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رياضة

بريميرليغ

رياضة
ّ
برفقة تشيلسي ،عندما يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد نهار غد األحد (الساعة  18:30بتوقيت
يبدأ فرانك المبارد مشواره التدريبي ٌ
بيروت) على ملعب أولد ترافورد .مباراة صعبة في الجولة األولى من الـ«بريميرليغ» ،يأمل منها الطرفان تحقيق نتيجة إيجابية ،لبدء
الموسم بأفضل صورة ممكنة

مباريات األسبوع

الدوري اإلنكليزي
السبت  10آب

مانشستر يونايتد  Xتشيلسي

مواجهة خاصة بين المبارد وسولشاير
ّ
شكل رحيل مهاجم
الفريق األول روميلو
لوكاكو إلى إنتر ميالنو
الحدث األكبر للنادي هذا
الموسم

سيعتمد
المبارد
على العبي
األكاديمية
(أ ف ب)

حسين فحص
رغ ــم تحقيقه لـقــب الـ ــدوري األوروب ــي
فــي موسمه األول مــع تشيلسي ،عاد
امل ـ ــدرب اإلي ـطــالــي مــاوري ـس ـيــو س ــاري
إلى موطنه من بوابة يوفنتوس ،تاركًا
مـنـصـبــه ألسـ ـط ــورة ال ـفــريــق الـلـنــدنــي
فــرانــك الم ـب ــارد .صـيــف صـعــب عاشه
ت ـش ـي ـل ـســي .م ـش ــاك ــل ع ــدي ــدة عـصـفــت
بــال ـنــادي الـلـنــدنــي ،واجـهـتـهــا اإلدارة
ـات أب ـقــت ال ـفــريــق نـظــريــا في
ب ـس ـيــاسـ ٍ
دائ ـ ــرة امل ـنــاف ـســة ،أق ـلــه لـبـلــوغ املـقــاعــد
امل ــؤه ـل ــة ل ـ ـ ــدوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا فــي

املوسم املقبل .بــدأت املشاكل بحرمان
الـ ـ ـن ـ ــادي مـ ــن ال ـت ـع ــاق ــد مـ ــع ال ــاع ـب ــن
لفترتني مــن س ــوق االن ـت ـقــاالت ،وذلــك
ب ـع ــد م ـخ ــال ـف ــة قـ ــواعـ ــد ال ـل ـع ــب امل ــال ــي
النظيف ،والتوقيع مع العبني شباب.
تبع ذلــك خ ــروج الـعــديــد مــن الالعبني
املــؤثــريــن ،أبــرزهــم الجناح البلجيكي
إيدين هازار واملدافع البرازيلي ديفيد
ّ
لــويــز .فــي ظــل األوض ــاع املـتــرديــة ،رأت
النادي الحل األمثل
اإلدارة في أساطير ّ
ملجابهة املشاكل ،فوقعت مــع حــارس
ّ
الـفــريــق الـســابــق بيتر تشيك ليتسلم
منصب املــديــر الــريــاضــي لـلـنــادي ،ثــمّ

ألحقته بهداف الفريق التاريخي فرانك
المـ ـب ــارد ،ب ـعــد أن ت ــم تـعـيـيـنــه مــدربــا
للفريق .يــدرك المـبــارد خبايا النادي
تشيلسي
جـ ـيـ ـدًا .ه ــو ي ـع ــرف ت ــاري ــخ
ً
الـحــافــل بــإقــالــة امل ــدرب ــن ،إض ــاف ــة إلــى
الـ ـخ ــاف ــات امل ـس ـت ـم ــرة حـ ــول سـيــاســة
ّ
الصفقات ،غير أن السنوات الطويلة
ال ـت ــي ق ـضــاهــا ف ــران ــك ف ــي تـشـيـلـســي،
جعلته يلقي الضوء على ما لم يبصره
املدربون السابقون ،أكاديمية النادي.
ت ـعـ ّـد أكــاديـمـيــة تشيلسي واحـ ــدة من
أب ـ ــرز أك ــادي ـم ـي ــات ال ـع ــال ــم م ــن نــاحـيــة
الـتـج ـه ـيــز ال ـف ـنــي وال ــذه ـن ــي لــاعـبــن

