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النجمة بطل لبنان ي�سعى �إلى بلوغ نهائي ك�أ�س النخبة �أمام طرابل�س
األتات إلى النبي شيت
على سبيل اإلعارة

انتقل العب العهد علي األتات إلى
النبي شيت لموس ٍم واحد على سبيل
اإلع����ارة ،وذل���ك بعد توقيعه على
العقد في مكتب رئيس النادي أحمد
ال��م��وس��وي .وسينضم األت���ات إلى
كوكب ٍة من الالعبين المميزين الذين
ضمهم النادي البقاعي إلى صفوفه
قبيل ان��ط�لاق ال�����دوري اللبناني
ألن��دي��ة ال��درج��ة األول���ى .وسيشكل
األتات إضاف ًة كبيرة للفريق البقاعي
الساعي للظهور بأفضل ص��ورة في
الموسم األول له في دوري األضواء،
ويعتبر الالعب إضاف ًة فنية كبيرة
للفريق بحيث ستصبح الخيارات
أك��ب��ر عند ال��م��درب م��وس��ى حجيج
لفرض األسلوب ال�لازم لكل مباراة
بوجود األتات وغيره من الالعبين.

من لقاء النجمة ومنتخب لبنان أمس
قدمه اليمنى.
وسيعتمد اسماعيل قرطام مدرب
طرابلس على تألق س��راج الصمد
ح��ارس مرمى المنتخب األولمبي
اللبناني وزم��ي��ل��ه ي��وس��ف حمادة
إضافة إل��ى الشقيقين أك��رم وأحمد
مغربي المقرر أن يلعبا للمرة األولى
م��ع بعضهما بعضا ً ف��ي مواجهة
فريقهما السابق النجمة.
وضمن طرابلس الوصول إلى هذا
الدور بتعادله  1-1مع السالم قبل
أن يفوز 1-صفر على العهد ويتصدر
المجموعة ال��ث��ان��ي��ة ب��أرب��ع نقاط
يليه السالم بالمركز الثاني برصيد
نقطتين بعد تعادله  1-1أيضا ً مع
العهد.
ويحمل النجمة الرقم القياسي في
عدد مرات الفوز باللقب برصيد سبع
مرات مقابل  4مرات للعهد ومرتين
لكل من األنصار والصفاء.

المنتخب يخسر أمام
النجمة استعدادا ً للبرازيل

خسر منتخب لبنان أمام النجمة
( )4 – 1ف��ي م��ب��اراة ودي���ة أقيمت
أمس على ملعب األخير في المنارة،
ف��ي إط���ار اس��ت��ع��داد النجمة للدور
قبل النهائي من كأس النخبة أمام
طرابلس الخميس ،ومنتخب لبنان
للقاء المنتخب األولمبي البرازيلي في
قطر في  8أيلول الجاري.
جاء الشوط األول متوسطا ً فنياً ،إذ لم
يشهد هذا الشوط سوى فرصة وحيدة
حين انفرد محمود سبليني ( )45الذي
حل مكان محمد مرقباوي في الدقيقة
 38إلص��اب��ت��ه ،بالمرمى النجماوي
وأنقذها الحارس محمد حمود ببراعة
إثر تمريرة أمامية من عباس عطوي.
ف��ي ب��داي��ة ال��ش��وط الثاني ،أش��رك
م��درب المنتخب جيوزيبي جيانيني
 8تبديالت دفعة واحدة ،معظمهم من

