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قطبا الكرة اللبنانية ي�سعيان �إلى �إنقاذ مو�سمهما من بوابة الك�أ�س
ستكون الفرصة مواتية أمام قطبي كرة القدم اللبنانية النجمة
واألنصار إلنقاذ الموسم عبر كأس لبنان إذ يلتقيان شباب الساحل
وطرابلس على التوالي في الدور نصف النهائي ،وذلك بعد تتويج
العهد بلقب بطولة الدوري.
وتقام اليوم أولى مباراتي الدور قبل النهائي لكأس لبنان لكرة
القدم ،فيلتقي األنصار مع طرابلس على ملعب «أمين عبد النور»
في بحمدون في مباراة مك ّررة عن مواجهتهما األسبوع الماضي في
ٍ
بهدف من دون مقابل .فيما تجرى يوم
الدوري حيث فاز األنصار
غ ٍد المباراة الثانية لهذا الدور ،فيلتقي النجمة وشباب الساحل
على ملعب صيدا البلدي.
وتسعى الفرق األربعة لحمل الكأس ،تعويضا ً عن خروجها من
دائرة المنافسة على لقب الدوري.
وسيكون األنصار حامل اللقب  13مرة آخرها عام  2013بهيئة
جديدة بقيادة مدربه الفرنسي ريشار تاردي الذي أشرف على
الفريق قبل أسابيع قليلة خلفا ً للصربي زوران بيسيتش.
ويتطلع تاردي إلى لقبه األول في الكرة اللبنانية ليبني على
أساسه للمرحلة المقبلة والموسم الجديد .ويمتلك األنصار
ما يكفيه من العناصر لتحقيق المطلوب أبرزهم البرازيليان
سيباستيان راموس وباولو فيتور ماتوس والمهاجم النيجيري
أبيدي برنس أدولفوس.
وكان األنصار قد أطاح بالصفاء بركالت الترجيح  3-5بعد
تعادلهما سلبا ً في الدور األول ،وفي ربع النهائي تخطى عقبة
الراسينغ بصعوبة  .0-1وي��درك الفرنسي أن اللقاء لن يكون
سهالً ضد فريق مكافح يبحث عن أولى ألقابه الرسمية بعدما
استحق لقب «الحصان األس��ود» في أحد أبرز مواسمه بقيادة
مدربه الفلسطيني اسماعيل قرطام وهدافه الغاني مايكل كافوي
هيلغبي ،وإلى جانبه تشكيلة شابة ومواطنيه ايمانويل أوفوري
تييهو ونكروماه دوغالس .ولن يوفر الفريق الشمالي جهدا ً للثأر
بالكأس بعد خسارتيه بالدوري  2 - 1ذهابا ً وبهدف إياباً .وفي
طريقه إلى المربع الذهبي أزاح طرابلس التضامن صور في ثمن
النهائي والشباب الغازية في ربع النهائي بنتيجة واحدة .0-1
وهذه المباراة الثانية لمدرب األنصار الفرنسي ريشار تاردي
بعدما فاز معه األسبوع الماضي على طرابلس نفسه في الدوري
وبنتيجة  - 1صفر .ويعود لألخضر قائده محمد عطوي الذي
غاب عن مباراة الدوري األخيرة بسبب اإليقاف.
ويأمل النجمة البطل في  5مناسبات في تخطي نكسة الدوري
والظفر بلقب الكأس بقيادة مدربه األلماني ثيو بوكير ،عندما

«اللبنانية الألمانية» تختتم بطولة البلياردو
اختتمت «الجامعة اللبنانية األلمانية» بطولة لبنان
للجامعات في البلياردو ،التي تنظمها سنويا ً في حرمها
في ساحل علما بمشاركة  11جامعة.
النشيد الوطني افتتاحا ً فكلمة ترحيب من رئيس قسم
رحب برئيس
األنشطة في الجامعة داني حريكي الذي ّ
لجنة االتحاد الرياضي للجامعات المحامي نصري لحود،
شاكرا ً له حضوره البطولة ورعايته للرياضة الجامعية.
كما شكر الجامعات المشاركة كا ّفة والالعبين الـ31
المشاركين في البطولة التي أصبحت تقليدا ً سنويا ً تنظمه
الجامعة .معلنا ً مفاجأة رياضية جديدة تعمل الجامعة

