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الخليل تقلّد الحاكم �سالمة ميدالية «العدّ اء الأول»
ل�سباق «م�صرف لبنان بيروت ماراثون»

الكرة اللبنانية

النجمة يت�سيّد مرحلة الذهاب بفوزٍ م�ستحق على العهد
} حسن الخنسا وحسين غازي
اختتمت المرحلة العاشرة من الدوري اللبناني لكرة القدم أمس
بلقا ٍء ناري انتظره ّ
عشاق المستديرة الساحرة طويالً ،فكانت
مباراة القمة بين النجمة بطل لبنان والعهد والتي حسمها األول
ٍ
غصت بالزحف النجماوي
بهدف نظيف أشعل المدرجات التي ّ
الذي غاب ألشهر طوال بقرا ٍر أمني ال معنى له.
فعلى ملعب صيدا البلدي ،ووسط أجواء جماهيرية رائعة كان
يوم الوفاء للقلعة النبيذية من جمهور عشق ناديه حتى الموت،
تغص
فمن م ّنا ينسى مد ّرجات المدينة الرياضية التي كانت
ّ
بالجماهير الزاحفة في كل لقا ٍء للنادي البيروتي .وتم ّكن النجمة
من الفوز على فريق العهد ليعتلي الصدارة بفارق نقطة وحيدة
عن خصمه المباشر في اللقاء ،وذل��ك بفضل القناص المهاري
خالد التكه جي الذي وصلته كرة مش ّتتة من دفاع العهد ليسددها
صاروخية في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس محمد حمود ،معلنا ً
اشتعال ملعب صيدا بهتافات عشاق النبيذي.
بدأت المباراة بوتيرة هجومية عالية من الفريقين كليهما،
وكان العهد هو األخطر على مرمى النجمة بحيث كان له  14هجمة
على مرمى الحارس نزيه أسعد في الشوط األول ،فيما للنجمة 7
هجمات استغل إحداها بهدف منحه النقاط الثالث ليتصدر مرحلة
الذهاب في الدوري.
حاول العبو العهد الوصول إلى مرمى النجمة مبكرا ً وكانوا أقرب
إلى التسجيل ،لكن رأسية التونسي إيهاب المساكني علت المرمى
النجماوي .واستمرت الهجمات على مرمى الفريقين إلى أن تم ّكن
المهاري خالد التكه جي من افتتاح التسجيل قبل نهاية الشوط
األول ،بعد تسديدة زاحفة صاروخية لتسكن شباك العهد.
وشهدت بداية الشوط الثاني ،تغييرا ً هجوميا ً في صفوف
العهد ،بإشراك المدرب محمود حمود للمهاجم أحمد زريق بدال ً
من حسين حيدر ،لكن العهد عابه في هذا الشوط غياب التركيز،
والفشل في إحكام قبضته على ّ
خط الوسط إذ برز بوضوح تأثير
غياب قائد الفريق الموقوف عباس عطوي.
وبغياب اإلم��داد ال�لازم من العبي الوسط عانى العهد كثيرا ً
الختراق دفاع النجمة القوي ،ما دفع بالعبي الفريق األصفر إلى
التسديد البعيد من خارج المنطقة.
وم��ن إح��دى التصويبات البعيدة أص��اب التونسي إيهاب
المساكني ( )87القائم األيمن ،وهي أبرز فرص العهد.
وتناوب الفريقان على صناعة الفرص ،لكن رج��ال الثعلب
األلماني بوكير تم ّكنوا من السيطرة على أجواء الحصة الثانية،
باستثناء السبع دقائق األخيرة التي حملت محاوالت عديدة
للعهد ،لكن الكرة عاندت الفريق األصفر فأبت دخول خط المرمى
في الدقائق األخيرة.
هذا اللقاء كان مغلقا ً من الناحية الفنية ،وجرى تحت حماسة
كبيرة من قبل الالعبين ،وتميز سي شيخ وخالد التكه جي في
صفوف النجمة ،في تشكيل خط دفاعي أول في وجه العبي العهد،
ورأينا أداء جماعيا ً رائعا ً من قبل النجمة ،في ظ ّل غياب التركيز
لدى العبي العهد.
وبهذه النتيجة رفع النجمة رصيده إلى  23نقطة ،بفارق نقطة
عن العهد واألنصار ( ،)22علما ً أن األخير قفز بدوره إلى الوصافة
بفارق المواجهات المباشرة مع العهد.

