14

السنة السادسة  /اخلميس  11 /أيلول  / 2014العــدد 1582
Sixth year /Thursday / 11 September 2014 / Issue No. 1582

ريا�ضة  /ت�سلية

حناوي ي�ستقبل وفد نادي ال�شبيبة البو�شرية

جان �سعاده ...هل تذكرون؟

�أين �صاروا؟
إعداد حسن الخنسا
ه��ي زاوي����ة ت��ع��ود ب��ذاك��رة ال��ق��راء
والمتصفحين إلى سنوات خلت ،في
زمن األبيض واألسود ،زمن أصل اللون
حيث ال ألوان طبيعية أو مفبركة ،زمن
العفوية في الرياضة وزمن الهواية.
قد ال يعي البعض أحداثا ً ونجوما ً
ومدربين مروا وتركوا بصمة في يوم
من أيام الدنيا التي تسير على عجالت
السرعة ،مخلفين إرثا ً تناقلته األجيال
الالحقة وال تزال.
ّ
ع��ف عنها ال��زم��ن ولكن
ح��ك��اي��ات
التاريخ من هنا ،أعاد نبشها ،وسيعيد
بث الحياة فيها لتكون وجهة تجذب
العقول وتسحر العين بمتعتها وتفتح
نافذة على ذكريات ومحطات «ذهبية»
مر بها القطار بسرعة البرق فتوقف
عندنا لنبدأ الرحلة من جديد.
ه��ي زاوي���ة رياضية ج��دي��دة نطل
بها على قرائنا لنستذكر سويا ً أمجاد
ال��م��اض��ي وال��ح��اض��ر ،أب��ط��ال ت��رك��وا
بصمتهم ورحلوا فأين أصبحوا؟
ك��م��ا ك��ان��ت ك���رة ال��س��ل��ة ال��ري��اض��ة
ال��م��ف��ض��ل��ة ل����دى ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن في
التسعينات ،كانت المصارعة الحرة
هي رياضة لبنان األولى في الستينات،
وك��ان في مقدم ه��ذه اللعبة األخ��وان
جان وأندريه سعاده .توفي أندريه في
عام  1999عن عمر يناهز الـ 61سنة،
أما جان سعاده فهو موجود معنا وال
ي��زال هو البطل .بطل جيل كامل من
اللبنانيين الذين عاشوا مراهقتهم في
الستينات والسبعينات على حلم أن
يصبحوا أقوياء ومشهورين مثله.

ان���ت���ظ���رت أج����ي����ال ال��س��ت��ي��ن��ات
والسبعينات ليالي طوال النقل المباشر
لمباريات المصارعة على شاشة القناة
« 7تلفزيون لبنان» ،وك��ان المعلق
اإلذاع��ي آنذاك ينقل أحداث المباريات
بحماس ٍة كبيرة وتحيز لسعاده الذي
رفع اسم لبنان عاليا ً من خالل رياضة
المصارعة ،فلم ينازله أحد إال وطرحه
أرضا ً
ليدب الرعب في قلوب مصارعي
ّ
العالم.
هو الهادئ الحنون مع من حوله في
زواي��ا منزله ،والغاضب العنيف بين
قضبان حلبة المصارعة .فهو وعلى
رغم احترافه للعبة المصارعة العنيفة،
من الصعب أن يستثيره أو يغضبه
أحد.

جان سعاده ال��ذي يبلغ اليوم 74
م��ن ع��م��ره ،ص��اح��ب م��س��ي��رة حافلة
بالبطوالت المحلية والعالمية ،فهو
وأخوه أندريه شغال اسم لبنان لسنوات
طويلة ،وعرفا باألخوين سعاده .ولد
أن��دري��ه ع��ام  1938في ب��ي��روت ،فيما
ولد جان عام  .1940حبهما للرياضة
وولعهما فيها جعلهما يح ّوال بيتهما
ل��ن��ا ٍد ري��اض��ي .ف��ي عمر  16سنة بدأ
ج��ان يحصد الجوائز واألل��ق��اب ،توج
عام  1956بطالً للبنان في المصارعة
الحرة ،وتوج بطل العرب عام ،1957
وبطل في دورة البحر األبيض المتوسط
عام  ،1958كما توج بطل فرنسا عام
 ،1961وبطل أوروبا عام  ،1964وبطل
العالم ع��ام  .1970لقب ف��ي فرنسا