الشباب .بسبب متطلبات اإلدارة وعدم
س ـم ــاح ال ــوق ــت ل ـل ـم ــدرب ــن ال ـســاب ـقــن
بتجربة الشباب ،اقتصرت مشاركات
خريجي األكاديمية على العبني فقط
في العقد األخير ،هما لوفتوس تشيك
وكالوم هودسون أودوي .ارتفع العدد
ّ
ه ــذا املــوســم إل ــى  ،5بعد أن صعد كل
من مايسن ماونت ،فيكايو توموري،
بطلب
ريس جايمس إلى الفريق األول
ٍ
م ــن المـ ـب ــارد ،الـ ــذي يـ ــدرك ج ـي ـدًا مــدى
موهبة هؤالء الشباب ،واإلضافة التي
ّ
يـمـكــن أن ي ـقــدمــوهــا لـلـفــريــق ف ــي ظــل
ّ
العقوبة املترتبة على النادي.
على الجانب اآلخــر ،يدخل مانشستر
ّ
يــونــاي ـتــد ال ـل ـقــاء ب ـحــلــةٍ ج ــدي ــدة ،بعد
توقيع مع العبني والتخلي عن آخرين.
االنـتـصــار األول لـ ــإدارة ك ــان الحفاظ
عـلــى مـتــوســط امل ـي ــدان الـفــرنـســي بــول
ب ــوغـ ـب ــا ،ب ـع ــد أن ارت ـ ـبـ ــط اسـ ـم ــه ه ــذا
الصيف بريال مدريد .رغم عدم إقفال
س ــوق االن ـت ـق ــاالت ف ــي إسـبــانـيــا حتى
اآلن ،إال أن بــوغـبــا ب ــاق داخ ــل أس ــوار
األول ــد ت ــراف ــورد ،فــي ظــل إغ ــاق ســوق
االن ـت ـق ــاالت ف ــي إن ـك ـل ـتــرا دون تــوقـيــع

مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد م ــع الع ــب بــديــل
للفرنسي .قــام اليونايتد هــذا املوسم
بـ ـص ــرف ق ــراب ــة ال ـ ـ ـ ــ 160م ـل ـي ــون ي ــورو
النـتــداب ثالثة العبني ،يشغل  2منهم
م ــراك ــز دف ــاع ـي ــة .م ــع ت ــراج ــع مـسـتــوى
امل ــداف ــع كــريــس سـمــولـيـ ّنــغ وإص ــاب ــات
إيريك بايلي املتكررة ،وقــع مانشستر
مع مدافع ليستر سيتي هاري ماغوير
م ـق ــاب ــل 87م ـل ـيــون يـ ـ ــورو ،وهـ ــو الــرقــم
األعـ ـل ــى ل ـص ـف ـقــة ان ـت ـق ــال م ــداف ــع عـبــر
التاريخ .قام مانشستر أيضًا باستقدام
الـظـهـيــر األي ـم ــن ف ــان ب ـي ـســاكــا ،قــادمــا
من كريستال بــاالس مقابل  55مليون
يورو ،فيما كان الجناح الويلزي الشاب
دانييل جايمس ،آخر صفقات النادي
ّ
في الصيف .على الجانب اآلخر ،تخلى
مانشستر عن القائد السابق أنطونيو
فالنسيا ،ومتوسط املـيــدان اإلسباني
أن ـ ــدر ه ـي ــري ــرا ب ــامل ـج ــان ،ب ـعــد ان ـت ـهــاء
ّ
عقديهما مع النادي ،فيما شكل رحيل
مهاجم الفريق األول روميلو لوكاكو
إلى إنتر ميالنو الحدث األكبر للنادي
هذا املوسم.
ُ
ت ـل ـعــب امل ـ ـبـ ــاراة ف ــي ظ ــل ال ـع ــدي ــد من
اإلص ــاب ــات لـلـفــريـقــن ،أب ــرزه ــا إيــريــك
بـ ــاي ـ ـلـ ــي وبـ ـ ـ ـ ــول بـ ــوغ ـ ـبـ ــا مـ ـ ــن ج ــان ــب
مانشستر يونايتد ،لوفتوس تشيك
وهودسون أودوي من طرف تشيلسي.
ّ
املرجح
في ظل األوض ــاع الراهنة ،من
أن ي ـل ـعــب ال ـف ــري ـق ــان ب ـح ــذر ل ـل ـخــروج
بــأف ـضــل نـتـيـجــة م ـم ـك ـنــة ،ف ــي مــوســم
يبدو فيه الطرفان بعيدين عن دائــرة
املــرش ـحــن لـنـيــل ال ـل ـقــب .ك ـمــا أن هــذه
املباراة ستكون اختبارًا حقيقيًا مبكرًا
ل ــامـ ـب ــارد وم ـ ـ ــدرب ال ـيــونــاي ـتــد أول ــي
غونار سولشاير ،خاصة أن املدربني
ال ـحــال ـيــن ،ه ـمــا الع ـب ــان ســاب ـقــان مع
نادييهما.

