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ريا�ضة  /ت�سلية

ّ
ينظم ع�شاءه ال�سنوي
نادي الجبل الريا�ضي ـ مجدلبعنا

�سباق م�صرف لبنان بيروت ماراثون 2014

عبدالخالقُ :حلمنا يغدو حقيقة و�صرحنا الريا�ضي يعلو
ليحت�ضن �أجيالنا الفتية ال�صاعدة

بدء الت�سجيل في �سبيني�س وفيرجين و�أ�سواق بيروت
تتواصل عمليات التسجيل للمشاركة في سباق مصرف
لبنان بيروت ماراثون لعام  2014وال��ذي يقام األح��د 9
تشرين الثاني المقبل تحت شعار «سالم ...محبة ...ركض»،
إذ كانت هذه العملية بدأت عبر اإلنترنت وهي باتت متاحة
يدويا ً أيضا ً منذ بداية أيلول الجاري ولغاية  20تشرين أول
المقبل كمهلة أخيرة وذلك في المراكز التالية:
جميع فروع سبينيس
جميع فروع فيرجين لبيع التذاكر
مكاتب جمعية بيروت ماراثون
 ABCاألشرفية
أسواق بيروت
م��ن جهة ثانية ،استقدمت جمعية ب��ي��روت م��اراث��ون
الفرنسي ج��ان م��اري غ��رال الخبير ف��ي قياس مسارات

السباقات والمعتمد من االتحاد الدولي أللعاب القوى للفئة
«أ» ،حيث قام يرافقه مدير السباقات في الجمعية وسام
ترو بعملية قياس لمساري سباقي  42و 10كلم بواسطة
الد ّراجة الهوائية التي يفرض االتحاد الدولي استعمالها
وكذلك العدّاد المعتمد باسم «جونز كونتر» وذلك للتأكد من
أن المسافات الكيلومترية للسباقين صحيحة خصوصا ً بعد
التعديل الذي أدخل عليهما هذا العام.
تجدر اإلشارة إلى أن قياس المسارات للسباقات يفرضه
شرطان أساسيان هما:
 – 1أن ال تبعد نقطة االنطالق عن نقطة الوصول أكثر من
 50في المئة من المسافة اإلجمالية للسباق.
 - 2أن ال تتخطى نقطتا االنطالق والوصول ارتفاع 42
مترا ً من أصل  42كلم مسافة سباق الماراثون.

البافاري وال�سيتي وجه ًا لوجه مجدد ًا في «الت�شامبيونز ليغ»
جانب من الحضور في حفل العشاء
عبدالمطلب حناوي ،النواب :هنري حلو ،فادي
الهبر وفؤاد السعد ،رئيس الصندوق المركزي
للمهجرين العميد نقوال الهبر ،محافظ الجنوب
السابق العميد مالك عبد الخالق ،أمين عام
اللجنة التنفيذية في االتحاد اللبناني لكرة
القدم جهاد الشحف ،رؤساء بلديات ومخاتير
وأع���ض���اء م��ج��ال��س ب��ل��دي��ة واخ��ت��ي��اري��ة في
مجدلبعنا ،عاليه ،الشويفات ،شويت ،بدغان،
شانيه ،ش��ارون ،الرملية وعيناب ،وع��دد من
مسؤولي األح��زاب في منطقة الجبل ورؤس��اء
جمعيات أهلية وأندية رياضية.
استه ّل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني،
وب��ال��وق��وف دقيقة صمت على أرواح شهداء
الجيش اللبناني ،ثم ألقى رئيس نادي الجبل
رح��ب في
الرياضي نجيب عبد الخالق كلمة ّ
مستهلها بالحضور مستعرضا ً تطور النادي في
األعوام المنصرمة إذ إنّ الحلم الذي كان يدغدغ

