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محمد جعفر يعلن اعتزاله كرة القدم
أعلن مهاجم فريق النجمة ومنتخب
لبنان األولمبي محمد جعفر اعتزاله
كرة القدم ،وذلك بعد سقوط مشروع
العفو عن الالعبين المتورطين في
قضية ال��ت�لاع��ب ب��ال��م��ب��اري��ات ،في
اجتماع الجمعية العمومية لالتحاد
ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��ك��رة ال���ق���دم ،الجمعة
الماضي.
وش���ك���ر ج��ع��ف��ر ع��ب��ر صفحته
الشخصية على م��وق��ع التواصل
االجتماعي «ك��ل من ساهم وساعد
وح����اول ال��ع��ف��و ع��ن��ه ف��ي اج��ت��م��اع
الجمعية العمومية لالتحاد اللبناني
قبل يومين ،وخصوصا ً إدارة نادي
النجمة ومنسق المنتخبات الوطنية
رشيد نصار ورئيس نادي العهد تميم
سليمان».
وقال جعفر« :لطالما قلت واعترفت
بأنني أخ��ط��أت ،لكن ول�لأس��ف لم
ينصفني أح���د فأصبحت «كبش
محرقة» في موضوع المراهنات ،مع
العلم أن الخطأ ال��ذي وقعت فيه ال
يستوجب قرار توقيفي  3سنوات».
وأض��اف جعفر« :طالبت اتحاد
ك��رة القدم م��رارا ً بتسليم ملفي إلى
القضاء اللبناني ألن اللجنة التي
حققت في قضية المراهنات كانت
ظالمة ،ورئيسها كان أكبر المتورطين
في الفساد والمراهنات ،وهناك مئات
الالعبين باعوا بالدهم وجنوا آالف
ال��دوالرات ،وها هم اليوم يسرحون
وي��م��رح��ون ف��ي ال��م�لاع��ب م��ن دون
حسيب أو رقيب».
واختتم جعفر« :سئمت الظلم
وس��ئ��م��ت ك���رة ال��ق��دم ب��ع��دم��ا ُد ّم���ر
مستقبلي في المالعب ،لذلك قررت
االعتزال ألن الظلم أشد من القتل».

شرارة يقترب من االنتقال
إلى الصفاء

توصل فريق الصفاء اللبناني إلى
اتفاق مع مهاجم النجمة واإلخ��اء
األهلي الدولي السابق زكريا شرارة،
بعد التحاقه بتدريبات «األصفر» منذ
أسبوعين ،وش��ارك معه في بعض
المباريات الودية.

سيكون شرارة رابع مهاجم يضمه
الصفاء هذا الموسم بعد السوري عبد
الرحمن عكاري من طرابلس ،وابراهيم
بحسون من النجمة وجاستن موسى
من الراسينغ.
وي���ض���م ال��ص��ف��اء ف���ي ه��ج��وم��ه
ال��م��خ��ض��رم رون���ي ع�����ازار ،والع��ب
منتخب لبنان األولمبي عالء البابا،
مع العلم أن مدرب الفريق سمير سعد
أش���رك ع���ازار وبحسون ف��ي الخط
األمامي للفريق ،في منافسات كأس
النخبة التي بلغ الصفاء مباراتها
النهائية إذ سيواجه النجمة في إعادة
للقاء الفريقين في الدور األول حيث
فاز الصفاء  – 2صفر.
وواجه سعد مشكلة غياب السوري
عبد الرحمن عكاري عن فريقه أخيرا ً
بسبب اإلص��اب��ة ،لكن ه��داف فريق
طرابلس في الموسم الماضي ،بدأ
يتماثل للشفاء ويستعيد لياقته
البدينة تدريجياً.
ويتميز ش����رارة ،ال���ذي سيلعب
مع الصفاء في مباراته الودية أمام

الربيع يفاجئ الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا

الرياضة واألدب ال��ي��وم ،بمهاراته
الفردية وبراعته في مركز الجناح.
وسبق له أن لعب لفريقي النجمة
واإلخاء األهلي في لبنان ،كما احترف
مع فريقي الشباب البحريني والكرمل
األردني.

