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اختتام دورة البالما لكرة الم�ضرب

أحرز الالعب إبراهيم أبو شاهين
لقب دورة البالما االتحادية المفتوحة
الثانية لكرة المضرب التي نظمها
ن���ادي ال��ب��ال��م��ا ع��ل��ى أرض مالعبه
برعاية الوزير السابق فيصل كرامي،
وذلك بعد فوزه الصريح في المباراة
النهائية على الالعب ميشال سعاده
(2ـ6( )0ـ 2و6ـ .)4وأحرزت الالعبة
ميرفت حمزة المركز األول في فئة
اإلناث بعد فوزها في المباراة النهائية
على الالعبة ميرا السيد.
ولمناسبة اختتام ال���دورة ،أق��ام
ن��ادي البالما اح��ت��ف��اال ً ري��اض��ي�ا ً في
حضور الوزير السابق فيصل كرامي،
رئيس االتحاد اللبناني لكرة المضرب
سمير صليبا ،نائب رئيس االتحاد
السيدة مي منال ،رئيس نادي البالما

الذي لم يتوانى عن القيام بكل ما من
شأنه تطوير الحركة الرياضية.
وقال كرامي« :عندما كنت في وزارة
الشباب والرياضة حرصت على تقديم
الدعم الكامل لكل األندية الشمالية
والطرابلسية لكي تتمكن من تطوير
ق��درات��ه��ا ،ول��ك��ي نتمكن م��ن خاللها
تظهير الصورة الحقيقية لطرابلس
المتمثلة ب��ال��ح��ض��ارة واالن��ف��ت��اح
والمحبة واأللفة ،وأكبر دليل على ذلك
هو احتفالنا في ن��ادي البالما اليوم
حيث نلتقي عائلة واحدة من مختلف
التوجهات والطوائف والمذاهب ،وهذه
هي طرابلس التي نريد».
بعد ذلك ،وزع كرامي وصليبا وفخر
الدين ومنال وعبوشي الجوائز المالية
والكؤوس على الفائزين.

