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ي�سجل �أخير ًا
مباراة تابعها الماليين عبر العالم و�سمتها المثال :يفرح كثير ًا من ّ
الملكي يك�سح الكتالوني في كال�سيكو الليغا الأ ّول لهذا المو�سم

حسم ريال مدريد الكالسيكو األول
ف��ي الليغا لهذه السنة لمصلحته
ب��ال��ف��وز ع��ل��ى ب��رش��ل��ون��ة 3ـ ،1في
المباراة التي أقيمت بينهما مساء
أول م��ن أم��س السبت على ملعب
سانتياغو برنابيو ،معقل الملكي،
وذل����ك ض��م��ن م��ب��اري��ات األس��ب��وع
التاسع من الدوري اإلسباني .وبهذه
النتيجة ،يرتفع رصيد ريال مدريد
إل��ى  21نقطة ف��ي ال��م��رك��ز الثاني
موقتا ً خلف برشلونة المتصدّر،
الذي توقف رصيده عند  22نقطة.
الكالسيكو جاء تكتيكيا ً في المقام
األول على رغ��م النتيجة ،واعتمد
ال��ري��ال على ال��س��رع��ة ،بينما لجأ
البرشا إل��ى التمريرات القصيرة،
وعاب أداءه البطء.
أحرز للريال رونالدو (د  35من
ركلة جزاء) ،وبيبي (د  )50وبنزيما
(د  )61وأحرز هدف برشلونة نيمار
(د .)4
أنهى الملكي نظافة شباك البرشا،
وال��ت��ي اس��ت��م��رت ل��م��دة  8أسابيع
وألحق به الهزيمة األولى في الليغا
هذا الموسم ،واكتفى برافو حارس
سجله .ودخل
برشلونة برقمه الذي ّ
الميرينغي بهذا ال��ف��وز المنافسة
الشرسة على صدارة الليغا.
ف��اج��أ إن��ري��ك��ي ،م��دي��ر برشلونة
الفني الجميع ،بالدفع بسواريز منذ
بداية اللقاء ،ولعب بطريقة 3-3-4
وميسي
ب��ت��ق��دم ال��ث�لاث��ي س��واري��ز
ّ
ونيمار .بينما لعب آنشيلوتي المدير
الفني للريال بتشكيلته األساسية،
بطريقة  2-4-4ب��ت��ق�دّم الثنائي
رونالدو وبنزيما.
أشعل الفتى الذهبي نيمار أجواء
الكالسيكو مبكراً ،عندما تل ّقى الكرة
م��ن ال��ج��ه��ة ال��ي��س��رى ف��ي الدقيقة
الرابعة ،وراوغ كارفخال وبيبي،
مسددا ً في الزاوية اليسرى للحارس
كاسياس ،م��ح��رزا ً ه��دف برشلونة
األول ،وراف��ع �ا ً رصيده إل��ى تسعة
أهداف في الليغا هذا الموسم.
ال��ه��دف المبكر ل��م يكن مح ِبطا ً
ألب��ن��اء ال��ن��ادي الملكي ،واندفعوا
هجومي ق���ويّ  ،وأه��در
ف��ي إع��ص��ار
ّ
بنزيما فرصة محققة عندما انفرد
بمرمى برافو ،لكنه س��دد برعونة.
ميسي على البطاقة الصفراء
وحصل ّ
لخشونته مع كروس .وفي الدقيقة
 11أنقذت العارضة برشلونة من
هدف التعادل ،عندما تصدّت بدال ً من
الحارس لرأسية بنزيما.
خبرة العبي البرشا ظهرت ،عندما
استغلوا مهارة التسليم واالستالم
ف��ي منتصف الملعب ،المتصاص
حماسة نجوم الريال المندفعين،
واستغلوا المساحات الخالية ،إذ
شهدت الدقيقة  23فرصة خطِ رة