بأمير آل منصور ،وخاض  125حفلة
مصارعة خالل تسعة أشهر ،مما وضع
لبنان على خريطة المصارعة الحرة
العالمية .كما أحضر أبطال العالم إلى
لبنان في مباريات حاشدة في المدينة
الرياضية .وبعدما غلب كأس الموت
أن��دري��ه ع��ام  1999بقي ج��ان وحيدا ً
بين الماضي والحاضر حافظا ً لتاريخ
من البطوالت واألمجاد ،يقلب صفحاته
بعدما أصيبت هذه الرياضة في لبنان
والعالم العربي بـ«األفول».
ي��ق��وم س��ع��اده ال��ي��وم بممارسة
الرياضة ما يقارب  3إل��ى  4ساعات
يومياً ،إضافة إلى أنه يتمرن في شك ٍل
ي��وم��ي ،فهو أي��ض �ا ً ي��م � ّرن ف��ي ناديه
الخاص «ن��ادي الشباب الدائم» وفي

«مجمع كونتري ل��ودج» في بصاليم
حيث يعطي صفوفا ً رياضية للسيدات.
ويشعر بحزن كبير عندما يذكر
مرحلة األمجاد التي عاشها ،خصوصا ً
عندما يشاهد البطوالت التي حققها مع
شقيقه أندريه.
وفي إحدى المقابالت يقول سعاده
إن لعبة المصارعة انتهت جماهيريا ً في
لبنان بسبب الحرب األهلية التي قضت
على كل شيء .واشتهر سعاده وحصد
أب���رز ب��ط��والت��ه بفضل «التجسيرة»
الخاصة به ،وعلى رغم محاولة الكثير
من الالعبين تقليده ،واكتشاف سر هذه
«التجسيرة» ،لم يفلح أحد منهم بذلك.
خاض األخوان سعاده في حياتهما
تجارب ع��دة ،فإلى جانب شهرتهما
بالمصارعة الحرة ،شاركا أيضا ً في
تمثيل األف�ل�ام العربية والفرنسية،
حيث لعبا أدوارا ً إلى جانب نبيلة عبيد
وجورجينا رزق ومديحة كامل .أما في
فرنسا فقد كانا يقومان بأدوار الممثل
البديل الذي يؤدي المشاهد الخطرة.
وعن هذه المشاهد بالذات قال سعاده
أنه كان يغامر في حياته ويؤدي أقوى
المشاهد ،والتي كان أبرزها «قفزه من
على جسر نهر السين» .وكما ارتبط
اس��م��ا س��ع��اده بالبطوالت واألف�ل�ام،
ارتبط أيضا ً ببعض األمثال الشعبية،
فمثل «مثل العادة يا سعاده» يعود
السبب ف��ي إط�لاق��ه لهما ألنهما كان
لديهما ضربة مشهورة ،وكان الجمهور
كلما يشاهدهما يردد «مثل العادة يا
سعاده».

بعد تعادل منتخب لبنان مع ال�سامبا الأولمبي

بهلوان :كنا ن�ستحق الفوز على البرازيل
الكونغولي بايبي بازوفيال.
ويلعب خاتون ( 29سنة) في خط الهجوم،
وهو بدأ مسيرته مع الراسينغ في موسم – 2001
 2002واستمر معه حتى الموسم الماضي 2013
 .2014من جهة ثانية ،يواصل الصفاء استعداداته
لنهائي كأس النخبة عبر تدريبات يومية على
ملعب النادي في وطى المصيطبة ،بمشاركة جميع
الالعبين بعد تعافي السوري عبد الرحمن عكاري
من اإلصابة ،وبإشراف المدرب سمير سعد.
وخاض الفريق مباراة ودية االثنين الماضي
فاز فيها على فريق الرياضة واألدب  ،2 – 4سجلها
عالء البابا ( )3وحسن هزيمة.