برعاية شركة هيونداي ،أقام نادي الجبل
الرياضي ـ مجدلبعنا حفل عشائه السنوي
في منتجع «ليريتاج» في عاليه ،بحضور وفد
من الحزب السوري القومي االجتماعي ض ّم
رئيس المجلس األعلى الوزير السابق محمود
عبدالخالق والمندوب السياسي لجبل لبنان
الجنوبي حسام العسراوي ممثالً رئيس الحزب
النائب أسعد حردان ،وفد من الحزب التقدمي
االشتراكي ض� ّم مف ّوض اإلع�لام رام��ي الريس
ومف ّوض الشباب صالح حذيفة ووكيل داخلية
الجرد زياد شيا ممثالً رئيس اللقاء الديمقراطي
النائب وليد جنبالط ،مدير الداخلية في الحزب
الديمقراطي اللبناني لواء جابر ممثالً النائب
طالل أرسالن ،وائل شهيّب ممثالً وزير الزراعة
أك��رم شهيّب ،الدكتور ناصر أبو لطيف ممثالً
وزي��ر الصحة العامة وائ��ل أب��و فاعور ،محمد
سعيد عويدات ممثالً وزير الشباب والرياضة

األفكار والذي طالما اشتقنا إلى تحقيقه أصبح
اليوم قلعة رياضية صامدة تحتضن أجيالنا
الفتية الصاعدة في أجواء رياضية نقية على ك ّل
الصعد ،وذلك بفضل غيرتكم ودعمكم الكبيرين.
وأضاف« :إننا في نادي الجبل إدارة والعبين
وج��م��ه��وراً ،نشكر ك�� ّل م��ن وق��ف إل��ى جانبنا
ودعَ م مسيرتنا ،ونؤكد التصميم على متابعة
المسيرة وإكمال الطريق بك ّل شفافية وإخالص،
وستبقى أيدينا ممدودة للجميع وحساباتنا
مكشوفة أم��ام الجميع وحتى على صفحات
التواصل االجتماعي ،وستبقى آذاننا مصغية
ألية نصيحة وألي اقتراح حرصا ً على مصلحة
األجيال الصاعدة ،فالرياضة بفضل دعمكم
وسخائكم تبقى الشمس المشرقة في عتمة هذه
األيام.
واختتم عبد الخالق قائالً« :على رغ��م ك ّل
هذه األجواء السوداوية التي تحيط بنا ،والقلق

الشديد ال��ذي يعصف بوطننا ،فإننا سنبقى
متفائلين بفرح المحبة وثقافة الحياة».
بعدها قدم عبد الخالق درع�ا ً تكريمية إلى
رئيس بلدية عاليه وجدي مراد الذي وصفه بأنه
«الرجل السخي وصاحب األي��ادي البيضاء».
كما عرض شريط فيديو عن المراحل المتبقية
من مشروع المنشأة الرياضية التابعة للنادي
في مجدلبعنا ،بالتعاون مع شركة المهندس
غسان هاني صعب.
بعد ذلك أحيا مطرب العشاق غسان خليل
سهرة فنية ،كما ق �دّم نجوم مسرحية «سين
سين» لوحة تمثيلية مميّزة تألق فيها النجم
الصاعد دانيال عبد الخالق.
وف��ي االخ��ت��ت��ام ق��ام المدير ال��ع��ام لشركة
هيونداي-عاليه رمزي شيا بسحب التومبوال
على سيارة هيونداي ،إضافة إلى جوائز قيّمة
أخرى جرى تقديمها للرابحين.