«الأنطونية» ت�شارك في م�ؤتمر ريا�ضي ط ّبي في لندن

يلعب مع شباب الساحل «العنيد» على ملعب صيدا البلدي.
ويرى جمهور النبيذي أن المسابقة الرسمية الثانية فرصة أمام
منصة الكأس بعد غياب منذ
الالعبين والجهاز الف ّني للصعود إلى ّ
 1998ومصالحة القاعدة الجماهيرية الكبيرة للنادي الذي عانى
هذا الموسم من عدم الثبات في مستواه وتشكيلته بفعل احتراف
بعض النجوم الدوليين.
ويع ّول النجمة على حنكة مدربه الف ّذ وتشكيلة شابة بوجود
ماهر صبرا وش��ادي سكاف وكالويو معلوف وحسن العنان
ومحمود سبليني إضاف ًة إلى التونسي حمدي مبروك والظهير
محمد حمود والقائد عباس عطوي والسنغالي سي الشيخ وخالد
تكه جي والمهاجم النيجيري ندبويسي غودوين إيزي .وكان
النجمة قد وصل إلى قبل النهائي بسهولة على حساب االجتماعي

طرابلس  1-3في ثمن النهائي ثم األهلي صيدا  0-1وكالهما من
الدرجة الثانية.
ويم ّر الساحل البطل مرة واحدة عام  2000بفترة حرجة إذ
يصارع في بطولة الدوري للهروب من السقوط إلى الدرجة الثانية
وسيقوده المدرب التشيكي ليبور باال والذي يطمح لتحقيق الفوز
األول له مع الفريق في مباراته الثانية.
وسيفتقد الفريق لمدافعه حسين الدر الموقوف وسيع ّول باال
على الحارس الدولي علي حالل إلى جانب األجانب النيجيري
إيمانويل إيغواري والسوري علي غليوم والفلسطيني وسيم عبد
الهادي واإليفواري كريست ريمي لورونيون .وبلغ الفريق هذه
المرحلة المتقدمة على حساب السالم زغرتا  0-4في ثمن النهائي
ثم العهد  1-2في دور الثمانية.

المدرب المحلي يتف ّوق على الأجنبي في لبنان
اختلفت الصورة ما بين الالعب األجنبي في
لبنان والمد ّرب األجنبي ،ففي حين أثبت األول
حضوره القوي خصوصا ً من خ�لال هيمنته
على المراكز األولى في صدارة الهدافين ،أخفق
الثاني في ت��رك بصماته ،فكان عرضة للنقد
واإلقالة والتشكيك.
وتزامن تواضع مردود المدرب األجنبي مع
اجتهاد الفت لنظيره المحلّي ،وتأ ّلق األخير مع
أكثر من فريق.
وباستعراض سريع ،ومن دون الدخول في
جدلية المقارنة بين المدرب األجنبي والمحلي،
نجد أن حصيلة جهود المدربين المحليين
جاءت مثمرة وواضحة النتائج ،خصوصا ً من
خالل فريق العهد ،الذي قاده محمود حمود إلى
اللقب الرابع في تاريخه ،وهي المرة الثالثة التي
يحقق فيها «الحاج» هذا اإلنجاز مع «األصفر»
بعد مواسم  2010 – 2009و.2011 – 2010
أما النجمة بطل الموسم الماضي ،فلم يتم ّكن
مع المدرب األلماني ثيو بوكير من االحتفاظ
بلقبه ،وبعدما كان األخير بطالً بنظر مناصري
النجمة وهم الشريحة الكبرى من جمهور الكرة
اللبنانية ،في الموسم الماضي ،تح ّول «الثعلب
األلماني» مادة جدل بين مشجعي «النبيذي»
إذ ح ّمله بعضهم مسؤولية إخفاق الفريق هذا
الموسم ،في حين داف��ع عنه البعض اآلخ��ر،
معتبرا ً أن لتراجع النجمة أسباب أخرى منها
رحيل بعض نجوم الموسم الماضي مثل علي
حمام ووليد اسماعيل وأكرم مغربي والمصري
«م���ودي» ،كما اتهم قسم من الجمهور بعض
الالعبين بالتراخي وتراجع المستوى.
وبعد بداية قوية مع المدرب الصربي زوران
بيسيتش ت��� ّوج خاللها األن��ص��ار ب��ط�لاً ل��دور
ال��ذه��اب ،عانى «األخ��ض��ر» تراجعا ً الفتا ً في
اإلياب ،حيث خسر أمام األخاء األهلي والشباب
الغازية والنبي شيت ،ما تسبب في فقدانه
الصدارة لمصلحة العهد ،ودفع بإدارته إلقالة
بسيتش قبل تعاقد مبدئي مع المصري فاروق
جعفر ،ثم مرحلي مع الفرنسي ريشار تاردي،