ترك تعادل منتخب لبنان مع منتخب البرازيل
األولمبي بهدفين لمثلهما في المباراة الودية التي
جمعتهما في الدوحة ارتياحا ً في الوسط المحلي،
ال سيما أن «أبناء األرز» قدموا عرضا ً قويا ً قارعوا
به فريق السامبا ،وكانوا قاب قوسين أو أدنى من
تحقيق الفوز.
وقال مدير منتخب لبنان فؤاد بهلوان إن «رحلة
المنتخب إلى الدوحة كانت موفقة بكل المقاييس،
وتوجت بنتيجة رائعة فاجأت النقاد والمراقبين،
بعد أن كان المنتخب اللبناني ندا ً قويا ً للبرازيليين،
وسيطر على معظم فترات المباراة».
وأضاف بهلوان في حديث إلى موقع «كورة»:
«برأيي إن التعادل لم يكن عادال ً مع البرازيل ،ألننا
تقدمنا  ،1 – 2قبل إلغاء الحكم الكويتي عباس
الشمري ،هدفا ً صحيحا ً لحسن معتوق في الدقيقة
 ،81ما شكل نقطة تحول في المباراة ،ليتلقى
مرمى الري مهنا هدف التعادل قبل دقيقتين من
النهاية من خطأ دفاعي».
وكشف بهلوان أن غياب قلب دف��اع الظفرة
اإلماراتي بالل نجارين عن مباراة البرازيل كان
ألسباب عائلية ،علما ً بأن العب النجمة السابق
حضر إلى لبنان ،لكنه لم يرافق البعثة إلى الدوحة
لظرف خاص جداً .أما علي حمام فواجه مشاكل
في حجوزات السفر.
وقال بهلوان« :إن مدرب منتخب لبنان جوزيبي
جيانيني أبدى رضاه عن أداء الفريق ،معتبرا ً أن
النتيجة كسب معنوي كبير لمنتخب لبنان ،وقال
ألعضاء الجهاز الفني بعد المباراة أن الالعبين
طبقوا نحو  90في المئة من التعلميات التي
وجهها إليهم».
وأض���اف مدير المنتخب الوطني أن الحكم
الكويتي عباس الشمري ظلم منتخب لبنان في
أكثر م��ن مناسبة ،م��ا ت��رك استيا ًء ل��دى العبي
وإداري���ي البعثة اللبنانية ،خصوصا ً أن هدف
التعادل البرازيلي أثار الشك واللغط قبل دقيقتين
من النهاية عندما كان لبنان متقدما ً  ،1 - 2إذ قام
المهاجم البرازيلي المتسلل أيضا ً بدفع حسين

األرجنتيني غاالن
أول أجانب السالم

إبراهيم قبل أن يحرز التعادل .ولكن في النهاية
نحن نحترم قراراته والحكم سيد الملعب.
وتوجه بهلوان بالشكر ألفراد الجالية اللبنانية
الذين واكبوا المنتخب بحماسة ،وهو أمر ليس
غريبا ً عنهم ،ففي كل مرة يلعب فيها المنتخب في
الدوحة يواكبه اللبنانيون بتشجيع رائع ،وهو ما
يترك أثرا ً بالغ اإليجابية لدى الالعبين».
وكشف بهلوان عن اجتماع سيعقده جيانيني
مع أعضاء الجهاز الفني لمناقشة خطة اإلعداد
المقبلة لمنتخب لبنان قبل المباراتين المقررتين
مع السعودية في  14تشرين األول المقبل ،ومع
اإلمارات في  6تشرين الثاني.
وق��ال بهلوان إن استعدادات منتخب لبنان
األولمبي ستتواصل لتصفيات أولمبياد «الريو –
 ،»2016من خالل تدريبات يومية ومباريات مع
فرق محلية.
وكانت بعثة منتخب لبنان حظيت باستقبال

شعبي حاشد لدى عودتها من الدوحة ،إذ كان
على رأس المستقبلين رئيس االتحاد هاشم حيدر
الذي حيا الالعبين مهنئا ً إياهم على أدائهم في هذه
المباراة التاريخية.

خاتون من الراسينغ إلى الصفاء

ضم فريق الصفاء رسميا ً أمس مهاجم الراسينغ
السابق حسن خ��ات��ون ،وذل��ك ف��ي إط��ار تعزيز
صفوفه للموسم الجديد .2015 – 2014
وبتوقيعه انضم خ��ات��ون إل��ى مجموعة من
الالعبين اللبنانين ،الذين عززوا صفوف الصفاء
ه��ذا ال��م��وس��م ،وه��م محمد ح��م��ود وق��اس��م ليال
(من األنصار) وابراهيم بحسون (من النجمة)
وجاستن موسى (من الراسينغ).
وسبق للصفاء أن ضم مهاجم طرابلس السوري
عبد الرحمن عكاري ،كما جدد عقد مواطنه صانع
األلعاب طه دياب ،ووقع عقدا ً مبدئيا ً مع المدافع

