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إعالنات

رياضة

بريميرليغ

حول العالم

إيرلنغ هاالند يرفض «الشياطين»

أولد ترافورد لم يعد «مسرح األحالم»
ي ـسـ ّـجــل األه ـ ــداف وال ك ـيــف ي ـم ـ ّـر عن
الالعبني .سانشيز ّ
تغير كثيرًا ،وفقد
ّ
حسه التهديفي.
أمثلة كثيرة عن العبني فقدوا قيمتهم
الـفـنـيــة ،فـمــا ال ـس ـبــب؟ م ــا س ــر الفشل
الـ ــذي رافـ ــق الــاع ـبــن ف ــي مانشستر
يونايتد؟

حسن رمضان
منذ رحيل املدرب الكبير األسكتلندي
ّ
«ال ـس ـي ــر» أل ـك ــس ف ـي ــرغ ـس ــون ،حــلــت
«لعنة» فوق ملعب «األولد ترافورد»
فــي مــديـنــة مانشستر .لعنة ال تــزال
مستمرة حتى هــذا اليوم 4 .مدربني
من بينهم اسمان من العيار الثقيل،
تـ ـن ــاوب ــوا ع ـل ــى تـ ــدريـ ــب مــانـشـسـتــر
يونايتد .األسكتلندي دافيد مويس،
الهولندي لويس فان خال ،البرتغالي
ج ــوزي ــه م ــوري ـن ـي ــو وأخ ـ ـي ـ ـرًا امل ـ ــدرب
النرويجي أولــي غونر سولشاير4 .
مــدربــن يـتـشــاركــون الـكـلـمــة عينها:
«العجز» .لم يستطع ّ
أي من املدربني
الــذيــن تــم ذكــرهــم إخ ــراج مانشستر
يــونــاي ـتــد م ــن أزم ـت ــه امل ـس ـت ـمــرة منذ
غياب فيرغسون عن النادي.
ما يمكن تأكيده أيضًا ،أن هذه األزمة
لم تشمل املدربني فقط ،بل الالعبني
الذين كانوا من بني األفضل في العالم
ّ
في مراكزهم ،والذين شكل انتقالهم
إلــى نــادي «الشياطني الحمر» نقطة
مـفـصـلـيــة ف ــي م ـس ـيــرت ـهــم ال ـك ــروي ــة.
بــدايــة يمكن الحديث عــن نجم ريــال
مدريد السابق والعــب باريس سان
جيرمان الحالي األرجنتيني أنخيل
دي ماريا .األخير ،كان من بني أفضل
الع ـب ــي ال ـع ــال ــم ع ـنــدمــا كـ ــان ال ي ــزال
العـ ـب ــا فـ ــي صـ ـف ــوف ال ـ ـنـ ــادي امل ـل ـكــي
ريــال مــدريــد ،وموسمه األخـيــر رفقة
امل ــدرب كــارلــو أنشيلوتي ،وتحديدًا
ـرة ل ـ ــدوري
م ــوس ــم ال ـن ـج ـم ــة الـ ـع ــاش ـ ّ
أبطال أوروبا ،حيث إنه يمثل أفضل
مواسمه الفردية على اإلط ــاق .كان
أفضل العب في املباراة النهائية أمام
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ّ ف ــي ع ــام  .2014كل
هذه الصفات تبخرت مع انتقاله إلى
مانشستر يونايتد ،النادي الــذي لم
يجد أنخيل دي ماريا نفسه فيه .كان
تائهًا في شمال بريطانيا ،لم يعتد
على هــذا الـنــوع مــن األنــديــة ،انـعــدام
االس ـت ـقــرار وضـعــف التشكيلة وقفا
ّ
ف ــي وج ــه ت ــأل ــق الـنـجــم األرجـنـتـيـنــي
بني أسوار ملعب «أولد ترافورد» .في
املوسم عينه ،وتحديدًا خالل موسم
 ،2014/2015انـتـقــل إل ــى اليونايتد
أحد أبرز املهاجمني في العالم وقتها،
الكولومبي رادام ـيــل فــالـكــاو ،ولكنه
القــى املصير عينه الــذي واجـهــه دي
مــاريــا .فشل فــي األداء وفـقــدان الثقة
في النفس ،ليصبح كل من دي ماريا
وفالكاو العبني مختلفني تمامًا ّ
عما
كانا عليه في السابق.
لـ ــم ت ـق ـت ـصــر الـ ـق ـ ّـص ــة ع ـل ــى ال ـث ـنــائــي
ال ــات ـي ـن ــي ،إذ أن الع ـب ــا كــالـفــرنـســي
بول بوغبا نجم يوفنتوس اإليطالي
السابق ،قد القى النتيجة عينها هو
اآلخ ــر ج ـ ّـراء االنـتـقــال إلــى مانشستر
يونايتد .بوغبا ،كــان مــن بــن أفضل
العـبــي خــط الــوســط فــي الـعــالــم إن لم
يكن أفضلهم عندما كــان فــي مدينة
تورينو اإليطالية .ومنذ انتقاله إلى
مانشستر يونايتد بصفقة قياسية
وصلت إلــى  100مليون ي ــوروّ ،
تغير
بوغبا كثيرًا ،بــل إنــه لــم يعد الالعب
ع ـي ـنــه ال ـ ــذي كـ ــان ال ـج ـم ـيــع يستمتع
بـمـشــاهــدتــه فــي يــوفـنـتــوس .لــم تنته
القصة بعد .أحد أفضل العبي الدوري
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،وأح ـ ــد أف ـض ــل الــاع ـبــن
ال ــذي ــن ت ـعــاقــدت مـعـهــم إدارة ال ـنــادي
الـكــاتــالــونــي بــرشـلــونــة فــي الـسـنــوات
ال ـ ـع ـ ـشـ ــر امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،العـ ـ ـ ــب آرسـ ـ ـن ـ ــال
وب ــرش ـل ــون ــة الـ ـس ــاب ــق ،الـتـشـيـلـيــانــي
أل ـك ـس ـي ــس س ــانـ ـشـ ـي ــز ،الـ ـ ـ ــذي ان ـت ـقــل
املوسم املاضي إلى نادي «الشياطني
الحمر» ،لكنه لم يعد ألكسيس الذي
تعرفه جماهير آرسـنــال وبرشلونة،
ب ــل ت ـح ـ ّـول إل ــى شـبــح ال ي ـعــرف كيف