ّ
أسماء مميزة في «حديقة األمراء»
حسن رمضان

ارتبط اسم
نيمار بريال
مدريد (فرانك
فيف -
أ ف ب)

م ــوس ــم ج ــدي ــد م ــن الـ ـك ــرة الـفــرنـسـيــة
ينطلق ،والقاعدة الثابتة هي سيطرة
باريس سان جيرمان .نادي العاصمة
يـبــدو متفوقًا على جميع منافسيه،
فهو يمتلك األسـمــاء املميزة ،القادرة
على تحقيق جميع األل ـقــاب املحلية
كما في السنوات األخيرة.

خـ ـ ــال فـ ـت ــرة االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ال ـص ـي ـف ـيــة
الحالية ،تعاقدت إدارة نادي باريس
ً
مـ ـ ــع عـ ـ ـ ـ ـ ّـدة الع ـ ـ ـبـ ـ ــن ،م ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــدة ع ـلــى
خـ ـب ــرة امل ــدي ــر ال ــري ــاض ــي ل ـي ــون ــاردو
أراوجـ ــو .أسـمــاء ستكون مفيدة جدًا
ل ـل ـب ــاري ـس ـي ــن ،ن ـ ـظ ـ ـرًا إلـ ـ ــى ال ـض ـعــف
ال ــذي يـعــانــون مـنــه فــي خــط الــوســط.
اإلسباني أندير هيريراُ ،يعتبر أبرز
األس ـمــاء الـتــي ارت ــدت قميص الــ«بــي

أس جـ ـ ــي» هـ ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم ،وب ـص ـف ـقــة
مـجــانـيــة .الع ــب مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
اإلنكليزي السابقّ ،
قدم نفسه بصورة
ج ـي ــدة ف ــي ع ــال ــم الـ ـك ــرة اإلن ـك ـل ـيــزيــة،
وسـيـكــون خـيــر بــديــل لـلـشــاب أدري ــان
رابـ ـي ــو ،الـ ــذي ان ـت ـقــل إل ــى يــوفـنـتــوس
اإليطالي في صفقة ّ
مجانية.
ـف ال ـن ــادي الـبــاريـســي بالعب
لــم يـكـتـ ِ
اليونايتد السابق ،بل تعاقد مع ثالثة
العبني آخرين ،وهم املدافع الفرنسي
عبدو ديالو من بوروسيا دورتموند
األمل ــان ــي ( 32مـلـيــون ي ـ ــورو) ،والع ــب
خط الوسط السينغالي إدريسا غانا
غـيـيــه ،ال ــذي ك ــان ينشط فــي صفوف
إي ـفــرتــون ،إضــافــة إل ــى صــانــع ألـعــاب
نادي إشبيلية بابلو سارابيا .غييه،
لفت األنظار خالل الفترة التي قضاها
ب ــن أس ـ ـ ــوار الـ ــ«غ ــوديـ ـس ــون بـ ـ ــارك»،
إضــافــة إلــى تألقه خــال بطولة كأس
األمم األفريقية األخيرة .صفقة ّ
مهمة
ل ـل ـبــاري ـس ـيــن ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى ق ـ ـ ّـوة غييه
البدنية .أما سارابيا ،فقد قدم موسمًا
ّ
فسجل 23
جيدًا مع إشبيلية أخـيـرًا،
هدفًا وصنع  17أخرى .أرقام تدل على
أن سارابيا ،سيكون منافسًا لصانع
األل ـع ــاب األمل ــان ــي جــولـيــان دراكـسـلــر،
َ
ال ــذي لــم يـحــظ بالكثير مــن الــدقــائــق
املوسم املاضي.