ميسي ،بعدما سدّد عرضية
أهدرها
ّ
متقنة م��ن س��واري��ز ف��ي ال��ح��ارس
ك��اس��ي��اس .بينما ط��ال��ب رون��ال��دو
بركلة جزاء.
ك � ّون الثنائي إيسكو ومارسيلو
المتألق جبهة يسرى قوية ،قادت
معظم محاوالت الريال ،خصوصا ً
ميسي
مع وجود رونالدو ،بينما قام ّ
بدور صانع األلعاب في برشلونة،
ت��ارك �ا ً المنطقة األمامية لسواريز
ونيمار.
المحاوالت المستمرة من الريال
أسفرت عن ركلة ج��زاء ،بعدما منع
بيكيه عرضية مارسيلو بيده داخل
منطقة الجزاء ،سددها رونالدو في
ال��زاوي��ة اليسرى للحارس برافو،
م��ح��رزا ً ه��دف التعادل في الدقيقة
 ،35وهو الهدف األول الذي تستقبله
شباك برشلونة منذ بداية البطولة،
لينتهي الشوط األول بالتعادل.
مع مطلع الشوط الثاني ،أدرك
الع��ب��و ال��ري��ال أن نتيجة التعادل
ل��ن ت��رض��ي ط��م��وح��ات جمهورهم،
ال��ذي يرغب في مطاردة برشلونة
على ال��ص��دارة ،فاندفعوا للهجوم
من جديد ،وف��ي الدقيقة  50أرسل
كروس كرة عرضية من ركلة ركنية
قابلها بيبي ال��م��ت��ق�دّم ب��رأس��ه في
شباك الحارس برافو ،محرزا ً الهدف
الثاني لفريقه واألول له في تاريخ
الكالسيكو.
تخلى العبو برشلونة عن سياسة
امتالك منتصف الملعب فقط ،وبحثوا
عن اإليجابية على المرمى ،وح ّول
كاسيّاس تسديدة ماثيو إلى ركنية
بصعوبة .بحث إنريكي عن حلول
سريعة ف��دف��ع براكيتش ب���دال ً من
تشافي لتنشيط منتصف الملعب.
شهية العبي ال��ري��ال ل��م تتوقف
عند تحقيق الفوز بل تخطت ذلك،
واستطاع إيسكو أن يستخلص الكرة
من إنييستا ،ويقوم بهجمة مرتدة
سريعة مستغالً سرعة العبي الملكي،
فرسم لوحة فنية رائعة وم ّررها إلى
رونالدو الذي سلمها إلى رودريغيز
لتصل في النهاية إلى بنزيما ،فسدّد
في ال��زاوي��ة اليمنى م��ح��رزا ً الهدف
الثالث في الدقيقة .61
ح���اول إن��ري��ك��ي ال��ت��دخ��ل قبل أن
ي��ح��دث ان��ه��ي��ار ف��ي ال��ف��ري��ق ،فدفع
بسيرغي روبيرتو بدال ً من إنييستا،
ولكن لم تتغير األمور ،إذ كان البطء
هو العيب األول في هجوم الفريق
الكتالوني ،وه��و ما أت��اح الفرصة
أمام قطارات الريال السريعة لتهديد
المرمى باستمرار خ�لال الدقائق
األخيرة ،خصوصا ً مع وجود فجوة
بين ّ
خطي المنتصف وال��دف��اع في
البرشا .ويدخل إيراماندي والعائد
خضيرة ب���دال ً م��ن المتألق إيسكو

وبنزيما قبل النهاية لينتهي اللقاء
بفوز الريال.

