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الدوريات الأوروبية في كرة القدم

مدريد تواجه غالي�سيا وم�شوار �سهل لبر�شلونة ...وال�سيتيزين لإيقاف �سل�سلة انت�صارات ت�شيل�سي

النجمة ي�سعى �إلى موا�صلة ح�صد الألقاب والتتويج بال�سوبر

حسن الخنسا
تفتتح المرحلة الرابعة من الدوري اإلسباني اليوم بلقاء يجمع بين
أتلتيكو مدريد حامل اللقب وسلتا فيغو ،ويحل النادي الملكي ضيفا ً
على ديبورتيفو الكورونيا في لقاء مهم بالنسبة إلى المدريدي الذي
مني بخسارتين خالل المراحل الثالثة من الليغا .ويستكمل برشلونة
وصيف الموسم الماضي رحلته الناجحة في الدوري يوم غ ٍد بلقاء
يجمعه مع ليفانتي متذيل الترتيب.
في باقي المباريات ،يلعب السبت أتلتيك بلباو مع غرناطة،
واسبانيول مع مالقة ،واألحد ريال سوسيداد مع ألميريا ،وفياريال مع
رايو فايكانو ،وقرطبة مع إشبيلية.
تنطلق الجولة الرابعة من الدوري األلماني اليوم بلقا ٍء يجمع بين
حامل اللقب البافاري ومضيفه هامبورج متذيل الترتيب .ويحل باير
ليفركوزن المتصدر بفارق األهداف عن بايرن ميونيخ ضيفا ً على
فولفسبورغ الذي لم يحقق أي فوز هذا الموسم في ثالث مباريات.
ولم يكن اختبار ليفركوزن األوروبي ناجحا ً إذ سقط أمام موناكو
 1-0في الجولة األولى من دوري أبطال أوروبا .ويلتقي بوروسيا
دورتموند مضيفه ماينتس في لقا ٍء يأمل فيه دورتموند مواصلة
عروضه الجيدة.
وفي المباريات األخرى ،يلتقي فرايبورغ مع هرتا برلين،
وشالكه مع إنتراخت فرانكفورت ،وأوغسبورغ مع فيردر بريمن،
وشتوتغارت مع هوفنهايم ،وبادربورن مع هانوفر وكولن مع
بوروسيا مونشنغالدباخ.
في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي يلتقي فريق اإلمارة
موناكو وصيف الموسم الماضي جانغان يوم غدٍ ،في مبارا ٍة يبحث
فيها فريق اإلمارة عن الفوز باللقب .ويبحث حامل اللقب باريس سان
جيرمان عن تعويض ما أهدر من نقاط بعد تعادله في ثالث مباريات
من خمس ،وذلك عندما يستقبل ليون.
في باقي المباريات ،يلعب السبت نانت مع نيس ،متز مع باستيا،
تولوز مع كاين ،ولوريان مع رينس.
في قمة المرحلة الخامسة من الدوري اإلنكليزي ،يلتقي مانشستر
سيتي حامل اللقب الموسم الماضي بضيفه تشيلسي وذلك يوم
غ ٍد على ملعب االتحاد .ويحل مانشستر يونايتد ضيفا ً على ليستر
سيتي العائد إلى الدرجة الممتازة مطلع هذا الموسم ،في مباراة يأمل
فيها يونايتد بمواصلة نغمة االنتصارات .ويلتقي آرسنال مع أستون
فيال أحد المفاجآت مطلع الموسم الحالي حيث يحتل المركز الثاني
برصيد  10نقاط من أصل  12ممكنة ،في مهمة لن تكون سهلة على
المدفعجية.
وفي المباريات األخرى ،يلتقي كوينز بارك رينجرز مع ستوك
سيتي ،وبيرنلي مع سندرالند ،ونيوكاسل يونايتد مع هال سيتي،
وسوانسي سيتي مع ساوثهاممبتون ،وويستهام مع ليفربول،
وإيفرتون مع كريستال باالس ،وتوتنهام مع وست بروميتش ألبيون.
تشهد المرحلة الرابعة من الدوري
اإلس��ب��ان��ي م��واج��ه��ة ب��ي��ن عمالقي
العاصمة أتلتيكو مدريد حامل اللقب
وريال مدريد وفريقي منطقة غاليسيا
سلتا فيغو وديبورتيفو الكورونيا.
ويستقبل أتلتيكو مدريد سلتا فيغو
ال��ذي حقق ب��داي��ة طيبة ب��ف��وزه مرة
وتعادله مرتين ،فيما يقف أتلتيكو
بين ثالثة أندية أحرزت  7نقاط من 3
مباريات ،على غرار فالنسيا وإشبيلية.
لكن فريق المدرب األرجنتيني دييغو
سيميوني يخوض اللقاء متألما من
بدايته الناقصة ف��ي دوري األبطال
بعد سقوطه على أرض أولمبياكوس
اليوناني .2-3
وي��ح��ل الملكي ع��ل��ى ديبورتيفو
الكورونيا بعد تعرضه لخسارتين
في ثالث مراحل في واح��دة من أسوأ
ب��داي��ات��ه ف��ي ال�����دوري .ل��ك��ن خ�لاف �ا ً
ألتلتيكو ،عرف فريق المدرب اإليطالي
ك��ارل��و أنشيلوتي ب��داي��ة ناجحة في
المسابقة القارية فسحق البرتغالي
كريستياينو رون��ال��دو ورف��اق��ه ب��ازل
السويسري .1-5
ويأمل الميرينغي ،صاحب المركز
الثالث عشر ،تجنب خسارة ثالثة على
التوالي للمرة األول��ى منذ  ،2009إذ
حقق بداية ناجحة أمام قرطبة 0-2
قبل سقوطه أمام ريال سوسييداد 4-2
وأتلتيكو مدريد .2-1
وبعد انتهاء المعارك المدريدية-