قرطام :الغانيون أفضل
المتاحين لطرابلس

قدم فريق طرابلس نفسه بصورة
متجددة في ك��أس النخبة ،إذ لعب
معه عدد من الوجوه الشابة .وشكل
ب��ل��وغ س����ادس ال�����دوري ال��م��اض��ي
ووص��ي��ف ك��أس لبنان ال���دور قبل
النهائي للمسابقة التنشيطية بداية
واع��دة لطرابلس المتجدد أيضا ً في
شقه األجنبي ،بعد رحيل الثالثي
السوري (جهاد الباعور وعمار زكور
وعبد الرحمن العكاري) واستقدام
ثالثي غاني جديد.
وق����ال م����درب ف��ري��ق ط��راب��ل��س
الفلسطيني اسماعيل ق��رط��ام في
تصريح لموقع «ك��ورة» أن ثمانية

دل بو�سكي� :سن�ستعيد تعاطف الجماهير من جديد
أع��رب فيسينتي دل بوسكي المدير الفني الوطني
للمنتخب اإلسباني عن ثقته بقدرته على استعادة
تعاطف الجماهير معه من جديد بعد الظهور المخيب
لآلمال لفريقه في كأس العالم البرازيل  ،2014كما أكد
أن على فريقه أن يعمل على كسب ثقة الجماهير مرة
أخرى من خالل «التفاني» داخل الملعب.
وقال دل بوسكي« :نتمتع بتعاطف الجماهير رغم
المشاركة السيئة في ك��أس العالم .نحن ن��درك هذا
وسنعمل على استعادة الثقة داخل الملعب».
وتطرق دل بوسكي خ�لال المؤتمر الصحافي إلى
االنتقادات التي وجهت إليه بعد الهزيمة التي تلقاها
فريقه على يد المنتخب الفرنسي بنتيجة  0-1في
المباراة الودية التي جمعت بين البلدين يوم الخميس
الماضي« :لم نخلق الكثير من الفرص خالل المباراة
الماضية .سنعمل على إيجاد حلول جذرية».
وأزال دل بوسكي الغموض الذي يحيط بهوية حارس
مرمى الفريق مبينا ً أن المخضرم إيكر كاسياس هو من
سيتولى هذه المهمة« :إيكر سيكون الحارس األساسي
أمام مقدونيا».
وأش��ار المدرب اإلسباني إلى أهمية المباراة قائالً:
«ستكون م��ب��اراة مهمة ج��دا ً بالنسبة لنا .سنواجه
منافسا ً عنيداً».
وفي معرض رده عن س��ؤال حول انضمام الالعب
الصاعد منير ال��ح��دادي للفريق على حساب دييغو
كوستا المصاب ،ق��ال دل بوسكي« :أعتقد أن ق��رار
استدعاء منير كان صائباً .إنه العب شاب وحقق بداية
رائعة مع برشلونة ووج��وده معنا يرجع إلى أسباب
رياضية بحتة».
وأكد دل بوسكي أن الالعب باكو ألكاسير مهاجم نادي