على نشرها في القريب العاجل للرياضيين الجامعيين
في لبنان.
واختتم متمنيا ً الحظ الوفير للجميع ،قبل أن يحرك
كرة انطالق مباريات البطولة التي استمرت على مدى 5
ساعات وأسفرت عن وصول أحمد حسون (المنار) وأحمد
منصور (الحكمة) وطارق مكاوي ( )AULمحمد الطويل
( )NDUإلى الدور النصف النهائي.
واستطاع أحمد منصور أن يحصد لقب البطولة بعد
فوزه على طارق مكاوي في المباراة النهائية بنتيجة (4
 )3 -ليتسلم كأس البطولة من المحامي لحود.

المدرب الحاج حمود

 ...ومحمد الدقة

الذي يكمل الفترة القصيرة المتبقية من الموسم
الحالي مع الفريق.
وعاش فريق طرابلس الشاب أفضل مواسمه
في الدرجة األولى ،بفضل مدربين محليين هما
اسماعيل قرطام وورطان غازاريان ،فتقدم إلى
المركز الرابع في أفضل ترتيب له في الدوري،
فضالً عن احتفاظه بحظوظه في كأس لبنان
حيث سيواجه األنصار الجمعة في الدور قبل
النهائي.
أما «النبي شيت» الصاعد حديثا ً إلى دوري
األض���واء ،فاستحق لقب «الحصان األس��ود»
ألنه لعب دورا ً بارزا ً في الجوالت األخيرة حيث
تغلب بقيادة مدربه المحلي الجديد محمد الدقة
على القطبين التقيلديين األنصار ( – 2صفر)
والنجمة ( – 1صفر) ،كما غلب الصفاء العريق
.1 – 2
وبدأ «النبي شيت» الدوري مع مدرب محلّي
هو موسى حجيج ،قبل أن يستبدله بالسوري
عساف خليفة ،ويستقر في النهاية على الد ّقة
الذي قاده للمركز الخامس بعد نتائج الفتة،
قفزت بالفريق البقاعي على سلم الترتيب من
مركز مهدّد بالهبوط إلى المركز الخامس.
ولم يعرف فريق السالم حامل كأس لبنان
االستقرار هذا الموسم ،بقيادة الهولندي بيتر

مندريتسما ،لكنه بذل جهدا ً واضحا ً في الجوالت
األخيرة ،م ّكنه من اإلفالت من خطر الهبوط إلى
الدرجة الثانية.
ويسجل لمدرب الشباب الغازية الشاب
مالك حسون نجاحه في إبعاد خطر الهبوط عن
الفريق الجنوبي ،بعد نتائج بارزة منذ أن تسلّم
قيادة الفريق ،بدال ً من سلفه حسين حسون بعد
 8جوالت من انطالق الدوري.
وتقاسم ال��م��درب المحلّي سمير سعد مع
التركي ـ األلماني باهتيار فانلي مسؤولية إخفاق
الصفاء بطل موسمي  2012 – 2011و 2012ـ
 ،2013والذي تراجع إلى المركز الثامن ،في
ترتيب هو األسوأ له منذ سنوات.
وبعدما قاد سعد الفريق ذهاباً ،تو ّلى فانلي
المهمة إياباً ،لكن عروض الفريق راوحت مكانها
في مربع النتائج المهزوزة.
وعاش شباب الساحل تناقضا ً على الصعيد
الفني ،فالمدرب جمال طه الذي أقيل من منصبه
قبل  4جوالت من نهاية البطولة نظرا ً لتواضع
النتائج هو نفسه جمال طه الذي أحرز كأس
التحدي في بداية الموسم على رغم الظروف
الصعبة التي عاشها الفريق ،في ظ ّل غياب أي
نوع من أنواع اإلدارة .كما أنه نجح في إيصال
الفريق إلى قبل نهائي كأس لبنان ،مقصيا ً العهد