الغاليسية ،يحل برشلونة المتصدر
بعد ثالثة انتصارات متتالية أفردته
ف��ي ال��ص��دارة ،على ليفانتي متذيل
الترتيب .ويعرف الفريق الكاتالوني
ب��داي��ة طيبة وه��و ال��وح��ي��د ال���ذي لم
تهتز شباكه ،على رغم غياب مهاجمه
الجديد األوروغوياني لويس سواريز
الموقوف لفترة طويلة بسبب حادثة
ّ
عض شهيرة.
وحقق برشلونة بداية ناجحة في
دوري الكبار عندما ف��از على أبويل
نيقوسيا القبرصي  ،0-1ف��ي وقت
يجري مدربه لويس إنريكه تغييرات
ج��ذري��ة على تشكيلته بين مراحل
ال���دوري وال��ب��ط��والت الخارجية ،في
خطة ت��دور حول األرجنتيني ليونيل
ميسي ال��م��ت��أل��ق راه���ن���ا ً وال��م��ه��اج��م
البرازيلي نيمار.
وتختتم المرحلة االثنين عندما
ينتقل فالنسيا ال��ث��ان��ي إل��ى مدريد
ليواجه خيتافي الخامس عشر ،فيما
يحل إشبيلية الذي يملك  7نقاط أيضا ً
على جاره قرطبة المتواضع.

موناكو لتحقيق
انطالق ٍة متأخرة

يبحث م��ون��اك��و وص��ي��ف الموسم
الماضي عن نسيان بدايته المخيبة
في الدوري الفرنسي والبناء على فوزه
أمام باير ليفركوزن في دوري الكبار
عندما يستقبل جانغان في المرحلة

