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غرناطة يهزم بر�شلونة بعد ً 42
النجمة يتعادل والعهد
عاما  ...ودورتموند ير ّد الدين بالثالثية
روما يهزم �أتاالنتا ّ
وي�شدد �ضغطه على يوفنتو�س ...والطوفان الأحمر ُيغرق ال�سيتيزين وجمهوره ّ
يقدم الورود للجي�ش
حسن الخنسا
تعرض برشلونة اإلسباني لهزيم ٍة غير متوقعة أمام غرناطة ( )0-1وذلك ضمن المرحلة الثالثة والثالثين من
الدوري اإلسباني .على ملعب «لوس كارمينيس» وأمام  23500متفرج ،حقق غرناطة فوزه األول على برشلونة
منذ نحو  42عاما ً وتحديدا ً منذ  19نيسان  ،1972بعد أن انتظر أيضا ً  41عاما ً لتحقيق فوزه السابق على الفريق
الكاتالوني .في المقابل ،حقق غريم البرسا التقليدي «الملكي» فوزا ً ساحقا ً بأربعة أهداف نظيفة على ألميريا ،وارتقى
الريال إلى المركز الثاني في الترتيب خلف جاره أتلتيكو.
أسقط بوروسيا دورتموند غريمه اللدود بايرن ميونيخ في عقر داره بثالثية نظيفة ضمن لقاءات المرحلة
الثالثين من الدوري األلماني .وكان بايرن ميونيخ المتوج بطالً للمرة الثانية على التوالي والرابعة والعشرين في
تاريخه ،تغلب ذهابا ً على بوروسيا دورتموند في عقر داره وبثالثية نظيفة أيضا ً في  23تشرين الثاني.
يواصل فريق العاصمة اإليطالية روما مالحقته للسيدة العجوز مشددا ً عليه الخناق ،إذ حقق روما فوزا ً غاليا ً
على ضيفه أتاالنتا في افتتاح المرحلة الثالثة والثالثين من الدوري ،ليقلص الفارق بينه وبين اليوفي إلى  5نقاط،
الذي يح ّل ضيفا ً على أودينيزي اليوم في اختتام المرحلة .وحقق نابولي فوزا ً مهما ً على ضيفه التسيو ،حارما ً إياه
المشاركة في أي من البطوالت األوروبية.
حسم ليفربول لقاء القمة مع ضيفه السيتيزن وتغلب عليه بثالثة أهداف الثنين ،وذلك ضمن المرحلة الرابعة
والثالثين من الدوري اإلنكليزي في كرة القدم.
دخل ليفربول اللقاء وهو يسعى إلى الفوز في طريقه لالقتراب من اللقب ،ولعب بطريقة  1-3-2-4بتقدم
ستوريدج ،ومن خلفه سواريز ورحيم سترلينغ وكوتينيو .في المقابل ،دخل بليغريني المدير الفني للسيتيزن
المباراة ،وهو يعلم أن أي نتيجة غير الفوز قد تضعف آماله في الفوز بلقب الدوري ،ولعب بطريقة خصمه نفسها
 1-3-2-4بتقدم دجيكو بمفرده في المقدمة ،ومن خلفه الثالثي سيلفا ونصري ونافاز .جاء انتصار الريدز
ليرفع رصيده إلى  77نقطة في طريقه إلحراز لقب البريمييرليغ .وتج ّمد رصيد السيتي عند  70نقطة مع مباراتين
مؤجلتين.
تعرض برشلونة حامل اللقب لخسارة غير متوقعة أمام مضيفه