أنهى السالم بطل كأس لبنان إجراءات التعاقد
مع المهاجم األرجنتيني لوكاس غاالن ،الذي و ّقع
على كشوفاته آتيا ً من نادي كاليثيا اليوناني.
وأصبح غاالن الالعب األجنبي األول من أصل
ثالثة الذي يتعاقد معه السالم زغرتا ،بعدما كان
قد اختبر عددا ً من الالعبين األوروبيين واألفارقة
واآلسيويين ،من دون أن يقنع أحدهم المدرب
الهولندي بيتر مندرتسما.
بحس
ويبلغ غاالن من العمر  26سنة ،ويتمتع
ّ
تهديفي مميّز بقدمه اليسرى وبقوته البدنية التي
تساعده في التعامل مع الكرات الهوائية ،وهو
كان قد خاض  25مباراة مع كاليثيا في الموسم
الماضي سجل خاللها  8أه��داف وم��رر  3كرات
حاسمة.
وس��ب��ق ل��غ��االن اللعب م��ع فريقي راسينغ
وخيمناسيا ف��ي ب�ل�اده ،إض��اف�� ًة إل��ى خوضه
تجربة احترافية قصيرة مدتها ستة أشهر مع
فريق كواتيبيكيه في غواتيماال حيث لعب 14
مباراة سجل خاللها  6أهداف ،قبل أن يعود إلى
األرجنتين العبا ً مع سبورتيفو بينيارول ،ومنه
انتقل إلى كاليثيا.

استقبل وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد
المطلب حناوي وف��دا ً من ن��ادي الشبيبة البوشرية،
ضم الرئيس الفخري لالتحاد اللبناني لكرة الطائرة
والرئيس الفخري لنادي الشبيبة شحادة القاصوف،
وأمين سر الشباب جان بربر أبو جودة ورئيس مجمع
ميشال المر الرياضي أنطوان شهوان والمدير المالي

فوزي يبروش.
وجرى التطرق لنشاطات النادي والبطولة العربية
اآلسيوية في كرة الطائرة التي ستقام في القاهرة في
شباط المقبل ،وأيضا ً عن بطولة آسيا في كازاخستان
التي ستقام في أيار لكرة الطائرة ،والتي يشارك فيها
لبنان ممثالً ببطل لبنان نادي البوشرية.

العبان لبنانيان يلتحقان بنادي فيا ريال الإ�سباني
يحقق لبنان إنجازا ً كبيرا ً لالعبين لبنانيين في كرة
القدم إذ سيحصل إيلي ضومط على فرصة االلتحاق
بفريق فيا ريال اإلسباني تحت الـ 18سنة ،وإيريك دعبول
تحت الـ 12سنة.
وكان الالعبان مع المدرب طوني ديب في فالنسيا في
معسكر تدريبي قبل أن يُستكشفوا من قبل مستطلعي نادي
فيا ريال لتتواصل الحقا ً إدارة الفريق مع المدرب ديب.
وقد بدأ باألمس الالعبان إيريك دعبول وايلي ضومط
تمارينهما االختبارية مع فياريال الذي يلعب في الدرجة
األولى والتي تمتد لمدة أسبوع.
وأنهى ريكي البالغ من العمر  11سنة تمارينه وأكد
مسؤول األكاديمية «أن ريكي ق��دم أداء ممتازاً ،فأبهر
الجميع ،ولكن علينا أن ننتظر فترة االختبار كاملة».

بنك بيروت ي�ستعيد هيبة البطل
بفوز عري�ض على الجي�ش
ٍ
استعاد بنك بيروت هيبة البطل
محققا ً ف���وزا ً ع��ري��ض�ا ً على ضيفه
ال��ج��ي��ش اللبناني  ،1-5ف��ي قمة
مؤجلة من المرحلة الخامسة للدوري
اللبناني لكرة القدم للصاالت ،والتي
أج��ري��ت بينهما على ملعب مجمع
الرئيس اميل لحود الرياضي.
��روج مخيّب م��ن بطولة
وبعد خ� ٍ
األندية اآلسيوية ،ثم عودة مهزوزة
إل���ى ال�����دوري ال��م��ح��ل��ي ب��ف��و ٍز غير
مقنع على الشويفات في المرحلة
السادسة ،ق �دّم بنك بيروت مباراة
كبيرة رغم صعوبتها ليخرج بثالث
ن��ق��اط ثمينة جعلته على مسافة
واح��دة مع الميادين والجيش حيث
يملك ٌّ
كل منهما  15نقطة أيضاً.
وتحسب للفريق الفائز مقاربته
للقاء في ظل تقلبات ظروفه إذ وجد
ٍ
بهدف
نفسه متأخرا ً بعد دقيقة واحدة

