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�سباق «م�صرف لبنان بيروت ماراثون»

ال�صدارة عهداوية ـ نجماوية في الدوري اللبناني

الإثيوبيان غيرما وملهابت يحرزان اللقب وعي�سى ونجيم لدى اللبنانيين

«القلعة النبيذية» يح�سم موقعة الدربي �أمام الأن�صار

أقيمت على مدى أكثر من  5ساعات فعاليات «بيروت ماراثون»
لعام  ،2014وسجلت المشاركة في هذا السباق رقما ً قياسيا ً
رسميا ً بلغ  37153م��ش��ارك ومشاركة م��ن  94دول��ة عربية
وأجنبية ،في وقت تتابعت عمليات التسجيل ومن دون وحدات
التوقيت الستيعاب الضغط غير المسبوق ليصل تعداد الذين
نزلوا األرض إلى حوالى  40ألف عداء وعداءة من بينهم 2000
مشارك من الخارج ومن دول أجنبية وعربية.
واك��ب السباق حشد من الشخصيات والفاعليات الرسمية
واألهلية تقدمهم الرئيس ميشال سليمان ،لمى س�لام ممثلة
رئيس الحكومة تمام سالم ،منى إلياس الهراوي ،وزراء الشباب
والرياضة عبد المطلب حناوي ،التربية الياس بو صعب ،البيئة
روني عريجي ،اإلعالم رمزي جريج ،والسياحة ميشال فرعون،
النائبان سيمون أبي رميا وغسان مخيبر ،وع��دد من ال��وزراء
والنواب السابقين ،ماريان حويك ممثل حاكم مصرف لبنان
ري��اض سالمة ،محافظ مدينة بيروت القاضي زي��اد شبيب،
ممثل المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
العقيد حسين خشفة ،سفيرة االتحاد األوروبي وسفراء البعثات
الدبلوماسية الذين ركضوا جميعا ً في سباق البدل لمسافة 42
كلم باسم جمعية  ،ROADS FOR LIFEقائد اليونيفيل
في الجنوب الجنرال لوتشيانو بورتوالنو ،ممثل رئيس اللجنة
األولمبية جان همام ،األمين العام للجنة العميد حسان رستم،
رئيس االتحاد اللبناني أللعاب القوى روالن سعادة ورئيسة جهاز
اإلسعاف والطوارئ في الصليب األحمر اللبناني روزي بولس،
رؤساء وأعضاء مؤسسات جامعية واتحادات رياضية وقطاعات
اقتصادية واجتماعية وجمعيات خيرية ومجالس بلدية وأحزاب
وتيارات سياسية ومؤسسات إعالمية.
ف��ي الجانب التنظيمي للسباق ،نجحت «جمعية بيروت
ماراثون» في تطبيق القواعد والشروط التي تضمن الحصول على
التصنيف الفضي للسباق من االتحاد الدولي أللعاب القوى بعد
التصنيف البرونزي الحالي إذ شارك في سباق الماراثون عداءون
وعداءات يحملون تصنيفات من بينهم  5ذهب و 3فضة و 6برونز
وهو ما ساعد في كسر رقم السباق عند السيدات من قبل العداءتين
اإلثيوبية تسيغا التي سجلت  2:29:12والكينية جيبكويتش
 2:30:49بينما الرقم السابق هو لإلثيوبية سايدة كدير وهو
 2:31:37وقد سجلته عام  2011وسجل مواطنها تاريك فودوكا
الرقم األفضل للسباق في العام عينه وهو  .2:11:13كما رفعت
قيمة الجوائز المالية من  100ألف دوالر أميركي إلى  250ألف
دوالر.
وفي الجانب اللوجستي بلغ عدد فريق العمل أكثر من 500
شاب وشابة وعدد المتطوعين  4500من أعمار مختلفة وكان
أكبر فريق مشارك من جمعية برايف هارت بلغ  ،4200أما الخطة
الصحية فشملت وج��ود  350مسعف ومسعفة من الصليب
األحمر اللبناني و 48سيارة إسعاف وفان غرفة عمليات ،كذلك
أجريت فحوص منشطات لـ 7عينات بإشراف رئيس اللجنة
الطبية في جمعية بيروت ماراثون جهاد حداد.
في النتائج الفنية للسباق فقد جاءت النسخة الـ 12إثيوبية
النكهة بعدما تصدرت إثيوبيا فئتي الرجال والسيدات في حين
اكتفت كينيا التي كانت تصدرت العام الماضي بالمركز الثالث
عند الرجال وبالمركز الثاني لدى السيدات.
أما عند اللبنانيين فقد حل أوال ً في سباق الماراثون للرجال
عمر عيسى من الجيش اللبناني كما في العام الماضي لكنه سجل
تراجعا ً عن رقمه  2:32:51عندما سجل هذا العام .2:34:75
وعند السيدات تصدرت شيرين نجيم مسجلة رقما ً متقدما ً
على مواطنتها أولغا طراد وهو  3:09:32بينما كان رقم طراد
.3:32:02