{ كان واين روني مهاجم مانشستر يونايتد أسرع من زميله
الجناح األرجنتيني آنخل دي ماريا خالل المباراة التي انتهت بفوز
الشياطين الحمر على كوينز بارك رينجرز بأربعة أهداف نظيفة
ضمن منافسات الجولة الرابعة من ال��دوري اإلنكليزي الممتاز
«البريميير ليغ».
ونقلت صحيفة «دي��ل��ي ميل» اإلنكليزية ع��ن موقع «أوب��ت��ا»
المتخصص في إحصاءات كرة القدم ،أن سرعة روني في مواجهة
كوينز بارك بلغت  32.7كيلومتر/الساعة ،متفوقا ً على آنخيل دي
ماريا الوافد إلى الشياطين الحمر هذا الصيف مقابل  60مليون
إسترليني ،والجناح اإلكوادوري لويس أنتونيو فالنسيا الذين جريا
بسرعة  32.2كيلومتر/الساعة.
{ على رغم رحيل األرجنتيني الدولي آنخل دي ماريا عن صفوف
ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد ،إال أن الجماهير لن تفتقد االحتفال
الشهير برسم القلم باليدين ،إذ يقوم النجم الوايلزي غاريث بيل
جناح النادي الملكي باالحتفال نفسه وبالطريقة ذاتها.
طرحت صحيفة «دي��ل��ي ميل» البريطانية س���ؤاال ً ح��ول هذه
االحتفالية المعتادة للنجمين ،ومن قام بها أوالً ،قبل أن يستكشف
التقرير أن بيل بدأ في االحتفال بهذه الطريقة في عام  .2010وكانت
تقارير صحافية في وق��ت سابق قد أش��ارت إل��ى أن بيل يسعى
الستغالل شكل القلب في األمور التسويقية واالستفادة بها كماركة
جديدة في سوق المالبس واألحذية الرياضية.
جلب تألق النجم الصاعد في برشلونة منير الحدادي اهتمام كبار
األندية األوروبية ،حيث تلقى عروضا ً مغرية خصوصا ً من أندية
إنكليزية والتي أظهرت استعدادها لدفع الشرط الجزائي.
ووفقا ً لصحيفة «سبورت» الكتالونية فإن ريال مدريد حاول
التعاقد معه في بداية هذه السنة حيث كان عقد منير سينتهي في
 30حزيران  2014ولكن إدارة برشلونة تمكنت من تمديد عقده حتى
.2017
{ أجرى النادي الملكي اتصاالت عدة مع الالعب من أجل إقناعه
بارتداء القميص األبيض ولكن منير رفض بشك ٍل قاطع إجراء أي
مفاوضات .وفي األسابيع األخيرة قام وكالء و مبعوثين من أندية
الدوري اإلنكليزي وتحديدا ً من آرسنال وتشيلسي بتقديم عروض
مغرية لالعب الشاب وأيضا ً وع��دوه ب��أن يقوموا بدفع الشرط
الجزائي في عقده والمقدر بنحو  12مليون يورو.
ولكن حتى اآلن وكما وعد بذلك للمدرب لويس إنريكي والمدير
الرياضي أندوني زوبيزاريتا لم يفتح أي مفاوضات ،حيث يرى
الالعب مستقبله مع النادي الكتالوني على رغم العروض المغرية
من الدوري اإلنكليزي.
{ لم يطرأ أي تعديل على المراكز العشر األوليات لالعبات كرة
المضرب المحترفات في الئحة التصنيف العالمي الجديد الذي أذيع
أمس االثنين.
واحتفظت األميركية سيرينا وليامس بالمركز األول برصيد 9430
نقطة والرومانية سيمونا هاليب بالمركز الثاني برصيد 6160
نقطة ،والتشيكية بترا كفيتوفا بالمركز الثالث برصيد  5926نقطة.
وتقدمت األلمانية سابين ليسيكي  7مراكز لتصبح في المركز
الرابع والعشرين بعد فوزها ب��دورة هونغ كونغ الصينية ،في
حين انتقلت اإليطالية كارين كناب  27مرتبة لتحتل المركز  62إثر
إحرازها لقب دورة طشقند األوزبكستانية.
وتقدمت بطلة دورة كيبيك الكندية ميريانا لوسيتش باروني 24
مرتبة لتصبح في المركز .56
{ واص��ل الصربي نوفاك ديوكوفيتش تربعه على ص��دارة
التصنيف العالمي لالعبي التنس المحترفين الصادر أمس ،برصيد
 12ألفا ً و 150نقطة.
وحافظ اإلسباني رافائيل ن��ادال أيضا ً على وصافة التصنيف
يليه السويسري روجيه فيدرر ومواطنه ستانيسالس فافرينكا في
المركزين الثالث والرابع على التوالي.
وشهد تصنيف هذا األسبوع انتزاع الكندي ميلوس راونيتش
المركز السادس من التشيكي توماس برديتش الذي تراجع بدوره
إلى المرتبة السابعة.
{ وصل المدافع الدولي المغربي مهدي بنعطية هذا الصيف إلى
بايرن ميونيخ في واحدة من أبرز الصفقات التي قام بها النادي
البافاري لتعزيز خط دفاعه ،وحتى اآلن مدافع روما السابق لم
يلعب مع بطل ألمانيا أي دقيقة ليثير الشكوك حول عدم اعتماد
غوارديوال عليه.
وذكرت صحيفة «بيلد» األلمانية أمس أن بيب غوارديوال بدأ يفقد
أعصابه مع بنعطية حيث أن المغربي ليس في أفضل حالة بدنية.
ووفقا ً للصحيفة األلمانية فإن البيب اعترف أخيرا ً أن مدافع
أودينيزي وروما السابق «ليس الئقاً».
المدرب الكتالوني غاضب خصوصا ً أنه ال يمكنه أن يعول على
خافي مارتينيز وبادشتوبر اللذين سيغيبان عن المالعب لفترة
طويلة بسبب اإلصابة.
وقد تعاقد البايرن مع بنعطية في صفقة قدرت قيمتها بنحو 30
مليون يورو وجاء بطلب شخصي من مدرب برشلونة السابق الذي
أصر على التعاقد معه.