اال�ستعدادات المحلية للمو�سم الكروي المقبل

الأندية ت�سابق الزمن ل�ضم العبين �أجانب
تحاول الفرق اللبنانية االستفادة من الفترة الفاصلة عن بطولة
ال��دوري ،من أجل تدعيم صفوفها بالالعبين األجانب قبل انتهاء
المهلة المحددة قانونيا ً قبل  72ساعة من انطالق الدوري يوم 26
أيلول الجاري.
وب��دال ً من أن تساهم بطولتا النخبة والتحدي التنشيطيتان،
واللتان اختتمتا السبت واألحد الماضيين ،في بلورة اختيارات الفرق
لالعبين األجانب واالقتراب من حسم هذا الملف ،فرضت المسابقتان
على بعض الفرق إعادة حساباتها ،والتخلي عن بعض الالعبين
األجانب الذين كانوا قيد االختبار ،بالنظر إلى تواضع مردودهم
الفني ،في المسابقتين.
في الراسينغ ،فاجأ قرار إدارة النادي االستغناء عن البرازيلي موزار
المتابعين ،بعد أن كانت مصادر اإلدارة تؤكد مرارا ً نيتها التعاقد مع
هذا المهاجم ،لكن كأس النخبة ،التي ودعها فريق «القلعة البيضاء»
من الدور األول كشفت عن تواضع مستوى المهاجم البرازيلي.
وفرض االستغناء عن موزار على إدارة الراسينغ البدء من جديد
في رحلة البحث عن مهاجم بديل لإليفواري السينا سورو ،المنتقل
إلى النجمة.
وباإلضافة إلى إيجاد مهاجم بديل لسورو ،تعمل إدارة النادي
الذي سيلعب اليوم في جونية مع مصافي الوسط العراقي ،الذي
يعسكر في لبنان في مباراة ودية ،على تجديد عقد النيجيري ديريك
أيبي ،لينضم إلى مواطنه المدافع ادييل بريشيوس الثابت الوحيد
حتى اآلن من بين الالعبين األجانب في الراسينغ ،إذ أن عقده ينتهي
مع نهاية الموسم المقبل.
وتبدو األم��ور أصعب في العهد ،فبعد أن كانت المؤشرات تدل
إلى قرب إغالق رابع الدوري الماضي لجزء كبير من ملف األجانب،
بتعاقده مع المصريين عمرو زكي ومحمد جيالني ،بادرت اإلدارة إلى
االستغناء عن الثاني خالل مسابقة كأس النخبة ،لضعف مردوده،
قبل أن يتسبب تأخر عمرو زكي في العالج التأهيلي من اإلصابة،
بفسخ التعاقد معه أيضاً ،ليعود الفريق إلى المربع األول في رحلة
التعاقد مع الالعبين األجانب ،قبل أقل من أسبوعين من مباراته
األولى في الدوري ،مع طرابلس.

وأف��ادت مصادر العهد أن اإلدارة ستتحرك بشك ٍل سريع هذا
األسبوع ،الستقدام مجموعة من الالعبين من أجل االختبار.
أما في الساحل فأربكت األزمة اإلدارية االستعدادات كافة للموسم
الجديد ،األمر الذي لم يؤخر فقط التعاقد مع العبين أجانب ،بل مع
المحليين أيضاً .ويبدو التحدي الرئيسي أمام الساحل حالياً ،هو
تحضير الفريق للموسم الجديد ،حتى لو خاضه الساحل من دون
أجانب ،علما ً أن الفريق الفائز أمس بلقب كأس التحدي ،يملك في
صفوفه حاليا ً العبا ً أجنبيا ً واح��دا ً هو المهاجم اإليفواري كريست
ريمي لورونيون ،الذي سجل هدف فوز فريقه على «النبي شيت» في
نهائي المسابقة التنشيطية.
في المقابل ،يسود االستقرار أوساط النجمة بطل الدوري وكأس
النخبة ووصيفه الصفاء ،بعد إغ�لاق ملف الالعبين األجانب في
الناديين ،بضم األول للتونسي حمدي مبروك بعد اإليفواري السينا
سورو وتمديد عقد السنغالي سي الشيخ ،والثاني للسوري عبد
الرحمن عكاري بعد تجديد عقد مواطنه طه دياب .كما وقع رسميا ً
على كشوف الصفاء في اتحاد كرة القدم المدافع الكونغولي بايبي
بازوفيال ومن المنتظر أن يشغل مركز قلب الدفاع مع قائد الفريق
نور منصور ،بعد أن شارك مع «األصفر» في منافسات كأس النخبة
األخيرة.
وضم الصفاء رسميا ً إلى صفوفه أمس مهاجم التضامن صور
السابق سلطان حيدر .وبتوقيعه انضم حيدر ،وهو شقيق الالعب
الدولي محمد ،إلى مجموعة من الالعبين اللبنانين المميزين ،الذين
عززوا صفوف الصفاء هذا الموسم ،وهم محمد حمود وقاسم ليال (من
األنصار) وإبراهيم بحسون (من النجمة) وجاستن موسى وحسن
خاتون (من الراسينغ).
ويلعب حيدر ( 20سنة و 1,70م و 57كلج) في خط الهجوم ،وهو
بدأ مسيرته مع جمعية معركة ،قبل أن ينتقل إلى التضامن صور في
موسم  .2010 - 2009ويتميز حيدر بمهارات فردية الفتة ،وهو مثل
منتخب لبنان للشباب في مناسبات عدة ،ويعتبر من أبرز المواهب
الشابة في المالعب اللبنانية.
من جهة ثانية ،يواصل فريق الصفاء استعداداته للدوري اللبناني

