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جيم�س يف�شل مجدد ًا في تخطي عقبة �سبيرز

الدوري اللبناني لكرة القدم

ال�صفاء والعهد في مواجهة نارية
والنبيذي للعودة �إلى �س ّكة االنت�صارات
حسن الخنسا
تنطلق الجولة الثامنة من الدوري
اللبناني لكرة القدم اليوم على وقع
المواجهة النارية التي ستجمع بين
�راع
فريقي العهد والصفاء ف��ي ص� ٍ
محتدم على ص���دارة ال���دوري لهذا
الموسم .في حال فوز الفريق األصفر
سيرتقي إل��ى ص��دارة الترتيب ،أما
فوز العهد فسيبعده بعدد النقاط في
المقدمة ،ويجعل الفارق  5نقاط.
ال يظهر الصفاء الساعي الستعادة
اللقب الذي أحرزه لعامين متتاليين
بمستوى ثابت .لذا يجب على الجهاز
الفني إيجاد الحلول واختالقها كي
يعيد الفريق األصفر إلى الصورة التي
اعتاد الجماهير عليها ،ففوزه على
شباب الساحل األس��ب��وع الماضي
لم يكن سهالً ،إذ إن الساحل ظهر
بمستوى قوي وفعّ ال أمام الصفاء
واختلق الفرص على المرمى لكن
غابت عنه اللمسة األخيرة ،وبفضل
ال��ن��ي��ران ال��ص��دي��ق��ة ع��ب��ر ال��م��داف��ع
الساحلي زهير عبد الله في الدقيقة
األخيرة من عمر اللقاء نجح الصفاء
باقتناص النقاط الثالث.
أما العهد فيظهر بمشه ٍد معاكس
للسنوات التي خلت ويقدم عروضا ً
فني ًة مدهشة أم��ام خصومه ،فهو
الذي حقق فوزا ً كبيرا ً على السالم في
المرداشية بنتيجة  4أهداف نظيفة
في األسبوع المنصرم .وسيحاول
العهد إحكام قبضته على الصدارة
واالبتعاد فيها من أق��رب مالحقيه
ال سيما النجمة والصفاء مستفيدا ً
من تراجع أداء خصمه .ويغيب عن
العهد العبه حسين ال��زي��ن بسبب
اإلصابة.
س��ج��ل ال��ع��ه��د  14ه��دف��ا ً ف��ي 7
م��ب��اري��ات م��ا وض��ع��ه خ��ان��ة أق��وى
هجوم وأفضل دفاع بحيث لم تدخل
شباكه سوى  3أهداف ،بينما يعاني

من لقاء الصفاء والعهد في الموسم الماضي
الصفاء من العقم الهجومي إذ يملك
 8أهداف فقط من  7مباريات وهزت
شباكه  5أهداف.
تستكمل الجولة يوم غ ٍد بلقائين
يجمع األول بين الشباب الغازية
التاسع بـ 7نقاط والساحل وصيف
القاع بـ 4نقاط ،ويسعى الساحل إلى
بلسمة جراحه واالبتعاد من خطر
الهبوط من دوري األض��واء في ظل
تردي أوضاعه اإلداري��ة والفنية في
آونة واحدة .لكن المنافسة لن تكون
حامية في لقاء الغازية والساحل في
كفر جوز في النبطية ،لضعف نتائج
الفريقين .وسيغيب ع��ن الساحل
العبه شادي عطية.
ويجمع اللقاء الثاني بين األنصار
وضيفه طرابلس على ملعب بيروت
البلدي .وتكتسب المباراة أهمية
كبيرة بحيث تتركز األضواء عليها ،إذ
إن األنصار يقبع في المركز الخامس
بـ 13نقطة ،ويأتي طرابلس أمامه
في المركز الرابع بـ 13نقطة أيضاً.
وسيأتي ال��ص��راع محتدما ً في هذا
اللقاء إذ إن الفريقين يسعيان لكسر