ال�ساحل يتوج بط ًال لك�أ�س التحدي متجاوز ًا �أزمته
تجاوز فريق شباب الساحل أزمته
اإلدارية ،وت ّوج بطالً للنسخة الثانية من
مسابقة كأس التحدي اللبناني ،بفوزه
على فريق النبي شيت ،الصاعد حديثا ً
ٍ
بهدف نظيف في
إلى دوري األض��واء،
المباراة النهائية ،التي أجريت بينهما
على ملعب بلدية برج حمود ،وسجل
الهدف مهاجم الساحل كريست ريمي
لورونيون (.)30
ويعاني الساحل أزمة إدارية أثرت
كثيرا ً في استعداداته وتعاقداته قبل
الموسم الجديد ،وذل��ك بسبب عدم
انعقاد جمعيته العمومية النتخاب
هئية إدارية جديدة.
سيطر الساحل على الشوط األول،
وتمكن من إح��راز إصابة التقدم عبر
مهاجمه كريست ري��م��ي ل��ورون��ي��ون
( )30بعدما استدار حول نفسه ،وهو
على نقطة الجزاء ،وسدد بيمناه إلى
الزاوية األرضية اليمنى ،إثر رأسية من
مصطفى شاهين .في المقابل ،اعتمد
النبي شيت على الهجمات المرتدة
ال��ت��ي ل��م ت��خ� ُل م��ن ال��خ��ط��ورة وكانت
أخطر فرصه في الدقيقة  35حين تمكن
الحارس الساحلي عيسى الدحويش
من صد صاروخية محمد باقر يونس.
ف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ،رج��ح��ت كفة
النبي شيت الذي فرض سيطرته وكان
األفضل لعبا ً واألخطر فرصا ً واألحسن
انتشاراً ،حتى بات الحارس الساحلي
عيسى الدحويش نجم هذا الشوط بال
منازع ،لكن الفريق البقاعي لم يوفق
في ترجمة سيطرته إلى أهداف ،ليذهب
لقب المسابقة التنشيطية إلى الساحل.
وكان الساحل وصل إلى قبل النهائي
عبر تعادلين مع التضامن صور حامل
لقب النسخة األولى ،واألنصار في الدور
األول ،قبل أن يفوز في قبل النهائي على
الشباب الغازية .بينما وصله النبي

شيت ،الذي يشرف عليه المدير الفني
م��وس��ى حجيج ،ب��ف��وزه على اإلخ��اء
األهلي عاليه وخسارته أمام الشباب
الغازية في ال��دور األول ،قبل أن يفوز
على التضامن صور في قبل النهائي.
وبعد ال��م��ب��اراة سلم نائب رئيس
االتحاد ريمون سمعان كأس البطولة
إلى كابتن فريق شباب الساحل زهير
عبد الله ،وسط فرحة عارمة لالعبي
الفريق البطل وإدارييه.

السالم زغرتا
ينهي صفقات األجانب

أكمل السالم زغرتا بطل كأس لبنان
عقد العبيه األجانب بضمه النيجيري
بنجامين أون��واش��ي والتشيكي بيتر
ت��راب ،ليكونا إلى جانب األرجنتيني
لوكاس غاالن الذي سبق أن تعاقد معه
«سفير الشمال».
وي��ش��غ��ل أون���واش���ي ( 30سنة)
مركزي الجناح والمهاجم ،وهو يملك
سجالً حافالً ،إذ عرف خطواته األولى
محترفا ً في صفوف الفئات العمرية
لفريق ريجيانا اإليطالي ،قبل أن ينتقل

في سن التاسعة عشرة إلى يوفنتوس
ال��ذي لعب معه م��ب��اراة واح���دة عام
 2003سجل خاللها هدفاً .إال أن فريق
«السيدة العجوز» ق��رر إع��ارت��ه إلى
مواطنه سالرنيتانا حيث خاض 15
م��ب��اراة مسجالً  4أه���داف ف��ي موسم
 ،2005 - 2004ما دفع ستاندار لياج
البلجيكي إلى التعاقد معه ،ثم ما لبث
أن انتقل إلى يونيكوس اليوناني الذي
أع��اره إل��ى تيرانا األلباني ثم أبويل
نيقوسيا القبرصي حيث سجل 8
أهداف في  23مباراة مساهما ً في فوز
فريقه ببطولة الدوري وكأس السوبر
في موسم  .2009 - 2008ومع تألقه
في قبرص ُفتحت أمامه أبواب الدوري
اليوناني ثاني ًة فتعاقد معه كافاال حيث
بلغ قمة مستواه مسجالً  20هدفا ً في
 55مباراة ،وح ّل في موسمه األول مع
الفريق في المركز الرابع على الئحة
ترتيب هدافي الدوري اليوناني.
أم���ا ت���راب ( 28س��ن��ة) ف��ه��و يملك
سجالً حافالً أيضا ً على صعيد الفرق
التي لعب لها ،إضافة إلى المنتخبات
الوطنية التشيكية.