حسين غازي

وفي فئة االحتياجات الخاصة حافظ إدوار معلوف على المركز
الثاني بتوقيت بلغ .1:16:12
وهنا النتائج الفنية الكاملة للسباق:
سباق الماراثون  42كلم (الفئة المفتوحة):
فئة الرجال:
 _ 1اإلثيوبي فيكادو غيرما 2 : 12 : 28
 _ 2اإلثيوبي أبديال غودانا 2 : 13 : 28
 _ 3الكيني فستوس النغات 2 : 17 : 31
فئة السيدات:
 _ 1اإلثيوبية ملهابت 2: 29 : 12
 _ 2الكينية مونيكا جبكويتش 2: 30: 49
 _ 3اإلثيوبية سايدة كدير 2 : 34 : 21
فئة االحتياجات الخاصة:
فئة الرجال:
 _ 1البولندي رافال ويلك 1 : 08 : 27
 _ 2اللبناني إدوار معلوف 1 : 16 : 12
 _ 3اإلسباني فيكتور روتارو 1 : 18 : 36
فئة السيدات:
 _ 1اإلسكتلندية كارين دارك 1 : 29 : 10
 _ 2الروسية سفتالنا موسوفيتش 1 : 30 : 29
 _ 3البريطانية إليزابيث ماكتيرما 1: 47 : 14
سباق الماراثون للبنانيين واللبنانيات:
فئة الرجال:
 _ 1عمر عيسى ( الجيش اللبناني ) 2 : 34 : 57
 _ 2نيقوال مارتا ( الجيش اللبناني ) 2 : 37 : 51
 _ 3داوود مصطفى ( معا لبنان ) 2 : 40 : 41
فئة السيدات:
 _ 1شيرين نجيم ( الشانفيل ) 3 : 09 : 32
 _ 2صونيا ونسة حنا ( إنتر ليبانون ) 3 : 09 : 36