الزاكي يعلق على قرار الحدادي

أعرب مدرب منتخب المغرب األول لكرة القدم بادو
الزاكي أمس عن إحباطه لقرار الناشئ منير الحدادي
باللعب لمنتخب إسبانيا ،وكرر تصريحه في هذا الصدد
بأن «الوطنية ال تشترى وال تستأجر».
وجاءت تصريحات الزاكي ،أحد الالعبين التاريخيين
ل��ن��ادي م��اي��ورك��ا ،تعليقا ً على ق��رار ال��ح��دادي العب
برشلونة ( 19سنة) باللعب لمصلحة إسبانيا عقب
استدعائه لخوض مباراة مقدونيا ضمن تصفيات أمم
أوروبا  2016كبديل للمصاب دييغو كوستا ،على رغم
أن المدرب عرض عليه اللعب للمنتخب المغربي األول.
وق��ال الزاكي إن محاولة جذب الحدادي للمنتخب
المغربي لم يبدأها ه��و ،بل المسؤولون المغربيون
الذين قاموا قبل توليه مسؤولية تدريب المنتخب األول
باالتصال بالالعب وبوالديه إلقناعه بارتداء قميص
المغرب.
وكان المدرب المغربي واثقا ً في أن الحدادي سيختار
اللعب للمنتخب المغربي ،لكنه أعرب أخيرا ً عن شكوكه
في أن بعض الالعبين الشباب يعملون ضد مصالح
المغرب.
وكان الالعب ( 19سنة) المتألق حاليا ً في صفوف
البرسا ،قد أعرب في السابق عن استعداده للعب في
المنتخب المغربي ،لكن مدرب منتخب إسبانيا فيسنتي
ديل بوسكي رد بقوة على ذلك بتصريحه أن والدي منير
الحدادي والالعب ذاته فضلوا إسبانيا.

ريال مدريد ي�ستقر على بديل رونالدو

لك ٍّم كبير من الكرات.
وبقي الجامعة األميركية للعلوم
والتكنولوجيا متقدّما ً حتى أصبحت
النتيجة  ،4-5قبل أن يقلب الربيع
الطاولة عليه مسجالً ثالثة أه��داف
متتالية منحته النقاط الثالث للمباراة.
ق��اد المباراة الحكمان إيلي حكيم
ونبيل ضاهر ،وعباس فحص (ميقاتياً)،
وراقبها محمود جابر.
وتختتم المرحلة السادسة اليوم
بمباراة تجمع بين جامعة القديس
يوسف وضيفه طرابلس الفيحاء على
ملعب األول عند الساعة  .19.30إال

موجهة مساء اليوم
أن األنظار ستكون ّ
إلى ملعب مجمع الرئيس إميل لحود
الرياضي حيث يلتقي بنك بيروت حامل
اللقب مع الجيش اللبناني عند الساعة
 ،20.30في مباراة مؤجلة من المرحلة
الخامسة.
وتبدو صفوف الفريقين مكتملة،
على رغم أن بعض العبي بطل الموسم
الماضي يعانون من إصابات مختلفة،
لكن ال يفترض أن تمنعهم من خوض
المباراة ،على غ��رار الحارس حسين
همداني وعلي طنيش «سيسي» اللذين
بأوجاع في الكاحل.
ال يزاالن يشعران
ٍ

فيدرر ونادال �سيعتزالن �سوي ًا
رجح السويدي ماتس فيالندر العب التنس السابق
اع��ت��زال كل من السويسري روجيه فيدرر واإلسباني
رافاييل نادال بطلي المنافسة األكثر شراسة في تاريخ
اللعبة البيضاء على م ّر تاريخها الطويل ،اللعب في الوقت
نفسه تقريبا ً وأنهما سيقتسمان األرقام القياسية في عدد
بطوالت «غراند سالم».
وقال فيالندر المصنف األول عالميا ً سابقا ً في مقابلة
مع وكالة األنباء األلمانية «د ب أ» في نيويورك« :أرى
أن فيدرر سيكون صاحب المشوار الرياضي األطول في
تاريخ اللعبة ...في الحقيقة أنا أعتقد في هذا».
وكشف فيالندر عن تصوره الشخصي لمستقبل كل من
فيدرر صاحب الـ 17لقبا ً في بطوالت «غراند سالم» ونادال
المنافس األق��رب إليه صاحب الـ 14لقبا ً في البطوالت
نفسها .وأضاف فيالندر الذي أتم أخيرا ً سنته الخمسين،
وال��ذي ك��ان يعد من أفضل وأنجح العبي التنس على
اإلطالق« :فيدرر يحتاج إلى تطوير طريقة لعبه بالقرب
من الشبكة وحسم النقاط بشك ٍل أسرع حتى يستطيع أن
يستمر في اللعب لخمس أو ست سنوات مقبلة».
ويعمل فيالندر صاحب السبعة ألقاب في بطوالت
«غراند سالم» وال��ذي حقق أفضل موسم له عام 1998
عندما فاز ببطوالت أستراليا المفتوحة وروالن غاروس