يـ ـت ــم تـ ــدم ـ ـيـ ــره ـ ـمـ ــا» .تـ ـص ــري ــح أث ـ ــار
الكثير من الجدل ،وذلــك على خلفية
أخـ ـب ــار ان ـت ـق ــال امل ـه ــاج ــم ال ـنــروي ـجــي
ال ـشــاب إيــرلـيـنــغ هــاالنــد إل ــى الـنــادي
اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي .هـ ـ ــاالنـ ـ ــد ك ـ ـغ ـ ـيـ ــره مــن
الالعبني ،مينو راي ــوال وكيل أعماله
الـ ـخ ــاص ،وان ـت ـقــالــه إل ــى دورت ـمــونــد
خـيــر دل ـيــل عـلــى تـصــريـحــات راي ــوال
املتعلقة بالـ«مان يونايتد» .وتعليقًا
ع ـ ّـم ــا ي ـمــر ب ــه ال ـن ـجــم ال ـفــرن ـســي بــول
بوغبا أضاف رايوال «بوغبا يحتاج
إلى فريق يعرف قيمته تمامًا كما كان
في يوفنتوس» .قبل أيام قليلة أيضًا،
ذك ـ ــرت ت ـق ــاري ــر ص ـحــاف ـيــة إنـكـلـيــزيــة
أن مـ ـ ـ ــدرب الـ ـي ــون ــايـ ـت ــد ال ـن ــروي ـج ــي
سـ ــول ـ ـشـ ــايـ ــر قـ ـ ــد اتـ ـ ـص ـ ــل ش ـخ ـص ـيــا
ب ـه ــاالن ــد إلق ـن ــاع ــه ب ــاالن ـض ـم ــام إل ــى
فــريـقــه ،مستفيدًا مــن كــونــه مــواطـنــه
وابن جلدته ،حيث ُيعتبر سولشاير
مــن بــن أب ــرز الــاعـبــن النرويجيني
الذين كانت لهم بصمتهم في الكرة
ّ
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،إال أن ال ـن ـت ـي ـجــة كــانــت

