سحقهم موناكو وصيف
الموسم الماضي .1-4
وسيكون ليل الثالث والوحيد
ال��ذي لم تستقبل شباكه أي هدف
على موعد مع مباراة صاخبة السبت
عندما يحل على موناكو القابع في
المركز السابع عشر .وحصد الفريق
الشمالي سبع ن��ق��اط ،فيما عوض
موناكو بدايته الكارثية بخسارتين
بعد ف���وزه على أرض ن��ان��ت 0-1
بهدف الكولومبي رادام��ي��ل فالكاو
المطارد من أبرز األندية األوروبية.
وعلى غرار موناكو ،ينوي مرسيليا
متابعة صحوته عندما يستقبل نيس
اليوم افتتاحاً ،إذ منحه المهاجم
الدولي أندريه بيار جينياك فوزه
األول على جانغجن  0-1بعد تعادل
وخسارة .وعاد جينياك إلى التمارين
بعد تعرضه إلص��اب��ة بكاحله في
المباراة .ورأى العب الوسط الدولي
المغربي عبد العزيز ب��راده المنتقل
من الجزيرة اإلماراتي إلى مرسيليا
الفرنسي أنه ليس جاهزا ً  100في
المئة لخوض المنافسات مع فريقه
الجديد.
وشدد براده ( 25سنة و 3مباريات
دولية) على أهمية السمعة الجيدة
لمدربه األرجنتيني مارسيلو بيلسا:
«غ��واردي��وال ودييغو سيميوني قاال
إنهما يستلهمان منه ،لذا أنا سعيد
للعمل تحت أمرته».
ويستقبل كاين الذي حقق بداية
جيدة حصد فيها فوزين رين السابع.
وفي باقي المباريات ،يلعب السبت
لنس مع رينس ونانت مع مونبلييه
وت��ول��وز م��ع إي��ف��ي��ان ول��وري��ان مع
جانغان واألحد متز مع ليون.

بالتيني لن يخو�ض «نزال» الفيفا ّ
�ضد بالتر

اعتبر االتحاد اللبناني لكرة القدم فريق األنصار خاسرا ً
مباراته مع التضامن صور في مسابقة كأس التحدي
التنشيطية بنتيجة ( - 2صفر) ،وذلك إلشراكه الحارس
عمر إدلبي غير الموقع على كشوفه.
وغ ّرم االتحاد األنصار بمبلغ مليون ليرة للسبب نفسه،
علما ً بأن «األخضر» كان قد فاز في المباراة أول من أمس
بنتيجة .2 – 3
وتكرر األمر نفسه مع األنصار في الموسم الماضي ،حين
تعادل مع الراسينغ  ،1-1قبل أن يخسر المباراة اتحاديا ً
( – 2صفر) في الدوري ،ما أثار استياء إدارة النادي التي
أوقفت مدرب الفريق مالك حسون ومديره سامي الشوم.
م��ن جهة ثانية ،ق��رر االت��ح��اد تغريم ن��ادي النجمة
 500ألف ليرة لتصرف جمهوره بشك ٍل «يناقض الروح
الرياضية» ،في مباراته مع الراسينغ .وأوق��ف االتحاد
مهاجم العهد الدولي حسن شعيتو ثالث مباريات رسمية،
لضربه العبا ً منافساً.
ً
وأث��ار ق��رار االتحاد اللبناني مزيدا من التفاعالت في
الشارع الرياضي اللبناني ،وفي أول رد فعل على القرار

تقدم مدير النادي عباس حسن باستقالته إل��ى إدارة
النادي ،التي قررت بحث الموضوع في جلستها الثالثاء
المقبل.