طرابلس ـ األخاء األهلي عاليه

وفي مباراة أخ��رى ،على ملعب الرئيس رشيد كرامي ،تمكن
طرابلس من تحقيق فوز جديد في بطولة الدوري ،وجاء االنتصار
على حساب متذيّل الترتيب األخاء األهلي عاليه بهدفين مقابل
هدف واحد .وافتتح طرابلس النتيجة عن طريق إيمانويل بعد
ركلة ركنية نفذها مايكل.

لحظة اقتحام جمهور النبيذي ألرض الملعب
في الشوط الثاني ،عاد الفريق الجبلي للتعديل عبر سعيد
عواضة ،لكن مايكل كافوي أبى أال يضع بصمته في سجل اللقاء،
مضيفا ً الهدف الثاني لفريقه ،مهديا ً النقاط الثالث للفريق الشمالي،
ورفع كافوي عدد أهدافه إلى  13في صدارة ترتيب الهدافين.

التضامن صور ـ السالم زغرتا

وعلى ملعب المرداشية حسمت دقائق المباراة األخيرة النتيجة،
فكانت إلى جانب صاحب األرض والجمهور السالم زغرتا ،لتخيب
ظنّ خصمه التضامن ص��ور .وأب��ت الشباك أن تهتز إلى حتى
الدقيقة  ،86بعد خطأ من مدافع سفير الجنوب اإليفواري ديدييه
ٍ
بهدف
زادي ،ليطلق أبو بكر المل رصاصة الرحمة معززا ً النتيجة
ثان .وهذا الفوز الثالث للسالم ،والذي ارتقى إلى المركز السابع
برصيد  12نقطة .فيما تجمد رصيد التضامن عند  8النقاط ،ليعود
مجددا ً إلى منطقة الخطر في المركز الحادي عشر.

شباب الساحل ـ الراسينغ

وعاد شباب الساحل إلى س ّكة االنتصارات ،بتحقيقه فوزا ً ثمينا ً
على ضيفه الراسينغ 1-صفر ،ليتقدم إلى المركز التاسع في وسط
الترتيب مبتعدا ً من منطقة الهبوط من دوري األضواء.
وأتى الهدف الوحيد في الدقيقة  ،45من قبل وسيم عبد الهادي،
ال��ذي عاد للتسجيل مرة أخ��رى ،مبرهنا ً أنه مهاجم من طينة
الكبار.

األنصار ـ الشباب الغازية

وصعد األنصار إلى المركز الثاني خلف النجمة بنقطة واحدة
ومن خلفه نادي العهد ،إثر فوزه على مضيفه الشباب الغازية
 1-2في افتتاح المرحلة الجمعة الماضي على ملعب النبطية
البلدي.
ورفع األنصار رصيده إلى  22نقطة وبات يتخلف بفارق نقطة
واح��دة عن النجمة ويتقدم بفارق المواجهات المباشرة على
العهد.
ودانت األفضلية لألنصار على المجريات فكان األكثر استحواذا ً
للكرة وصنع العبوه بعض الخطورة ،فيما اعتمد الغازية على
المرتدات التي شكلت خطورة واضحة على مرمى خصمه.