غرناطة  1-0اليوم السبت في المرحلة الثالثة والثالثين من
الدوري اإلسباني.
والفوز هو الخامس لغرناطة على برشلونة في  40مباراة مقابل
 4تعادالت و 31هزيمة .وزاد غرناطة محن النادي الكاتالوني
وألحق به الخسارة الثانية في مدى  4أيام بعد سقوطه أمام أتلتيكو
مدريد بالنتيجة ذاتها األربعاء الماضي في إياب الدور ربع النهائي
وخروجه خالي الوفاض من المسابقة األوروبية العريقة.
تعتبر خسارة برشلونة ضربة قاسية له في سعيه إلى االحتفاظ
باللقب ،إذ تجمد رصيده عند  78نقطة وتراجع للمركز الثالث بعد
فوز غريمه النادي الملكي على ضيفه ألميريا  ،0-4ورفع ريال
مدريد رصيده إلى  79نقطة وصار ثانيا ً على رغم فارق األهداف
الكبير لمصلحته إال أن فارق المواجهات يصب في مصلحة جاره.
وفاجأ غرناطة البطل بهدف في وقت مناسب بعدما أرسل فران
ريكو كرة خلف الدفاع انطلق إليها الجزائري ياسين ابراهيمي
كاسرا ً التسلل وانفرد بالحارس البرتغالي بينيتو وس��دد في
الشباك على رغم مضايقة المدافع مارتن مونتويا له ( .)16وحامت
الكرة كثيرا ً وطويالً أمام مرمى غرناطة ،وتعددت التسديدات من
األرجنتيني ميسي والبرازيلي نيمار وسيسك فابريغاس وإنييستا
حتى المدافعين أيضا ً على غرار مونتويا.
وعلى ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة وأمام  70ألف
متفرج ،جدد ريال مدريد فوزه على ألميريا بعد أن هزمه  0-5على
أرضه في الذهاب .وبدأ ريال مدريد اللقاء بضغط هجومي مكثف
في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لإلصابة والعب
وسطه تشابي ألونسو (إيقاف) وقائده سيرخيو راموس (راحة)
فحمل البرتغالي بيبي الشارة.
أهدر الوايلزي غاريث بايل أغلى العب في العالم فرصة ال تتكرر
بعد أن وضعه بنزيمة في انفراد تام فنجح استيبان في التصدي
لكرته ( ،)22وعلت رأسية بنزيمة الخشبات ( .)25وافتتح دي
ماريا بعد أن دخل المنطقة وقام بمجهود فردي رائع راوغ خالله 3
مدافعين ،وسدد يسراه في الزاوية اليمنى (.)28
في الشوط الثاني ،تحسن أداء ألميريا بشك ٍل واض��ح في
البداية وحصل على ركنيات عدة لم تسفر عن ش��يء ،وجاءت
لعبة مشتركة من مودريتش إلى دي ماري ثم بنزيمة وأخيرا ً بايل
أنهاها في الشباك على رغم ارتماء الحارس على الكرة ( .)53ومرر
دي ماريا كرة إلى بنزيمة في الجهة اليمنى أرسلها األخير عرضية
فل ّمها إيسكو وتالعب بمهارة بثالثة مدافعين وسددها زاحفة في
قلب المرمى مسجالً هدفه الثامن ( .)55ورفع يارامندي كرة خلف
الدفاع تابعها موراتا في الشباك (.)85