بطل الدوري في دور الثمانية.
وبعد تدهور نتائجه بقيادة المدرب الشاب
ف��ادي العمري ،أسند األخ��اء مهمة إنقاذه من
خطر الهبوط إلى السوري حسين عفش ،الذي
لم ينجح في انتشال الفريق الجبلي من مأزقه
حتى الساعة ،إذ ينتظر جولتي النهاية لمعرفة
مصيره ،علما ً أنه يحتل حاليا ً المركز الحادي
عشر ما قبل األخير.
وعانى التضامن ص��ور األزم��ة نفسها ككل
موسم حيث يصارع على جبهة الهبوط بنفس
المدرب (محمد زهير) من دون ظهور مؤشرات
على قدرة الفريق على التط ّور ،بغياب اإلمكانات
ال��م��ادي��ة ون���زف الالعبين وض��ع��ف العنصر
األجنبي في صفوفه.
وال يتح ّمل المدرب المحلّي موسى حجيج
مسؤولية وج��ود الراسينغ في المركز األخير
بالدوري ،ألنه تولى إدارته الفنية قبل  6جوالت
فقط من نهاية ال��دوري ،وبعد أن تراجع فريق
«القلعة البيضاء» إل��ى المركز الحالي على
يد مدربين تشيكيين هما ليبور باال وجوزف
بروتيتش.
وبالمحصلة ،يبدو م��ردود المدرب المحلي
جيدا ً في الموسم الحالي ،لكن هذا التميّز لم
يصرف حتى اآلن في أي مكان إذ ال يزال خيار
المدرب األجنبي هو األرج��ح في رحلة البحث
عن المدرب الجديد لمنتخب لبنان ،كما ال يزال
المدرب اللبناني يعاني تفاوتا ً واضحا ً في راتبه
بالمقارنة مع نظيره األجنبي ،وسهولة إقالته
من منصبه ،في حين تتمسك فرق عدة بمدربيها
على رغم تراجع مستواها ،كالنجمة (األلماني
تيو بوكير) والسالم (بيتر مندريتمسا) .أما
النموذج األبرز على أزمة الثقة بالمدرب الوطني
فجاءت من بوابة المنتخب حيث بقي المدير
الفني اإليطالي جوزيبي جيانيني في منصبه،
على رغ��م فشله بالتأهل إل��ى نهائيات كأس
آسيا بحكم أمر الواقع لعقده المستمر حتى 30
حزيران المقبل ،وذلك في حين يعمل كثير من
المدربين اللبنانين من دون عقود مع أنديتهم!

مينا والمحاضر في االجتماع الدولي
جورج عساف.
وقد شارك كل من مدرب اللياقة
البدنية في المنتخب األلماني لكرة
القدم ش��اد فورسيث والحائز لقب
كأس العالم األخيرة التي أجريت
العام الفائت في البرازيل ،ومدرب
اللياقة البدنية في فريق ريال مدريد
اإلسباني بطل أوروب��ا بكرة القدم
خيسوس أول��م��و ،وم���درب اللياقة

شاركت الجامعة األنطونية في
بعبدا -الحدث ،في مؤتمر رياضي
ط� ّب��ي دول���ي ح��ول «حماية العبي
كرة القدم من اإلصابة» في لندن،
ال��ذي أقيم بالتعاون م��ع االتحاد
ال��دول��ي لكرة ال��ق��دم الـ»فيفا» في
ح��ض��ور  2265ش��خ��ص�ا ً يمثلون
 77دولة من جميع أنحاء العالم.
وق��د تمثلت الجامعة بمديرة كلية
التربية البدنية والرياضية زينا

البدنية في فريق بايرن ميونيخ
األلماني بطل ألمانيا بيتر أوبالكر،
إلى جانب مدربي اللياقة البدنية
في عد ٍد كبير من المنتخبات والفرق
العالمية.
وت��ن��اول ال��م��ؤت��م��ر آخ���ر وس��ائ��ل
تدريبات اللياقة البدنية للمنتخبات
وال�لاع��ب��ي��ن ف��ي لعبة ك��رة ال��ق��دم،
إل��ى جانب إع��ادة تأهيل الالعبين
المصابين.

ريا�شي يحرز بطولة لبنان في كرة الم�ضرب
أحرز الالعب الواعد حبيب وسيم
رياشي ( 9س��ن��وات) بطولة لبنان
ف��ي ك���رة ال��م��ض��رب ع��ن ف��ئ��ة عمره
(تحت الـ 10سنوات) لعام 2015
التي جرت على مالعب نادي المون
ال س��ال .وت � ّوج رياشي بطالً للدورة
بنتيجة  2-7و.1-7
ويمارس رياشي تمارينه تحت
إش���راف ال��م��درب وس��ي��م الصيقلي
م��س��ؤول الـ( J.T.Iج��ي .ت��ي .أي)
في االتحاد اللبناني لكرة المضرب
في منطقة البقاع ،وذلك على مالعب
الصاني الند في زحلة.