جيانيني ي�ستدعي ً 26
العبا للأولمبي
استدعى المدرب اإليطالي جيوزيبي جيانيني
الئحة أولية تضم  26العباً ،من أجل االنضمام
إلى تدريبات منتخب لبنان األولمبي ،الذي
يستعد لتصفيات كأس آسيا تحت  22سنة.
وضمت التشكيلة ،التي ترتكز إل��ى 9
العبين من فريق العهد ،عددا ً من الوجوه
التي تشارك في ال��دوري المحلي كحارس
النجمة علي السبع وزميله المهاجم محمود
سبليني ،والعب وسط األنصار حسين ابراهيم
ومدافع الفريق نفسه عباس عوض ،وقلب دفاع
الصفاء جاد شومان ومهاجم «األصفر» عالء البابا،
إضافة إلى حسين حيدر وغازي حنيني ومحسن الدبق ومهدي
فحص وخليل خميس من العهد.
ودعا جيانيني الالعبين إلى التدريب أيام االثنين والثالثاء واألربعاء من
األسبوع المقبل ،على ملعب بيروت البلدي ،علما ً أنه كان اختبر عددا ً من العبي
المنتخب األولمبي في المباريات الودية األخيرة أمام السعودية ( )1 – 1وقطر (
صفر –  )5واإلمارات ( ،)3 – 2حيث خاض المباريات بتشكيلة ضمت مزيجا ً من
العبي المنتخبين األول واألولمبي.
وهنا تشكيلة المنتخب األولمبي التي أعلنها جيانيني أمس:
لحراسة المرمى :داني الحاج (العهد) وعلي السبع (النجمة) ويوسف جشي
(الصفاء) ومصطفى مطر (العمال طرابلس).
للدفاع :محسن الدبق وخليل خميس وحسين منذر وحسين حيدر (العهد)
وشادي سكاف (النجمة) ومحمد عسكر وعباس عوض (األنصار) وجاد شومان
(الصفاء) وحسين الدر (شباب الساحل).
للوسط :غازي حنيني ومهدي فحص وحسين أيوب (العهد) وحسن العنان
(النجمة) وحسين ابراهيم ووس��ام صالح (األنصار) وعباس عاصي وحسن
كوراني (شباب الساحل) ويوسف حمادة (طرابلس).
للهجوم :محمد ق��دوح (العهد) ومحمود سبليني (النجمة) وع�لاء البابا
(الصفاء) وشادي حرب (المبرة).

الشراكة بينهما ،كما أن تكهن فوز أي
منهما صعب على رغم أن طرابلس
يملك هدافا ً قويا ً هو مايكل هيليغبي
( 8إصابات) ويعتمد األنصار على
مهاجمه النيجيري أبيدي برينس (5
إصابات).
ويمكن لنا أن نطلق على هذه
المرحلة لقب «فك الشراكة» فأغلب
ال��ل��ق��اءات تجمع بين ف��ري��ق وآخ��ر
خلفه ،بحيث تختتم المرحلة األحد
بثالثة ل��ق��اءات فيستضيف النبي
شيت السابع بـ 10نقاط السالم
زغرتا الثامن بـ 8نقاط على ملعب
النبي شيت في البقاع.
ويسعى النبي الشيت الستغالل
عاملي األرض والجمهور واقتناص
النقاط ال��ث�لاث ل�لاق��ت��راب م��ن فرق
ال��ص��دارة ،ويغيب عن النبي شيت
العباه علي األت��ات ومحمد عدنان
الموسوي .أما السالم فيسعى إلى
تحقيق اإلنجاز بعودته إلى زغرتا
بالنقاط الثالث.
ويستضيف الراسينغ السادس
بـ 11نقطة التضامن صور صاحب