الميادين ي�ستعيد ال�صدارة قبل مواجهته مع بنك بيروت
الدفاعية لخصمه وخصوصا ً في المواجهات الثنائية.
وافتتح الميادين التسجيل في الشوط األول بواسطة
الفلسطيني مصطفى ح�لاق ،قبل أن يضمن الفوز في
الشوط الثاني بهدف الناشئ مصطفى رحيّم ،الذي
يبدو أنه سيكون أحد الوجوه الواعدة في اللعبة من
الحس التهديفي الذي يتمتع به والتقنية العالية
خالل
ّ
في السيطرة على الكرة والتحرك.
وتنتظر الميادين المهمة األصعب السبت المقبل
عندما يقابل ضيفه بنك بيروت حامل اللقب في قمة ّ
فك
االرتباط ،ضمن المرحلة الثامنة من البطولة.

استعاد الميادين ص��دارة ال���دوري اللبناني لكرة
القدم للصاالت بفارق األهداف عن بنك بيروت والجيش
اللبناني ،وذل���ك إث��ر تغلبه على ضيفه الجامعة
األميركية للعلوم والتكنولوجيا  ،0-2في المباراة التي
أجريت بينهما على ملعب السد ،في اختتام المرحلة
السابعة.
لم يكن الفوز السادس على التوالي للميادين سهالً ،إذ
واجه فريقا ً يلعب بقوة بدنية ويندفع إلى األمام بكثرة.
وكادت النتيجة تكون مغايرة لو عرف فريق الجامعة
األميركية للعلوم والتكنولوجيا االستفادة من األخطاء
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كرامي :حر�صت على تظهير �صورة طرابل�س
المتمثلة بالح�ضارة واالنفتاح
عصمت فخر الدين ،وأمين سر النادي
ياسر عبوشي ،رئيس نادي الرياضة
واألدب نبيل قبيطر ،وشخصيات
اجتماعية ورياضية وحشد من محبي
اللعبة.
ب���داي���ة ،رح��ب��ت م��ي��رف��ت ح��م��زة
بالحضور مشيرة إلى أن نادي البالما
«بدأ يثبت حضوره بعدة ألعاب أبرزها
كرة المضرب ،وكرة السلة والسباحة
والمصارعة والتزلج المائي».
ثم ألقى الوزير كرامي كلمة أشار
فيها إلى أن كرة المضرب هي لعبة
عائلية حميمة ،داعيا ً إلى بذل المزيد
من الجهود من أجل تطويرها وتفعيل
حضورها على المستوى الشمالي،
منوها ً بالجهود التي يقدمها نادي
البالما برئاسة عصمت فخر الدين

�أبناء �سورية يجلبون الفخر لبلدهم
«أُه�����دي ف��وزن��ا ه���ذا إل���ى أم��ه��ات
سورية» ه��ذه الكلمات القليلة التي
استطاع عبد الرحمن ب��رك��ات العب
منتخب سورية الذي سجل هاتريك في
مباراة بالده مع نظيرتها أوزبكستان
ضمن ربع نهائي كأس آسيا للناشئين
لكرة القدم في تايالند وذلك في غمرة
احتفاالت الالعب ببلوغ كأس العالم
في تشيلي .2015
إنجاز الوصول إلى نصف نهائي
كأس آسيا للناشئين بتخطي حاملة
اللقب أوزب��ك��س��ت��ان  2-5يُحسب
للسوريين بالنظر إلى الظروف التي
تعيشها البالد منذ أكثر من  3سنوات،
والتي أ ّثرت كثيرا ً وبال أدنى شك على
تحضير المنتخبات والرياضيين
عموماً ،ولكن ربما مقولة «من رحم
األزم���ات والمعاناة يولد األبطال»
ت��ش��عّ وتكبر ف��ي ص���دور الالعبين
الناشئينُ ،مقتدين بفوز رجالهم
ببطولة غرب آسيا عام  ،2012فو ٌز
أه���دى السوريين آن���ذاك ابتسامة
وسط بحور من الدماء والدموع.
وكان أداء نسور قاسيون الصغار
�س��ن ت��دري��ج��ي �ا ً ف���ي ال��ب��ط��ول��ة
ت��ح� ّ
عندما تعادلوا في الظهور األول مع
السعودية  0-0ثم مع قطر  1-1قبل
أن يغلبوا إيران  1-2وينالوا بطاقة
العبور إلى ربع النهائي.
وأصبح حلم الفوز باللقب اآلسيوي