ميسي خارج التغطية
ّ

انتقدت الصحافة العالمية أداء
ميسي خ�لال الكالسيكو،
ليونيل
ّ
ف��ق��ال��ت ص��ح��ي��ف��ة «داي���ل���ي م��ي��ل»
ميسي خ��ارج
البريطانية« :ظ��ه��ر
ّ
التغطية ب��ع��د ه���دف ري���ال م��دري��د
الثالث ،وفي الوقت الذي كان فريقه
يحتاج إليه ،لم يكن األرجنتيني في
يومه».
أم��ا صحيفة «م��ارك��ا» المدريدية
فقالت« :ت��ف� ّوق ري��ال مدريد بشكل
واض�����ح ،واس���ت���ط���اع دف����اع ري���ال
ميسي طوال
مدريد احتواء ليونيل
ّ
الدقائق».
وكانت صحيفة «آس» المدريدية
ميسي عن
أي��ض �ا ً سعيدة بغياب
ّ
ال��ل��ق��اء ،وق���ال���ت« :ل���م ي��ك��ن ال��ي��وم
(السبت) سعيدا ً
لميسي ،لم ينجح
ّ
في جذب أيّ انتباه إليه».
ي��ذك��ر أنّ
ميسي ك��ان يستطيع
ّ

تحطيم رقم تيلمو زارا كأفضل هدّاف
في تاريخ الدوري اإلسباني في هذا
الكالسيكو ،لك ّنه أخفق.

بنزيما ...رجل الفرصة
الواحدة

ح��اف��ظ ال��دول��ي الفرنسي كريم
بنزيما مهاجم ري���ال م��دري��د على
سجله المميز في المواجهات األخيرة
التي جمعت الريال بالغريم التقليدي
برشلونة ،بتسجيله هدفا ً من األهداف
الثالثة ح ّققها فريقه.
واستغ ّل بنزيما في الشوط الثاني
كرة مرتدة من الفريق الملكي وصلت
إل��ى جيمس رودريغيز ال��ذي أعطى
ك��رة بينية مميزة تقدّم لها بنزيما
المتمركز في وضعية جيدة قبل أن
يُسجل الهدف الثالث للريال.
وحافظ الفرنسي بهذا الهدف على
سج ٍل مميز يحمله في الكالسيكو،
إذ يُسجل ف��ي راب��ع كالسيكو على
التوالي يجمع الفريقين على ملعب

سانتياغو بيرنابيو ،فضالً عن كرة
ارتطمت بالعارضة.
وأث���ن���ت «م����ارك����ا» ،الصحيفة
المدريدية ،على األدوار التي قدمها
بنزيما لفريقه في المباراة ،واصف ًة
دور الفرنسي ف��ي التشكيلة ب��دور
البطولة في المسرحية المميزة التي
قدّمها ريال مدريد.
وك��ان كريم بنزيما قد أه��در عدّة
ف��رص ف��ي ال��ش��وط األول أغضبت
الجماهير الملكية منه

آنشيلوتي يق ّبل إيسكو

ال��م��ب��اراة ش��ه��دت ت��أ ّل��ق النجم
اإلس��ب��ان��ي ال��ش��اب إيسكو آالرك��ون
بشكل الف��ت للغاية ف��ي الواجبات
الدفاعية والهجومية ،إذ ساعد في
صنع هجمة الهدف الثالث لفريقه
ب��ع��د م��ت��اب��ع��ة خ��ط��أ م��ن آن��دري��س
إنييستا.
وظ��ه��ر ع��ل��ى ش���اش���ات ال��ت��ل��ف��زة
المد ّرب كارلو آنشيلوتي يقبّل إيسكو
أثناء استبداله ،وكأنه يشكره على

األداء الذي قدّمه في المباراة.
ي��ذك��ر أن إي��س��ك��و أص��ب��ح الع��ب �ا ً
أساسيا ً في تشكيلة النادي الملكي
بعد إصابة النجم الويلزي غاريث
بايل.