خسر العديد من الالعبين
ّ
تميزهم الفني منذ انتقالهم
الى مانشستر يونايتد
هـ ـ ــذا الـ ـ ـس ـ ــؤال ط ــرح ــه وكـ ـي ــل أع ـم ــال
الالعبني اإليطالي ـ الهولندي الشهير
مينو رايوال قبل ّأيام وأجاب عنه.
راي ـ ـ ـ ـ ــوال وصـ ـ ـ ــف ن ـ ـ ـ ــادي م ــان ـش ـس ـت ــر
يونايتد بــ«مـقـبــرة الــاعـبــن» ،حيث
ق ـ ـ ــال« :إذا ذه ـ ــب كـ ــل مـ ــن مـ ــارادونـ ــا
وبـيـلـيــه إل ــى ه ــذا الـيــونــايـتــد فسوف

انـ ـتـ ـق ــال ال ـن ـج ــم ال ـ ـشـ ــاب ( 19ع ــام ــا)
صاحب الـ 28هدفًا في  22مباراة هذا
املــوســم مــع فــريـقــه الـســابــق ري ــد بــول
ســالــزبــورغ إل ــى دورت ـمــونــد .الــاعــب
الـ ـش ــاب ل ــم ي ـس ـت ـمــع إلـ ــى ســول ـشــايــر
واختار هو طريقه.
ه ــي قـ ّـصــة حـقـيـقـيــة ،وم ــا أقـ ــدم عليه
ه ــاالن ــد رغ ــم امل ـبــالــغ الـضـخـمــة الـتــي
ُع ـ ــرض ـ ــت عـ ـلـ ـي ــه م ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـن ـ ــادي
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،ه ــو دلـ ـي ــل واضـ ـ ــح عـلــى
أن الــاع ـبــن ي ـخــافــون االن ـت ـق ــال إلــى
ال ـ ـيـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد ،وذل ـ ـ ـ ــك بـ ـسـ ـب ــب تـ ـك ــرار
«س ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــو» الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارب ال ـف ــاش ـل ــة
لـ ــاع ـ ـبـ ــن سـ ــاب ـ ـقـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
املاضية ،إضافة إلى كون فريق أملاني
كـبــوروسـيــا دورت ـمــونــد مــن بــن أهــم
ً
الـفــرق «صـقــا للمواهب» فــي أوروبــا
حــال ـيّــا .ه ــاالن ــد ف ـعــل الـ ـص ــواب ،ومــن
املـتــوقــع أن يصبح نجمًا جــدي ـدًا في
ـاء «ال ـبــونــدس ـل ـي ـغــا» ،بـيـنـمــا من
س ـم ـ ّ
امل ـت ــوق ــع أي ـض ــا أن يـسـتـمــر مسلسل
االنهيار في مانشستر يونايتد.
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رفض هاالند العرض المالي
الكبير من اليونايتد (أ ف ب)