دل بو�سكي يك�شف نوايا �إ�سبانيا تجاه منير الحدادي
منتخبات البراعم والناشئين ،واختير اآلن لالنضمام إلى
منتخب الشباب» .وأضاف المدير الفني لمنتخب إسبانيا:
«ال يمكننا وضع أي عقبات في طريقه ،ولن نقوم بذلك قبل
استدعائه إلى المنتخب األول».
وأوض��ح دل بوسكي« :لقد قمنا بضم بويان كريتكتش
عندما كان وافدا ً جديدا ً إلى الفريق األول ببرشلونة» ،وأعتقد
أنه إذا كان العبا ً جيدا ً فلماذا ال نضمه للمنتخب اإلسباني؟!
نحن سوف نفعل نفس الشيء».
وتأتي تصريحات دل بوسكي لتثير قلق مسؤولي المنتخب
المغربي الذين يسعون إلى ضم الحدادي إلى المنتخب الملقب
بأسود األطلس في الفترة المقبلة.
وك��ان ألبيرت سيالديس المدير الفني لمنتخب إسبانيا
للشباب قد قام بضم الحدادي إلى قائمة الفريق المشاركة
في مباراتي المجر والنمسا ،وهو يثق في أن الالعب الشاب
سيشكل جزءا ً كبيرا ً من مستقبل كرة القدم في إسبانيا.
وقال سيالديس «إن الحدادي لديه موهبة رائعة ،وسوف
نعتني به ونجعله يشعر بالراحة» .وأضاف« :نحن نثق في
أنه سيكون مستقبل الكرة اإلسبانية».

أكد فيسنتي دل بوسكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا
لكرة القدم أمس أن المغربي منير الحدادي ،النجم الشاب
في صفوف فريق برشلونة اإلسباني ،بات قريبا ً للغاية من
االنضمام إلى صفوف المنتخب اإلسباني األول.
وبدأت موهبة الحدادي الالفتة في الظهور خالل استعدادات
الفريق الكتالوني للموسم الجديد ،قبل أن يقدم أدا ًء رائعا ً خالل
مباراة برشلونة األولى في الدوري اإلسباني هذا الموسم أمام
ضيفه إليتشي والتي أحرز خاللها الالعب المغربي األصل أحد
أهداف برشلونة الثالثة في المباراة ،كما شارك أيضا ً في مباراة
الفريق الثانية في الدوري أمام فياريال يوم األحد الماضي.
وساهم تألق الحدادي ( 19سنة) مع برشلونة في انضمامه
إلى منتخب الشباب اإلسباني تحت  21سنة بعدما سبق له
االنضمام أيضا ً إلى منتخب الناشئين تحت  19سنة ،وهو
ما جعل دل بوسكي يلمح إلى أن الخطوة األخيرة لمشاركات
الالعب الدولية والتي تتمثل في انضمامه إل��ى المنتخب
اإلسباني األول لم تعد بعيدة.
وص��رح دل بوسكي لصحيفة «ال��م��ون��دو ديبورتيفو»
اإلسبانية« :إن الخطوة األولى قد تمت بالفعل ،لقد تدرج في

تغريم فريقين ا�سكتلنديين ب�سبب رفع علم فل�سطين
قرر االتحاد األوروب��ي لكرة القدم
(يويفا) الثالثاء  2أي��ل��ول ،تغريم
ن��ادي��ي سيلتك وس��ان��ت جونسون
االسكتلنديين ،بسبب رفع جماهيرهما
علم فلسطين خ�لال م��ب��اري��ات في
البطوالت األوروبية.
وغ���رم االت��ح��اد األوروب�����ي وف��ق�ا ً
لـ» »Sky Sportsف��ري��ق سيلتك
مبلغا ً ق��دره  15أل��ف�ا ً و 900جنيه

إس��ت��رل��ي��ن��ي ،ل��رف��ع ج��م��اه��ي��ره علم
فلسطين في المدرجات خالل مباراة
الفريق االسكتلندي ضد ريكيافيك
في إطار التصفيات المؤهلة لدوري
أب��ط��ال أوروب����ا للموسم (-2014
.)2015
بينما غ ّرم نادي سانت جونسون
مبلغا ً ق��دره  14أل��ف�ا ً و 300جنيه
إس��ت��رل��ي��ن��ي ،للسبب نفسه خ�لال

مباراة سانت جونسون في مواجهة
سبارتاك ترنافا في إطار التصفيات
المؤهلة إلى مسابقة الدوري األوروبي
«يوروبا ليغ».
وتحظر لوائح الفيفا استخدام أية
شعارات أو الفتات ال تتعلق بهذه
ال��ري��اض��ة على ال��م��درج��ات ،وعلى
وجه الخصوص ما يتعلق بشعارات
سياسية أو دينية.