الدوري األلماني

سقط بايرن ميونيخ حامل اللقب في عقر داره أم��ام ضيفه
ووصيفه بوروسيا دورتموند  3-0السبت في المرحلة الثالثين
من الدوري األلماني .على ملعب آليانز أرينا ،مني بايرن ميونيخ
بهزيمته الثانية على التوالي بعد األولى أمام أوغسبورغ ،والخسارة
الثانية أيضا ً في  55مباراة في الدوري.
افتتح دورتموند المنتشي بفوزه على ريال مدريد اإلسباني،
التسجيل بعد لعبة ثالثية داخ��ل المنطقة وعرضية من ماركو
ريوس إلى الجهة اليسرى استقبلها األرميني هنريك مخيتاريان
غير المراقب وتابعها في الزاوية اليسرى البعيدة عن متناول
مانويل نوير حاول البرازيلي رافينيا إخراجها من فوق خط المرمى
فلم يستطع (.)20
مع انطالق الشوط الثاني ،كانت لعبة ثالثية مشتركة من

مخيتريان في الجهة اليمنى إلى الغابوني بيار إيميريك أوبامييانغ
في اليمنى ثم عرضية إلى ريوس دفعها على يمين رايدر هدفا ً ثانيا ً
( .)49وتابع دورتموند تفوقه وسجل الهدف الثالث بعد كرة عالية
مرفوعة أرسلها المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس
من المنطقة الدفاعية فكسر ،مخيتاريان مصيدة التسلل وسددها
بيمناه من فوق الحارس هدفا ً ثالثا ً ( .)56وحصل دورتموند على
ركلة حرة في المكان نفسه الذي كانت فيه في الشوط األول لبايرن
بعد إسقاط مخيتاريان نفذها التركي نوري شاهين في الحائط
أيضا ً ( ،)64وأبعد اإلسباني خافي مارتينيز كرة عرضية خطرة
لدورتموند ( ،)66وأبعد رايدر كرة قوية سددها أوبامييانغ إلى
ركنية (.)75
ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى  61نقطة وفك الشراكة مع
شالكه الذي افتتح المرحلة بالفوز على ضيفه اينتراخا فرانكفورت،
فيما وقف رصيد بايرن ميونيخ عند  78نقطة.
وفشل بوروسيا مونشنجالدباخ في المحافظة على المركز
الرابع وأفلت من الهزيمة في اللحظات األخيرة بعد أن تعادل مع
ضيفه شتوتغارت  ،1-1على ملعب بوروسيا بارك.
وعلى ملعب فولكسفاغن آرينا ،حقق فولفسبورغ الذي يحدوه
أمل كبير كي يكون بين الكبار والمشاركة في إحدى المسابقتين
األوروبيتين ،فوزا ً كبيرا ً على نورمبرغ رفع رصيده إلى  50نقطة.
وعلى ملعب ايه دبليو جدي آرينا ،عمق هانوفر ج��راح ضيفه
هامبورغ القابع في الدائرة الثالثية للهابطين حين هزمه .1-2
ويواجه هامبورغ خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية للمرة األولى في
تاريخه علما ً بأنه الفريق الوحيد الذي لم ينل هذا المصير في تاريخ
البوندسليغا.

الدوري اإليطالي

شدد روما الخناق على يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في
العامين األخيرين عندما تغلب على ضيفه أتاالنتا  1-3السبت
على الملعب األولمبي في العاصمة في افتتاح المرحلة الثالثة
والثالثين من الدوري اإليطالي.
وحسم روما نتيجة المباراة في شوطها األول بهدفي البرازيلي
رودريغو ت��ادي بتسديدة قوية بيسراه من خ��ارج المنطقة إثر
تمريرة من البرازيلي دودو ( )13والصربي آدم لياييتش من مسافة
قريبة بعد تمريرة من دانييلي روسي بعد أخرى رائعة من القائد
«الملك» فرانشيسكو توتي كسر بها مصيدة التسلل (.)44
وعزز فريق العاصمة تقدمه بالهدف الثالث في الشوط الثاني
بواسطة الدولي اإليفواري جرفينيو في الدقيقة  63من تسديدة
قوية من مسافة قريبة إثر تمريرة على طبق من ذهب من لياييتش.
وقلص جوليو ميجلياتشيو الفارق بتسجيله الهدف الوحيد
للضيوف في الدقيقة  78بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة
عرضية من يوهان بنعلوان.
وواص��ل «ذئ��اب العاصمة» نتائجهم الجيدة وحققوا فوزهم
السابع على التوالي والرابع والعشرين هذا الموسم ،فرفعوا
الرصيد إلى  79نقطة وقلصوا الفارق إلى  5نقاط خلف يوفنتوس
الذي يح ّل ضيفا ً على أودينيزي اليوم في اختتام المرحلة.
وحقق روما الذي ال يزال يتشبث بأمل إحراز اللقب األول منذ
عام  ،2001الفوز في غياب أربعة العبين أساسيين هم المتألق
ماتيا ديسترو وأليساندرو فلورنتسي والبوسني ميراليم بيانيتش
بسبب اإليقاف والمدافع المغربي المهدي بنعطية بسبب اإلصابة.
في مباراة ثانية ،تعادل ساسوولو الوافد الجديد إلى دوري
األضواء مع ضيفه كالياري  ،1-1وسحق نابولي ضيفه التسيو
أمس بأربعة أهداف الثنين ليحرمه من احتالل أحد المراكز المؤهلة