القاع بنقطتين ،على ملعب بلدية
ب��رج حمود .يرجح أداء الراسينغ
الكفة له وذلك بعد أن خرج «القلعة
البيضاء» منتشيا ً من تعادله بهدفين
لمثلهما م��ع حامل اللقب «القلعة
النبيذية» في المرحلة الماضية،
كما أن��ه يقدم ع��روض�ا ً فنية مميزة
في المرحلة األخ��ي��رة .فيما يسعى
التضامن الجريح جاهدا ً إلى مغادرة
القاع وتحقيق الفوز األول له هذا
الموسم علما ً أن ع��روض التضامن
تعتبر جيدة.
تختتم المرحلة الثامنة على
ملعب صيدا البلدي ،بلقا ٍء يجمع
بين األخاء األهلي عاليه العاشر بـ5
نقاط والنجمة الثالث بـ 14نقطة.
ولن يقصر النبيذي في بذل قصارى
جهده القتناص النقاط الثالث في
هذا اللقاء كي يبقى مواكبا ً للصدارة
مع منافسيه العهد والصفاء .ويقدم
النجمة ع��روض �ا ً مميزة على رغم
ت��ع��ادل��ه م��ع القلعة ال��ب��ي��ض��اء في
المرحلة الماضية ،وهو القادر على
االستفادة من انسجام وتناغم العبيه
داخل البساط األخضر.
م��ن المنتظر أن ي��دخ��ل الثعلب
األلماني ثيو بوكير بعض التعديالت
ع��ل��ى تشكيلته ال سيما ف��ي خط
الدفاع الذي يش ّكل نقطة الضعف في
الفريق ،مع اإلبقاء على االستراتيجية
ذاتها في الخطوط األمامية بوجود
الرباعي عباس عطوي وخالد تكه
جي والسنغالي سي الشيخ خلف
المهاجم اإلي��ف��واري السينا س��ورو
ال���ذي ل��م ي��ق��دم ال��م��أم��ول م��ن��ه ه��ذا
الموسم بعد .بينما يسعى الفريق
الجبلي إلى انتزاع نقطة من براثن
األس��د النجماوي ،لكنه يفتقد إلى
العبه النشيط محمد رمال الموقوف
ف��ض�لاً ع��ن مجموعة م��ن الالعبين
المصابين وتواضع مستوى البعض
اآلخر ال سيما الغاني أفراني ايبواه.

قرار بت�شكيل لجنة ت�أ�سي�سية لجمعية
الإعالميين الريا�ضيين اللبنانيين
اجتمعت لجنة المتابعة المنبثقة من «لقاء اإلعالميين الرياضيين» مع اإلعالمي
يوسف برجاوي في مقر جريدة «السفير» في بيروت للبحث في شأن تأليف إطار
جامع لإلعالم الرياضي اللبناني.
وبعد اللقاء تقرر تشكيل لجنة تأسيسية تعمل على إنشاء «جمعية اإلعالميين
الرياضيين اللبنانيين» بحسب الصالحية الممنوحة للجنة المتابعة في اللقاء الذي
انبثقت عنه ،كما تقرر ضم اإلعالميين يوسف برجاوي ووديع عبد النور إلى اللجنة
لتوسعتها.
وأبدى اإلعالمي سليم عواضة استعداده لالنسحاب من اللجنة تسييرا ً لعملها،
وشكره المجتمعون على خطوته وأثنوا عليها .وأصبحت اللجنة التأسيسية مؤلفة
من اإلعالميين :يوسف برجاوي ،حسام زبيبو ،وديع عبد النور ،جالل بعينو ،وفيق
حمدان ،ابراهيم دسوقي ،نمر جبر وفادي سمعان.
وتتولى اللجنة التأسيسية «وضع اقتراح نظام أساسي وداخلي للجمعية ترفعه
إلى كل العاملين اللبنانيين في اإلعالم الرياضي في الوطن واالغتراب ،على أن يُق ّر
خالل جلسة تعقد في شهر كانون األول المقبل ،بحضور جميع العاملين في اإلعالم
الرياضي ،ويشكل المنطلق التأسيسي الذي سيقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات
لنيل العلم والخبر».