المنتخب األول��م��ب��ي فهبط مستواه،
وتحسن أداء النجمة الذي كثرت فرصه
ال��خ��ط��رة ،وت��ق��دم عبر السينا س��ورو
( )59بكرة إلى سقف المرمى مستفيدا ً
من تمريرة محمد حمود  – 1صفر.
وع��زز النجمة تقدمه في الدقيقة
 72عندما ح��اول ح��ارس المنتخب
سراج الصمد تشتيت الكرة فأصاب
العب النجمة قاسم الزين وارتدت إلى
المرمى  – 2صفر.
وس��ج��ل ح��س��ن ال��ق��اض��ي ()76
إصابة النجمة الثالثة برأسه إلى
يسار الحارس مستغالً ضربة ركنية
نفذها علي حوراني .وقلص شادي
سكاف النتيجة إلى  3 – 1بكرة إلى
قلب المرمى إثر عرضية من عباس
عوض من الجهة اليسرى.
ورد حسن القاضي ( )85بإصابة
رابعة للنجمة بكرة أرضية إلى يسار
ال��ح��ارس مستثمرا ً عرضية علي
الحوراني .1 – 4

األنصار يصادق
على استقالة الحسن

ع��ق��دت الهيئة اإلداري�����ة ل��ن��ادي
األنصار اجتماعها األسبوعي برئاسة
رئيسها نبيل ب��در وحضور غالبية
األع��ض��اء وت��ب��اح��ث��ت ف��ي ال��ش��ؤون
اإلدارية وتحضيرات الفريق للموسم
المقبل ودرس��ت مشاركته في كأس
ال��ت��ح��دي وال��ت��ي ك��ان��ت التجربة
األول���ى فنيا ً بعد المرحلة األول��ى
للتحضيرات.
وقررت قبول استقالة مدير النادي
عباس حسن وكلفته بتسيير الشؤون
اإلدارية للنادي حتى إشعا ٍر آخر.
وتأتي استقالة حسن على خلفية
تخسير الفريق أمام التضامن صور
في مسابقة كأس التحدي لكرة القدم
إلشراك الحارس عمر إدلبي وهو غير
مقيد على كشوفات النادي في اتحاد
الكرة.

مج�سم طاقة الرك�ض الإيجابية «»Pre
ّ
ي�شارك في اللقاء الثقافي والفني
برعاية وح��ض��ور وزي���ر الثقافة
رون����ي ع��ري��ج��ي ن� ّ
�ظ��م��ت مؤسسة
«ب��ي��دراي��ة» التي تترأسها السيدة
باتريسيا ش��رف��ان وبالتعاون مع
شركة « »IXSIRللنبيذ لقا ًء ثقافيا ً
وفنيا ً وإنمائيا ً متصالً بالعنوان
الرياضي من خالل جمعية بيروت
م��اراث��ون وال��ح��دث ال��ري��اض��ي لهذا
العام وماهية الترويج لهذا السباق
ال��ذي يقام بتاريخ األح��د  9تشرين
الثاني المقبل تحت شعار «سالم
ومحبة وركض».
ال��ل��ق��اء ال����ذي أق��ي��م ف��ي منطقة
البترون حضره إضافة إلى الوزير
عريجي مطران البترون منير خير
الله وقائمقام البترون وجيه طوبيا
ورئيسة جمعية ب��ي��روت م��اراث��ون
مي الخليل وشخصيات اجتماعية
وثقافية وفنية.
وإل����ى ج��ان��ب ال��م��ع��رض الفني
الجماعي « »Bacchanaliaالذي
أق��ي��م خ�لال ال��ل��ق��اء وض��م ع���ددا ً من
أعمال مجموعة من الفنانين ،حرصت
جمعية بيروت ماراثون على وضع
مجسمين لشخصية « »PREالتي
ّ
ترمز إلى طاقة الركض اإليجابية،
وق��د حرصت السيدة ش��رف��ان على
إخ�����راج ال��ل��ق��اء ب���ص���ورة ت��ت��واف��ق
وأهداف مشروع مؤسسة «بيدراية»
االجتماعي لتعزيز التنمية المستدامة
ول��ف��ت ال��ن��ظ��ر ح���ول ال��م��س��ؤول��ي��ة
االجتماعية للشركات والمؤسسات
وتحفيزها إلح��داث تغيير إيجابي