لبطولتي أوروبا الموسم المقبل .وعلى رغم تقدم الضيوف بهدف
على ملعب سان باولو إال أن نابولي بقيادة نجمه األرجنتيني
غونزالو إيغواين نجح في إنهاء المباراة لصالحه  2-4مستغالً
النقص العددي في صفوف التسيو خالل الشوط الثاني.
بهذا الفوز رفع نابولي رصيده إلى  67نقطة ليعزز مركزه الثالث
بجدول الكالتشيو ،متأخرا ً عن روما الثاني بـ 79نقطة ،ويوفنتوس
األول بـ 84نقطة.
وفي مباراة أخرى حقق تورينو انتصاره الثالث في الكالتشيو
على التوالي على حساب ضيفه جنوى بالفوز عليه بهدفين لواحد.
وشهدت المباراة قمة في اإلثارة خالل دقائقها األخيرة بعدما تقدم
جنوى بهدف ألربرتو جيرالدينو (.)86
لكن تورينو نجح في تسجيل هدفين في الثواني األخيرة عبر
شيرو ايموبيلي وأليسيو تشيرشي ليخطف النقاط الثالثة ويقفز
للمرتبة السابعة في الجدول بـ 48نقطة متفوقا ً بفارق األهداف عن
التسيو ،مقابل  39نقطة لجنوه في المركز الثالث عشر.

الدوري اإلنكليزي

حسم ليفربول لقاء القمة النارية وفاز على مانشستر سيتي
 ،2-3في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد معقل الريدز
ضمن لقاءات األسبوع الرابع والثالثين من ال��دوري اإلنكليزي،
وبهذه النتيجة حافظ األحمر على ق ّمة البريمييرليغ برصيد 77
نقطة ،بينما تجمد رصيد السيتيزن عند  70نقطة في المركز الثالث
وله مباراتان مؤجلتان.
المباراة التي بدأت بعد موعدها بـ 7دقائق كحال باقي مباريات
هذه الجولة في الذكرى الـ 25على كارثة هيلزبره ،جاءت قوية
ومثيرة كما هو متوقع بين الفريقين ،وسيطر ليفربول وكان األفضل
خ�لال الشوط األول بفضل ثالثي الرعب سواريز وستوريدج
وسترلينغ .بينما عاد سيتي لخطورته خالل الشوط الثاني وتألق
دافيد سيلفا ،وأحرز لليفر سترلينغ ( )6وسكرتل ( )27وكوتينيو
( )78وأحرز للسيتي دافيد سيلفا ( )57وجونسون مدافع الليفر
في مرماه (.)62
وواصل إيفرتون انتصاراته المتتالية وانتزع المركز الرابع من
آرسنال بفوزه الثمين على مضيفه سندرالند  0-1السبت على
ملعب «النور» في افتتاح المرحلة.
وافلت توتنهام السادس من خسارة مذلة أمام مضيفه وست
بروميتش البيون وحول تخلفه  3-0إلى تعادل ثمين  .3-3ورفع
توتنهام رصيده إلى  60نقطة في المركز السادس بفارق  3نقاط
أمام مانشستر يونايتد الذي تأجلت مباراته مع هال سيتي إلى
 6أيار المقبل بسبب خوض األخير لنصف نهائي مسابقة كأس
االتحاد االنكليزي أمام شيفيلد يونايتد.
وعزز كريستال باالس حظوظه في البقاء في الدرجة الممتازة
بعدما أمضى مراحل كثيرة في المركز األخير وذلك بفوزه الثمين
على ضيفه استون فيال بهدف وحيد سجله جايسون بونتشيون
في الدقيقة  .76وانفرد كريستال ب��االس بالمركز الثاني عشر
برصيد  37نقطة بفارق  3نقاط أمام شريكه السابق استون فيال
الذي تراجع إلى المركز الرابع عشر.
وتنفس كل من فولهام وكارديف سيتي الصعداء بفوزيهما
الغاليين وبنيتجة واحدة  ،0-1األول على ضيفه نوريتش سيتي،
والثاني على مضيفه ساوثمبتون.
وحقق ستوك سيتي فوزا ً صعبا ً على ضيفه نيوكاسل بهدف
وحيد سجله المدافع الهولندي إريك بيترز في الدقيقة  .42وعزز
ستوك سيتي موقعه في المركز العاشر برصيد  43نقطة بفارق 3
نقاط خلف نيوكاسل التاسع.