السادسة.
وخسر فريق اإلم���ارة أب��رز العبيه
ع��ل��ى غ���رار النجمين الكولومبيين
رادام��ي��ل فالكاو وجيمس رودريغيز
إلى مانشستر يونايتد وري��ال مدريد
على التوالي ،فقبع في وصافة القاع
بفو ٍز يتيم من خمس مباريات بعدما
ك��ان وصيفا ً لباريس س��ان جيرمان
بطل النسخة األخيرة .وبعد خسارة
المرحلة الماضية أم��ام ليون ،1-2
حقق فريق المدرب البرتغالي الشاب
ل��ي��ون��اردو ج��اردي��م ب��داي��ة طيبة في
دوري الكبار وتخطى باير ليفركوزن
بهدف البرتغالي غواو موتينيو .وقال
جارديم« :الفوز كان مهما ً ألسباب عدة،
أبرزها حاجة الالعبين إلى الثقة .هذا
يدل على أن العمل الذي كنا نقوم به
أعطى نتيجته وأن الالعبين في حالة
تقدم».
أما أمراء باريس ،فيستقبلون ليون
بعد تعادلهم ث�لاث م��رات في خمس
مباريات ،لكنهم سحقوا سانت إتيان
بخماسية نظيفة عبر ثالثية لنجمه
السويدي زالتان إبراهيموفيتش هداف
ال��دوري .وأه��در سان جيرمان تقدمه
على أرض أياكس أمستردام بهدف
األوروغوياني إدينسون كافاني قبل
أن تستقبل شباك حارسه اإليطالي
سالفاتوري سيريجو هدف التعادل من
ضربة حرة جميلة في الشوط الثاني.
ويستقبل ليل المتصدر ،والوحيد
ال���ذي ل��م يخسر م��ع س��ان جيرمان،
مونبلييه يوم غدٍ ،آمالً أن يدرك نجمه
البرتغالي الواعد ماركوس لوبيس
( 18سنة) الشباك على غرار مواجهة
نانت األخيرة.
وتتركز األنظار على مباراة مرسيليا
مع رين بعد أن حقق األول  3انتصارات
متتالية وضعته في المركز الثاني بعد
ب��داي��ة بطيئة ،دفعت م��درب الفريق
األرجنتيني مارسيلو بيلسا إلى توجيه
ان��ت��ق��ادات عنيفة إل��ى رئيس النادي
فنسان البرون .ويتوجه سانت إتيان
ال��راب��ع شماال ً لمالقاة لنس ال��ذي لم
يخسر في ثالث مباريات.

بايرن ميونيخ لتعميق
جراح هامبورغ

يواجه بايرن ميونيخ حامل اللقب
الموسم الماضي مهمة سهلة على
الورق عندما يحل ضيفا ً على هامبورغ
متذيل الترتيب في الجولة الرابعة من
الدوري األلماني.
ويدخل البافاري المباراة منتشيا ً
ب��ف��وزه ال��ص��ع��ب ل��ك��ن ال��ث��م��ي��ن على
مانشستر سيتي  0-1في دوري الكبار
في مباراة سيطر على معظم مجرياتها

وأض���اع الع��ب��وه العديد م��ن الفرص
كانت كفيلة بأن يخرج بغلة أوفر من
األهداف.
واستهل ب��اي��رن ميونيخ الموسم
بطريقة ال يحسد عليها ،فقد أصيب
العب وسطه الدفاعي خافي مارتينيز
في مباراة الكأس السوبر ضد بوروسيا
دورت��م��ون��د ،ث��م انتكس الع��ب وسطه
اآلخر باستيان شفاينشتايغر بعد أن
عاودته األوج��اع في ركبته ،في حين
يستمر غياب اإلسباني ثياغو ألكانتارا
والفرنسي ف��ران��ك ريبيري .واضطر
الفريق إلى تدعيم صفوفه من خالل
الحصول على خدمات المدافع المغربي
مهدي بنعطية من روما ،والعب الوسط
اإلسباني المخضرم تشابي ألونسو من
ريال مدريد.
ف��ي المقابل ،سيحاول هامبورغ
الفريق الوحيد ال��ذي ل��م يهبط إلى
الدرجة الثانية في تاريخ البوندسليغا
التي أب��ص��رت ال��ن��ور ع��ام  1963إلى
تسجيل الهدف األول له هذا الموسم.
ودف���ع ميركو سلومكا ثمن البداية
السيئة لهامبورغ بعد أن قرر مجلس
اإلدارة إقالته م��ن منصبه وتعيين
ج���وزف تسينباور ب���دال ً م��ن��ه .وك��ان
ه��ام��ب��ورغ نجا م��ن الهبوط الموسم
الماضي وخ��اض الملحق ضد ثالث
ال��درج��ة الثانية ليبقى ضمن أندية
النخبة.
في المقابل ،يأمل بوروسيا دورتموند
في مواصلة عروضه الهجومية عندما
يحل ضيفا ً على ماينتس .وقدمت
كتيبة ال��م��درب يورغن كلوب عرضا ً
رفيع المستوى في مواجهة آرسنال
في دوري أبطال أوروبا وخرجت فائزة
بهدفين نظيفين.