عريجي وشرفان والخليل والرسامة لودي أبي اللمع
وهو ما جعل مشاركة جمعية بيروت
ماراثون في هذا اللقاء تنضوي تحت
هذا العنوان.
وق���د ع � ّب��ر ع��ري��ج��ي ع��ن تقديره
وإعجابه بماهية الحدث الماراثوني
كما ون ّوهت شرفان بالسباق الذي
نعتبره عنوانا ً ثقافيا ً وفنيا ً وإنمائيا ً
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��ب��ش��ري ،وأك���دت
الشراكة مع جمعية بيروت ماراثون
والسعي إلى تعزيز مشاركة المثقفين
والفنانين في السباق كونه حدث
ال يقتصر في أبعاده على المفهوم
الرياضي فقط وإنما يتعدى ذلك في
كثير من النواحي واالعتبارات.
خالل اللقاء قامت الخليل بإطالع
ال��ح��ض��ور ع��ل��ى آخ���ر التحضيرات
المتعلّقة بالسباق ودعت إلى أوسع
مشاركة خصوصا ً أن مضمون شعار

السباق هو السالم ال��ذي نحتاجه
وط��ن��ي �ا ً ون��ف��س��ي�اً ،م��ش��ي��ر ًة إل���ى أن
مشروع « »PREالقصد منه تحفيز
اآلخرين على ممارسة رياضة الركض
والتأكيد أن في وسع كل واحد ليس
فقط أن يركض وإنما أيضا ً أن يقطع
المسافات الطويلة.
ولفتت الخليل إلى أن هذا المشروع
الرياضي ببعديه الثقافي والفني
س��وف ي��ك��ون ف��ي رع��اي��ة واهتمام
كوكبة من الفنانين والفنانات الذين
سوف يسجلون انطباعاتهم حيال
ه��ذه ال��ف��ك��رة ،وأن م��ؤت��م��را ً سيعقد
لهذه الغاية قريبا ً حيث ستكون
المجسمات وقد ازدانت
مجموعة من
ّ
بتواقيع وعبارات الفنانين ،كما أن
المجسمات سوف تزور عددا ً من
هذه
ّ
المؤسسات التربوية وللغاية عينها.

ات من ال

مقاطعة �أوروبية محتملة
لمونديال 2018

{ كشفت دراسة أن ريال مدريد اإلسباني هو أكثر
أندية الليغا تكلفة بالنسبة إلى جماهيره ،فيما يعتبر
الوافد الجديد إيبار هو أقلها.
وتوصلت الدراسة ،التي نفذتها مؤسسة (لينديكو)،
إلى أنه لكي يتابع مشجع ريال مدريد الفريق بصورة
كاملة فإن نفقاته ستصل إلى ثالثة آالف و 464يورو
في الموسم ،فيما ينخفض هذا المبلغ في حالة إيبار
إلى ألفين و.644
واستخرجت ه��ذه النتائج عقب تحليل الشركة
لمتوسط سعر اشتراك كل نادي وتقدير المتغيرات
السنوية لمبارايات الليغا الـ ،38م��ع استبعاد
المنافسات األوروبية وكأس الملك.
وتشمل قائمة المتغيرات ،المباريات التي تقام
خارج مالعب األندية وتكلفة المواصالت والشطائر
وال��م��رط��ب��ات ال��ت��ي يتم تناولها أث��ن��اء المباريات
واشتراكات القنوات التلفزيونية المدفوعة وأوشحة
النادي.
واعتبرت الشركة في دراستها أن متوسط إنفاق
المشجع اإلسباني لدعم فريقه طوال موسم الليغا هو
 3آالف يورو ،قابلة للزيادة أو النقصان ،على حسب
الفريق الذي يشجعه.
وجاء في المركز الثاني فالنسيا (ثالثة آالف و209
يورو) ثم أثلتيك بلباو (ثالثة آالف و )104ثم أتلتيكو
مدريد (ثالثة آالف و )89فبرشلونة خامسا ً بـ(ثالثة
آالف و.)64
{ ق��ال ال��م��درب خ��ي��راردو مارتينو المدير الفني
للمنتخب األرجنتيني لكرة القدم إنه سئم الرد على
اإلشاعات التي تحاصر مواطنه ليونيل ميسي قائد
الفريق ومهاجم برشلونة اإلسباني .واعترف مارتينو
بأن العبا ً مثل ميسي ال يمكن أن يتخلص من التعليقات
واإلشاعات التي تحاصره دائماً.
وقال مارتينو« :عندما كان في صفوف برشلونة
في الموسم الماضي ،تردد أن ميسي يولي كل اهتمامه