 _ 3نيكول إلياس ( إيليت ) 3 : 25 : 43
وعلى هامش ماراثون بيروت قال الرئيس سليمان« :يأتي
هذا الماراثون ليعبر فيه الشباب عن الديمقراطية وكيف يكون
لبنان» ،متمنياً« :أن يأتي عيد االستقالل في ظل وجود رئيس
للجمهورية».
واعتبر حناوي أن «هذه المناسبة وضعت لبنان بدائرة االهتمام
الدولي واإلنساني ،وتأتي هذه المناسبة عشية عيد االستقالل
والذي يذكرنا بأنه يجب أن يكون هناك رئيس للجمهورية وعلينا
أن ننجز هذا االستحقاق بسرعة ليكون رئيس الجمهورية على
رأس االحتفال الذي سيقام بهذه المناسبة الوطنية».
وأشار حناوي إلى أن «لبنان بلد محب للحياة وهذا ما نراه
في هذا الماراثون ،وهذا البلد نابذ للعنف واإلرهاب» متوجها ً إلى
السياسيين بالقول« :كما هذا الماراثون هو ماراثون محبة ووفاق
ومتنوع نناشدهم بماراثون وفاقي لهذا البلد إلنقاذه لكي يشعر
الشعب بالطمأنينة».
ولفت بو صعب إلى أن «حدث اليوم رسالة واضحة بأن لبنان
أكبر من أي تأثير وأي مشاكل أو فكر إرهابي ،اليوم لبنان يقول
للعالم نحن عندنا دائما ً أمل وهذا األمل يترجم بالذي نشاهده
اليوم».
ووجه تحية للقائمين على تنظيم الماراثون الذين يقومون بهذا
الجهد االستثنائي حتى نرى كل عام هذا الحدث.
وأكد أبي رميا «أنها رسالة وطنية والرياضة أصبحت هي
الجسم السليم والعقل السليم بالتعاطي مع اآلخ��ر باحترام
ومحبة» .وتمنى أن «تكون هذه الرسالة الرياضية تجسيدا ً
لممارستنا اليومية في لبنان» .كذلك شكر الجمعية المنظمة
للماراثون «والتي تجمعنا وهي أهم رسالة نشاهدها اليوم من
خالل هذا الماراثون».
واعتبر شبيب أن «جمعية بيروت ماراثون تؤكد عاما ً بعد عام
أن لبنان بألف خير ،ونشاطات كهذه تساهم في استقرار البلد
وازدهاره».
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{ سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو
الليلة الماضية أمام رايو فايكانو في المباراة
التي أقيمت ضمن الجولة الـ 11بالدوري
اإلسباني لكرة القدم والتي انتهت بفوز الريال
( ،)1-5ليكون قد أحرز أهدافا ً للجولة التاسعة
على التوالي بالليغا.
وعزز رونالدو صدارته لهدافي الليغا حيث
ارتفع رصيده من األه���داف إل��ى  ،18بعدما
اختتم أمس خماسية الريال أمام رايو فايكانو،
متفوقا ً بثمانية على البرازيلي نيمار العب
برشلونة وصاحب المركز الثاني.
وبرصيد سبعة أه��داف يأتي في المركز
الثالث ك��ل م��ن األرجنتيني ليونيل ميسي
ومواطنه خواكين الريفي العب سيلتا فيغو

والكولومبي كارلوس باكا العب إشبيلية.
وضرب رونالدو رقمين جديدين بعد الهدف
الذي سجله في مرمى رايو فايكانو ،بعد أن
أصبح أول العب في تاريخ ن��ادي العاصمة
اإلسبانية يسجل في أول ستة مباريات من
الدوري اإلسباني على أرضية ملعب سنتياغو
بيرنابيو منذ  81سنة ،وكان آخر من فعل ذلك
هو الالعب ريجيرو.
كما أنه أكمل أكثر من سنة من التسجيل في
ملعب سنتياغو بيرنابيو في بطولة الدوري
اإلس��ب��ان��ي ،إذ تمكن م��ن التسجيل ف��ي آخر
 16مباراة أقيمت على الملعب ذاته  6منها
هذا الموسم و 10في الموسم الماضي ،وبدأ
رونالدو بالتسجيل تحديدا ً في  19من تشرين
األول السنة الماضية.
{ طالب اإلسباني بيب غوارديوال المدير
الفني لبايرن ميونخ األلماني ،بالصبر على
مواطنه لويس إنريكي ،مدرب برشلونة في ظل