الدوري اإلنكليزي

يريد مانشستر سيتي حامل اللقب
الموسم الماضي ض��رب عصفورين
بحجر واحد عندما يستضيف تشيلسي
على ملعب االتحاد في قمة المرحلة
ال��خ��ام��س��ة م��ن ال����دوري اإلن��ك��ل��ي��زي.
ويتمثل العصفور األول بوقف سلسلة
انتصارات الفريق اللندني ال��ذي فاز
في مبارياته األربع األولى هذا الموسم،
أما الثاني فمنح ابتعاد تشيلسي منه
بفارق  8نقاط ما يشكل ضربة معنوية
للفريق الشمالي.
ويمر فريق المدرب التشيلي مانويل
بيليغريني بفترة انعدام وزن إذ لم
يفز ف��ي ث�لاث م��ب��اري��ات ف��ي مختلف
المسابقات حيث سقط على ملعبه
بشك ٍل مفاجئ  1-0أمام ستوك سيتي
وتعادل مع آرسنال  2-2في الجولتين
األخ��ي��رت��ي��ن محلياً ،ف��ي حين خسر
أمام بايرن ميونيخ  1-0في الدقيقة

األخيرة ضمن دوري األبطال.
ويسعى مانشستر سيتي للثأر
لخسارته أمام تشيلسي بالذات على
ملعب االتحاد  1-0الموسم الماضي
م��ن دون أن تؤثر ه��ذه النتيجة في
إحرازه اللقب في النهاية.
أم��ا تشيلسي فقد حقق انطالقة
صاروخية بفوزه في مبارياته األربع
حتى اآلن محليا ً بقيادة هدافه اإلسباني
دييغو كوستا الذي سجل  7أهداف في
أربع مباريات آخرها ثالثية في مرمى
سوانسي سيتي (.)2-4
بيد أن الفريق اللندني بإشراف
مدربه المحنك جوزيه مورينيو حقق
نتيجة مخيبة على ملعبه بسقوطه في
فخ التعادل  1-1مع شالكه األلماني
في دوري الكبار.
وناشد قائد الفريق المخضرم جون
تيري فريقه بالحد من األخطاء الدفاعية
التي تسببت بدخول مرمى الفريق ستة
أهداف في أول أربع مباريات وقال في
ه��ذا ال��ص��دد« :ف��ي المباريات األرب��ع
األولى في الدوري المحلي ،نجحنا في
حسم النتيجة في مصلحتنا بسهولة.
األمر كان مختلفا ً في مواجهة شالكه،
وكان األمر مخيبا ً دخول مرمانا هدف
من هجمة مرتدة سريعة بعد أن نفذنا
ركلة ركنية في مصلحتنا».
ومن المتوقع أن يعود كوستا إلى
التشكيلة األساسية لمواجهة مانشستر
سيتي بعد أن غاب عن مواجهة شالكه
وح���ل ب���دال ً م��ن��ه اإلي���ف���واري ديدييه
دروغبا.
ف��ي المقابل ،س��ي��ش��ارك المهاجم
األرجنتيني سيرجيو أغويرو أساسيا ً
في صفوف سيتي وه��و اآلخ��ر شارك
احتياطيا ً في ربع الساعة األخير من
المباراة ضد بايرن ميونيخ.
في المقابل ،سيحاول مانشستر
يونايتد مواصلة نغمة االنتصارات
عندما يحل ضيفا ً على ليستر سيتي
العائد إلى الدرجة الممتازة مطلع هذا
الموسم .وكان مانشستر حقق أول فوز
له األسبوع الماضي بفوزه على كوينز
بارك رينجرز برباعية نظيفة.
وقدم الشياطين الحمر عرضا ً جيدا ً
في مواجهة الفريق اللندني وتألق على
وجه الخصوص األرجنتيني آنخل دي
ماريا المنتقل حديثا ً إل��ى مانشستر
ق��ادم�ا ً من ري��ال م��دري��د ،حيث افتتح
التسجيل وساهم بصنع هدفين.
ويأمل آرسنال بدوره في العودة إلى
سكة االنتصارات بعد ثالثة تعادالت
متتالية لكن مهمته لن تكون سهلة في
مواجهة أستون فيال أح��د المفاجآت
مطلع الموسم الحالي حيث يحتل
المركز الثاني برصيد  10نقاط من
أصل  12ممكنة.