ناقشت دول االتحاد األوروب��ي مقاطعة محتملة لمونديال روسيا ،2018
عقابا ً للبلد المضيف بحال تصعيد األزمة في أوكرانيا ،بحسب ما ذكر مصدر
أوروبي أمس.
وجاء االقتراح في وثيقة تفصل خيارات العقوبات االقتصادية قد تصدر
بحلول يوم الجمعة ،ولكن كتدبير طويل األمد وليس خطوة فورية بحسب
المصدر.
وطالب قادة الدول الـ 28في االتحاد األوروبي المفوضية األوروبية ،الذراع
التنفيذية لالتحاد األوروب��ي ،بفرض عقوبات جديدة خالل أسبوع ردا ً على
مزاعم بإرسال روسيا قوات إلى جارتها أوكرانيا.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن فكرة مقاطعة كأس العالم
كانت في «وثيقة عمل ناقشتها الدول األعضاء ،لكن كاحتمال في وقت الحق
وليس اآلن».
وعممت الوثيقة على الدبلوماسيين هذا األسبوع قبل اتخاذ الدول األعضاء
قرارا ً حول العقوبات المفروضة.
ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن الوثيقة أنه إضافة إلى العقوبات
االقتصادية «قد تتخذ إجراءات منسقة مع مجموعة السبع وخارجها توصي
بتعليق مشاركة روسيا في األحداث الثقافية واالقتصادية والرياضية الكبرى
(فورموال واحد ،مسابقات كرة القدم األوروبية ،كأس العالم).
ودعا بعض السياسيين في بريطانيا وألمانيا في تموز الماضي إلى تجريد
روسيا من استضافة كأس العالم بعد إسقاط طائرة ماليزية فوق أوكرانيا
بصاروخ مزعوم من انفصاليين موالين لموسكو .لكن االتحاد األلماني لكرة
القدم عارض مثل هذه المقاطعة ،واعتبر أنه «لم تكن مجدية» مقاطعة أولمبياد
 1980في موسكو بعد غزو الجيش السوفياتي ألفغانستان.
وقال رئيس االتحاد األلماني فولفغانغ نايرسباخ «مقاطعة األلعاب األولمبية
عام  1980لم تكن مضرة إال للرياضيين فقط».
وردا ً على سؤال لوكالة فرانس برس ،طلب متحدث باسم االتحاد الدولي
(فيفا) العودة إلى بيان نشرته هذه المنظمة الدولية في  25تموز على موقعها
في شبكة اإلنترنت.
وجاء في ذلك البيان «التاريخ أظهر أن مقاطعة التظاهرات الرياضية ليست
الحل األكثر فعالية لتسوية المشاكل».