ضح ّية ومنقذ

وش��ه��د ال��ل��ق��اء ع���دّة اخ��ت��ب��ارات
ت��ع� ّرض لها ال��ح��ارس��ان كاسياس
وبرافو.
هدف نيمار في الدقيقة الرابعة ال
يتح ّمل إيكر كاسياس مسؤوليته،
فطريقة التسديد كانت صعبة وزاوية
المرمى كانت بعيدة عن كاسيّاس،
إضافة إلى قرب الالعب نسبيا ً من
المرمى ،وعلى رغم أن خيار التسديد
لدى نيمار كان متوقعا ً على طريقة
روبن الشهيرة ،إال أن زاوية التسديد
من الصعب تو ّقعها.
ف��ي الدقيقة الخامسة أُتيحت
فرصة لبنزيما من الزاوية اليمنى
للحارس ب��راف��و ،لكن األخير خرج
من مرماه بتوقيت مثالي ،وأغلق

مباراة مجنونة في �ألمانيا ظلمها الكال�سيكو
ل���م ت��ك��ن م���ب���اراة إن��ت��راخ��ت ف��ران��ك��ف��ورت
وش��ت��وت��غ��ارت ض��م��ن ال��ج��ول��ة ال��ت��اس��ع��ة من
البوندسليغا ،كأي مباراة أخرى من مباريات
السبت .تسعة أهداف كاملة ،بأداء أق ّل ما يوصف
بالرائع من الفريقين ،مع اثنين من المد ّربين
يعتبران من نخبة ألمانيا.
ف��ي ملعب كومرزينك آري��ن��ا ،وم��ع حضو ٍر
جماهيري ك��ان مكتمالً كما ج��رت ال��ع��ادة في
البوندسليغا ،يدخل شتوتغارت إلى المباراة وهو
منتعش بعودة تاريخية أمام بايرن ليفركوزن،
وفرانكفورت على ملعبه ووسط جمهور يسعى
إلى مداواة جراح الهزيمة القاسية التي ُمني بها
األسبوع الماضي من بادربورن.
المباراة كانت عجيبة منذ دقائقها األول��ى،
وشهدت الكثير من األمور التي لم تكن متوقعة،
ففجأة يتقدّم فرانكفورت على عكس سير المباراة
في الدقيقة  21عبر آلكسندر مادلونغ بخطأ فادح
من الحارس كيرشباوم ،ثم يأتي التعادل بعدئ ٍذ
بـ  12دقيقة من خالل مارتين هارنيك في مباراته
الـ  150في البوندسليغا ،ويعود الالعب نفسه
بعد ذلك بدقيقتين فقط ،ويتقدم للضيوف!
كان األمر حتى نهاية الشوط األول ،فيه قليل
من المفاجأة ،ولكن الشوط الثاني أتى ،الشوط
األفضل في البوندسليغا ،تقريبا ً في الموسمين
تألخيرين ،ستة أهداف .اإلثارة ليست في عدد
األه��داف فقط ،بل في الطريقة التي آل��ت إليها
المباراة ،من تقدّم لفريق ثم عودة اآلخر ثم تقدّم
وهكذا.

مع افتتاحية الشوط الثاني في الدقيقة ،51
سجل قائد شتوتغارت كريستيان غينتنر الهدف
ّ
الثالث لفريقه ،األم��ر الطبيعي وال��ذي تو ّقعه
الجمهور أن تهدأ المباراة وتق ّل معنويات أصحاب
األرض ،ولكن في عشر دقائق فقط ،ثالثة أهداف
أحرزها فرانكفورت ،كان أجملها هدف ستيفان
إينير ،ثنائية تعادل بها ،ث� ّم ه��دف ثالث قتل
أحالم شتوتغارت الذي تقدّم لفترة طويلة ولكن
بصورة موقتة.
تبديالن قام بهما المح ّنك آرمين فيه ،مد ّرب
شتوتغارت ،وقلبا الطاولة ال بل الملعب رأسا ً

على عقب ،تيمو فيرنر البديل في الدقيقة 81
ع��ادل من مهارة فردية وال أروع ،وت�لاه القائد
كريستيان غينتنر ال��ذي أه��دى لفريقه الفوز
في الدقيقة  .84لتنتهي المباراة بنتيجة  5ـ 4
لمصلحة شتوتغارت.
مباراة مجنونة ظلمها الكالسيكو ،فقد التقى
فريقان تاريخيان ف��ي ألمانيا ،ول��ك��ل منهما
مد ّرب عريق ،ففي شتوتغارت آرمين فيه ،وفي
فرانكفورت توماس شاف .تكتيكيا ً كانت الغلبة
واضحة لفيه ،وكان شتوتغارت الطرف األفضل
في غالبية مجريات المباراة.