وال يمكن الـغــوص فــي عــالــم األعـمــال
والـتـعــاقــدات الـخـ ّ
ـاصــة بـبــاريــس سان
ج ـي ــرم ــان ،دون ذك ــر الـقـضـيــة األب ــرز
ال ـي ــوم ،وه ــي ان ـت ـقــال أغ ـلــى الع ــب في
ال ـع ــال ــم الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ن ـي ـم ــار .األخـ ـي ــر،
وعلى ما يبدو ،أصبح موقفه واضحًا
ـرار
وص ــري ـح ــا ،ف ـهــو ال يــريــد االس ـت ـمـ ّ
مع باريس .تصريحات مسيئة بحق
ناديه الــذي اختار هو أن ينتقل إليه
م ــن ب ــرش ـل ــون ــة 222 .م ـل ـي ــون ي ـ ــورو،
قيمة صفقة نيمار من برشلونة إلى
ب ــاري ــس .اآلن ،ن ـي ـمــار غـ ّـيــر م ــن رأي ــه،
وبـ ـ ــات ي ــري ــد ال ُـ ـخـ ــروج م ــن «حــدي ـقــة
األم ــراء» .لــم يخض نيمار ّ
أي مباراة
تـحـضـيــريــة م ــع فــري ـقــه ،وه ــا ق ــد بــدأ
ّ
الـ ـ ــدوري امل ـح ــل ــي .م ـص ــادر صحافية
ّ
تفيد أن ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي قــدم
عـ ــرضـ ــا ب ـق ـي ـم ــة  120مـ ـلـ ـي ــون يـ ــورو
إضــافــة إل ــى العـبــه ال ـكــرواتــي (أفـضــل
العب في العالم حاليًا بحسب الفيفا)
لوكا مودريتش .ما يمكن استنتاجه
هــو أن ــه ال يمكن تــوقــع طــريــق نيمار
املقبل ،فمن يخرج من برشلونة رغمًا
عن إدارة النادي ،يمكنه طعن الفريق
عينه مرتني ،والــذهــاب لتمثيل ألــوان
الغريم التقليدي للنادي الكاتلوني،
أي ريــال مدريد .على الجهة املقابلة،
ال يـمـكــن ل ــوم نـيـمــار ل ــوح ــده ،ف ــإدارة

برنلي  xساوثهامبتون

17:00

ك.باالس  xإيفرتون

17:00

واتفورد  xبرايتون

17:00

توتنهام  xأستون فيال

19:30

ليستر سيتي  xوولفز

16:00

نيوكاسل  xآرسنال

16:00

مان يونايتد  xتشيلسي

18:30

السبت  10آب

تستمر أزمة العب نادي يوفنتوس اإليطالي الشاب ،األرجنتيني باولو ديباال .فبعد فشل انتقاله إلى الدوري اإلنكليزي املمتاز ،بسبب تعثر املفاوضات مع مانشستر
يونايتد وتوتنهام قبل وقت قليل من إغالق سوق االنتقاالت اإلنكليزي ،يرتبط اسم ديباال اآلن بناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ،وبايرن ميونيخ األملاني .وتحدثت
تقارير صحافية إنكليزية عن أن يوفنتوس يريد بيع ديباال في سوق االنتقاالت الصيفي الحالي ،ولكن املشكلة حتى اآلن تتمثل بسعر الالعب املرتفع .وقد أثار قرار
يوفنتوس غضب الجماهير التي تعتبر أن ديباال يشكل إضافة فنية كبيرة للنادي ،ويجب أن يلعب دورًا أكثر من الذي يقوم به حاليًا مع النادي.