عامل

ي��س��ع��ى ال��ن��ج��م��ة ب��ط��ل ال����دوري
اللبناني إل��ى ب��ل��وغ نهائي كأس
النخبة لكرة ال��ق��دم عندما يواجه
طرابلس وصيف بطل كأس لبنان في
الدور قبل النهائي للمسابقة اليوم.
ويلعب السالم زغرتا بطل كأس
ل��ب��ن��ان م��ع ال��ص��ف��اء وص��ي��ف بطل
ال���دوري ف��ي الموسم الماضي في
المباراة الثانية ضمن المربع الذهبي.
وكان الصفاء تأهل إلى هذا الدور بعد
فوزه 2-صفر على النجمة وتعادله
مع الراسينغ من دون أهداف ليتصدر
المجموعة األولى برصيد أربع نقاط
يليه النجمة بالمركز الثاني برصيد
ث�لاث ن��ق��اط بعد ف���وزه  1-2على
الراسينغ الذي ودّع المسابقة بنقطة
واحدة.
وقرر االتحاد اللبناني تقديم موعد
المباراتين وإقامتهما ال��ي��وم ب��دال ً
من السبت المقبل في ظل استعداد
منتخب ل��ب��ن��ان للسفر إل���ى قطر
لمواجهة منتخب البرازيل األولمبي
وديا ًَ االثنين المقبل.
ويتطلع األلماني ثيو بوكير مدرب
النجمة إل��ى الصعود بفريقه إلى
نهائي كأس النخبة ليقترب خطوة
أخ��رى من تحقيق ثاني ألقابه مع
ناديه بعد أن سبق وقاده إلحراز لقب
الدوري العام الماضي.
وسيعول النجمة للفوز في هذه
المباراة على وليد اسماعيل وشادي
سكاف في خط الدفاع وعباس عطوي
العب الوسط ومحمود سبليني في
الهجوم قبل مشاركتهم مع منتخب
البالد في مواجهة منتخب البرازيل
األولمبي.
وسيشارك مع النجمة مهاجمه
ال��ج��دي��د الس��ان��ا س���ورو م��ن ساحل
ال��ع��اج وال����ذي ت��� ّوج بلقب ه��داف
ال���دوري ف��ي الموسم الماضي مع
الراسينغ بيروت .وسيفتقد النجمة
جهود مهاجمه الدولي حسن المحمد
ال���ذي سيغيب ع��ن المالعب لنحو
شهر واحد بعد خضوعه لجراحة في
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بالمشاركة مع المنتخب األرجنتيني في بطولة كأس
العالم  2014بالبرازيل ،ولكنه سجل ما يقرب من 30
هدفا ً في الدوري اإلسباني الموسم الماضي .ولهذا،
يوجد دائما ً استفسار عن ليونيل ميسي سواء سجل
هدفا ً واحدا ً أو ثالثة أهداف أو لم يسجل» .وأضاف:
«اآلن ،اإلشاعات تنتشر دائماً .لسوء الحظ أن المدربين
هم المكلفون بالرد على هذا الجدال وهو أمر مرهق».
وغاب ميسي عن صفوف الفريق في مباراته الودية
أمس أمام المنتخب األلماني بسبب اإلصابة ،ما أثار
مزيدا ً من اإلشاعات والجدال بشأن رغبة الالعب في
تقليص حجم مشاركاته مع المنتخب األرجنتيني
في المباريات الودية وتوفير جهده وطاقته لبطولة
كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا  ) 2015في
تشيلي.
{ أش��ار مامادو ساخو العب ليفربول اإلنكليزي
إلى أن الجميع يمتلكون ص��ورة خاطئة عن لويس
سواريز مهاجم ليفربول السابق وبرشلونة الحالي.
وصرح مامادو ساخو لموقع ليفربول الرسمي على
اإلنترنت قائالً« :أمر طبيعي أن يأخذ الجميع صورة
مخالفة للحقيقة عن سواريز ،ولكن في الحقيقة إنه
رجل رائ��ع» .وأض��اف« :لقد أتيحت لي الفرصة أن
أعرفه أكثر ،هناك بعض األشخاص يحتاجون للوقت
من أجل معرفة الحقائق ،بالنهاية إنه شخص مميز
وعظيم».
وقد انتقل مامادو ساخو لنادي ليفربول عام 2013
قادما ً من صفوف باريس س��ان جيرمان الفرنسي
بصفقة قدرها  19مليون يورو.
يذكر أن الدولي الفرنسي صاحب الـ 24سنة قد
شارك مع نادي ليفربول اإلنكليزي خالل منافسات
الموسم المنصرم في  18مباراة وأحرز هدفا ً واحداً.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1دولة أميركية ،مملكة عربية قديمة
2 .2صنوبر ،شهر مصري
3 .3عائش ،إمارة أوروبية ،أول اعالج
4 .4رفضنا األمر ،متمعنا ً في األمر
5 .5تجيئا ،صارع
6 .6خالف عرض ،سلسلة جبال في زائير وأوغندا
7 .7أالطفك ،الذي يحب نفسه
8 .8خاصتي ،نعزي ،عتب على
9 .9دولة أميركية ،دعمتي
1010أسفتم ،حرف أبجدي
1111يراقب عن كثب ،من بحور الشعر
1212جواب ،ألقي ،صاح التيس