َّ
دق ناقوس الخطر في العاصمة اإلسبانية ريال مدريد بعد التقارير التي نشرتها
عرض رسمي
إحدى الصحف اإلنكليزية حيال رغبة نادي مانشستر يونايتد بتقديم
ٍ
لضم كريستيانو رونالدو في الصيف المقبل.
فقد نشرت «ديلي ميل» البريطانية تقارير أفادت من خاللها برغبة مانشستر
يونايتد استعادة كريستيانو رونالدو للفريق في خضم التصريحات المتكررة من
الالعب حول النادي.
وفي السياق ذاته ،نشر موقع «كوت أوف سايد» اإلنكليزي الشهير الخيار الذي
سيعتمد عليه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كبديل لرونالدو في ريال مدريد
في حال حصل ورحل األخير عن الفريق.
وق��د ج��اء اس��م إيدين ه��ازارد الدولي البلجيكي ونجم خط وس��ط تشيلسي
كبديل رونالدو حيث يتألق الالعب حاليا ً في صفوف تشيلسي ويعتبر العبا ً
شابا ً ق���ادرا ً على العطاء لسنواتٍ ع��دي��دة .وبحسب ما قالته الصحيفة ،فإنَّ
بيريز قد يضم ه���ازارد لصفوف ال��ن��ادي الملكي في ح��ال رح��ل رون��ال��دو وذلك
مقابل  70مليون يورو ليكون كريستيانو ريال مدريد الجديد.

وأميركا المفتوحة ،في الوقت الحالي كمحلل تلفزيوني
لمصلحة شبكة «يورو سبورت» الرياضية.
وتنبأ الالعب السويدي السابق أن فيدرر سيعتزل
اللعب في التوقيت نفسه ال��ذي سيقرر فيه ن��ادال الذي
يصغره بخمس سنوات اعتزال اللعب أيضاً .وتابع« :ال
أمتلك البلورة السحرية وال أستطيع أن أعرف المدة التي
يمكن أن يستمر نادال خاللها في القيام بنفس ما يقوم به
حالياً .من المحتمل أن يقرر الالعبان االعتزال سوياً .هذا
سيكون شيئا ً رائعا ً وعادال ً أيضا ً إذا تعادال في رصيد ألقاب
بطوالت «غراند سالم».

ات من ال

{ أرجعت الجزائر مقتل الالعب الكاميروني،
ألبير إيبوسي مهاجم شبيبة القبائل منذ  23آب
الماضي إلى إصابته بقطعة خشبية حادة ألقاها
الجمهور من المدرجات بسبب الهزيمة ،أمام اتحاد
الجزائر.
وقال وزير الشبيبة والرياضة الجزائري محمد
تهمي في تصريح إعالمي مساء األح��د الماضي،
إن ايبوسي أصيب بقطعة لوح حادة التقطت من
حظيرة بناء مجاورة لملعب بتيزي أوزو.
وتوفي هداف الجزائر للموسم الماضي إيبوسي
( 24سنة) بعد نقله إلى المستشفى شرق الجزائر
متأثرا ً بإصابة على مستوى الرأس ،بعد أن تلقى
مقذوفا ً من مدرجات الجماهير وصفه المسؤولون
في السابق بـ«اآللة الحادة».
يذكر أن االتحاد الجزائري لكرة القدم أوقف فريق
شبيبة القبائل عن اللعب لغاية االنتهاء من التحقيق
في قضية مقتل مهاجمه الكاميروني.
{ أعلن االتحاد األلماني لكرة القدم أمس تعيين
توماس شنايدر رسميا ً في منصب مساعد مدرب