ّ
تلقى نادي توتنهام اإلنكليزي ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
ضربة قوية بعد تأكد إصابة املهاجم الدولي اإلنكليزي هاري كاين
ملدة طويلة .وكان كاين قد غادر ملعب املباراة التي خسرها فريقه أمام
ساوثهامبتون بنتيجة ( )1-0متأثرًا بإصابة في ركبة القدم اليسرى.
وأظهرت الفحوصات أن كاين يحتاج إلى العالج ملدة تتراوح من  4إلى
 6أسابيع حسبما ذكرته الصحافة اإلنكليزية .وبذلك يتأكد غياب
َ
ّ
هداف توتنهام عن مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي املقبلتني،
باإلضافة إلى مباريات كل من واتفورد وميدلزبره ونوريتش سيتي
وأستون فيال ،ومن املرجح أن يكون خارج الحسابات في مباراة
ذهاب دور الـ 16من دوري أبطال أوروبا أمام اليبزيغ األملانيُ .ويعتبر
هاري كاين ّ
الهداف الحالي لتوتنهام ،حيث ّ
سجل  11هدفًا في الدوري
اإلنكليزي و 6أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا املوسم .ويحاول
توتنهام الوصول إلى املركز الرابع في الـ«بريمرليغ» ،لكنه ال يزال
بعيدًا بفارق  6نقاط عن تشيلسي.
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كأس السوبر بين النصر والتعاون
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أفقيا
ّ
 -1فنان لبناني راحل من ّ
رواد النحت درس الفن في روما –  -2من أفالم األخوين
رحباني السينمائية – برد –  -3جواب – نراه على شواطىء البحار – جانب النهر
أو ساحل البحر –  -4فلوس ودراهم – رجع وعطف – ّ -5مشروب ساخن من املنبهات
– عاصمة آسيوية –  -6بئر عميقة – من مشاهير املغنني في العصر ّ
العباسي –
جنس حشرات تمتص دم اإلنـســان –  -7وضــع تاريخًا للحدث – شــاب طـ ّـر شاربه
ولم تنبت لحيته –  -8العب كرة قدم إسباني شهير في فريق ريال مدريد – حمام
ّ
ّ
ومنسقة – بحر –  -10أغنية معروفة للفنان اللبناني
بري –  -9أجعل الغرفة نظيفة
خالد الهبر
عموديًا

 -1ممثلة مصرية مشهورة – رحــى اليد ُيطحن بها القمح املسلوق مصنوعة من
حجر –  -2جمع من الشخصيات يقصدون بلد ما – أكبر أحياء القاهرة سكانًا – -3
ما يكتمه اإلنسان في نفسه – إسم موصول – ما تغطي به املــرأة رأسها –  -4إسم
شهر شباط في بعض البلدان العربية – تقوى وإيمان –  -5من ماتت زوجته – من
األطباق اإليطالية –  -6أحرف متشابهة – ضد بخل – لإلستدراك –  -7قشر وكشط –
جزيرة إيطالية سياحية شواطئها خلجان وكهوف – ّ -8
سك وطبع العملة – قبيح
–  -9ضد يجلس – ّ
تهيأ للحملة في الحرب – طلب القائد من الجنود تنفيذ األوامر
–  -10لعبة رياضية عاملية شهيرة

أفقيا

3
7

حل الشبكة 3345

شروط اللعبة

الحا ّجة زينب الشيخ عباس رشي
(أ ّم أمني)