ال��م��س��اح��ة ع��ل��ى ب��ن��زي��م��ا فاضطر
لتسديد الكرة بعيداً.
تقدّم برشلونة بالنتيجة دفع ريال
مدريد للضغط على مرمى برشلونة
للعودة بالنتيجة ،لكن االختبارات
التي تعرض لها قبل ضربة الجزاء
كانت سهلة نسبياً ،إال أنّ الحارس
برافو ظل متيقظا ً ويخرج في الوقت
المناسب.
في الدقيقة  22تصدّى كاسيّاس
لميسي ال��ذي استقبل
لهدف مؤ ّكد
ّ
عرضية ليجد نفسه وجها ً لوجه مع
كاسياس ،فسدّد الكرة ،لكن حارس
الملكي أب��ع��ده��ا بركبته بطريقة
صعبة ،تمركز كاسياس وخروجه
م��ن م��رم��اه أك��ث��ر م��ن خ��ط��وة قلّصا
ميسي وساعداه في
المساحة أمام
ّ
تشتيت الكرة ،فأبقى فريقه في أجواء
المباراة ولم يقتلها.
بعد دقائق من بداية الشوط الثاني
استغ ّل الريال نقطة ضعف برشلونة
في الكرات الثابتة ،فنجح بيبي في
تسجيل الهدف الثاني للريال ،لكن
برافو ال يتحمل أي مسؤولية ،نظرا ً
إلى زاوي��ة الكرة البعيدة جدا ً عنه،
إضافة إلى قوة التسديدة.
ف��ي الدقيقة  55ع��اد كاسيّاس
إلى التألق فتصدّى لتسديدة مدافع
برشلونة ماثيو ،التسديدة كانت في
طريقها إلى الشباك في أعلى زاوية
ال��م��رم��ى اليمنى ل��ك��اس��ي��اس ال��ذي
ارتقى لها بيد ْيه ليح ّولها ركنية إلى
ب� ّر األم��ان .تمركز كاسياس ونقطة
انطالقه وقفزه ،كل ذلك ساعدته في
إبعاد الكرة ،ليُنقذ فريقه م ّرة أخرى
من هدف مؤكد.
سجل بنزيما ً هدفا ً
في الدقيقة ّ 61
ال يتحمل برافو مسؤوليته ،فالحارس
خرج من مرماه عدّة خطوات سريعا ً
بمجرد اس��ت�لام بنزيما ال��ك��رة في
منطقة الجزاء لتضييق المساحة،
لكن تسديدة بنزيما كانت قوية وفي
زاوية صعبة.
إج���م���االً ،ال يتحمل ال��ح��ارس��ان
م��س��ؤول��ي��ة األه�����داف األرب���ع���ة في
ال��م��ب��اراة ،وإن ك��ان ب��راف��و مطالبا ً
ب��ال��ت��ف��اه��م أك���ث���ر م���ع م��داف��ع��ي��ه
وتوجيههم خالل الكرات الثابتة لكنه
ك��ان ضحية دف��اع فريقه المش ّتت،
كما أعاد كاسيّاس الثقة إلى جمهور
الريال بعد فترة صعبة.