االنتقادات التي يتعرض لها األخير حالياً.
وقال غوارديوال في تصريحات صحافية من
برشلونة «سينتصر في برشلونة ،الوقت هو
العامل األساسي في الحياة ،وكرة القدم عملية
تحتاج إلى الوقت».
وردا ً حول س��ؤال بخصوص دور جيرارد
بيكيه ف��ي المنتخب اإلس��ب��ان��ي ف��ي ظ��ل ما
يتعرض له حاليا ً في البرسا من انخفاض في
الثقة صرح «إنه مثل أي العب ،حينما يذهب
للمنتخب سيرغب في تقديم أفضل ما لديه».
وع��ن رأي��ه في تصدر ري��ال مدريد لليغا في
الوقت الحالي أجاب باقتضاب «الريال دائما ً
وأبدا ً كان فريقا ً قوياً».
{ اتسعت دائ��رة المنافسة بين األندية
اإلنكليزية ح��ول التعاقد مع دانييل ألفيس
ظهير أيمن منتخب البرازيل وفريق برشلونة
اإلس��ب��ان��ي خ�لال فترة االن��ت��ق��االت الصيفية
الجارية.

وذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن نادي
آرسنال يريد التعاقد مع ألفيس لدعم الجبهة
الدفاعية ،وإضافة حلول هجومية على الجهة
اليمنى.
وأشارت إلى أن نادي توتنهام هوتسبيرز
أيضا ً مهتم بالتعاقد مع الالعب البرازيلي ذو
الـ 31سنة ،وال��ذي ينتهي عقده مع النادي
الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.
ولفتت الصحيفة اإلنكليزية إلى أن تقارير
إعالمية عديدة انتشرت في الفترة األخيرة
ربطت تفاوض دانييل ألفيس مع مانشستر
يونايتد لالنتقال إل��ى صفوف الشياطين
الحمر ،بعدما باتت أيامه معدودة داخل قلعة
البارسا.
وتعاني األن��دي��ة اإلنكليزية الثالثة على
المستوى الدفاعي منذ بداية الموسم الجاري،
ليبتعد آرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام
هوتسبيرز من دائرة المنافسة قليالً بعد مرور
 11جولة من «البريمير ليغ».

اختتمت أمس الجولة السادسة من
دوري ألفا اللبناني لكرة القدم بمباراة
القمة ،بين قطبي ال��ك��رة اللبنانية
النجمة واألنصار.
الكالسيكو التاريخي والعريق،
استضافه ملعب صيدا البلدي ،وشهد
عودة الروح إلى مدرجات المستديرة،
إذ حضر المباراة  7اآلف مشجع من
كال الفريقين.
وبعد صافرة الحكم الدولي رضوان
غندور ،بسط األنصار سيطرته الكليّة
على البساط األخضر ،ففي الدقيقة
الرابعة أنقذ القائم مرمى الحارس
نزيه أسعد ليحرم األنصار من أول
أهداف المباراة ،وتابع أبيدي برنس
ش��نّ الهجمات على مرمى النجمة
لتبقى النتيجة سلبية ،إثر تألق الفت
للحارس النجماوي الذي وقف سدا ً
منيعا ً أمام الهيجان األخضر ،لينتهي
النصف األو ٍل بالتعادل م��ن دون
أهداف.
بدأ الشوط الثاني وسط هتافات
الجماهير .وع��ل��ى إث��ر ت��ص� ٍد لنزيه
أس��ع��د ،تحولت ال��ك��رة إل��ى هجمة
م��رت��دة ،فتوغل خالد تكجي داخ��ل
النصف األنصاري ،ليتعرض إلعاقة
من جانب أنس أبو صالح ويطرد على
إثرها بسبب تلقيه البطاقة الصفراء
الثانية .وهنا تحول مسار المباراة
لمصلحة النجمة ،وب���دأ بتشكيل
الخطورة على المرمى .وكالعادة
ش��ه��دت ال��م��ب��اراة ت��أل��ق المايسترو
عباس عطوي فانبرى برأسه لكر ٍة
عرضي ٍة من التكجي ،لتعلن لوحة
التحكم تقدم الفريق النبيذي بهدف
من دون رد ،مع اه��ت��زاز المدرجات
بصيحات هستيرية من الجماهير
النجماوية.
في الدقيقة  84نجح كابتن النجمة
عطوي ف��ي مضاعفة النتيجة بعد
تسديدة سكنت يمين حارس منتخب
لبنان واألنصار الري مهنا .واشتعلت
المباراة في دقائقها األخ��ي��رة ،بعد
تمكن برينس من تنفيذ ركلة جزاء
ناجحة ،لتصبح النتيجة .1 /2
حاول بعدها الالعب ذاته معادلة