مي�سي �أمام رقم قيا�سي جديد
أعدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية تقريرا ً رقميا ً عن النجم األرجنتيني
ليونيل ميسي جناح فريق برشلونة اإلسباني ،يشير إلى أنه على بعد إحراز
هدفين ،ليرفع حصيلته إلى  400هدفا ً طوال مشواره سواء مع المنتخب أو البارسا،
وذلك قبل مواجهة أتلتيك بلباو يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من الدوري
اإلسباني.
وأش��ار التقرير إلى أن ميسي سجل  398هدفاً ،بواقع  356هدفا ً مع الفريق
الكتالوني ،و 42هدفا ً بقميص منتخب ب�لاده ،منها أربعة أه��داف ساهمت في
تأهل راقصي التانغو لنهائي كأس العالم في البرازيل ،في البطولة التي نال فيها
«البرغوث» جائزة أفضل العب بطريقة مثيرة للجدال .وأضافت الصحيفة الكتالونية
أن ميسي سجل لبرشلونة  245هدفا ً في  245مباراة في الدوري اإلسباني ،وضعته
في المركز الرابع لهدافي «الليغا» عبر التاريخ ،إال أنه غاب عن المباراة الودية
األخيرة لمنتخب األرجنتين التي حققوا فيها فوزا ً كبيرا ً على األلمان أبطال العالم
 2-4بسبب اإلصابة ،ولكنها لن تمنعه من مواجهة بلباو يوم السبت.

عامل

بالنسيا اإلسباني سيلعب بصفة أساسية مع المنتخب
«نحن نثق به وسيلعب بشك ٍل أساسي».

العبين تحت الـ 20سنة شاركوا مع
الفريق في المباراة مع النجمة في
قبل نهائي ك��أس النخبة .ورأى أن
«خ��وض ه��ؤالء للقاء من هذا النوع
أم��ام بطل لبنان ،هو أفضل وسيلة
إلدخالهم في أجواء المباريات ،قبل
الموسم الجديد».
وأب����دى ق��رط��ام رض���اه ع��ن أداء
الالعبين الجدد ،الذين برز منهم عبد
الله مغربي (مواليد  )1995والمدافع
عبد الله علي ( )95والظهير األيسر
خالد جاسم ( )95وأحمد دياب ()94
والعب الوسط يوسف حمادة (.)94
واألخير استدعاه م��درب المنتخب
جوزيبي جيانيني لخوض المباراة
الودية مع منتخب البرازيل األولمبي
في الدوحة.
وق���ال ق��رط��ام إن��ه خ��رج غاضبا ً
من المباراة مع النجمة بعد إضاعة
فريقه نحو  4ف��رص محققة كانت
كفيلة بتغيير النتيجة.
وأضاف أن مسابقة كأس النخبة
شكلت مناسبة ممتازة للوقوف على