للمرة األول��ى بتاريخ البالد (على
مستوى الناشئين) ُممكنا ً ولكن قبل
ذلك على العبي المدرب محمد العطار
تخطي كوريا الجنوبية يوم األربعاء
في المربع الذهبي ،ثم االنتصار على
الفائز من مباراة أستراليا وكوريا
الشمالية في نصف النهائي اآلخر.
وبلغ منتخب سورية للناشئين
ك��أس العالم م��رة واح���دة م��ن قبل،
وكان ذلك عام  2007في كوريا بعدما
ح َّل رابعا ً في كأس آسيا سنغافورة
 .2006وه���و اإلن���ج���از اآلس��ي��وي
الوحيد أيضا ً لسورية على مستوى
الناشئين.

وف��ي ظهوره المونديالي اليتيم
حتى اآلن ،تعادل منتخب سورية
م��ع األرج��ن��ت��ي��ن  ،0-0وخ��س��ر مع
إسبانيا  ،1-2وفاز على هندوراس
 0-2وتأهل للدور الثاني ليخسر مع
إنكلترا  1-3ويودع البطولة.
وال شك في أن العطار يتطلع اآلن
لبلوغ النهائي ،مع نتائجه ال ُملفتة
في تايالند ،أصبح في رصيد منتخب
س��وري��ة للناشئين  10انتصارات
و 9تعادالت و 7خسارات في جميع
مشاركاته السابقة ضمن كأس آسيا
والتي بلغت  6مرات ( 26مباراة حتى
اآلن).

بطولة العالم لكرة ال�سلة

الواليات المتحدة تظفر بلقبها الخام�س
انتزعت الواليات المتحدة لقبها الخامس في كأس العالم
لكرة السلة إثر فو ٍز عريض ( )92-129على صربيا في نهائي
البطولة الذي جرى في العاصمة اإلسبانية مدريد.
تقدم المنتخب الصربي في الدقائق األول��ى من المباراة
 ،7-15قبل أن يسجل جيمس هاردن ،العب الفريق األميركي
ألبطال العالم  15نقطة متتالية.
وسجل األميركيون  11رمية ثالثية من  16محاولة في
النصف األول من اللقاء وتقدموا  41-67في ظل تألق صانع
األلعاب كايري إيرفينج بينما سيطر العبا االرتكاز ديماركوس
كازينز وكينيث فاريد على السلة.
وأحرز إيرفينج  18نقطة من بين  26له في المباراة خالل
أول ربعين عندما تفوق زمالؤه على صانع األلعاب الصربي
ميلوش تيودوسيتش.
وقاتل الفريق الصربي  -ال��ذي بلغ النهائي بعد ثالثة
انتصارات مفاجئة في أدوار خ��روج المهزوم  -من أجل
الخروج بنتيجة مشرفة في النصف الثاني من المباراة لكنه
لم يحصل على شيء من التصويب بعيد المدى.
ومع ذلك لن تشعر صربيا بأي ندم بعد صعودها منصة
التتويج للمرة األول��ى كدولة مستقلة بعدما نالت المركز