سيطر التعادل على مباراة القمة
بين النجمة والعهد بهدف لكل منهما،
في المباراة التي جمعت الفريقين
أمس األح��د ،ضمن األسبوع الثامن
عشر من الدوري اللبناني.
ويعتبر ه��ذا ال��ت��ع��ادل السادس
للنجمة وبه احتفظ بالصدارة بـ36
نقطة ،فيما ص��ار رصيد العهد 33
نقطة ،في المركز الثالث بعد تعادله
السادس أيضاً.
وبهذه النتيجة ،ستتجه األنظار
نحو م��ب��اراة األن��ص��ار م��ع الصفاء
اليوم ،على ملعب بيروت البلدي ،ففي
حال فوز حامل اللقب سيقلص الفارق
بينه وبين النجمة إلى نقطة واحدة
فقط .وهنا ستتحول مباراة النجمة
والصفاء ي��وم الجمعة المقبل ،إلى
مباراة البطولة بامتياز ،فالفائز فيها
سيقطع شوطا ً بعيدا ً نحو اللقب.
جاء التعادل بين الفريقين عادال ً
بنسبة ك��ب��ي��رة ،وس��ي��ط��ر النجمة
في الشوط األول ،إذ تناقل العبوه
الكرة بثقة ،وبشكل منظم من خالل
ال��ت��م��ري��رات األرض���ي���ة ال��س��ري��ع��ة
والمباشرة.
ت��م� ّي��ز النجمة ف��ي ه���ذا ال��ش��وط
بجبهته اليمنى ،التي قادها الظهير
علي حمام والسنغالي سي الشيخ.
وسنحت للنجمة فرصتان في الدقيقة
 12من تسديدتين لعلي حمام وسي
الشيخ تصدى لهما حسين دقيق
وأبعد الكرة مرتين متتاليتين عن
خط المرمى منقذا ً شباكه.
أطلق خالد تكه جي في الدقيقة
 24إنذارا ً بعيد المدى وتألق الحارس
العهداوي محمد سنتينا في تحويل
الكرة ركنية عن المقص األيمن ،ثم
كانت تسديدة بعيدة أخ��رى لسي
الشيخ ( )26ومرت الكرة قرب القائم
األيسر .وترجم تفوق النجمة ،بهدف
لعباس عطوي في الدقيقة  30من

ركلة ج��زاء ،إثر لمسة يد من مدافع
العهد حسين أيوب.
وعمد مدرب العهد باسم مرمر في
الشوط الثاني إل��ى إخ��راج حسين
أيوب وإشراك علي بزي في محاولة
لتنشيط الجبهة الهجومية ،قبل أن
ي��زجّ بنجم الفريق ال��دول��ي عباس
عطوي «أونيكا» ب��دال ً من محمد أبو
عتيق .وم��ع دخ���ول م��ه��دي عطوي
أي��ض �اً ،أث��م��رت التبديالت إيجاباً،
فبرزت الخطورة الهجومية للعهد،
الذي حاصر الدفاع بقيادة السوري
عبد الناصر حسن وقاسم الزين،
ودفعته الرتكاب األخطاء.
ومن أحد هذه األخطاء سجل العب
وسط العهد علي األتات ،في الدقيقة
 79عندما تابع تسديدة مهدي عطوي
ال��ب��ع��ي��دة ،وال��ت��ي ارت���دت م��ن يدي
الحارس محمد حمود .وهذا الهدف
ساهم في اختيار األتات أفضل العب
في المباراة .أما الخطأ الثاني فأدى
لطرد السوري حسن ،بعد تسرعه
ف��ي التعامل م��ع مهاجم «األص��ف��ر»
حسين دقيق .وأنقذ الحارس محمد
حمود النجمة من خسارة محققة،