حسم سان أنطونيو سبيرز حامل اللقب أول
مواجهة مع كليفالند كافالييرز المرشح القوي
وعمالقه ليبرون جيمس  90-92ف��ي ال��دوري
األميركي للمحترفين في كرة السلة.
بعد خمسة أشهر من إحراز اللقب على حساب
ميامي هيت وملكه السابق جيمس ،ع��اد فريق
ال��م��درب غريغ بوبوفيتش ليلتقي م��ع جيمس
إنما هذه المرة تحت ألوان فريقه القديم-الجديد
كليفالند فكانت المنافسة أشرس حتى اللحظات
األخيرة.
على ملعب «كويكن لونز أرينا» في أوهايو وأمام
 20562متفرجاً ،تقدم كليفالند بفارق  11نقطة
ف��ي ال��رب��ع الثاني ( ،)36-47قبل أن يستفيق
تيم دن��ك��ان ( 19نقطة و 10متابعات) ورفاقه
وخصوصا ً الفرنسي بوريس دياو .وأنهى الالعب
المتعدد األدوار المباراة مع  19نقطة و 6متابعات
و 7تمريرات حاسمة و 3سرقات في أفضل أرقامه
لهذا الموسم.
وال�لاف��ت أن جيمس ( 15نقطة و 9تمريرات
حاسمة و 6محاوالت ناجحة من  ،)17أحد أخطر
نجوم فريقه هذا الموسم ،ارتكب خطأ ً فادحا ً في
نهاية اللقاء ،فعندما كانت النتيجة  90-92وقبل
 10ثوان على صافرة النهاية ،خسر أفضل العب
في الدوري أربع مرات الكرة بشك ٍل غريب في ظل
ضغط من األرجنتيني مانو خينوبيلي وبالتالي

إمكان المعادلة أو تحقيق الفوز.
وعلق جيمس بعد نهاية اللقاء« :لقد أخطأت
لكني سعيد من مجريات المباراة .بالطبع أكره أن
أخسر ،لكننا أظهرنا بعض التطور في المباراة».
ومني كافالييرز ،الذي أضاف له العب االرتكاز
البرازيلي أندرسون فاريغاو  23نقطة و 11متابعة
وال��م��وزع كايري إيرفينغ  20نقطة ،بخسارته
الخامسة والثانية على أرضه ليتراجع إلى المركز
الخامس في ترتيب المنطقة الشرقية ،فيما يحتل
سبيرز المركز السادس في الغربية مع  7انتصارات
و 4خسارات.
وق��ال جينوبيلي« :نحن بحاجة إلى الفوز ،ال
نسيطر على الجميع راهنا ً لكن الفوز كان مهماً».
ومني ممفيس غرايزليز أفضل فريق في الدوري
حتى اآلن بخسارته الثانية مقابل  10انتصارات
أمام مضيفه تورونتو رابتورز  92-96على ملعب
«آير كندا سنتر» أمام  19800متفرج.
وت��اب��ع ت��ورون��ت��و تألقه ف��ي ص���دارة المنطقة
الشرقية ( )2-9وسجل له ديمار دي روزان 21
نقطة والموزع كايل لوري  18نقطة و 7تمريرات
حاسمة ،فيما كان العب االرتكاز اإلسباني مارك
غاسول أفضل مسجل لدى ممفيس مع  22نقطة
و 12متابعة وأض��اف ال��م��وزع مايك كونلي 19
نقطة و 10متابعات وزاك راندولف  18نقطة و18
متابعة.