النتيجة إلاّ أن ب��راع��ة نزيه أسعد
أنقذت النجمة ،وأهدته  3نقاط غالية،
فاعتلى النادي النبيذي الترتيب إلى
جانب فريق العهد برصيد  13نقطة.
أم��ا أب��رز مكاسب اللقاء فهو ع��ودة
الروح إلى مدرجات الدربي العريق.
وعلى ملعب ن��ادي العهد تمكن
المضيف من الفوز على النادي الجبلي
األخاء األهلي عاليه بثالثية نظيفة،
تناوب على تسجيلها كل من الالعبين
إيهاب المساكني ( )2وريمي ،وفرض
النادي األصفر سيطرته على المباراة
بشكل كامل ،ولم يعط أيّة مساحات
ل��خ��ص��م��ه ،وش��ه��د ال��ل��ق��اء مواجهة
أخرى من نوعها بين الشقيقين هيثم
وحسين فاعور ،فكان النصر لألول
على حساب الثاني .ووضع هذا الفوز
العهد في ص��دارة الترتيب متساويا ً
بالنقاط مع النجمة.
أما الصفاء فقد وقع في ّ
فخ التعادل
لألسبوع الثاني على التوالي ،بعد
تعادله إيجابا ً على ملعب بيروت
البلدي ،أمام خصمه السالم زغرتا،
وال��ذي ب��دوره أض��اع ف��وزا ً مهما ً بعد
تقدمه بهدفين من دون رد ،ليعود
نادي الصفاء ويعادل الكفة في الشوط
الثاني ،ويحتل المركز الثالث.
وف��ي موقعة الراسينغ والنبي
شيت على ملعب برج حمود ،تمكن
سندباد الكرة اللبنانية من االنتصار
على النادي البقاعي بهدف من دون

مقابل ،سجله الالعب بابا توندي
في الدقيقة  ،15حاول بعدها الفريق
األص��ف��ر ال��ع��ودة إل��ى أج���واء اللقاء،
وتحصل على ركلة ج��زاء ،أهدرها
شيخ ديوك برعونة ،ليرفع الراسينغ
رصيده من النقاط إلى عشرة ويحتل
المركز الخامس متساويا ً مع األنصار،
فيما تجمد رصيد النبي شيت عند 9
نقاط.
وفي باقي المباريات نجح نادي
طرابلس م��ن حصد  3نقاط غالية
على أرض���ه أم���ام ش��ب��اب الساحل،
بعد م��ب��اراة متكافئة من الطرفين.
وشهد هذا اﻷسبوع تعثرا ً آخر لسفير
الجنوب أمام نظيره شباب الغازية
بعد تعاد ٍل على أرضه ،ثبته في قاع
الترتيب ،لتتعقد أموره أكثر.
وهنا الترتيب العام بعد انتهاء
المرحلة السادسة:
- 1العهد 13
- 2النجمة 13
- 3الصفاء 11
- 4طرابلس 10
- 5األنصار 10
- 6الراسينغ 10
- 7النبي شيت 9
- 8السالم 8
- 9الغازية 7
- 10األخاء عاليه 4
- 11الساحل 4
- 12التضامن 2