عبر سلسلة تدريبات يومية ،تتخللها مباريات ودية ،على ملعب
النادي حيث فاز الصفاء أمس على فريق مصافي الوسط العراقي
 ،0 – 1سجلها حسن هزيمة (.)80
وبضمه النيجيري بنجامين أونواشي والتشيكي بيتر تراب،
بعد األرجنتيني لوكاس جاالن .أكمل السالم زغرتا بطل كأس لبنان
بدوره عقد العبيه األجانب.
وأنهت عودة البرازيلي راموس مسلسل بحث األنصار عن الالعبين
األجانب ،لترسي األمور في الفريق األخضر على تمديد التعاقد مع
أجنبيين (رام��وس وبرنس) وضم العب جديد هو صانع األلعاب
البرازيلي باولو فيتور ماتوس.
وتبدو فرق «النبي شيت» واإلخاء والتضامن صور مرتاحة أيضا ً
إلنجازها استحقاق التعاقدات مع األجانب ،في حين يتجه فريق
طرابلس للتعاقد مع ثالثة العبين غانيين (إيمانويل أوفوري ومايكل
كافو ودوغالس) بعد رحيل الثالثي السوري (جهاد الباعور وعمار
زكور وعبد الرحمن العكاري) .والالعبون الثالثة شاركوا مع الفريق
في منافسات كأس النخبة التي ودعها «سفير الشمال» من دور
األربعة بخسارته أمام النجمة بركالت الترجيح .6 – 5

ملعب «النبي شيت» غير جاهز

أك��دت لجنة التحضير لمهرجان افتتاح «ملعب بعلبك» عدم
جاهزيته الستضافة مباريات فريق «النبي شيت» الصاعد حديثا ً
إلى «دوري األضواء».
وكان رئيس نادي «النبي شيت» أحمد الموسوي بذل مجهودا ً
كبيرا ً مع وزارة الشباب والرياضة وبلدية بعلبك لوضع ملعب
بعلبك بتصرف النادي إلقامة مبارياته عليه ،وبعد تحديد موعد
إقامة مباراة افتتاحية للملعب بين «النبي شيت» واألنصار قامت
لجنة التحضير للمهرجان بالكشف على أرض الملعب ،إذ تبين لها أن
أرض الملعب غير صالحة وهي بحاجة إلى كمية كبيرة جدا ً من الوبر
(الكاوتشوك) ،كما أن الملعب ال يحتوي على مرميين ومقاعد بدالء،
باإلضافة إلى عدم توفر مياه في الغرف والمنتفعات ،لذلك جرى
صرف النظر عن االفتتاح إلى حين إجراء التحسينات المطلوبة.

يعيد التاريخ نفسه م��رة أخرى
اليوم ،عندما يلتقي بايرن ميونخ
األلماني وضيفه مانشستر سيتي
اإلنكليزي على ملعب «آليانز أرينا»،
في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
فقد أوقعت قرعة النسخة الـ60
للبطولة ،العمالق ال��ب��اف��اري بطل
البوندسليغا األلمانية ،ومانشستر
س��ي��ت��ي ب��ط��ل ال�����دوري اإلن��ك��ل��ي��زي
الممتاز ،في مجموعة واحدة للموسم
الثاني على التوالي ،مع تسيسكا
موسكو أي��ض �اً ،أم��ا الفريق الرابع
الجديد في المجموعة الخامسة فهو
روما اإليطالي.
ويلتقي ب��اي��رن ميونيخ حامل
اللقب خمس م���رات ،وال���ذي خاض
الموسم الماضي نصف النهائي للمرة
الثالثة على التوالي ،مع مانشستر
سيتي للمرة الثالثة في أربع سنوات.
والتقى الفريقان في دور المجموعات
في الموسم الماضي ضمن منافسات
المجموعة الرابعة ،التي ضمت أيضا ً
فريقي تسيسكا موسكو ،وفيكتوريا
بلزان التشيكي ،وتبادل الفريقان
ال��ف��وز خ���ارج ق��واع��ده��م��ا ،إذ تغلب
النادي األلماني ذهابا ً ( )1-3على
ملعب «االتحاد» بمدينة مانشستر،
ورد الفريق اإلنكليزي التحية إيابا ً
( )2-3في ستاد «آليانز أرينا» في
مدينة ميونيخ.
وت��اب��ع ال��ب��اي��رن م��ش��وار ال��دف��اع
عن اللقب الذي كان قد توج به على
ح��س��اب غريمه المحلي بوروسيا
دورتموند بتغلبه عليه في نهائي
 ،2013بمواجهة فريقين آخرين من
البريمييرليغ ،فقد أطاح باآلرسنال
في دور الـ ،16وم��ن ثم مانشستر
يونايتد من الدور ربع النهائي.
ول��ك��ن ال��ع��م�لاق ال��ب��اف��اري تلقى
صفعة قوية في الدور نصف النهائي
من منافسه ريال مدريد الذي هزمه
ذه��اب �ا ً بهدف وحيد سجله النجم