اليابان ت�ست�ضيف ك�أ�س العالم للأندية  2015و2016
تستضيف اليابان كأس العالم لألندية لكرة القدم عامي
 2015و 2016بحسب ما ذكر االتحاد الدولي «فيفا» أمس.
وتعود البطولة إلى اليابان التي استقبلتها في  ،2012كما
أعلن موعد نسختها المقبلة بين  10كانون األول و 20منه.
وأوضح األمين العام للـ»فيفا» جيروم فالكي إن «تجربة
اتحاد كرة القدم الياباني في تنظيم عدد من بطوالت كرة القدم
الكبرى ستضمن المزيد من النجاح لهذه المسابقة .بلد يملك
سجالً حافالً في ما يتعلق بتنظيم أحداث كرة القدم ،بما في

ذلك  6نسخ من كأس العالم لألندية ،وكانت كلها ناجحة».
وستشهد المسابقة مشاركة األندية األبطال من جميع
االت��ح��ادات ال��ق��اري��ة الستة ب��اإلض��اف��ة إل��ى بطل ال���دوري
الياباني.
يذكر أن النسخة األولى لبطولة كأس العالم لألندية أقيمت
عام  2000في البرازيل ،لتصبح هذه المسابقة حدثا ً سنويا ً
منذ عام  ،2005حيث استضافت اليابان نهائيات ،2005
 2011 ،2008 ،2007 ،2006و.2012

�سبيرز يعادل كليبرز بفو ٍز درامي

مسجل م��ع  29نقطة و12
أف��ض��ل
ّ
متابعة و 11تمريرة حاسمة مح ّققا ً
«ثالثية م��زدوج��ة» وأض���اف العب
االرتكاز دي أندري جوردان  20نقطة
و 15متابعة وال��م��و ّزع كريس بول
 21نقطة و 8متابعات و 7تمريرات
ح��اس��م��ة وج���اي ج���اي ري��دي��ك 16
نقطة.
وال�ل�اف���ت أنّ س��ل��س��ل��ة كليبرز
وسبيرز هي الوحيدة التي تشهد
ت��ع��ادال ً ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن ضمن
األدوار اإلقصائية.
وك��ان��ت ليلة األرب���ع���اء األس��ه��ل
لممفيس غريزليز ال��ذي ح ّقق فوزه
الثاني على ال��ت��وال��ي على ضيفه
بورتالند ترايل باليزرز .82-97
وه��ذه المرة األول��ى التي يح ّقق
فيها غريزليز ب��داي��ة مماثلة في
تاريخه ف��ي ال��ب�لاي أوف (،)0-2

انتزع سان أنتونيو سبيرز حامل
اللقب ف��وزا ً قاتالً على أرض لوس
أنجليس كليبرز  107-111بعد
التمديد وعادله  1-1في الدور األول
من «ب�لاي أوف» دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين.
ع��ل��ى ملعب «ستيبلز سنتر»،
تعملق في صفوف سبيرز أسطورته
فسجل
تيم دنكان البالغ  38سنة،
ّ
 28نقطة و 11متابعة في  44دقيقة،
م��م� ّه��دا ً لفريقه ب��خ��وض مباراتيه
المقبلتين على أرضه والتقدّم على
غريمه في المنطقة الغربية.
وحمل دنكان ،حامل اللقب  5مرات
والذي يشارك في األدوار اإلقصائية
للمرة  18على التوالي ،فريقه على
كتفيه ونجح بتسجيل كرات صعبة
في الوقت الحاسم.
ولدى الخاسر كان باليك غريفين

علما ً بأ ّنه بدأ مشواره في الدوري في
مدينة فانكوفر الكندية.
وتأ ّلق المو ّزع مكايك كونلي مع
 18نقطة إل��ى جانب كورتني لي
( )18واإلس��ب��ان��ي م���ارك غ��اس��ول
(.)15
وف��ي المنطقة ال��ش��رق��ي��ة ،تقدّم
أتالنتا هوكس على ضيفه بروكلين
نتس  0-2بعدما هزمه .91-96
وجاء الفوز بعد ساعات من إعالن
بيع النادي إلى مجموعة يملكها رجل
األعمال الثريّ توني ريسلر مقابل
مبلغ ت��ردّد أ ّن��ه يقارب  850مليون
دوالر أميركي ،لكنّ الصفقة تحتاج
إلى موافقة مجلس رابطة الدوري.
وع��ل��ى رغ���م ف���وز أت�لان��ت��ا إال أنّ
هورفورد لم يكن راضيا ً عن حسم
المباراة في الدقيقة األخيرة« :نلعب
في النار في الوقت الراهن».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6