ممفي�س يح ّقق فوزه ال�ساد�س توالي ًا
يبدو أن قطار ممفيس غريزليز لن
يتوقف في القريب العاجل ،إذ يحقق
الفريق أفضل بداياته في تاريخ النادي
في الدوري األميركي للمحترفين.
ح ّقق ممفيس غريزليز فوزه السادس
على التوالي وج��اء على أوكالهوما
سيتي  .89-91ولم يتع ّرض ممفيس،
كما هيوستن روكتس وغولدن ستايت
ووريرز ،ألية خسارة هذا الموسم حتى
اآلن ،ليح ّقق أفضل بداية في تاريخه.
وألحق ممفيس الخسارة الخامسة
بأوكالهوما صاحب العروض القوية
في النسخة الماضية التي وصل فيها
إلى نهائي المنطقة الغربية ،والذي
يفتقد نجماه كيفن دوران���ت وراس��ل
وستبروك بسبب اإلصابة.
وك���ان مايكي كونلي أب���رز العبي
ممفيس بتسجيله  20نقطة ،وأضاف
كورتني لي  17نقطة ،وزاك راندولف
سجل
 16نقطة مع  7متابعات،فيحين ّ
ألوكالهوما ريجي جاكسون  22نقطة
مع  7متابعات و 8تمريرات حاسمة،
وجيريمي الم��ب  17نقطة وسيرج
إيباكا  16نقطة مع  17متابعة.
وح� ّق��ق كليفالند كافالييرز ف��وزه
الثاني على حساب دنفر ناغتس -110

 101بفضل  22نقطة و 7متابعات و11
تمريرة حاسمة لنجمه ليبرون جيمس
العائد إلى صفوفه بعد أربعة مواسم
في ميامي هيت.
وأض��اف كيفن الف  19نقطة مع 8
متابعات وتريستان تومبسون 17
وسجل ران��دي فويي  28نقطة
نقطة.
ّ
مع  9متابعات لدنفر.
ويأتي فوز كليفالند بعد المشادة
الكالمية التي حصلت بين ليبرون
جيمس وزميله كايري إيرفينغ بحسب
ال��ص��ح��ف األم��ي��رك��ي��ة وال��ت��ي نفاها
الالعبان الحقاً.
وك���ان جيمس ب���دأ مسيرته من
كليفالند قبل أن يتركه ع��ام 2010
للدفاع عن أل��وان ميامي هيت ،حيث
قاده إلى اللقب عامي  2012و2013
على حساب أوكالهوما سيتي وسان
أنطونيو على التوالي ،وإل��ى المركز
الثاني عامي  2011بخسارته في
النهائي أمام داالس مافريكس و2014
أمام سان أنطونيو.
واختير ليبرون جيمس أفضل العب
في الدوري األميركي للمحترفين أعوام
 2009و 2010و 2012و.2013
وك��ان الفوز األ ّول لكليفالند على

شيكاغو بولز الجمعة الماضي بنتيجة
.108-114
ب����دوره ،ف��از شيكاغو ب��ول��ز على
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز -118
.115
وتأ ّلق مايك دونليفي وجيمي باتلر
بتسجيلهما  27و 23نقطة على التوالي
لشيكاغو ،وأضاف باو غاسول النجم
اإلسباني الجديد في الفريق  17نقطة
أخرى مع  12متابعة.
ول��دى فيالدلفيا ،كان توني روتن
األب��رز برصيد  31نقطة و 7تمريرات
حاسمة.
وفي المباريات األخرى ،فاز أورالندو
ماجيك على مينيسوتا تمبروولفز
 103-112بعد التمديد ،وتشارلوت
بوبكاتس على اتالنتا هوكس -122
 119بعد التمديد ،وبوسطن سلتيكس
ع��ل��ى ان��دي��ان��ا ب��ي��س��رز ،98-101
وبروكلين نتس على نيويورك نيكس
 ،99-110وديترويت بيستونز على
ميلووكي باكس  ،95-98وتورونتو
رابتورز على ميلووكي باكس -103
 ،84وساكرامنتو كينغز على فينيكس
صنز  112-114بعد التمديد ،وداالس
مافريكس على يوتا جاز . 82-105