استراحة
1

2

3

4

5

6

7

8

10

ديجون  xسانت-اتيان

21:00

مونمبيلييه  xرين

21:00

نيس  xأميان

21:00

ليل  xنانت

16:00

ستراسبورغ  xميتز

18:00

باريس  xنيم

22:00

8

9

7

5

غوندوغان باق حتى 2023

8

ّ
مدد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري
اإلنـكـلـيــزي لـكــرة الـقــدم عقد العــب وسطه
األملاني إيلكاي غوندوغان لثالث سنوات
حتى  ،2023بحسب ما ذكر الـ«سيتيزنز».
ولعب الدولي األملاني البالغ  28عامًا دورًا
ه ــام ــا ف ــي إحـ ـ ــراز فــري ـقــه ثــاث ـيــة محلية
تاريخية املوسم املاضي.
وق ـ ــال م ــدي ــر س ـي ـتــي اإلس ـب ــان ــي تشيكي
بيغيرستاين« :تـجــديــد عـقــد إيـلـكــاي نبأ
ممتاز بالنسبة لنادينا» .وتابع «أظهر ّمدى
أهميته للنادي ولعب دورًا كبيرًا في كل ما
حققناه حتى اآلن .نحن سـعــداء اللتزامه
الطويل األمد مع مانشستر سيتي».
وك ــان غــونــدوغــان أول العــب يتعاقد معه
امل ــدرب اإلس ـبــانــي املـمـيــز بـيــب غــوراديــوال
فور قدومه إلى سيتي ّعام .2016
وق ــال ال ــاع ــب ال ــذي كــلــف ال ـن ــادي األزرق
 20م ـل ـيــون جـنـيــه اسـتــرلـيـنــي ق ــادم ــا من
بــوروسـيــا دورت ـمــونــد« :استمتعت كثيرًا
فــي آخــر ثــاث سـنــوات أمضيتها هنا مع
سيتي ،والجميع في النادي ساعدني كي
أش ـعــر أن ــي ف ــي بـيـتــي م ـنــذ ال ـي ــوم األول».
وتــابــع «أعتقد أننا ّقدمنا كــرة جميلة في
املواسم القليلة املاضية وحققنا الكثير من
النجاحات».
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أفقيا

 -1أكـبــر سلسلة جـبــال فــي أوروبـ ــا تمتد مــن املـتــوســط حـتــى النمسا عـبــر فرنسا
وإيطاليا وسويسرا وسلوفانيا وجنوب غربي أملانيا –  -2والية أميركية – أغلظ
أوتار العود – ّ -3عاصمة موزامبيق –  -4عكسها والدتي – عاصمة عربية –  -5من
الفاكهة – للتمني –  -6إله مصري هياكله في األقصر والكرنك ّ– جدول كثير املاء
–  -7أنجز األمــر – بناء معقود بعضه الى بعض – شخص مكلف باإلشراف على
ّ
يمنية –  -9سهل ونهر إيطالي –
مصالح قاصر –  -8شركة نفط عاملية – جريدة
صفة رجل ليس من القوم –  -10صفة تطلق على جماعة أو طبقة امليسورين الذين
يملكون وسائل اإلنتاج وال يمارسون حرفة يدوية

عموديًا

ّ
وحد معلوم – ّ
شحاذ ومستعطي –
 -1عاصمة أفريقية –  -2قطعة أرض ذات جدار
 -3عاصمة أفريقية –  -4فريق موسيقي سويدي معتزل – ماء كدر – شاب ال خبرة
له أو جندي جديد –  -5أعلى عاصمة في العالم – مالح ماهر – ّ -6
أقدم املال من أجل
إنجاح مشروع تجاري – إسم شهر تموز في بعض البلدان العربية –  -7إتفاقية بني
الكرسي الرسولي والحكومة اإليطالية إستعاد فيها البابا حقوقه الزمنية داخل
دولة الفاتيكان – ريح ّ
ّ
بالحب – -9
مهبها جهة الشرق –  -8نعم باألجنبية – إقرار
ّ
الطماع الذي يسعى الى بلوغ غايته مهما كلفه األمر –  -10برنامج
قلب الثمرة –
سياسي كان يقدمه االعالمي اللبناني وليد عبود على شاشة التلفزة

شروط اللعبة

4

7

6

2

1

8

5

3

9

1

5

9

6

4

3

8

2

7

8

3

2

7

5

9

6

4

1

7

4

8

5

2

1

9

6

3

5

2

3

9

7

6

1

8

4

6

9

1

3

8

4

7

5

2

9

6

5

1

3

2

4

7

8

3

8

7

4

9

5

2

1

6

2

1

4

8

6

7

3

9

5

مشاهير 3231

حلول الشبكة السابقة

 -1كرم ملحم كرم –  -2وعل – تنب – شح – ّ -3
كدان – احالم –  -4ذوات – عدو –  -5ا ا – غل – ان –
 -6ليماسول – ّلد –  -7شرس – مانسار –  -8ربابة – زيكو –  -9قاري – كيا –  -10صح – الفتوش

حل الشبكة 3230

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.