مستويات العبيه ،ومراقبة أماكن
الخلل في الفريق ،ومعالجتها قبل
انطالق الدوري حيث يلعب طرابلس
أولى مبارياته مع العهد في  26أيلول
الجاري.
وأبدى قرطام أسفه لتعثر برنامجه
التدريبي ،بعد أن أبلغته اإلدارة بعدم
إم��ك��ان تنظيم معسكرين للفريق،
بحسب البرنامج الذي أعده لتحضير
ال��ف��ري��ق ،وأش���ار إل��ى أن��ه سيحاول
تكثيف التدريبات مع استمرار إقامة
المباريات الودية مع فرق محلية.
وتطرق «أبو طارق» إلى موضوع
الالعبين الغانيين الموجودين حاليا ً
مع الفريق ،وهم ايمانويل اوف��وري
ومايكل كافو ودوغالس ،فأكد ضمهم
إلى صفوف طرابلس الموسم المقبل،
وق��ال« :الالعبون الغانيون ليسوا
طموحنا ،لكنهم أفضل الممكن حالياً،
وسعرهم مناسب إلدارة ال��ن��ادي،
واستقدام العبين بمستويات أعلى
يستوجب موازنة أعلى ،وهو ما ليس
متوافرا ً حالياً».
وأب��دى قرطام ثقته من أن سعر
الغانيين سيتضاعف في الموسم
المقبل ،بعد أن يلعبوا مع طرابلس،
كما ح��دث في الموسم الماضي مع
السوري جهاد الباعور ،الذي ضمه
طرابلس بسعر معقول ،قبل أن يوقع
هذا الموسم للفيصلي األردني مقابل
 100ألف دوالر.
واس��ت��ب��ع��د ق��رط��ام ض��م العبين
محليين جدد للفريق ،بعد استقدام
المهاجم أك��رم مغربي من النجمة.
وأكد مجددا ً أن رهانه هو على عنصر
الشباب في الفريق ،معتبرا ً أن في
طرابلس وج��وه �ا ً تستحق منحها
ال��ف��رص��ة ،وه��ي ق���ادرة على إثبات
نفسها.
وخ��اض طرابلس  3مباريات في
كأس النخبة التنشيطية إذ تعادل مع
السالم  1 – 1في إعادة لنهائي كأس
لبنان ،وفاز على العهد بهدف مقابل ال
شيء ليتأهل إلى الدور قبل النهائي
ويخسر مع النجمة بركالت الترجيح
.7 – 6

فاجأ الربيع صاحب المركز األخير
ضيفه الجامعة األم��ي��رك��ي��ة للعلوم
والتكنولوجيا وهزمه  ،5-7في المباراة
التي أجريت بينهما على ملعب السد،
ضمن المرحلة السادسة من ال��دوري
اللبناني لكرة القدم للصاالت.
سجل للفائز مهدي برجاوي وعلي
رحال ( )2وأحمد ملحم ( )2وأحمد أبو
يوسف ورأف��ت كريم خطأ في مرماه،
وللخاسر علي رميتي ( )3وحسن
قصير وجواد قصير.
وه��ذا ه��و ال��ف��وز األول للربيع هذا
الموسم ،بينما تلقى الجامعة األميركية
للعلوم والتكنولوجيا خسارته الثالثة
على التوالي ،التي كانت غير متوقعة،
وخ��ص��وص �ا ً أن ف��ري��ق ال��م��درب زي��اد
س��ع��ادة يملك عناصر ف��ردي��ة مميزة
ويؤدي بطريقة جيدة خالل المباريات.
إال أن الفريق الخاسر قدّم أسوأ مستوى
تحسن
له في الشوط األول من اللقاء ،ثم ّ
في الشوط الثاني من دون أن يتمكن
من الفوز حيث دفع غاليا ً ثمن الفرص
الضائعة الكثيرة ،في وق��تٍ تألق فيه
حارس الربيع يوسف منعم الذي كان
نجم المباراة من دون منازع بتصديه
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المنتخب الوطني األول للبالد يواخيم لوف.
ويحل شنايدر ( 41سنة) العب نادي شتوتغارت
ومدربه السابق أيضا ً في هذا المنصب ،محل هانزي
فليك الذي تولى في مطلع أيلول الجاري منصب
مدير الرياضة باتحاد الكرة األلماني.
ووقع شنايدر عقدا ً مع اتحاد الكرة األلماني بمقره
في فرانكفورت لشغل منصب مساعد مدرب ألمانيا
حتى نهائيات بطولة األمم األوروبية «يورو »2016
في فرنسا.
ولعب شنايدر  133مباراة لشتوتغارت وأحرز
مع الفريق لقب مسابقة الدوري األلماني عام 1992
ولقب ك��أس ألمانيا ع��ام  1997عندما ك��ان لوف
مدربا ً للفريق نفسه .بينما أنهى شنايدر مشواره
كالعب مع نادي هانوفر.
وت��ول��ى ش��ن��اي��در ت��دري��ب ف���رق ال��ش��ب��اب في
شتوتغارت قبل أن يخلف برونو الباديا في تدريب
الفريق األول للنادي في آب  ،2013وبعدها حل
هوب ستيفنز محل شنايدر في تدريب الفريق في
آذار الماضي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1كاتب قصصي روسي راحل حاول إصالح المجتمع
عن طريق العدل والمحبة وعدم العنف
2 .2مدينة إسبانية ،حادث مالسنة
3 .3مدينة إيرانية ،أصابعي ،للتفسير
4 .4غ ّنجه ،حوانيت
5 .5وبّخت ،أعلى قمة في األردن ،حرف أبجدي مخفف
6 .6مرفأ ليبي ،أتكلم بصوت منخفض ،أمنح
7 .7مذاهب ،يجيء
8 .8قرع الجرس ،تحترم ،خالف قديم
9 .9وحدات زمنية ،أطلب منهم فعل األمر
1010سرب ،مدينة مصرية ،أحد الوالدين
1111نهر من روافد الدانوب ،حرف عطف ،رقدت
1212ألقيت ،سرق