وبعد إهدار فرص عدة مؤاتية للطرفين ،شهد الوقت بدل الضائع
من الشوط األول إثارة بالغة إذ افتتح عماد غدار التسجيل لألنصار
برأسية ساقطة من فوق حارس الغازية علي ليال إلى المقص
األيسر إثر كرة عرضية ساقطة من محمد عطوي (.)1+45
لكن الفرحة لم تدم سوى دقيقتين إذ أدرك حسين فروخ التعادل
بعدما أرسل كرة أمامية طويلة أساء حارس األنصار تقديرها
بخروجه من مرماه فتح ّولت خادعة إلى شباكه (.)3+45
وتابع األنصار سيطرته في الشوط الثاني ،وتم ّكن من خطف
هدف الفوز عبر محمد عطوي الذي سدد كرة صاروخية من خارج
منطقة الجزاء في سقف المرمى إثر تمريرة من االحتياطي ربيع
عطايا (.)59

الصفاء ـ النبي شيت

وتابع كل من الصفاء وضيفه النبي شيت نتائجهما السلبية
وتعادال  3-3على ملعب صيدا البلدي.
ولعب الصفاء من دون السوريين المهاجم عبد الرحمن العكاري
وطه دياب بعد االستغناء عنهما ،بينما خاض النبي شيت مباراته
األولى بإشراف المدرب السوري عساف خليفة الذي تسلم المهمة
خلفا ً للمقال موسى حجيج.
وافتتح ن��ور منصور التسجيل للصفاء من ك��رة رأسية إلى
الزاوية اليسرى بعيدا ً من متناول الحارس محمد حمية على
إثر كرة عرضية أرسلها هيثم عطوي من ركلة ركنية ( .)7وبعد
دقيقة واحدة ،أضاف حسن خاتون الهدف الثاني برأسية في قلب
المرمى إثر عرضية من عمر الكردي من الجهة اليمنى (.)8
وقلّص علي بزي الفارق بتسديدة من مسافة قريبة إلى يمين
الحارس محمد ال��درة بعد تمريرة عرضية من حسين العوطة
( .)17ثم أدرك بزي التعادل بتسديدة قوية بعيدة من خارج
المنطقة إلى يسار الحارس (.)30
واستعاد الصفاء التقدّم بعدما ّ
توغل الكردي عن الجهة اليمنى
وقام بمجهود فردي مميز ثم عكس كرة عرضية إلى داخل المنطقة
تابعها روني عازار برأسه إلى يمين الحارس حمية (.)39
وعادل عبد الفتاح عاشور مجددا ً للنبي شيت بكرة رأسية إلى
يسار الحارس الدرة إثر ركلة حرة نفذها السوري خالد الصالح
عرضية خلف دفاع الصفاء (.)42

رقم تاريخي لووريرز بعد فوزه على �شيكاغو
كان فوز غولدن ستايت ووريرز على
شيكاغو بولز تاريخيا ً بكل ما تعنيه
الكلمة من معنى.
ح ّقق غولدن ستايت ووري��رز الفوز
الثاني عشر على التوالي للمرة األولى
في أفضل بداية في تاريخه في دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين عندما
تغلب على مضيفه شيكاغو بولز -112
.102
ورف����ع غ���ول���دن س��ت��اي��ت ووري����رز
المعروف ع��ادة بأ ّنه أح��د أس��وأ فرق
المنطقة الغربية والبطولة عموماً،
رصيده إلى  17ف��وزا ً مقابل هزيمتين،
وأ ّكد صدارته للدوري الحالي واالتجاه
ب��ق��وة ن��ح��و إح����راز ال��ل��ق��ب األول في
مسيرته.
ّ
وحطم ووريرز الرقم القياسي السابق

( 11فوزا ً متتالياً) الذي حققه في عصره
الذهبي بين كانون األول  1971وكانون
الثاني  ،1972بقيادة ستيف كير (49
عاماً) الوافد الجديد إلى عالم التدريب
وال��ذي قاد شيكاغو كالعب إلى إحراز
ألقابه الثالثة (.)1998-1996
من جانب آخر ،تلقى شيكاغو هزيمته
الخامسة على أرضه هذا الموسم مقابل
فوزين ليقف رصيده عند  12انتصارا ً
و 8هزائم في المركز الثاني للمجموعة
الوسطى الشرقية والخامس في المنطقة
الشرقية.
ويدين ووريرز بهذا الفوز خصوصا ً
سجل
إلى الثالثي درايموند غرين الذي ّ
رقما ً قياسيا ً شخصيا ً هو  31نقطة
(م��ع  7متابعات) ،وك�لاي طومسون
( 24نقطة و 5متابعات و 5تمريرات