كسر هيبة الكبار
باإلنذارات

للم ّرة األول���ى منذ فترة طويلة،
ينتهي كالسيكو الكرة اإلسبانية بين
ريال مدريد وبرشلونة من دون جدل
تحكيمي شديد.
بدا حكم اللقاء جيل مانزانو ،هادئا ً

وواثقاً ،ما انعكس بق ّوة في قراراته
التحكيمية ،إذ ل��م يخش نجومية
العبي الفريقين ،ولم يشهد الكالسيكو
االعتراضات المعتادة من الالعبين.
مانزانو أظهر شجاعة تحكيمية
كبيرة ف��ي ال��ش��وط األول ،إذ أشه َر
البطاقة ال��ص��ف��راء ث�لاث م���رات في
ميسي ونيمار
وجه نجوم البرشا:
ّ
وج��ون��ي��ور بسبب ال��خ��ش��ون��ة ضد
الظهير األي��م��ن دانييل كارباخال،
إضافة إل��ى بطاقة أخ��رى مستحقة
لجيرار بيكيه بعد لمس الكرة باليد،
سجل منها
ما أدّى إل��ى ركلة ج��زاء ّ
رونالدو هدف التعادل في الدقيقة
 35من الشوط األول.
شبح البطاقات ال��ص��ف��راء ط��ارد
كتيبة الفريق الكتالوني ،وطاولت
البطاقات على غير ال��ع��ادة ،نجوم
ّ
وخط الوسط ،إذ نال إنييستا
الهجوم
بطاقة صفراء بسبب الخشونة ضد
الكرواتي لوكا مودريتش.
ول��م يمنع تف ّوق ري��ال مدريد في
الشوط الثاني ،ونجاحه في التقدّم،
ال��ح��ك��م ج��ي��ل م��ان��زان��و ف��ي ات��خ��اذ
القرارات الحاسمة ضد الفريق الفائز،
إذ أن��ذر كارباخال للخشونة .وقبل
أن يلفظ الكالسيكو أنفاسه األخيرة،
أنذر الحكم النجم البرتغالي رونالدو
بسبب ت��ع�دّي��ه م��ن دون ك��رة على
دانييل آلفيس ،وأش���ادت الصحف
ووس��ائ��ل اإلع�ل�ام اإلسبانية ب��أداء
جيل مانزانو ،ال��ذي لم يب ِد أي من
مد ّربي الفريقين سواء الفائز كارلو
آنشيلوتي أو المهزوم لويس إنريكي
تحفظا ً على قراراته طوال  90دقيقة.

بينالدو ...ال رونالدو

ل��م تكن خ��س��ارة برشلونة أم��ام
ري���ال م��دري��د سهلة ع��ل��ى ال��ط��رف
الكتالوني ،فالنتيجة كادت أن تكون
أكبر من 3ـ ،1وللمرة األولى منذ فترة
طويلة يظهر الفريق الملكي متفوقا ً
بكل عناصر ك��رة القدم على أرض
الملعب عندما يواجه برشلونة.
وجاء رد فعل صحيفة «إلموندو
دي��ب��ورت��ي��ف��و» ال��ك��ت��ال��ون��ي��ة وأك��ث��ر
صحف اإلقليم تعصبا ً قويا ً للغاية
على هذه الخسارة ،فوضعت عنوانا ً
يصف ه��دف كريستيانو رون��ال��دو
بقولها «إنه بينالدو» ،وتقصد بذلك
سجلها
عدد األه��داف الكثيرة التي
ّ
من ركالت جزاء.
ول���م ت��ك��ت� ِ
�ف ال��ص��ح��ي��ف��ة ب��إل��ق��اء
اللوم على ركلة الجزاء ،بل أضافت
أن ب��رش��ل��ون��ة ل��ع��ب ن��ص��ف ساعة
ثم اختفى ،وأن الفريق ك��ان فاقدا ً
تجانسه وتوازنه وروحه القتالية ،ما
يجعل الخسارة مستحقة ،وإن كانت
ركلة الجزاء قد سهّلت حدوثها.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1فيزيائي إنكليزي راحل درس األشعة الكونية
2 .2مدينة في إنكلترا ،د ّربت
3 .3من أحياء القاهرة ،خالف اليسار
4 .4حرف أبجدي ،ملكة صور األسطورية ،حفر البئر
5 .5حب ،نوتة موسيقية ،ضمير منفصل
6 .6ولد الناقة ،العطاء ،ضمير متصل
7 .7يص ّوران ،فرح
8 .8متشابهان ،مقياس مساحة ،يضرب بالحجارة
9 .9رفضنا األمر ،يصران على األمر
1010قضى الليل من غير نوم ،مدينة أردنية ،بحر
1111مدينة بلجيكية ،صوت ألمه
1212وضع شيئا ً مقابل المال ،تلطيخ بالعار