اختبار جدي للميادين �أمام طرابل�س في «الفوت�سال»
سيكون الميادين ثاني الترتيب
العام أمام أول اختبا ٍر جدّي له هذا
الموسم عندما يستضيف طرابلس
الفيحاء على ملعب السد ي��وم غ ٍد
ال��س��ب��ت ،ف��ي ال��م��رح��ل��ة الخامسة
م��ن ال���دوري اللبناني لكرة القدم
للصاالت ،التي تفتتح اليوم بمباراة
ال��ق��ل��م��ون وغ��ان��رز ل��ي��ب��ان��ون على
ملعب مجمع الرئيس إميل لحود
الرياضي.
وكان الميادين الوافد من الدرجة
الثانية ،والمتسلّح بالعديد من
الدوليين والصاعدين المميزين،
قد حقق العالمة الكاملة بفوزه في
مبارياته الثالث األول��ى ،ما جعله
يقف في المركز الثاني خلف الجيش
اللبناني لكن مع مباراة أقل .لذا ،وفي
حال فوزه على الفريق الشمالي فإن

الميادين سيعود شريكا ً في الصدارة
ألن ال��ج��ي��ش ل��ن ي��ل��ع��ب ف��ي ه��ذه
المرحلة بعد تأجيل مباراته مع بنك
بيروت حامل اللقب ،إذ كان مفترضا ً
أن تقام قبل سفر األخير للمشاركة
في بطولة األن��دي��ة اآلسيوية ،بيد
ان��ه ت � ّم تأجيلها بسبب األوض���اع
التي عاشتها ال��ب�لاد قبل أسابيع
قليلة.
وي��م��ك��ن اع��ت��ب��ار أن ال��م��ي��ادي��ن
سيتعرف على ق��درات��ه الحقيقية
هذا الموسم عندما يقابل طرابلس،
ال��ذي من دون شك سيفرض عليه
نوع آخر يختلف تماما ً عن
تحديا ً من ٍ
مبارياته الثالث السابقة حيث فاز
فيها بسهول ٍة تامة من دون أن تهتز
شباكه أكثر من م��رة .إال أن الحال
فريق
قد تكون مغايرة في مواجهة
ٍ

خط ٍر هجوميا ً حصد بدوره  9نقاط،
إذ تلقى خسارة واح��دة كانت أمام
الجيش المتصدر.
ويعلم طرابلس بالتالي أن فوزه
سيضعه على المسافة نفسها مع
الجيش ويجعله يتقدّم الميادين على
الئحة الترتيب ،وهو سيعتمد بشك ٍل
كبير على خط هجومه الذي يقوده
الثنائي م��روان زورا وكامل الياس
في مواجهة الدفاع الصلب للميادين
بقيادة قاسم ق��وص��ان وك��ري��م أبو
زي��د ومحمود دقيق وحسن توبة،
ما يجعل المواجهة مثيرة لالهتمام
بشك ٍل أكبر بكثير من كل مباريات
ه��ذه المرحلة حيث يلعب السبت
أيضا ً الجامعة األميركية مع العلوم
والتكنولوجيا ،بينما يلتقي األحد،
الربيع مع بلدية الغبيري.

اختتام مع�سكر نادي �أتلتيكو �ألفا ال�صيفي لكرة القدم
اختتم ن��ادي أتلتيكو معسكره الصيفي ف��ي كرة
القدم ،بالتعاون مع شركة «ألفا» في المدينة الرياضية
التابعة للنادي في الضبية ،وشارك في المعسكر أكثر
من ثالثمئة العب والعبة.
وتضمن المعسكر تمارين يومية مكثفة من الساعة
ال��ت��اس��ع��ة ص��ب��اح �ا ً ح��ت��ى ال��س��اع��ة ال��ث��ان��ي��ة عشرة
ظهراً ،وتركزت على اللياقة البدنية والفنيات واللعب
الجماعي ضمن البرنامج التدريبي ل��ن��ادي ليون
الفرنسي.
تميز المعسكر بجدية الالعبين والالعبات واندفاعهم
وشغفهم ب��ري��اض��ة ك���رة ال��ق��دم .ووزع����ت ال��ج��وائ��ز