يرغب النجمة بطل الدوري اللبناني
في مواصلة تألقه المحلي عندما يواجه
السالم زغرتا في مباراة كأس السوبر
لكرة القدم اليوم.
وبعد تتويجه بلقب ال��دوري تحت
قيادة المدرب األلماني ثيو بوكير استهل
النجمة الموسم الجديد بفوزه  1-3على
غريمه التقليدي الصفاء في نهائي كأس
النخبة مطلع األسبوع الجاري.
ويريد النجمة معادلة رق��م غريمه
التقليدي األنصار والفوز بلقب السوبر
المحلية للمرة الخامسة ،في المقابل
لم يسبق للسالم زغرتا بطل الكأس
التتويج بلقب البطولة.
وس��ت��ك��ون ال��م��ب��اراة ف��رص��ة جيدة
لبوكير م��ن أج��ل منح العبيه دفعة
معنوية جديدة قبل أن يبدأ الفريق
م��ش��وار ال��دف��اع ع��ن لقبه ف��ي ال��دوري

بمواجهة وصيفه الصفاء في لقاء قمة
يوم  28أيلول الجاري.

عطوي ينضم إلى الصفاء

ض��م ن���ادي ال��ص��ف��اء رس��م��ي �ا ً إل��ى
صفوفه أم��س الجمعة الع��ب وسط
األخ��اء األهلي السابق هيثم عطوي،
وذلك في إطار تعزيز صفوفه للموسم
الجديد .وانضم عطوي ،إلى مجموعة
م��ن الالعبين اللبنانيين المميزين،
ال��ذي��ن ع����ززوا ص��ف��وف ال��ص��ف��اء ه��ذا
الموسم ،وهم محمد حمود وقاسم ليال
(من األنصار) وابراهيم بحسون (من
النجمة) وج��اس��ت��ن م��وس��ى وحسن
خاتون (من الراسينغ) وسلطان حيدر
(من التضامن صور).
وس��ب��ق ل��ل��ص��ف��اء أن ض��م مهاجم
طرابلس السوري عبد الرحمن عكاري،

كما جدد عقد مواطنه صانع األلعاب
طه دياب ،وضم بشكل رسمي المدافع
الكونغولي بايبي بازوفيال.
ويلعب عطوي ( 30سنة و1,73
م و 68كلغ) ف��ي خ��ط ال��وس��ط ،وهو
بدأ مسيرته مع النجمة ،قبل أن ينتقل
إلى الصفاء عام  ،2009ثم إلى األخاء
األهلي عاليه عام  ،2011قبل أن يعود
مجددا ً إلى الصفاء.
ولعب عطوي لفرق عدة في الدوري
اللبناني لكرة الصاالت ،كما مثل منتخب
لبنان في مناسبات عدة .من جهة ثانية،
ي��واص��ل ف��ري��ق الصفاء استعداداته
للدوري اللبناني عبر سلسلة تدريبات
يومية ،يتخللها مباريات ودي���ة ،إذ
يواجه ،اليوم فريق «النبي شيت» على
ملعب النادي في وطى المصيطبة.