كل من واسانا برحيل األ ّم
بالشكر واالمتنان إىل ّ
والج ّدة سواء باالتصال أم بالحضور الشخيص،
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ّ
املشعة» (اليوم
يشهد ملعب مدينة امللك عبدالله الرياضية «الجوهرة
الساعة  )19:15النسخة السادسة من مباراة الكأس السوبر السعودية
في كرة القدم ،بني النصر بطل الدوري والتعاون بطل كأس امللك،
الباحثني عن لقب أول .وسيكون ملعب مدينة جدة ،وهو من األبرز
في اململكة ،على موعد مع السوبر املحلية قبل أيام من استضافته
منافسات الكأس السوبر اإلسبانية للمرة األولى ،وذلك بني الثامن
من كانون الثاني/يناير و 12منه .ويعتبر لقاء اليوم الثاني بني النصر
والتعاون في أقل من شهر ،بعدما انتهى لقاؤهما في املرحلة الحادية
عشرة من الدوري في  13كانون األول/ديسمبر املاضي ،بفوز لصالح
النصر بنتيجة (.)1-2
ويقدم النصر هذا املوسم مستويات جيدة في الدوري ،إذ يحتل
الصدارة برصيد  29نقطة ،وبلغ الدور ربع النهائي ملسابقة كأس
ولي العهد ،ويأمل في استثمار االستقرار الفني الذي يشهده للتتويج
بلقب كأس السوبر بعد محاولتني سابقتني لم ُيكتب لهما النجاح.
وسيتمكن املدرب البرتغالي للنصر روي فيتوريا من إشراك املدافع
عبدالله مادو في مواجهة اليوم بعد غياب بسبب اإلصابة ،ومثله
املهاجم عبد الفتاح آدم ،بينما سيفتقد للمدافع عمر هوساوي بسبب
ّ
تمزق عضلي.
ّ
ّ
ويعول النصر على هدافه املغربي عبد الرزاق حمد الله املتوج األسبوع
املاضي بجائزة «غلوب سوكر» ألفضل العب عربي ،إلى جانب
أسماء أخرى مثل مواطنه نور الدين أمرابط وسلطان الغنام وعبدالله
الخيبري والبرازيلي جوليانو ومواطنه بيتروس والنيجيري أحمد
موسى.

ب ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــرضـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم،
ن ـن ـعــى إل ـي ـكــم امل ــرح ــوم ب ـ ــإذن الـلــه
تعالى الغالي
محمد بسام املصري
أشقاء الفقيد :محمد وائل ومحمد
غزوان املصري
ش ـق ـي ـق ــات الـ ـفـ ـقـ ـي ــد :ل ـي ـن ــا وريـ ـم ــا
املصري
أصهار الفقيد :بدر أكرم طرابيشي
وأسامة نبيل الكزبري
نسيب الفقيد :محمد محفوظ
أبـنــاء أشقائه :يــزن وسيرين وليا
املصري
أبناء شقيقاته :غيث وعمر وغزل
طــرابـيـشــي وزي ــد وكــري ــم وس ـيــدرا
الكزبري
وع ـمــوم آل امل ـصــري والطرابيشي
والـ ـك ــزب ــري والـ ـبـ ـخ ــاري والـقـطـمــة
ومحفوظ
تـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــازي ف ـ ـ ــي DUNES
 CENTERفـ ــي فـ ـن ــدق رادي ـ ـسـ ــون
بـلــو فـ ــردان ال ـطــابــق األول ،يــومــي
ال ـث ــاث ــاء واألربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي 7
و 8كــانــون الثاني  2020وذلــك من
ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة م ــن ب ـعــد الـظـهــر
ً
مساء.
لغاية الساعة السابعة
ال ـ ــراض ـ ــون ب ـق ـض ــاء الـ ـل ــه وق ـ ـ ــدره:
آل املصري وأنسباؤهم

بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى ،ننعى إليكم
بمزيد من األسى الغالية املرحومة
الدكتورة سامية عبد الله حمدان
زوجة املرحوم املهندس غالب علي
أحمد
ولدها املهندس سامر علي أحمد
بناتها :املهندسة زينا والدكتورة
دان ـيــا عـلــي أحـمــد زوج ــة الــدكـتــور
موسى منصور
أحفادها :غالب ،حارث وداليا علي
أحمد ،جاد وشادي الحلبي ،عامر
وسارة منصور
ّ
يصلى على جثمانها الطاهر عند
الساعة الواحدة ،ظهر يوم الجمعة
املــوافــق  ٣كانون الثاني  ٢٠٢٠في
جبانة الشهيدين ـ ـ الغبيري حيث
توارى في الثرى.
تقبل الـتـعــازي قـبــل الــدفــن وبـعــده
ون ـ ـ ـهـ ـ ــار ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ف ـ ـيـ ــه ٤
كــانــون الثاني فــي منزلها الكائن
ف ــي مـنـطـقــة ال ـظ ــري ــف ،ب ـنــايــة تلة
ال ـ ـ ـظـ ـ ــريـ ـ ــف ،الـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــق ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس،
ونـهـ َ
ـاري األحــد واالثـنــن فــي  ٥و٦
كانون الثاني في نادي متخرجي
ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ف ــي ب ـيــروت
ّ
الوردية الحمرا
الكائن في منطقة
من ّ
الساعة العاشرة صباحًا حتى
ً
ّ
مساء.
السابعة
لفقيدتنا الغالية الرحمة واملغفرة
ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل حمدان ،آل علي أحمد،
آل ال ـح ـل ـبــي ،آل م ـن ـصــور ،وع ـمــوم
َ
أهالي بلدتي حاروف والنبطية.

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الــى املـطـلــوب إبــاغــه مــوفــق حسن
مرعي مجهول محل االقامة
ً
عمال بأحكام املادة /409/أ.م.م .تخطركم
هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة بـ ــأن لــدي ـهــا ف ــي املـعــامـلــة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم  2018/1444إن ـ ـ ــذارًا
اجرائيًا موجهًا اليكم من طالب التنفيذ
بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.
ناتجًا عن طلب تنفيذ سندات دين وعقد
ق ــرض بقيمة  /6245/د.أ .ع ــدا الـفــوائــد
والرسوم واملصاريف.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار واالوراق املرفقه به علمًا
بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ــان
وعـلــى تعليق نسخة عـنــه وع ــن االن ــذار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االنــذار البالغة عشرة أيام
ً
الى متابعة التنفيذ بحقكم أصوال حتى
الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
نسرين الحصروني
إعالن
ص ـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة ص ـغ ـبــن امل ــدن ـي ــة -
أحوال شخصية (الرئيس التقي)
ت ـق ــدم امل ـس ـتــدعــي ح ـســن مـحـمــد عـبــاس
م ــن بـ ـل ــدة زاليـ ـ ــا ب ـت ــاري ــخ 2019/11/6
باستدعاء وع ــرض انــه واخــوتــه بصدد
تـسـجـيــل مـجـمــوعــة م ــن ال ـع ـق ــارات على
اسمائهم من مورثتهم املرحومة سكنة
محمد حـســن وتـبــن مــن خ ــال القيود
العقارية ان تلك العقارات مسجلة باسم
سكنة محمد عباس في حني ان اسمها
فـ ــي سـ ـج ــات الـ ـنـ ـف ــوس س ـك ـن ــة مـحـمــد
حسني وطلب الحكم باعتبار ان سكنة
محمد حسني هي نفسها سكنة محمد
ع ـبــاس وال ــدت ـه ــا لـطـيـفــة ح ـســن مــوالـيــد
 1930متوفاة بتاريخ .1994/11/19
ف ـمــن ل ــه اعـ ـت ــراض ع ـلــى ذلـ ــك ان يـتـقــدم
باعتراضه ضمن مهلة  20يوم من تاريخ
النشر لهذا االعالن وتعليق نسخة عنه
على لــوحــة االعــانــات فــي املحكمة واال
يعتبر كل تدبير بعد انتهاء هذه املهلة
نافذًا حتى القرار النهائي.
رئيس القلم
أحمد مصطفى

إلعالناتكم الرسمية والمبوبة والوفيات

مشاهير 3346
1

ّ -1
شمام – ْكرم –  -2املوصل – جمل –  -3ناسا – اوسلو – ّ -4
زم – دو – رماد –  -5يحس – عود – حد
–  -6رقد – آدمي –  -7يسقم – فلس –  -8زفت – جوخ – هو –  -9يل – الجاموس –  -10هيال سيالسي

عموديًا

6

8

4

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

حلول الشبكة السابقة

 -1شانزيليزيه –  -2مالمح – سفلي –  -3أمس – سرقت –  -4مواد – قم – ا ا –  -5وعد – جلس –
مجسم – ّ
 -6كال – فوجي –  -7ورد الخال – ّ -8
دس – ما –  -9مالحم – هوس –  -10كلود ديبوسي

8

5

تتق ّدم عائلة املرحومة

يوم غد األحد  2020/1/5يف بلدة «خربة سلم».