الثاني في بطولة أوروبا .2009
وش��اه��د اآلالف م��ن المشجعين ال��ص��رب ال��م��ب��اراة على
شاشات عمالقة في العاصمة بلغراد ومدن أخرى بينما خرج
كثيرون منهم في الشوارع وهم يلوحون باألعالم الوطنية
بعد المباراة.
وقال ألكسندر جورجفيتش مدرب صربيا« :أنا فخور للغاية
بالعبي فريقي وتشرفت بتدريبهم في هذين الشهرين».
وكان منتخب فرنسا نال الميدالية البرونزية في البطولة
إثر الفوز على نظيره الليتواني السبت بنتيجة .93-95
وكانت الواليات المتحدة قد تصدّرت المجموعة الثالثة
للدور األول أمام تركيا وجمهورية الدومينيكان ونيوزيلندا،
وفازت في دور الـ 16على المكسيك  ،63 86-وفي الدور ربع
النهائي على سلوفينيا  ،76 – 119وفي الدور نصف النهائي
على ليتوانيا .68 – 96
بينما حلت صربيا رابعة في المجموعة األولى للدور األول
خلف إسبانيا والبرازيل وفرنسا ،بعدما خسرت أمام فرنسا
 ،74 – 73وفازت في دور الـ 16على اليونان  ،72 – 90وفي
الدور ربع النهائي على البرازيل  ،56 – 84وفي الدور نصف
النهائي على فرنسا .85 – 90

ؤتمر لتحليل مونديال البرازيل
المدربون الأوروبيون في م� ٍ
وص��ل ال��م��درب��ون وأف����راد ال��ك��وادر
الفنية في االتحادات الوطنية األوروبية
لكرة القدم إلى سان بطرسبرغ أمس،
للمشاركة في ثاني المؤتمرات التقنية
الخاصة بكأس العالم البرازيل 2014
والذي يعقد اجتماعه اليوم وغدا ًٍ.
يأتي هذا المؤتمر بعد أشهر قليلة
م��ن ف��وز ألمانيا ب��ه� ٍ
�دف نظيف على
األرجنتين في نهائي ناري استضافه
ملعب ماراكانا األسطوري ،ويهدف إلى
استعراض أبرز اللحظات من الحدث
األه��م في الصيف الماضي ومناقشة
الجانب التقني للبطولة األه��م على
أجندة «فيفا» ،وذلك بمشاركة خبراء
من أنحاء العالم كافة.
وي��ن��ظ��م «ف��ي��ف��ا» ،ب��ال��ت��ع��اون مع
االت��ح��ادات القارية ك��اف��ة ،مؤتمرات
خاصة بالجانب التقني من العرس
ال��ك��روي العالمي ،وموجهة لمدربي

المنتخبات وكادرها التقني .وقد نظم
بنجاح المؤتمر األول ف��ي األس��ب��وع
الماضي في بنما لالتحادات الوطنية
المنضوية تحت لواء اتحادي أميركا
الشمالية والوسطى والكاريبي وأميركا
الجنوبية.
وس ُتعقد النسخة الثانية من هذا
المؤتمر يومي الثالثاء واألربعاء في
سان بطرسبرغ وقد وجهت الدعوة إلى
االتحادات الكروية الوطنية كافة في
أوروبا .كما يشمل المؤتمر الممتد ليوم
ونصف تكريما ً خاصا ً ليواكيم لوف
الذي قاد المنتخب األلماني نحو رفع
لقبه العالمي الرابع.
وم��ن بين المسائل المهمة التي
ستطرح في اليوم األول ،تحليل تقني
لكأس العالم والتوجهات السائدة في
عالم كرة القدم المعاصرة ،وسيقدم
هذا الموضوع رئيس مجموعة «فيفا»

للدراسات الفنية جيرارد هولييه .أما
يوم األربعاء ،فستناقش األمور الطبية
والتحكيمية يقدمها كل من كبير خبراء
«فيفا» الطبيين البروفيسور جيري
دف���وراك ،وكبير خبراء التحكيم لدى
«فيفا» ماسيمو بوساكا ،وزميله في
االتحاد األوروب��ي للعبة بييرلويجي
كولينا ،وم��ن المتوقع أن يستدعي
ذلك نقاشا ً مثيرا ً لالهتمام بين حضور
المؤتمر.
جدير بالذكر أن المؤتمرات الخاصة
باالتحادات القارية المتبقية ستجرى
في نهاية أيلول وتشرين األول .حيث
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة
المؤتمر الخاص باالتحاد األفريقي
للعبة ي��وم��ي  30أي��ل��ول و 1تشرين
األول .والمؤتمر األخير سيكون خاصا ً
باتحادي أوقيانوسيا وآسيا بين 29
و 31تشرين األول في كوااللمبور.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1منخفض صحراوي واسع في جنوب افريقيا ،خبر
2 .2مص ّور ،مقاطعة في جنوب إيران
3 .3ضعف ،الجيش ،وضع خلسة
4 .4مرفأ على المحيط الهندي وعاصمة أوستراليا
الجنوبية ،إتهما
5 .5من الحشرات ،مرفأ في البرازيل
6 .6شهر مصري ،تناولنا الشراب
7 .7متشابهان ،حارس ،ضمير منفصل
8 .8تتبع ،أزيّنه
9 .9رغبنا به ،وبّخته
1010نضج الثمر ،جمعنا عن األرض ،حرف عطف
1111مضيق في المتوسط بين البانيا وايطاليا ،فتل
الحبل
1212إهدمي البناء ،مدينة إيطالية