أفقياً:

عمودياً:

1 .1فاتح إسباني إكتشف المحيط الهادي 1513
2 .2مدينة أميركية ،دولة أوروبية
3 .3ال يباح به ،يح ّذر ،مدينة تركية في األناضول
4 .4ع ّزته ،طلب فعل األمر ،للنفي
5 .5عملي المبدع ،خالف أشقر ،غصن مستقيم
6 .6سقطت في اإلمتحان ،من أنواع المعادن
7 .7أحالم ،عملة عربية ،أحد الوالدين
8 .8مملكة قديمة في السودان جنوب غرب بحيرة تشاد،
خاصتي
9 .9خالف تذكر ،سافك الدم ،أداة إحدى الحواس
1010قصر ،بلدة لبنانية
1111جزيرة في شرق كندا باألطلسي
1212ضمير منفصل ،طليا باأللوان ،كاتب

1 .1عاصمة بولونيا ،نهتم باألمر
2 .2دولة إسالمية ،عاصمة ليسوتو
3 .3عمر ،دولة أفريقية
4 .4أحرقت الشيء بالحديد ،سرق ،حيوان مفترس
5 .5نخاف من ،وضعاه مقابل المال
6 .6مدخل ،أخفينا األمر ،وعاء كبير
7 .7وحي ،خالف يستقبلوا
8 .8أداة جزم ،فرحا ،من الحرمات
9 .9بلدة لبنانية ،غ ّنج ،أحرف متشابهة
1010در ،حرف جر ،يهنئا بالعيد
1111دولة أوروبية ،عملة آسيوية
ّ 1212
أذل ،جزيرة بريطانية ،عائلة

Last Knights
فيلم تشويق بطولة كليف أون
م��ن اخ��راج ك��ازواك��ي كيريا .مدة
ال �ع��رض  115دق �ي �ق��ة،ABC( .
اب��راج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

Barely Lethal
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة صوفيا
تورنر من اخ��راج كالي نيومان.
مدة العرض  96دقيقة،ABC( .
الس س � ��ال� � �ي� � �ن � ��اس ،ف� ��وك� ��س،
غاالكسي).

The Longest Ride
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب� �ط ��ول ��ة ب��ري��ت
روب��رت �س��ون م��ن اخ� ��راج ج��ورج
تيلمان ج ر .م��دة ال �ع��رض 139
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،943172568 ،152846973
،469713285 ،786539421
،275468139 ،318295746
،631927854 ،897354612
524681397

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الفردوسي ،يسر  ) 2كنتكي،
انتساب  ) 3اد ،بنسلفانيا ) 4
بنان ،يتقن ،نت  ) 5رأي��ت ،ابات
 ) 6الم ،ملح ،همست  ) 7كسينا،

مرمر  ) 8وب ،عمران ،نأن  ) 9انا،
يندمان  ) 10انديانا ،نهاب )11
ل��ي ،دل��و ،ي��ا ،ن ن  ) 12باسهم،
الفريد.
عموديا:
 ) 1اكابولكو ،ال��ب  ) 2لندن،

اسبانيا  ) 3ف��ت ،ارم���ي ،ن��د ) 4
ركبنا ،نعايده  ) 5دين ،يمام ،الم
 )6سيتل ،رينو  ) 7سألت ،حمانا
 )8ينفقا ،رند ،يل  ) 9تانبهم ،مناف
 ) 10يسن ،امرناه  ) 11ماينتس،
اناني  ) 12نبات ،تين ،بند.

 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

4

9
4

6

1

The Snow Queen 2
ف �ي �ل��م ت��ص��وي��ري ب �ط��ول��ة ان��ا
ش��وررك �ي��ان م��ن اخ���راج الكسي
تسيتلين .مدة العرض  78دقيقة.
(سينما سيتي ،ف��وك��س،ABC ،
غاالكسي ،سينمال).
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سلم إلى دمشق
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب�ط��ول��ة ع��زت ابو
جبل من اخراج محمد ملس .مدة
العرض  95دقيقة( .أمبير).

Fast and Furious 7
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة دواي ��ن
جونسون وبول ووكر من اخراج
جايمس وان .م��دة العرض 140
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،ابراج،
ديونز ،سينمال ،فوكس).