سجله الدولي محمد قبيسي ،ووسط
تصدي حارس مرمى الجيش بطرس
زخيا للعديد من الكرات .إال أن علي
طنيش «سيسي» تمكن من تسلم كرة
أمامية ليتخطى زخيا بمهارة ويسجل
في مرماه هدف التعادل.
نقطة التح ّول في اللقاء كانت عند
تصدي العارضة لركلة ج��زاء من
مسافة  10أمتار سجلها قبيسي ،ما
رجح كفة بنك بيروت عندما أضاف
ّ
ياسر سلمان ثاني أهداف فريقه قبل
دقيقة ونصف على نهاية الشوط
األول.
وكان الشوط الثاني ساح ًة لتألق
ال��ك��روات��ي ف�ل�ادن فيسيتش ال��ذي
أصاب العارضة بكرة صاروخية ثم
ه ّز الشباك بالطريقة نفسها ،ففتح
ال��ب��اب أم���ام ال��دول��ي ال��ش��اب أحمد
خير الدين ليستعرض مهاراته في

الدقائق الخمس األخيرة ،إذ استغل
فريقه ان��دف��اع الجيش إل��ى األم��ام
لينطلق في هجماتٍ مرتدة سريعة
بقيادة سلمان والبرازيلي رودولفو
دا كوستا و»سيسي» ،فتمكن خير
الدين من خاللها من تسجيل هدفين
آخرين ،إذ لم ينفع اعتماد الجيش
على خطة «باور بالير» وسط تألق
الحارس حسين همداني ،وخصوصا ً
عند تصديه لتسديدة رائعة «على
الطاير» لعبها قبيسي.
ق��اد ال��م��ب��اراة الحكمان عبدالله
غيث وفادي القارح ،ومحمد حنينة
(ثالثاً) ،وراقبها محمود جابر.
وشهد اختتام المرحلة السادسة
فوزا ً مشابها ً لطرابلس الفيحاء على
مضيفه ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س يوسف
 ،1-5في اللقاء ال��ذي ج��رى على
ملعب األخير.

ا�سم «مي�سي» ممنوع في الأرجنتين
أكد أحد موظفي العموم في مدينة روساريو األرجنتينية أن
مجلس المدينة قرر حظر إطالق اسم «ميسي» على المولودين
حديثا ً في المدينة مسقط رأس النجم األرجنتيني الكبير
ليونيل ميسي.
يذكر أن السلطات في جنوب البالد قد سمحت أخيرا ً ألحد
اآلباء بإطالق اسم «ميسي» على مولوده الجديد.
وتصدى غونزالو كاريو مدير مصلحة السجل المدني في
إقليم «سانتا فيه» إلى موجة ضخمة من طلبات بعض أولياء
األمور لتسمية مواليدهم «ميسي» في الحي الذي شهد ميالد
أسطورة كرة القدم العالمية.
وأوضح كاريو في مقابلة مع شبكة «راديو  »2في روساريو
أن استخدام األلقاب كأسماء أولى محظور بموجب القانون
لتفادي حدوث أي التباسات.
وأشار كاريو إلى أن الحالة الفريدة التي حدثت في إقليم
ري��و نيغرو بتسجيل أح��د المواليد باسم «ميسي» تشكل
سابقة يمكنها تغيير التشريعات الخاصة بتسجيل المواليد
في كل أنحاء البالد.
كان المواطن هيكتور فاريال قد تمكن من الحصول على
موافقة هيئة السجل المدني بإطالق اس��م «ميسي» على
مولوده الجديد البالغ من العمر أسبوعين فقط.
وتقدم األب المذكور بطلب للحصول على موافقة خاصة
من السلطات الرسمية من دون أن يعلم أن نجله سيكون أول
من يحمل اسم «ميسي» في األرجنتين.