البرتغالي كريستيانو رونالدو في
ملعب «سانتياغو برنابيو» ،وإيابا ً
بأربعة أه��داف نظيفة في عقر داره
في ملعب «آليانز أرينا» ،قبل أن يفوز
الملكي على ج��اره ال��ل��دود أتلتيكو
م��دري��د ف��ي ال��ن��ه��ائ��ي ( )1-4بعد
التمديد ،ويعانق اللقب العاشر في
تاريخه.
وت��ع��ان��ي كتيبة اإلس��ب��ان��ي بيب
غ��واردي��وال م���درب ب��اي��رن ميونيخ
من لعنة اإلصابات ،إذ سيغيب عن
المباراة العب خط وسطه باستيان
شفاينشتايغر ،واإلسبانيان تياغو
الكانتارا ،وخافي مارتينيز ،كما تلقى
المدافع هولغر بادشتوبر إصابة في
مباراة شتوتغارت السبت الماضي،
علما ً بأنه ع��اد أخ��ي��را ً إل��ى المالعب
بعد غياب دام  20شهرا ً إلصابته في
الرباط الصليبي.
وت��ح��وم الشكوك ح��ول مشاركة
النجم الهولندي الطائر آرين روبن
ب��ع��د أن غ���اب ع��ن ت��دري��ب��ات بطل
ألمانيا األحد الماضي بسبب مشاكل
في الركبة ،في حين شارك الفرنسي
فرانك ريبري مع الفريق للمرة األولى

هذا الموسم ،بعد تعافيه من اإلصابة
التي حرمته م��ن الظهور ف��ي كأس
العالم  2014في البرازيل ،وسجل
هدفا ً لفريقه في شباك شتوتغارت
(.)0-2
وم����ن ال��م��ت��وق��ع أن يستعين
غ��واردي��وال بخدمات قائد المنتخب
المغربي المهدي بنعطية القادم من
روم��ا اإليطالي ،بينما يخفف وجود
الوافد الجديد اآلخر اإلسباني تشابي
ألونسو العب ريال مدريد السابق،
قليالً م��ن م��ع��ان��اة ب��اي��رن ف��ي خط
الوسط.
في المقابل ،سيشاهد مدرب المان
سيتي التشيلي مانويل بيلغريني
المباراة من على المدرجات بسبب
إيقافه نتيجة اعتراضه على الحكم
خ�لال مباراة فريقه أم��ام برشلونة
اإلسباني في الموسم الماضي .كما
سيفتقد السيتي لجهود مدافعه
األرجنتيني بابلو زاباليتا بسبب
اإليقاف لطرده في المباراة نفسها،
بينما سيلعب مواطنه المخضرم
م��ارت��ن ديميكيليس ض��د فريقه
البافاري سابقاً.