�سباق م�صرف لبنان بيروت ماراثون 2014

جريج والخليل عر�ضا الحملة الترويجية
وبحثا في قيام اتفاق تعاون
عرض نقيب المحامين في بيروت جورج جريج ورئيسة
جمعيّة بيروت ماراثون مي الخليل لعناوين ومضمون الحملة
الترويجية لسباق مصرف لبنان بيروت ماراثون لعام 2014
والذي يقام األحد الواقع في  9تشرين الثاني المقبل تحت
شعار «سالم ...محبة ...ركض».
وحضر اللقاء إضافة إلى جريج والخليل أمين سر الجمعية
المستشار اإلعالمي حسان محيي الدين ومدير النشاطات
والعالقات عبد الله عبد النور ،واستهل من قبل الخليل التي
ن ّوهت بالمشاركة من قبل نقابة محامي بيروت في سباق
السيدات الذي أقامته جمعية بيروت ماراثون خالل شهر
أيار المنصرم وما كشفته تلك المشاركة من إرادة في تكريس
مفهوم المواطنية والتالقي مع مكونات المجتمع اللبناني
ومزاولة الرياضة بمفهومها الواسع.
بعدها أطلعت الخليل النقيب جريج على مضمون الحملة
الترويجية لسباق هذا العام والذي يرتكز على مفهوم السالم
وكيف يمكن تعميمه من خالل الرياضة ،وشدّدت على أهمية
أن تكون المشاركة واسعة من قبل النقابة بما تم ّثل من
محاميات ومحامين إلى عائالتهم وأهاليهم بحيث يقدّمون
ص��ورة حيوية عن النقابة ودوره��ا الوطني والتفاعل مع
القطاعات األخرى .وأملت أن يكون هناك اتفاق تعاون بين
النقابة والجمعية على غرار ما هو قائم مع عدد من القطاعات

والنقابات األخرى.
وشكر النقيب جريج وق�دّر عاليا ً الجهود التي تقوم بها
الجمعية والتي تترجم نشاطات لها أبعادها المختلفة وأ ّكد
أن نقابة المحامين التي تحمل قوس العدالة تحمل أيضا ً
قضية الوطن ورسالته ،وهي تبدي اهتماما ً بالشأن الرياضي
والدليل وجود لجنة للرياضة في النقابة مهمتها التواصل
مع الجهات الرياضية ومن بينها جمعية بيروت ماراثون
التي «نفخر أن نكون دائما ً من بين المشاركين في نشاطاتها
خصوصا ً في الحدث الماراثوني السنوي».
ولفت إلى أنه سيدعو اللجنة الرياضية برئاسة شربل رزق
لالجتماع ووضع التص ّور التفصيلي للمشاركة في سباق
الماراثون لهذا العام ،مؤ ّكدا ً أن تلك المشاركة لها رمزيتها
وأهميتها خصوصا ً في هذه الفترة التي يم ّر فيها لبنان.
ورحب بخطوة قيام اتفاق تعاون مع الجمعية وأوضح
ّ
أنه سوف يطرح هذه الفكرة أمام مجلس النقابة الستمزاج
الرأي واعتماد الصيغ النهائية التي تضمن تحقيق األهداف
المنشودة من وراء هذا التعاون.
وفي اختتام اللقاء قدمت الخليل إلى النقيب جريج إسوارة
من القماش عليها كلمات شعار السباق «س�لام ...محبة...
ركض »...وهي من ضمن أشكال الحملة الترويجية وقد شكر
النقيب هذه االلتفاتة وعبّر عن إعجابه وامتنانه.

مارادونا :لوال المخدرات لكنت العب ًا خارق ًا
أكد األسطورة األرجنتيني دييغو
أرماندو مارادونا أن مسيرته كالعب
كانت ستكون أفضل بكثير ل��و لم
يقع في دائرة إدمان المخدرات .وقال
مارادونا في مقابلة لشبكة «تي واي
سي» الرياضية« :تعرف م��اذا كان
سيحدث لو لم أتعاطى المخدرات؟
كنت سأكون العبا ً خارقاً ...أفضل مما
كنت عليه».
وتحدث مارادونا عن أدائه المذهل
ف��ي م��ون��دي��ال  1986ال���ذي أه��داه
ل��ب�لاده« :األوروب���ي���ون ج���اؤوا إلى
أراضينا ،كانوا أقوياء ،لكنني كنت