1 .1جزيرة إيطالية في المتوسط ،مدينة أردنية
2 .2يرجو ،نهر في الواليات المتحدة وكندا
3 .3ضعف ،مدينة إيطالية ،ورك
4 .4نقامر ،عزاء
5 .5فاكهة صيفية ،ظهرت من بعيد
6 .6مخدته ،الطفت
7 .7عتب عليك ،مدينة إيطالية
8 .8مدينة سومرية في العراق ،نوتة موسيقية
9 .9تتبعكم ،تسحبانه
1010للندبة ،وافقه الرأي ،شهر ميالدي
1111يدعمه ،حمام بري
1212غير مطبوخ ،أشعر بالبرد ،قطع

IF I Stay
ف��ي��ل��م درام����ا ب��ط��ول��ة تشلو
غرايس مورتز من اخ��راج ر ج
كوتلر .مدة العرض  107دقيقة.
( ،ABCسينما سيتي ،ديونز،
اسباس ،غاالكسي ،فوكس).
Rock The Casbah
فيلم دراما بطولة نادين لبكي
من اخ��راج ليلى مركشي .مدة
العرض  100دقيقة( .سينما
سيتي ،ABC ،فوكس).
Begin Again
فيلم كوميدي بطولة جايمس
كوردان من اخراج جون كارني.
مدة العرض  10دقائق( .سينما
سيتي ،امبير ،سينمال).
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،934685721 ،725941683
،472839165 ،618372549
،196254837 ،853167492
،587423916 ،261598374
349716258

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1شبلي المالط  ) 2ايمان،
ام ،بال  ) 3رر ،مانيال  ) 4لواندا،
منديل  ) 5وت���ر ،يتناسب ) 6
الهام ،ليما  ) 7تأتي ،لتمه ،ان ) 8

اسوان ،حواره  ) 9ور ،المنا ،اري
 ) 10نفرينو ،ودي��ان  ) 11هي،
سنديان  ) 12تأملي ،النادم.
عموديا:
 ) 1شارلوت تاون  ) 2بيروت،
اسرفها  ) 3ل��م ،ارات���و ،ري��م ) 4

يامن ،ليالي  ) 5اناديه ،نانسي
 ) 6ناتال ،مون  ) 7ماي ،نمتن،
"
دا  ) 8لملما ،مواويل  ) 9انسلها،
دان  ) 10ط����ب ،دب�����ي ،راي��ن��ا
 ) 11الي ،ماهرا  ) 12ال ،لبان،
ينام.

 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).