حاسمة) ،وستيفن كيري ( 19نقطة و6
متابعات و 7تمريرات حاسمة).
وك���ان جيمي ب��ات��ل��ر ( 24نقطة)
واإلسباني باو غاسول ( 22نقطة و22
متابعة) األفضل في صفوف شيكاغو.
وعلى رغم غياب نجميه الفرنسي
ط��ون��ي ب��ارك��ر واألرج��ن��ت��ي��ن��ي مانو
جينوبيلي ،ح ّقق سان أنطونيو سبيرز
حامل اللقب فوزه الخامس عشر (مقابل
 5هزائم) على حساب ضيفه مينيسوتا
تمبروولفز .101-123
وتركز اعتماد س��ان أنطونيو على
الرباعي المك ّون من اإليطالي ماركو
بيلينيلي ( 20نقطة) وك��اوي ليونارد
( 18نقطة) وكوري جوزيف والفرنسي
بوريس دي��او ( 17نقطة لك ّل منهما)،
وأضاف العمالق تيم دنكان  13نقطة.

عبّر حاكم مصرف لبنان رياض
س�لام��ة ع��ن ب��ال��غ إعجابه وتقديره
لما جاء عليه سباق «مصرف لبنان
بيروت م��اراث��ون» في نسخته الـ12
لعام  2014وال���ذي ّ
نظمته جمعية
بيروت ماراثون بتاريخ التاسع من
تشرين الثاني الماضي تحت شعار
«سالم ...محبة ...ركض».
وأشار سالمة إلى أنّ ظروفا ً مهنية
اقتضت أن يكون خارج لبنان في هذا
التاريخ للسباق ،لكن أص��داءه كانت
كبيرة وقد وصلته حيث كان فأجرى
اتصاال ً برئيسة الجمعية مي الخليل،
مهنئا ً على النجاحات المحققة لهذا
الحدث الكبير ومؤكدا ً لها أن مصرف
لبنان كان ومازال على قناعة ثابتة بأن
هذا السباق أخذ بلبنان إلى حيث بات
يجاور بلدانا ً عريقة ومقتدرة في مجال
صناعة أحداث رياضية بارزة ويش ّكل
عامالً رافدا ً للدورة االقتصادية.
ك�لام سالمة ج��اء خ�لال استقباله
في مكتبه وبحضور المديرة التنفيذية
لحاكمية مصرف لبنان ماريان ح ّويك
وفد جمعية بيروت ماراثون برئاسة
مي الخليل وض ّم نائب الرئيس العميد
حسان رستم وأمين السر المستشار
اإلعالمي حسان محيي الدين وأمينة
الصندوق إلهام حميدان الفقيه ومدير
السباقات وسام ت ّرو ومسؤولة الحملة
الترويجية صفا سالم إلى المسؤول

اللوجستي في إدارة السباق وائل
شميس وذل��ك لتقديم الشكر للحاكم
سالمة لرعايته ودع��م��ه والمجلس
المركزي في مصرف لبنان للحدث
الماراثوني.
وتو ّقف سالمة خالل مخاطبته الوفد
عند الجوانب التنظيمية للسباق لجهة
تنامي حجمه عاما ً بعد ع��ام من ّوها ً
بالسمة االحترافية ألداء فريق العمل
ما يساعد في الترويج للبنان ويعطي
الثقة حياله وحيال كل القطاعات ما
يرتد بمفاعيل إيجابية.
وأ ّك��د أن قيام السباق في نسخته
الـ 12هذا العام كان عنوانا ً للعزيمة
وتظهيرا ً إلرادة اللبنانيين في مجابهة
التحديات بفعل الظروف السياسية
واألمنية واالقتصادية التي تم ّر على
لبنان ودول المنطقة ما ش ّكل ذلك محطة
تبعث على الثقة من الداخل والخارج
وتعزيز مناخات السلم األهلي.
من جهتها ،أشارت الخليل إلى أهمية
هذه الثقة من أعلى جهة مصرفية في
لبنان وه��ي مؤسسة مصرف لبنان
األمر الذي ير ّتب مسؤوليات والتزامات
أدبية ومهنية من قبل الجمعية من أجل
أن نستم ّر ونعطي أكثر.
ون ّوهت الخليل بالمديرة التنفيذية
لحاكمية مصرف لبنان ماريان حويّك
التي ومنذ كانت الرعاية والشراكة
لعبت وال تزال دورا ً له طابع التنسيق