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1منطقة في لبنان شرق جبل الشيخ ،أمر عظيم
2 .2حرف تنبيه ،ضعف ،أهدلتم الستار
3 .3عملة عربية ،مذاهب
4 .4أنت (باألجنبية) ،مرفأ فرنسي ،نوتة موسيقية
5 .5أصاهرك ،فاخرت
6 .6نناصره ،أمنح
7 .7نجيب النداء ،بهارات
8 .8مهنة سامية ،شديد السواد ،أفكه
9 .9رتل ،سلمت باليد ،مدينة إيرانية
1010هرم هرما ً ناعماً ،مدينة يونانية
1111رقد ،سالم ،إمارة عربية
1212الفقرة ،وجع

1 .1منطقة في مصر بالصحراء الغربية
2 .2بلدة لبنانية ،يصنع من الحليب ،متشابهان
3 .3إتهم ،وبّخ ،متروك دون عناية
4 .4دولة أوروبية
5 .5من القارات ،من المخلوقات
6 .6حرف نصب ،ضربتما بالرجل ،بسط
7 .7للتفسير ،يحدثا بالشر
8 .8يقفالنها ،نهر في سيبيريا
9 .9متهماً ،بلدة لبنانية
1010للنفي ،ناجح في االمر ،ابو البشرية
1111أتنشقه ،ذكي
1212نجيع ،أليهم ،عملة آسيوية

Big Hero 6
ف�ي�ل��م ت �ص��وي��ري ب�ط��ول��ة جنيز
رودريغز من اخراج دون هال .مدة
العرض  108دقيقة( .ابراج ،سيتي
كومبلكس ،اس �ب��اس ،غاالكسي،
فوكس ،سينما سيتي ،سينمال).
Interstellar
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ماثيو
ماككونفي من اخ��راج كريستوفر
ن ��والن .م��دة ال�ع��رض  169دقيقة.
(ابراج ،سيتي كومبلكس ،اسباس،
غ��االك�س��ي ،سينما سيتي ،امبير،
فوكس ،سينما سيتي ،سينمال).
Dracula Untold
فيلم رعب بطولة لوك افانز من
اخ ��راج غ��اري ش��ور .م��دة العرض
 93دقيقة( .فوكس).
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،918576423 ،457312986
،865129374
،326948157
،134867295
،279435618
،793651842
،682794531
541283769

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سييرا نفادا  ) 2يونان،
نبيدهم  ) 3دل ،ماي ،اا ،دم ) 4
دينا ،عابرات  ) 5روالبندي ،لها 6
) وس ،الفاليت  ) 7يقاهر ،فالوغا

 ) 8شير ،درع ،متين  ) 9صانوا،
اس ،ند  ) 10يرغب ،ماروني ) 11
ويالت ،نبال  ) 12يانعا ،برها.
عموديا:
 ) 1س��ي��د دروي�����ش ،ي��ل��ي 2
) ي��ول��ي��وس قيصر  ) 3ي��ن ،نا،

اراغ���ون  ) 4رام الله ،نبيع ) 5
انا ،ب��اردو ،ال  ) 6يعنف ،راما 7
) فن ،ادافع ،اتب  ) 8ابابيال ،ار 9
) ديار ،يلمسونه  ) 10اد ،التوت،
نبأ  ) 11هدته ،غينيا  ) 12امم،
اساند ،لم.

 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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The Judge
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب �ط��ول��ة روب� ��رت
دون ��ي م��ن اخ� ��راج داي �ف��د دوبكن.
مدة العرض  141دقيقة،ABC( .
ك��ون�ك��ورد ،امبير ،ف��وك��س ،سينما
سيتي).

The Boxtrolls
ف��ي��ل��م ت� �ش ��وي ��ق ب� �ط ��ول ��ة بين
كينغسلي من اخراج غراهام انابل.
م��دة ال�ع��رض  97دقيقة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال ،فوكس).

John Wick
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ادري� ��ان
باليكيمناخراجتشادستاهلسكي.
مدة العرض  101دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب ��راج ،سينمال،
غاالكسي ،سينما سيتي).