زيدان يحلم بتدريب المنتخب الفرن�سي
اعترف زين الدين زيدان ،نجم الكرة الفرنسية وريال مدريد
السابق ،بأنه يَحلم بتدريب منتخب بالده الفرنسي في يو ٍم من
األيام ،مؤكدا ً أنه سيحاول أن يبذل كل ما في وسعه من أجل
الوصول إلى هذا المنصب.
ويتولى زيدان قيادة فريق ريال مدريد كاستيا في الفترة
الحالية ،بعد موسم ماضي كان فيه المدرب المساعد لإليطالي
كارلو أنشيلوتي الذي قاد ريال مدريد فيه لتحقيق دوري أبطال
أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه.
وأع��رب زي��دان في تصريحات لصحيفة «ال بروفانس»
الفرنسية ،عن رغبته في تدريب الديوك بقوله« :أنا طموح.
اآلن أنا مدير فني ،وسألت نفسي لماذا ال أك��ون مديرا ً فنيا ً

لمنتخب فرنسا؟» وتابع صاحب الـ 42عاما ً قائالً« :أحب
منتخب فرنسا ،وقد ارتديت قميصه لفترة طويلة ،هذا ال يعني
أنني أستطيع أن أكون المدرب له ،ولكن من الواضح منذ أن
ذهبت إلى مجال التدريب أن األمر وارد .أدرب حاليا ً الفريق
الثاني لريال مدريد ،أمر واحد في وقت واحد».
يذكر أن «زي��زو» قد امتدحه المدرب الحالي للمنتخب
الفرنسي ديديه ديشان ،عندما نعته بالقائد كالعب وتوقع
له أن ينجح في حالة تحوله إلى مجال التدريب ،كما تجدر
اإلشارة إلى أن نجم اليوفي األسبق قد حقق أول فوز له في
مسيرته التدريبية على تريفال فالديراس بثالثة أهداف لهدف
األحد الماضي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1رئيس جمهورية لبناني راحل
2 .2آلة طرب ،أداة جزم ،أقرع الجرس
3 .3فاقدا ً االب واالم ،بحيرة مالحة وسط التيبت
4 .4وضع خلسة ،نهر في الواليات المتحدة وكندا ،حرف
نصب
5 .5تصاهره ،يهدما البناء
6 .6للنفي ،كبر وتط ّور ،ضمير منفصل
7 .7يظفرا الشعر ،دعمن (هن)
8 .8دولة أوروبية ،أرقدي
9 .9غيّرنا ،حرف عطف
1010إحدى جزر أنتيل الصغرى ،سحر
1111عملة آسيوية ،منزل
1212غاز نادر يستعمل لإلنارة ،مرفأ كندي

1 .1قصصي ومسرحي لبناني راحل
2 .2مدينة ألمانية ،إحترم ،در
3 .3من أطرافي ،مدينة سعودية
4 .4مرفأ إيطالي ،يسر
5 .5التهذيب ،وبخنا
6 .6وشى ،وضع شيئا ً مقابل المال ،أقرضه المال
7 .7خالف خالد ،طرقات
8 .8مدينة فرنسية ،جالس على الشراب
9 .9نطلب منه فعل االمر ،إقترب من ،عائلة
1010سحبت ،إتهما ،هربت
1111ينكشان الصوف ،فني
1212ضعف ،دولة أوروبية

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).
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،532189467 ،974526138
،621798345 ،186374592
،758413926 ،349652871
،897245613 ،265931784
413867259

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1كاالهاري ،نبأ  ) 2رسام،
الرس��ت��ان  ) 3ون ،العسكر ،دس
 )4ادياليد ،دانا  ) 5بق ،ناتال )6
يوليو ،شربنا  ) 7اا ،وردان ،انا

 )8تلي ،انمقه  ) 9اردناه ،انبته
 ) 10بلغ ،لمينا ،او  ) 11اوترنتو،
برم  ) 12هدي ،ميالنو.
عموديا:
 ) 1كرواتيا ،اب��ار  ) 2اسند،
واترلو  ) 3ال ،يبل ،لدغته  ) 4ام

القيوين ،رد  ) 5ال ،ور ،الني )6
العين ،داهمت  ) 7راس داش��ان،
يوم  ) 8يرك ،ترنمان  ) 9سرداب،
قنابل  ) 10نت ،الناهب ،را )11
ب���ادن ،ان ،ت��ام��ن  ) 12ان��س��ان،
الهو.

 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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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).