واإلش��راف بأعلى درجات المسؤولية
ما بين مصرف لبنان والجمعية وما
تظهره من الحرص على أن تبقى تلك
العالقة بأرقى مستوياتها.
وكانت مداخالت من قبل أعضاء وفد
الجمعية الذين توقفوا في خاللها عند
الجوانب التنظيمية وحجم الورشة
اللوجستية والمشاركة القياسية
وال��م��واك��ب��ة اإلع�لام��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة
واألجنبية غير المسبوقة إلى جانب
المستوى الفني للعدائين المحترفين
وح��ض��ور أس��ط��ورة ال��رك��ض ال��ع��داء
السابق هايلي جبرسيالسي كضيف
ش��رف ،إذ اعتبرت كل ه��ذه العوامل
م��دخ�لاً للحصول ع��ل��ى التصنيف
الفضي للسباق قريبا ً م��ن االتحاد
ال��دول��ي أللعاب القوى بعد حصول
السباق على التصنيف البرونزي عام
.2010
وفي اختتام اللقاء قدّمت الخليل إلى
الحاكم سالمة «درع الشرف» وميدالية
وكنزة السباق وأعلنته «العدّاء األول»
لسباق مصرف لبنان بيروت ماراثون
ل��ع��ام  2014على صعيد الرعاية
الحصرية وألبوم من صور عن السباق
له ولماريان حويك التي تسلّمت أيضا ً
مجسمات عن
هدية تذكارية تم ّثل
ّ
شعار السباق وميدالية وكنزة إضافة
ل��س��وار ال��س��ب��اق ال���ذي حمل كلمات
الشعار.

وب��رز زاش ليفاين ( 22نقطة و10
تمريرات حاسمة) وشاباز محمد (20
نقطة) م��ن مينيسوتا ال��ذي تع ّرض
ل��خ��س��ارت��ه ال��خ��ام��س��ة ع��ل��ى ال��ت��وال��ي
والخامسة عشرة في الموسم الحالي
(مقابل  4انتصارات).
واحتاج فيالدلفيا سفنتي سيكسرز،
صاحب أسوأ سجل في أسوأ بداية له
( 18خ��س��ارة) ،إل��ى التمديد لتحقيق
ف���وزه ال��ث��ان��ي على ح��س��اب مضيفه
ديترويت بيستونز  ،101-108واألخير
ليس أفضل ح��اال ً منه ( 3انتصارات
و 17خسارة).
وتابع هيوستن روكتس انطالقته
وحقق ف��وزه السادس عشر (مقابل 4
ه��زائ��م) على حساب ضيفه فينيكس
صنز  95-100معززا ً موقعه في صدارة

مجموعة الجنوب الغربي والمركز
الثاني في المنطقة الغربية خلف غولدن
ستايت.
وح ّقق هيوستن فوزه السابع في آخر
 9مباريات على رغم غياب نجمه دوايت
ه��اوارد المصاب في ركبته ،ال��ذي لن
يعود قريبا ً إلى المالعب بحسب المدرب
كيفن ماكهايل.
وق���ال جيمس ه���اردن أح��د نجوم
هيوستن وص��اح��ب  15نقطة و12
متابعة و 7تمريرات في المباراة« :عندما
يكون فريقنا مكتمالً نخلق مشكلة كبيرة
لآلخرين».
وت��غ �لّ��ب أورالن������دو م��اج��ي��ك على
ساكرامنتو كينغز  ،96-105ولوس
آنجليس كليبرز على نيو أورليانز
بيليكانز .100-120