وق���ال هيكتور ف��اري�لا ص��اح��ب ال��واق��ع��ة الشهيرة في
تصريحات لبرنامج «المناطق الحضرية» الذي يذاع عبر
شبكة «نيو كوين» اإلذاعية« :أنا والد ميسي».
وأض��اف المشجع األرجنتيني المولع بنجم برشلونة
والمنتخب األرجنتيني وال��ذي سجل مولوده باسم ميسي
دانيل فاريال« :هناك الكثير من الناس الذين أطلقوا اسم ليونيل
تيمنا بميسي ولكن هذه المرة األمر أصبح أكثر وضوحاً».
وتابع فاريال ال��ذي أع��رب عن شعوره بالفخر بالالعب
الكبير« :ميسي يعتبر أيقونة ورمزا ً كبيرا ً بالنسبة لي ،فأنا
لم ولن أرى مثله أبداً» .واختتم قائالً« :لدي ثالث بنات واآلن
جاء ميسي ...كنا ننوي إطالق اسم ميسي على مولودنا األول
(ثماني سنوات) إال أنه جاء أنثى».
وأحيا فوز المنتخب األرجنتيني بلقب وصيف بطولة كأس
العالم األخيرة شغف الجماهير وولعها بنجوم الفريق من
جديد ،األمر الذي انعكس بشك ٍل واضح على أسماء المواليد
الجدد هناك.
على سبيل المثال ،فإن اثنين من كل عشرة مواليد جدد
بين حزيران وتموز في العاصمة األرجنتينية بوينس أيريس
والمناطق الحضرية المتاخمة لها يحملون اسم أحد العبي
منتخب التانغو.
وك��ان��ت أس��م��اء ليونيل وأنخيل وغ��ون��زال��و وسيرخيو
وخافيير هي أكثر األسماء ذيوعا ً تيمنا ً بالالعبين ميسي ودي
ماريا وأغويرو وماسكيرانو على الترتيب.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مدينة مغربية
2 .2ن��ع��م (ب��األج��ن��ب��ي��ة) ،م��م��ر ف��ي بلوشستان غ��رب
باكستان ،ثنت
3 .3شبه جزيرة في شرق آسيا ،عاصمة أوروبية
4 .4ر ّتل ،حقل ،حاجز
5 .5دولة عربية ،جوهر
6 .6نوبّخ ،رقد ،يشي
7 .7بحر ،خبر ،هدما البناء
8 .8من الخضراوات ،حرف أبجدي مخفف
9 .9إتهما ،بلدة لبنانية
1010جزيرة بريطانية ،تتبع ،صاهر
1111أعدد محاسن الميت ،مدينة في إمارة أبو ظبي
ّ
أشك باألمر
1212أول الصباح،

1 .1جمهورية في شرق أوروبا ،فني وهلك
2 .2مدينة فرنسية ،ناعم الملمس
3 .3من الفاكهة الصيفية ،من أنواع الدببة
4 .4غالم ،دولة عربية ،مناص
5 .5تالل ،فحشت
6 .6عائلة ،مدينة إيرانية ،حرف أبجدي
7 .7عتبت علينا ،مدينة لبنانية
8 .8دول��ة أميركية ،إسم عدد من سالطين العثمانيين،
حرف ابجدي مخفف
9 .9من أنواع الشجر ،جارية غنت للرشيد
1010يتبع ،غزال ،إتهمت
1111جزيرة جبلية يونانية ،جرس
1212إستمر األمر ،قسطل
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،241593768 ،657284319
،514728693 ،389617452
،938456271 ،726931584
،162845937 ،473169825
895372146

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1تهافت التهافت  ) 2ومأت،
م��أت��م ،ري  ) 3ف��ل ،ن���ادم ،لندن
 ) 4يامان ،يانبا  ) 5قين ،ديانا،
"
ن��ا  )6ااس���ره���م ،ت��ه��د  ) 7ك��ي،

ري���ق ،ي��رن  ) 8ح��د ،م���ان ،ماني
 )9كاليفورنيا  )10من ،اا ،دربي
"
 ) 11مالين ،سنه ،ار  ) 12يم،
اليونان.
عموديا:
 ) 1توفيق الحكيم  ) 2هماليا،

دا ،اي  ) 3اا ،منسك ،لملم  ) 4فتنا،
ريميني  ) 5انده ،اف ،نا  ) 6امد،
يمرنوا  ) 7الميا ،رأسي  ) 8ت ت،
انتقمن ،نو  ) 9هملناه ،ايدهن )10
نب ،دينار  ) 11ف��ردان ،ري ،بان
 ) 12تين ،امن ،دير.

 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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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).

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).