ولعب ممفيس بعشرة العبين فقط بسبب فيروس
معوي ضرب خمسة بينهم كورتني لي وطوني الن،
كما غاب العب االرتكاز اليوناني كوستا كوفوس
وجون لوير والسلوفيني بينو اودريه.
وحقق لوس أنجليس ليكرز فوزه الثاني على
التوالي والثالث هذا الموسم على حساب مضيفه
هيوستن روك��ت��س ال��ق��وي  ،92-98على ملعب
«تويوتا سنتر» أمام  18245متفرجاً.
وسجل لليكرز الذي يعيش بداية كارثية ()9-3
نجمه كوبي براينت  29نقطة و 7تمريرات حاسمة
( 10من  28محاولة) ،والع��ب االرتكاز ح��وردان
هيل  16نقطة و 10متابعات والبديل نيك يونغ
 16نقطة ،فيما كان جيمس هاردن األفضل لدى
روكتس ( 24نقطة و 7تمريرات حاسمة) وغاب
عنه العمالق دوايت هاورد إلصابته في كاحله.
وفي باقي المباريات ،فاز انديانا بيسرز على
تشارلوت هورنتس  ،86-88ول��وس انجليس
كليبرز على اورالندو ماجيك  ،90-114وبوسطن
سلتيكس على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز -101
 ،90وداالس مافريكس على واشنطن وي��زاردز
 ،102-105وميلووكي باكس على بروكلين نتس
 118-122بعد التمديد ثالث م��رات ،فوينيكس
صنز على ديترويت بيستونز  ،86-88ومينيسوتا
تيمبروولفز على نيويورك نيكس  ،99-115ودنفر
ناغتس على اوكالهوما سيتي .100-107

بر�شلونة يبيع مي�سي في 2016
ذك���رت شبكة «ك��ادي��ن��ا ك��وب��ي»
اإلذاعية اإلسبانية أن نادي برشلونة
ينوي بيع نجمه األرجنتيني ليونيل
ميسي ع��ام  ،2016وأش���ارت إلى
أن الالعب يشعر باإلحباط بسبب
عالقته المتوترة مع إدارة النادي.
وقالت اإلذاعة اإلسبانية نقالً عن
بعض المصادر داخل مجلس اإلدارة:
«ليو يشعر بإحباط كبير مع برشلونة
بسبب مجلس إدارات������ه .ال�لاع��ب
يتعرض لعملية تشويه مستمرة.
ليس ميسي هو من يريد الرحيل عن
الفريق ولكن اإلدارة هي من تريد
بيعه» .وأشارت «كادينا كوبي» إلى
أن ميسي ينظر إلى العالقة الوطيدة
بين كريستيانو رون��ال��دو وري��ال
مدريد بعين «الحسد».
وأث���ار النجم األرجنتيني ج��داال ً
واس���ع���ا ً ب��ت��ص��ري��ح��ات��ه األخ��ي��رة
لصحيفة «أوليه» األرجنتينية عندما
قال« :أنا أعيش الحاضر يوما ً بيوم.

أرغ���ب ف��ي أن أق���دم م��وس��م�ا ً رائ��ع�ا ً
والفوز بجميع األلقاب التي نسعى
إليها في برشلونة .سنرى ماذا يمكن
أن يحدث في المستقبل ...كرة القدم

مليئة بالمفاجآت» .وأض���اف« :ال
يحصل المرء دائما ً على كل ما يريد
وخاصة في ك��رة القدم التي تشهد
العديد من المتغيرات والكثير من

األحداث .إنه أمر معقد وبخاصة في
ظل الظروف العصيبة التي يمر بها
برشلونة اليوم».
وأفادت الشبكة اإلذاعية اإلسبانية
أن ن����ادي ب��رش��ل��ون��ة ي��س��ع��ى إل��ى
الوقوف على قدميه من جديد خالل
هذا الموسم والموسم القادم أيضا ً
اس��ت��ع��دادا ً لالنتخابات الرئاسية
ال��م��زم��ع إج��رائ��ه��ا ف��ي  ،2016كما
ينوي بيع ميسي بعد ذلك التاريخ
للمشتري ال��ذي يقدم عرضا ً ماليا ً
أفضل.
وأوض��ح��ت الشبكة اإلذاع��ي��ة أن
ميسي بدأ يلحظ أن النادي الكتالوني
أصبح يستخدم الصحافة الموالية له
للهجوم عليه وتجريده من نجوميته
ومميزاته لمصلحة النجم البرازيلي
الوافد حديثا ً نيمار دا سيلفا ،الذي
تصفه وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ب��أن��ه نجم
برشلونة المنتظر في المستقبل.