متوسطا ً وفد الجمعية
سالمة
ّ

بداية جيدة للحكمة في دوري ال�سلة

فوز مثير لبيبلو�س ...وهومنتمن ُي�سقط المتحد
استهل الحكمة مشواره بنجاح في انطالق الموسم الجديد
للدوري اللبناني لكرة السلة بفوزه على ضيفه الشانفيل
.93-103
وبدأ الشانفيل المباراة بقوة عندما تقدم - 4صفر سجلها
العبه الجديد باسل بوجي قبل أن ينهي الربع األول لصالحه
.21-26
لكن الحكمة المنتشي بإحرازه لقبي بطولتي القادسية
الكويتي الشهر الماضي وأبوظبي قبل أيام ،استعاد توازنه بعد
حسن من أدائه الدفاعي ليدرك التعادل  31-31قبل أن يعود
أن ّ
وينهي الربع الثاني لصالحه .38-45
وحاول الشانفيل العودة إلى أجواء اللقاء وتم ّكن من تقليص
الفارق إلى نقطتين  55-57قبل أن يعود الحكمة وينهي الربع
الثالث  67-77في طريقه لحسم المباراة لصالحه بفضل تألق
الثنائي األميركي تيريل ستوغلين ودزموند بينيغر بتسجيل كل
منهما  32نقطة ،كما برز العب االرتكاز جوليان خزوع بتسجيله
 13نقطة منها تسع نقاط من ثالث رميات ثالثية.
وكان العب الشانفيل الجورجي نيكولوز تسكتشفيلي أفضل
مسجل في المباراة برصيد  41نقطة وأض��اف بوجي 28
نقطة.
حقق فريق بيبلوس فوزا ً مثيرا ً على التضامن الزوق بفارق
 3نقاط وبنتيجة  62-65في المباراة التي أقيمت بينهما في
مجمع فؤاد شهاب  -جونية ،في اختتام مباريات المرحلة
األولى من بطولة لبنان الـ 23في كرة السلة.
وع��اد الهومنتمن من الشمال بفو ٍز مستحق على المتحد

بفارق  11نقطة ( )60-71في الجولة نفسها .وكان الرياضي
قد تغلّب على هوبس .53-87
في المباراة األولى ،انتهت األرباع لمصلحة الفائز على الشكل
التالي )24-13( :و( )9-11و ( )15-20و(.)14-21
جاءت المباراة قوية وسريعة حيث سيطر أصحاب األرض
على الشوط األول ،فيما انتفض الضيف في الشوط الثاني
وحسم األمور في مصلحته مستفيدا ً من تألق األميركي جاي
يونغبالد.
وكان العب بيبلوس األميركي جاي يونغبالد أفضل مسجل
في المباراة برصيد  22نقطة و 7تمريرات حاسمة ،وأضاف
وليام فارس  12نقطة و 5متابعات ،فيما سجل علي كنعان
وحمادي  10نقاط لكل منهما مع  9متابعات لألول و« 7بلوك
شوت» للثاني .وفي التضامن كان ريشاون تيري األفضل بـ17
نقطة و 7كرات مرتدة ،وفالدان  14نقطة و 9متابعات و 3كرات
مصدودة ،وجو عكاوي  13نقطة .قاد المباراة الحكام مروان
إيغو وعادل خويري وجورج ضرغام.
وفي المباراة التي كانت مقررة السبت وتأجلت إلى األحد،
أسقط الهومنتمن مضيفه المتحد بفارق  11نقطة (.)60-71
وجاءت األرباع لمصلحة الفائز كاآلتي )12-21( :و()6-14
و( )15-20و(.)27-16
سيطر الهومنتمن على أج��واء اللقاء منذ البداية ،فارضا ً
أسلوبه بشك ٍل تام ،في ظ ّل غياب المستوى المطلوب من المتحد
وقد يكون ذلك بسبب خسارته العديد من الالعبين الذين مثلوه
في الموسم الماضي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1شاعر لبناني راحل من ادباء المهجر
2 .2إطارات ،إمارة عربية
3 .3عملة آسيوية ،مدينة بريطانية ،أحصى
4 .4شاركا باألمر ،مكتوب
5 .5كبير آلهة السومريين ،جزء من اربعة ،في الوقت
الحالي
6 .6مؤسسة مدينة قرطاجة ،كثر الشحم
7 .7بركان مشتعل في إيطاليا ،أليفات
8 .8حرف ابجدي مخفف ،يشكا في االمر ،ضمير متصل
9 .9أقضي ليلتي ،من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة،
أطول أنهر فرنسا
1010حب ،يسرقها بخفة
1111يكمال األمر ،يطلبان فعل االمر
1212الهازئ من ،سبيل