5

3

◄ذكرى أسبوع ►

إعالن قضائي
ل ـ ـ ــدى املـ ـحـ ـكـ ـم ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ج ـبــل
لـبـنــان ،امل ــن ،الـغــرفــة الـتــاسـعــة الـنــاظــرة
بــالــدعــاوى الـعـقــاريــة بــرئــاســة الـقــاضــي
س ـي ـل ـفــر أبـ ـ ــو ش ـ ـقـ ــرا ،تـ ـق ــدم امل ـس ـتــدعــي
بـطــرس دل ــة بــواسـطــة وكيلته املحامية
كوليت قسيس باستدعاء سجل بالرقم
 2019/1971يـطـلــب ف ـيــه ش ـطــب اش ــارة
اس ـت ـح ـضــار م ـقــدم ملـحـكـمــة ال ـب ــداي ــة في
بـعـبــدا رق ــم  81/1718م ــن املــدع ـيــة روز
غالب الترك ضد انيسة يوسف الحالق
وريـ ـنـ ـي ــه ج ــرج ــس ج ـ ـبـ ــران ي ــوم ــي 294
ت ــاري ــخ  1981/4/22ع ــن ال ـع ـقــار 1196
ســن الـفـيــل الـعـقــاريــة سـنـدًا لـلـمــادة 512
أ.م.م .مهلة املالحظات واالعتراض خالل
عشرين يومًا تبدأ من تاريخ النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان

ونظرا ً لألوضاع املحيطة نعلن إلغاء الحفل التأبيني

10

2

◄ وفيات ►

◄ إعالنات رسمية ►

سائلني الله تعاىل أن مي ّن عليكم بطول العمر.

3346 sudoku
7

أعلن نادي شيفيلد يونايتد اإلنكليزي أن الالعب جاك رودويل قد
ّ
وقع على عقد قصير األجل مع النادي ،وسيكون متاحًا ملباراة يوم
غد األحد ضمن بطولة كأس االتحاد اإلنكليزي أمام نادي فيلد.
ُيذكر أن العب خط وسط منتخب إنكلترا السابق البالغ من العمر
 28عامًا يتدرب مع النادي منذ مغادرته لنادي بالكبيرن روفيرز
في الصيف املاضي .من جهته قال مدرب شيفيلد يونايتد كريس
وايلدر« ،نأمل أن يبدأ مسيرته من جديد ،لديه بالتأكيد الرغبة في
املشاركة» .وأضاف «لقد جلست معه لفترة طويلة وتحدثت عن
مسيرته ،وضرورة املضي قدمًا ،وهو يتماشى مع أهداف النادي،
يلعب في عدد من املراكز ،وآمل أن نتمكن من دفعه إلى األمام».

ضربة قوية لتوتنهام

استراحة
كلمات متقاطعة 3 3 4 6

رودويل العبًا لشيفيلد
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العاملية.
شــاعــر عــراقــي مـعــاصــر وعـضــو جمعية املــؤلـفــن ونــاشــري املــوسـيـقــى
ّ
حصل على جائزة منظمة اليونسيف ألفضل أغنية إنسانية عن قصيدة غناها
الفنان كاظم الساهر

إعداد
نعوم
مسعود

 = 4+3+8+1ضد بخيل ■  = 10+2+7+6+5الوريد وشريان الدم ■  = 11+9للتفسير
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