والشهادات على الالعبين في نهاية المعسكر ،وكانت
كلمة لمدرب منتخب لبنان السابق األلماني تيو بوكير
الذي شجع األوالد للمثابرة على التمارين ،واالستمتاع
برياضتهم المفضلة.
وأك��د أن «مستواهم يؤهلهم للوصول إل��ى أعلى
المستويات ،وال سيما إذا كانوا ينتمون إلى أكاديميات
جدية كأكاديمية أتلتيكو».
وشدد رئيس النادي روبير باولي على «أهمية تشجيع
األهل ألبنائهم على ممارسة رياضتهم المفضلة» .كما
شكر باولي شركة «ألفا» الممثلة برئيسها مروان حايك
على رعايتها الدائمة لنشاط النادي.

دوري �أبطال �أوروبا

توزيع الفرق الم�شاركة على �أربعة م�ستويات

الدولي واألوروبي».
وكان الدولي الفرنسي السابق رفع التحدي مع بالتر
بقوله أثناء مونديال البرازيل إنه لن يدعم بالتر لوالية
خامسة على رأس االتحاد الدولي.
وقال بالتيني في حينها« :أنا أوروب��ي ،وأؤيد موقف
االتحاد األوروبي ،لن أسانده في ترشيحه لوالية جديدة،
لن أسانده أبداً ،هو يعرف ذلك ،لقد أبلغته بذلك .أعتقد أن
الفيفا بحاجة إلى نفس جديد .ترشيحه لوالية جديدة،
ليس جيدا ً لكرة القدم .ولكنه شخص ينبغي احترامه،
وأنا أكنّ له ك ّل االحترام».
وأع��رب بالتر ( 78سنة) في أكثر من مناسبة عن
ّ
الترشح لوالية جديدة معتبرا ً أن مهمته لم
رغبته في
تنت ِه بعد ،ولكن باب الترشيحات لم يفتح رسميا ً إلعالن
قراره الرسمي.

أعلن رئيس االتحاد األوروب��ي لكرة القدم الفرنسي
ميشال بالتيني أنه لن يخوض انتخابات رئاسة االتحاد
الدولي «فيفا» ضد السويسري جوزيف بالتر المقررة
في أيار المقبل .وقال بالتيني ( 59سنة) أمام وسائل
اإلعالم في مونتي كارلو أمس« :هذا خيار القلب ،الشغف،
سأتقدم لوالية جديدة على رأس االتحاد األوروب��ي .لن
أخوض انتخابات الفيفا».
وكان البلجيكي ميشال دهوغ عضو اللجنة التنفيذية
في االت��ح��اد ال��دول��ي كشف أن بالتيني ،ال��ذي يترأس
االتحاد األوروبي منذ  ،2007أبلغ مندوبي الدول الـ54
في االتحاد القاري أنه يريد التركيز على قيادة اليويفا.
وق��ال ده��وغ« :كانت رسالة إيجابية للغاية ،قال
إن��ه يريد مواصلة العمل كرئيس لالتحاد األوروب���ي
ويسعدني أال تقع معركة ه��ذه المرة بين االتحادين

الأن�صار يخ�سر ب�أخطاء �إدارية والح�سن ي�ستقيل

أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم
توزيع األندية المشاركة في مسابقة
دوري أبطال أوروبا لموسم -2014
 2015على أربعة مستويات بعد
نهاية ال��دور التمهيدي المؤهل إلى
دور المجموعات .وتسحب قرعة
الدور األول الخميس في موناكو.
توزيع األندية على المستويات
األربعة:
المستوى األول :ري��ال مدريد(إسبانيا) ،برشلونة (إسبانيا)،
بايرن ميونيخ (ألمانيا) ،تشلسي