عندما صد طائرا ً قذيفة حسين دقيق
( )2+90م��ن م��س��اف��ة ق��ري��ب��ة قبل
اختراقها المقص.
مثل النجمة الحارس محمد حمود
والالعبون علي حمام ووليد اسماعيل
ومودي وعبد الناصر حسن وقاسم
الزين وسي الشيخ ومحمد شمص
وعباس عطوي وأكرم مغربي (علي
حوراني  )74وخالد تكه جي (حسن
القاضي .)89
ومثل العهد الحارس محمد سنتينا
والالعبون حسين أيوب (علي بزي
 )53وم��ه��دي ف��ح��ص وم��ح��م��د أب��و
عتيق (عباس عطوي  )60وحسين
دقيق ورودول��ف��و وحسين عواضة
وعلي األث��اث وهيثم فاعور وطارق
العلي (مهدي عطوي  )76وحسن
شعيتو.
وأث���ن���اء ال��م��ب��اراة ق���ام جمهور
النجمة بالتجمع امام ملعب المدينة
الرياضية ف��ي ب��ي��روت تعبيرا ً عن
رفضهم ل��ق��رار منعهم م��ن مواكبة
مباريات النبيذي ،وق��ام��وا بتقديم
الورود للجيش اللبناني تعبيرا ً عن
محبتهم واحترامهم له.

«اللبنانيةالدولية»تحافظعلى�صدارةال�صاالت
حسين غازي
حقق فريق الجامعة اللبنانية الدولية ف��وزا ً عريضا ً
على حساب خصمه فريق الجامعة األميركية للعلوم
والتكنولوجيا على ملعب األخير في الجمهور بنتيجة .2-9
دخل « »LIUبقوة أجواء اللقاء وسيطر على الكرة حتى
تمكن العبه حسين عطايا من تسجيل هدفين متتاليين،
ليشن بعدها هجمات منسقة سجل من خاللها هدفا ً واحدا ً
منهيا ً الشوط األول بنتيجة .1-3

دخل فريق اللبنانية الدولية الحصة الثانية واضعا ً
النصر نصب عينيه ،قابله الـ« »AUSTبهجمات وجدت
الحارس عمر إدلبي سدا ً منيعا ً لها ،ما أجبر مدرب الفريق
اللجوء إلى خطة «الباور بالير» ،إال أن اللبنانية الدولية
استغل ذلك ليحقق ستة أهداف ،ولم يؤثر الهدف الذي تلقته
شباكه في آخر أنفاس المباراة في النتيجة التي منحته فوزا ً
غاليا ً في نهاية مباريات الذهاب ثبته في الصدارة بفارق
ثالث نقاط عن أق��رب منافسيه فريق الجامعة الحديثة
لإلدارة والعلوم.

جنيفر لوبيز وبيتبول يقدمان الأغنية
الر�سمية لك�أ�س العالم 2014
قدمت المغنية األميركية الشهيرة جنيفر لوبيز مع
مواطنها مغني الراب بيتبول األغنية الرسمية لنهائيات
بطولة كأس العالم لكرة القدم  2014في البرازيل.
ونشرت األغنية على موقع الـ«يوتيوب» بعنوان «نحن
متحدون ...أولي أوال» – «،»We Are One ... Ole Ola
ومدة األغنية  3دقائق و 46ثانية ،وشارك في تسجيلها
كل من بيتبول وجنيفر لوبيز وكلوديا ليتي .ويتألف
ألبوم كأس العالم « 2014حب واحد ،وإيقاع واحد» -
« ،»One Love, One Rhythmمن  17أغنية .بما في
ذلك أغاني ريكي مارتن ،وشاكيرا ،وكارلوس سانتانا.
وقد حظيت األغنية بإقبال كبير وصل إلى  70ألف شخص
خالل  24ساعة .وستقدم أغنية « »We Are Oneفي
الحفل الختامي ب��أداء ك��ارل��وس سانتانا ،وبمساعدة