1 .1جمهورية على االدرياتيك ،حفر عميقة في االرض
يستخرج منها الماء وما شابه
2 .2أدعم ،مدينة بلجيكية
3 .3للنفي ،يرطب بالماء ،لسعته
4 .4إمارة عربية ،جواب
5 .5نوتة موسيقية ،ورك ،غير المطبوخ
6 .6مدينة في إمارة أبو ظبي ،دخلت فجأة
7 .7أعلى قمة في أثيوبيا ،ليل ونهار
8 .8يضعف ويرق ،ترتالن
9 .9بناء تحت االرض ،قذائف محشوة بمواد متفجرة
1010غلى القدر ،السارق ،حرف أبجدي مخفف
1111مدينة ألمانية ،حرف نصب ،تثق بالشخص
1212من المخلوقات ،ألعب
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،736951842 ،821643975
،914536728 ،495287613
،587429136 ،362178594
،273815469 ،648792351
159364287

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ظفرنامه ،ان��ام  ) 2فاس،
ليماسول  ) 3اسباب ،لما ،ان ) 4
ك ،رأيت ،نانب  ) 5ودع لمبدوسا
 ) 6ادونيس ،اهب  ) 7لين ،دعبل،

را  ) 8يغادر ،ايناري  ) 9وا ،اسير،
جم  ) 10نمرن ،ايفردون  ) 11اام،
ينسل ،نا  ) 12لينا ،حمانا.
عموديا:
 ) 1ظفار ،اليونان  ) 2فاسكو
دي غاما  ) 3رس��ب ،دون��ا ،رمل

 ) 4أرعن ،دان  ) 5البا ،يدرس،
"
ين  ) 6مي ،يلسع ،يانا  ) 7هملتم،
ب��اري��س  ) 8ام ،ب��ال��ي ،فلح ) 9
اسانده ،نار  ) 10نو ،اوب��را ،دنا
 ) 11االنس ،ارجوان  ) 12نبات،
يمن.

 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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Life of Crime
ف��ي��ل��م درام������ا ب��ط��ول��ة جنيفير
أن���ي���س���ت���ون م����ن اخ�������راج دان���ي���ال
ستشيتشير .م���دة ال���ع���رض 98
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
سينمال).

Before I Go to Sleep
ف���ي���ل���م رع������ب ب���ط���ول���ة نيكول
كيدمان م��ن اخ���راج روان جوف.
م��دة العرض  92دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،ابراج،
س��ي��ت��ي ك��وم��ب��ل��ك��س ،سينمال،
فوكس).
No Good Dead
فيلم رعب بطولة تاراج هينسون
من اخراج سام ميللر .مدة العرض
 85دقيقة ،ABC( .سينما سيتي،
ديونز ،فوكس ،سينمال).

As Above, So Below
فيلم رعب بطولة برديت وييكس
من ارخ��اج جون اريك دودل .مدة
العرض  93دقيقة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينما سيتي ،فوكس).

IF I Stay
فيلم دراما بطولة تشلو غرايس
مورتز من اخراج ر ج كوتلر .مدة
ال���ع���رض  107دق��ي��ق��ة،ABC( .
سينما سيتي ،دي��ون��ز ،اسباس،
غاالكسي ،فوكس).
Rock The Casbah
فيلم درام��ا بطولة نادين لبكي
م���ن اخ�����راج ل��ي��ل��ى م��رك��ش��ي .مدة
ال���ع���رض  100دق���ي���ق���ة( .سينما
سيتي ،ABC ،فوكس).