(إنكلترا) ،بنفيكا (البرتغال) ،أتلتيكو
مدريد (إسبانيا) ،آرسنال (إنكلترا)،
بورتو (البرتغال).
 ال��م��س��ت��وى ال��ث��ان��ي :شالكه(أل��م��ان��ي��ا) ،ب��وروس��ي��ا دورت��م��ون��د
(أل��م��ان��ي��ا) ،يوفنتوس (إيطاليا)،
ب��اري��س س��ان ج��ي��رم��ان (ف��رن��س��ا)،
بال (سويسرا) ،شاختار دونتسك
(أوك���ران���ي���ا) ،م��ان��ش��س��ت��ر سيتي
(إنكلترا) ،زينيت س��ان بطرسبرغ
(روسيا).
 -ال��م��س��ت��وى ال���ث���ال���ث :ب��اي��ر

ليفركوزن (ألمانيا) ،أولمبياكوس
(اليونان) ،سسكا موسكو (روسيا)،
أياكس (هولندا) ،ليفربول (إنكلترا)،
سبورتينغ لشبونة (البرتغال)،
غالطة سراي (تركيا) ،أتلتيك بلباو
(إسبانيا).
 المستوى ال��راب��ع :أندرلخت(بلجيكا) ،روم��ا (إيطاليا) ،أبويل
(ق�����ب�����رص) ،ب���ات���ي ب���وري���س���وف
(ب���ي�ل�اروس���ي���ا) ،ل��ودوغ��وري��ت��س
(بلغاريا) ،ماريبور (سلوفينيا)،
موناكو (فرنسا) ،مالمو (السويد).

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1جمهورية أفريقية
2 .2يجمع الثمر ،دعى بالويل ،من األقارب
3 .3جهد وتعب ،يوبّخ ،منصف
4 .4ألفت الشيء ،خالف بخيالت
5 .5فتاة ،مدينة فرنسية
6 .6أودية ،يذبحا الماشية
7 .7غير المطبوخ ،مدينة صينية ،هدم البناء
8 .8آلة طرب ،بلدة لبنانية ،للندبة
9 .9ش��اع��ر أثيني م��ن منشئي المسرحية الهزلية ،من
المكسرات
1010ضعف ،متشابهان ،أعلى قمم العالم وأضخمها
1111قرية لبنانية
1212حصل على ،عملة آسيوية ،تأنسه

1 .1بركان مشتعل في كوستاريكا
2 .2ضمير ،مرفأ في قبرص
3 .3قرع الجرس ،جمهورية على البلطيق ،عائلة
4 .4عاصمة أوكرانيا ،ضمير منفصل ،كامل
5 .5بركان مشتعل في إيطاليا ،كان على حياد
6 .6نهر في المغرب ،مذاهب ،حرف نصب
7 .7أول مولود ألبويه ،األرض الممتدة المستقيمة السطح
8 .8من األسماء الخمسة ،أنشأنا ،ضجرت
9 .9مدينة مغربية ،ترطبوا بالماء
1010أهبه ،قاتل في المعركة
1111عثرا على ،أجوبتي
1212أرشدتنا ،أبعده عن الوظيفة
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،751942368 ،938675142
،325718694 ،642183975
،179456823 ،864329751
،496231587 ،517894236
283567419

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اوغست كروغ ،عا  ) 2لدي،
راس داش���ان  ) 3فينيقيا ،لبيب
 ) 4رعيل ،م م م ،ان��ت  ) 5اي��دا،
"
اليت  ) 6الب ،وندسور  ) 7لمينا،

يم  ) 8كاستل غندلفو  ) 9اري��ج،
ليرات  ) 10يلوك ،رأي ،اعي )11
رب ،هنا ،نسند  ) 12ن��ام ،ت�لال،
هل.
عموديا:
 ) 1ال��ف��رد الكبير  ) 2ودي��ع،

ل��م��ا ،لبن  ) 3غينيا بيساو ) 4
يلي ،نتركهم  ) 5ت��رق ،دوال��ي ) 6
كايمان ،غجرات  ) 7رسام ،دان )8
ود ،ملس ،دلينا  ) 9غ��ال ،اوال��ي،
سل  )10شباير ،فران  ) 11عاينت،
يواعده  ) 12انبت ،نمن تي.

 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).