الديجي وايكليف وآفيتشي ،والمغني البرازيلي الكسندر
بيريس.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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3
4
5
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1 .1طبيب أندلسي عالم بالنبات
2 .2من الحمضيات ،دولة عربية
3 .3إله الحرب عند اليونان ،جوهر ،يضعا الشيء فوق بعضه
البعض
4 .4نوتة موسيقية ،عاصمة الكونغو ،شهر ميالدي
5 .5د ّونت ،وعاء كبير ،أرقدي
6 .6تبسط ،أليف
7 .7مصيف لبناني ،مناص
8 .8إل��ه ،ص��اح التيس ،عائلة عالم طبيعة راح��ل أل��ف دائ��رة
المعارف النباتية
9 .9يصلح البناء ،أرض مرتفعة قليالً ،دولة أوروبية
1010الحسن المظهر
1111سحبا ،أحد الوالدين ،خادم
1212مسكن الرهبان ،لعب ،نوتة موسيقية

1 .1مدينة مصرية
2 .2عاصمة عربية ،يحسن إلى ،إحترم
3 .3حيوان بحجم القط ،قطع ،جبار
4 .4حرف عطف ،إخفاء الخبر ،شدة ومحنة
5 .5عاصمة أوروبية ،قرية لبنانية
ّ
الحق ،خاصتنا
6 .6إستقامة على طريق
7 .7للنداء ،أصابع ،يضجر
8 .8أعمى ،نواكب
9 .9قدرتي على الشيء ،طعم الحنظل ،عاصفة بحرية
1010عيش هني ،دولة أوروبية
1111مص ّور ،تعلم ،أرشد
1212طيور مجتمعة ،تاما ً
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حلول العدد ال�سابق
{ حلول العدد السابق
حل :Sudoku
،142683957 ،985247613
،873526149
،367951284
،256419738
،419738526
،628395471
،734162895

أفقياً:

عمودياً:

591874362
{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ج����ورج ب���رن���ارج ش��و ) 2
اجاريا ،عال  ) 3بدني ،سالفورد 4
) را ،ري��ازان ،اي  ) 5بند ،دل ،مادبا

 ) 6اساعده ،يحل  ) 7المانيا ،دراق
 ) 8فم ،نلندا  ) 9ليبيا ،تي ،لين 10
) حنت ،دنو ،نقد  ) 11ارس ،انتقمنا
 ) 12اهتمام ،الرسم
عموديا:
 ) 1جابر بن افلح  ) 2وج��دان،

لميناه  ) 3ران ،دام ،بترت  ) 4جرير،
ساري ،سم  ) 5بي ،يدان ،اد  ) 6راس
العين ،نام  ) 7از ،دالتون  ) 8اعالمه،
ني ،تا  ) 9رافنا ،دد ،نقل  ) 10دلو،
دير القمر  ) 11رابحا ،يدنس ) 12
وادي القرن ،ام

 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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Captain America:
The Winter Soldier
م� � ��ن ب � �ط� ��ول� ��ة س� �ك���ارل���ت
ج� ��وه� ��ان � �س� ��ون م � ��ن اخ� � ��راج
انطوني روسو و جو روسو.
م� ��دة ال� �ع ��رض  136دقيقة.
( ،ABCالس س��ال �ي �ن��اس،
اب ��راج ،سينما سيتي ،امبير،
اسباس).

3
5

5

A Case of you
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة بيتر
دي� �ن� �ك�ل�اج م� ��ن اخ�� � ��راج ك ��ات
ك� ��وي� ��رو .م � ��دة ال � �ع� ��رض 89
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).

1
9

2

6
4

Minuscule:Vally of
the Lost Ants
فيلم تصويري م��ن اخراج
هيلين ج �ي��رارد .م��دة العرض
 99دق� �ي� �ق ��ة ،ABC( .الس
ساليناس ،فوكس).

Rio 2
فيلم ت�ص��وي��ري ب�ط��ول��ة ان
ه��اث��واي م��ن اخ ��راج كارلوس
س��ال��دان��اه .م��دة ال�ع��رض 101
دقيقة.
The English Teacher
فيلم كوميدي بطولة جوليان
م��وور وم�ي�ش��ال ان�غ��اران��و من
اخ� � ��راج ك ��ري ��ج زي� �س ��ك .م��دة
ال�ع��رض  93دقيقة،ABC( .
فوكس ،سينمال).