1 .1عاصمة أثيوبيا ،بحر
2 .2من األنبياء ،سرير الميت
3 .3للنفيّ ،
ذل ،بلدة لبنانية
4 .4يعتب على ،خفيف السعرات الحرارية (باألجنبية)،
ضجر
5 .5بحيرة في شمال فنلندا ،قنوط
6 .6أزل ،حقول
7 .7شيخ ب��ار حمل يسوع بين يديه ي��وم تقدمته الى
الهيكل
8 .8تهديدات ،شك ،مدينة إيرانية
9 .9مكلوم ،إستفسر منهم
1010أح��د ال��وال��دي��ن ،وك��ال��ة اب��ح��اث الطيران والفضاء
األميركية ،خالف صادر
ُ 1111ف ِقدّ ،جمعتها عن االرض ،مقياس مساحة
1212يأسفان ،من القوارض
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،952876431 ،847139265
،298651374 ،316245897
،475983126 ،163427589
،689512743 ،534798612
721364958

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1االسود يليق بك  ) 2لبنان،
ع��ا ،ب��دو  ) 3ح��ي ،ليماسول ) 4
ابار ،ان ،داري  ) 5لندندري ،اا 6
) طاغور ،ادعمه  ) 7ام��د ،وهني،

سنا  ) 8يسبا ،نعاتب  ) 9كاري،
لبالي  ) 10بل ،ربيع ،مرعب ) 11
يونان ،لبن ،ي ي  ) 12رند ،دلو،
اهبل.
عموديا:
 ) 1الحائط الكبير  ) 2لبيب،

ام ،ال��ون  ) 3ان ،الغدير ،ند ) 4
سالرنو ،سيرا  ) 5وني ،دروب ،بند
 ) 6مان ،هالي  ) 7يعاندان ،يعلو
 ) 8الس ،ردينا  ) 9وديع ،علمنا
 ) 10قبال ،مساير  ) 11بد ،راهنت،
عيب  ) 12كوريا ،ابابيل.

 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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Men, Women, Children
فيلم كوميدي بطولة ادم ساندلر
من اخ��راج جاسون ريتمان .مدة
ال���ع���رض  119دق��ي��ق��ة،ABC( .
سينما سيتي ،اسباس ،فوكس).
The Last Stop
فيلم كوميدي بطولة بيتر ديويك
م��ن اخ���راج تايلر ك���وان( .فوكس،
 ،ABCالس ساليناس).

The Pyramid
فيلم رعب بطولة آشلي هينشاو
م��ن اخ���راج غ��ري��غ��وري ليفاسور.
م��دة العرض  89دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
سينما سيتي).

Reclaim
فيلم دراما بطولة جون كوساك
من اخراج االن وايت .مدة العرض
 96دقيقةABC( .ن كونكورد،
ابراجن سيتي كوبلكس).

The Hunger Games:
Mockingjay
ف��ي��ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة جنيفر
ل���وران���س م���ن اخ�����راج فرنسيس
ل�����وران�����س .م�����دة ال����ع����رض 123
دقيقة ،ABC( .ك��ون��ك��ورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،غ��االك��س��ي ،سينمال،
فوكس).
Horrible Bosses 2
فيلم ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة جنيفر
ان���ي���س���ت���ون م����ن اخ��������راج س��ي��ان
انددرس .مدة العرض  108دقائق.
( ،ABCكونكورد ،سينما سيتي،
امبير ،ابراج ،فوكس).