1 .1من أشهر مصوري العالم المعاصرين
2 .2دولة أميركية ،من أنواع التوابل
3 .3تناوال باليد ،جارته بالحديث
4 .4رفرفا ،مرفأ في الهند ،قرع الجرس
5 .5يشعل النار ،للنفي ،رجاء
6 .6رجع وعطف ،يكثر شحمهما ،لجأت إلى
7 .7بلدة لبنانية ،من األلوان (باألجنبية)
8 .8حرف تمني ،أحد الوالدين ،صنوبر
9 .9أديب لبناني راحل له “ملوك العرب”
1010جود ،طليقاً ،نعم (باألجنبية)
1111تضيئان ،بلدة فلسطينية
1212من األل��ع��اب الرياضية ،يطلق على الشخص عند
الوالدة ،إبن الفرس
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،129736584 ،436518972
،812964753
،587429316
،963275841
،754381629
،398152467
،245697138
671843295

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1نجع حمادي ،دير  ) 2يناير،
نابولي  ) 3وين ،ساتورنس ) 4
انوبيس ،يو ،عر  ) 5تدلله ،ساهم
 ) 6رد ،ليبيريا  ) 7لكمناه ،يامنا

 ) 8يانا ،ايا ،ريل  ) 9اهب ،دقته
 ) 10نمد ،امل ،يال  ) 11زرياب،
نحن ،ين  ) 12البلطيق ،الب.
عموديا:
 ) 1نيو اورليانز  ) 2جنين،
دك��ا ،م��را  ) 3ع��ان��وت ،مناديل 4

) حي ،بدلناه ،اب  ) 5مرسيليا،
بابل  ) 6اسلبها  ) 7دن��ت ،هي،
يدلني  ) 8ي��اوي ،ري��اق ،حق ) 9
بروسيا ،تين  ) 10دون ،اامرها
 ) 11يلسعه ،ني ،ليل  ) 12ري،
رمحاال ،نب.

 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

1

7

4

6
8

9
1

2
6
9

4
7

2

2

4

3

3
7

9

2

4
1

1

2
5

8

6

فيلم كوميدي بطولة سام
كالفلين من اخراج كريستيان
دي � �ت� ��ر .م � ��دة ال � �ع� ��رض 102
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
سينما سيتي ،امبير ،سينمال،
فوكس).
The Boxtrolls
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب��ط��ول��ة بين
كينغسلي م��ن اخ��راج غراهام
انابل .مدة العرض  97دقيقة.
( ،ABCك��ون��ك��ورد ،سينما
س� �ي� �ت ��ي ،ام� �ب� �ي ��ر ،س �ي �ن �م��ال،
فوكس).

Fury
فيلم دراما بطولة براد بيت
م��ن اخ� ��راج داي��ف��د اي� ��ار .مدة
العرض  143دقيقة( .اب��راج،
س �ي �ن �م��ا س� �ي� �ت ��ي ،س �ي �ن �م��ال،
فوكس).
Joe
فيلم دراما بطولة نيكوالس
كايج من اخراج دايفد غوردن
غ���ري���ن .م� ��دة ال� �ع���رض 118
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

الفيل االرزق
فيلم دراما بطولة كريم عبد
ال �ع��زي��ز م��ن اخ���راج ك��ام��ل ابو
علي .مدة العرض  100دقيقة.
(غ��االك��س��ي ،ف��وك��س ،سيتي
كومبلكس).