أعرف أن الكرة إذا وصلت لي فإنهم
لن يتمكنوا من إيقافي».
وعن مشاركته أخيرا ً في مباراة
ودية للسالم في روما ،تحدث «كنت
سعيدا ً للغاية ألن حفيدي شاهدني

وأنا ألعب ،وبناتي عرفن أن بإمكاني
لعب  90دقيقة كاملة على رغم
أن سني بلغ  53سنة» .وأض��اف:
«حياتي لم تكن عادية ،أشعر أنني
في الـ 80من عمري بسبب ما عشته
في حياتي من خبرات».
وت��ح��دث ع��ن خ��س��ارة راق��ص��ي
التانغو لنهائي مونديال البرازيل
األخير أمام ألمانيا« :األرجنتين لم
تملك ثقة الفوز على منتخب كبير،
لم نواجه منافسين أقوياء ،إيغواين
أضاع هدفا ً ال يضيع ،لكن المباراة لم
تكن متكافئة».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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11

12
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3
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1 .1فنان مبدع مؤلف وملحن لبناني راحل ،للنفي
2 .2سقي ،يأنس ،قريب
3 .3يهدم البناء ،ندخل فجأة
4 .4إمارة أوروبية ،داعبت
5 .5حالي ،مدينة في وسط غرب إيران ،مقياس مساحة
6 .6تعلقت بالشيء ولم تفارقه ،أداة جزم ،متشابهان
7 .7عاصمة بوليفيا هي أعلى عاصمة في العالم ،يتناول
الطعام
8 .8شاعر أموي ،من األنبياء
9 .9نجيع ،طائر طويل الساق من فصيلة دجاجيات
األرض ،سكان البادية
مسا ،قصدتنا للزيارة
ّ 1010
1111يص ّوت الضفدع ،عاصمة جمهورية أرمينيا
1212شاي (باألجنبية) ،سحق وفتّ  ،تجيء

1 .1خاطئة تابت وتبعت يسوع
2 .2مدينة إسبانية ،من الفاكهة الصيفية
3 .3مدينة تركية جنوب إزمير ،كره
4 .4عاصمة أميركية ،فيلسوف إجتماعي الماني راحل
5 .5حرف أبجدي مخفف ،راسل ،وجهة نظر
6 .6الضياء ،تقال على الهاتف ،جواب
7 .7مدينة فلسطينية ،مدينة مصرية في شرق الدلتا
8 .8أضرب بقبضة اليد ،من أصنام العرب في الجاهلية
9 .9عملها المبدع ،للنداء ،شاهدت
1010أدركا بحاسة السمع ،وبختنا
1111خاصتي ،واحة ليبية في محافظة سبها ،وعاء كبير
1212أقضي ليلتي ،األمة (بالجمع)
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،916735248 ،482169753
،243976185 ،357824619
،865341972 ،179258364
،791482536 ،638597421
524613897

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اوروغواي ،امل  ) 2التينا،
ن��ال  ) 3د د ،ليتوانيا ) 4اي��دا،
رام الله  ) 5را ،تجلد ،بن  ) 6الم،
نوميديا  ) 7لمينا ،دو ،عرب  ) 8بو،

انتن ،نادر  ) 9يتبع ،ميراج ) 10
امين ،ابلها  ) 11ابت ،نحاول ،دن
 ) 12ريم ،ناسبت.
عموديا:
 ) 1ال��دار البيضاء  ) 2وادي
ال��م��وت  ) 3رت ،م���ي ،ب��ات��ر ) 4

وي�ل�ات ،ن��اع��م  ) 5غ��ن��ي ،جنان،
ينم  ) 6وات��رل��و ،تمنح  ) 7واد
مدني ،ان  ) 8ينام ،يو ،راوا ) 9
اناشد ،نابلس  ) 10اليل ،يعاجل
 ) 11البارد ،هدت  ) 12لي ،هن،
بركان.

 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).