1

 -1كوكب الشرق –  -2رعد – ايرباص –  -3مالذ – مسارح –  -4نوغا – بي – ّ -5
لت – السمة – -6
ّ
ّ
حبات – وا – كل –  -7منح – النزيف –  -8لعن – سيات –  -9رشاد – الك –  -10محمود درويش

عموديًا

برست  xتولوز

21:00

ميركاتو

6

أفقيا

أونجيه  xبوردو

21:00

3231 sudoku

كلمات متقاطعة 3 2 3 1
9

مرسيليا  xريمس

18:30

األحد  11آب

7

ب ــاري ــس سـ ــان ج ـي ــرم ــان ق ــد أحـكـمــت
األص ـف ــاد ج ـي ـدًا ح ــول قــدمــي الــاعــب،
إذ أن البرازيلي من الواضح جدًا أنه
يريد العودة إلى «الكامب نو» ،لتعود
حقبة ال ـ ــ« »MSNمــن جــديــد .بــاريــس،
ّ
«قضية
يعتبر بيع نيمار لبرشلونة
ك ـ ــرام ـ ــة» ،وهـ ـ ــذا م ــا أوضـ ـح ــه رئ ـيــس
الـ ـ ـن ـ ــادي الـ ـقـ ـط ــري ن ــاص ــر ال ـخ ـل ـي ـفــي
ف ــي كـثـيــر م ــن امل ـنــاس ـبــات« ،ل ــن نبيع
بــرش ـلــونــة» .وه ـن ــاك ت ـج ــارب ســابـقــة
تـثـبــت ه ــذه ال ـن ـظــريــة ،كـقـضـيــة العــب
خــط الــوســط مــاركــو فـيــراتــي ،وزميله
في الفريق أدريان رابيو ،اللذين كانا
مــن بــن األه ــداف الـتــي حــاولــت إدارة
«ال ـبــاوغــرانــا» الـتـعــاقــد معهما .لكن
دون جدوى.
مباراة الـ«بي أس جي» األولى ستكون
أمـ ـ ـ ــام نـ ـي ــم املـ ـ ـت ـ ــواض ـ ــع .س ـت ـس ـت ـق ـبــل
الجماهير الباريسية العبي فريقها
في «حديقة األمراء»ّ ،
وربما ،وبحسب
ّ
ّ
ك ــل مــا هــو مـتــوقــع ،سـتــرســم النجمة
ال ـتــاس ـعــة ع ـلــى ق ـم ـيــص ب ــاري ــس في
نهاية املــوســم ،لـيـعــادل بــاريــس سان
جيرمان ،عدد بطوالت نادي مرسيليا
في الـ«ليغ  .»1وتبقى دائمًا الخطوة
األصعب ،كأس دوري أبطال أوروبــا،
التي ال تــزال بعيدة عن باريس سان
جيرمان.

بورنموث  xشيفلد

17:00

الدوري الفرنسي

6

سيطرة الـ«بي أس جي» مستمرة

ويست هام  xمان سيتي

14:30

األحد  11آب

5

ليغ1

11

إعداد
نعوم
مسعود
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مـغـنـيــة ومـمـثـلــة وكــات ـبــة أم ـيــرك ـيــة إش ـت ـهــرت ب ــدوره ــا ف ــي مـسـلـســل «هــانــا
مونتانا» الشهير مــن إنـتــاج قـنــاة ديــزنــي .ح ــازت على لقب أجـمــل وأفضل
مغنية بوب في أميركا
 = 7+8+11+10+9دولة عظمى ■  = 1+2+5+6اسم تايلند قديمًا ■ = 4+3+1
مقياس بحري

حل الشبكة الماضية :ديانا كرازون