1 .1سور شهير بين الصين ومنغوليا
2 .2ذكي ،فضة ،أحصى
3 .3حرف أبجدي مخفف ،يقطعا ،إقترب من
4 .4رتلنا ،محارم
5 .5مدينة بلجيكية ،حرف جر
6 .6ن ّمق ،زوج��ة الي��وس ملك طيبة في الميثولوجيا
اليونانية
7 .7يرقدان ،قمر
8 .8علكت الطعام ،غالب في الزيادة ،أداة جزم
9 .9يناصرون ،تجيب النداء
1010ال يباح به ،شارع في بيروت
1111من األشجار ،والية أميركية
1212السنة ،يعبر ،مهنة سامية

7

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،257486139 ،946123758
،625874391 ،318795624
،489361275 ،173259486
،792618543 ،864537912
531942867

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الياس فرحات  ) 2ليالي،
ه��م�لاي��ا  ) 3ان ،م��ن��دي��ل ،م��وج
 ) 4شارل ،يبترا  ) 5اكرا ،نبنيه
 ) 6رأس ،يناير ،نا  ) 7ينادمان،

بدأ  ) 8والدي ،دن ،امل  ) 9نسع،
نابولي  ) 10بيرينه ،يتبع )11
م��ه��ن��د ،ال���و  ) 12ام ،م��رس��ي��ن،
نبت.
عموديا:
 ) 1االش��وري��ون ،ما  ) 2لينا،

اناسبهم  ) 3يا ،راس العين ) 4
الملك ،دد ،ردم  ) 5سين ،ريميني
 ) 6ديانا ،انيس  ) 7رهيب ،اندبه
 ) 8حملتني ،نو ،ان  ) 9ال ،ربرب،
ليل  ) 10تامان ،دايتون  ) 11يو،
ينام  ) 12ياجلها ،العبت.

 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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Let’s Be Cops
فيلم كوميدي بطولة جاك
ج��ون��س��ون م���ن اخ�����راج ل��وك
غرينفيلد .م��دة ال��ع��رض 104
دق��ي��ق��ة ،ABC( .ك��ون��ك��ورد،
الس ساليناس ،اب��راج ،سيتي
ك��وم��ب��ل��ك��س ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
ديونز).
Teenage Mutant
Ninja Turtles
فيلم تشويق بطولة ميغان
ف��وك��س م��ن اخ����راج ج��ون��اث��ان
ليبسمان .م��دة ال��ع��رض 101
دق��ي��ق��ة ،ABC( .ك��ون��ك��ورد،
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،اسباس).

The Hundred-Foot
Journey
فيلم درام����ا ب��ط��ول��ة هيلين
ميرين من اخراج الس هالسترم.
مدة العرض  122دقيقة( .سينما
سيتي ،امبير ،اب���ارج،ABC ،
فوكس).
The 7th Dwarf
فيلم تصويري بطولة أوت
وال��ك��س م��ن اخ����راج ب��وري��س
الجينوفاك .مدة العرض 100
دقيقة ،ABC( .اب��راج ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).

Into The Storm
فيلم رع��ب بطولة ريتشارد
ارميتاج من اخراج ستيفن كوال.
مدة العرض  89دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،غاالكسي).