�أن�شيلوتي يك�شف عن بديل مودريت�ش

وداع ًا �آالن جيل

أكد اإليطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد اإلسباني أن
الكرواتي لوكا مودريتش العب مهم ،ولكن الفريق قادر على تعويض غيابه
لفترة تتراوح بين شهرين وثالثة أشهر لإلصابة.
وقال أنشيلوتي ،في حوار مع اإلذاعة اإلسبانية ،إن العب الوسط الكرواتي
«ليس في حالة جيدة» ،بعد اإلصابة «الخطيرة» التي تعرض لها ،مشيرا ً إلى
أنه «حزين بعض الشيء ،ولكن ستتحسن حالته بمرور الوقت».
وأض��اف أنشيلوتي أن مثل هذه األم��ور «تحدث دائما ً في كرة القدم»،
مشيرا ً إلى أن الفريق قادر على تعويض غيابه كما حدث العام الماضي
عندما تعرض األلماني سامي خضيرة لقطع بالرباط الصليبي .وأوضح:
«لدينا مشكلة ،وسنقوم بحلها بالدفع بالعب آخر ،العب وسط آخر» ،مشيرا ً
إلى وجود العبين مثل األلمانيين كروس وخضيرة وهما «ثنائي توج بكأس
العالم».
وأض��اف المدير الفني لريال مدريد أن��ه يحظى كذلك بالعبين يمرون
بحالة جيدة مثل إيسكو ،الذي لم يعتبره الخيار األخير «وإنما واحد من بين
الخيارات .أنا أعتقد أن إيسكو قادر على فعل هذا (اللعب في هذا المركز) ،ألنه
متحمس ويمكنه اللعب في أي مركز في الملعب».
وفي ما يتعلق بخط الهجوم ،قال إن الوايلزي غاريث بيل والبرتغالي
كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة سيلعبون طالما كانا في حالة
جيدة ،إال أنه ع ّول على سياسة تناوب الالعبين ليس فقط لتجنب اإلصابات
وإنما «لتحفيز كل الفريق».
في النهاية ،ث ّمن أداء الفرنسي رافائيل فاران ،مشيرا ً إلى أنه «أساسي مثل
بيبي ورام��وس» ،وقال إن فريقه يمتلك ثالثة من أفضل خمسة العبي قلب
دفاع في العالم.

فقدت السلة الفرنسية أحد أبرز نجومها في لعبة العمالقة هو «آالن جيل».
أعلن نادي فيلبورن الفرنسي وفاة العبه السابق آالن جيل ،أحد أبرز العبي
كرة السلة في تاريخ فرنسا عن سن ناهز  69سنة.
وقال النادي في بيان على موقعه في شبكة اإلنترنت« :تلقينا بحزن شديد
نبأ وفاة آالن جيل .الرقم ( 4على قميصه) سيبقى في قلوبنا إلى األبد».
وكان آالن جيل أحد أهم الالعبين في السبعينات ،وأبرز العب في تاريخ
فرنسا قبل ظهور أنطوان ريغودو ،ثم طوني باركر العب سان أنطونيو سبيرز
بطل الدوري األميركي للمحترفين.

رونالدو :مورينيو ال�شخ�ص المثالي
لتدريب �أو�سكار وويليان
يشعر أسطورة الكرة البرازيلية رونالدو بأن البرتغالي جوزيه مورينيو
المدير الفني لنادي تشيلسي هو الشخص المثالي لتطوير مستوى أوسكار
وويليان العبا الفريق اإلنكليزي.
وقال رونالدو لوسائل اإلعالم« :أعتقد بأنه من الواضح بأنهم متوجودون
في الفريق الصحيح ،بسبب طبيعة الدوري اإلنكليزي الممتاز ،والذي يتميز
باألهداف الكثيرة ،واللعب الهجومي» .وأضاف« :الالعبون تحت قيادة جوزيه
مورينيو لديهم العديد من اإلمكانات ،بسبب طبيعة ذلك المدرب ،بشك ٍل عام
كان قرارا ً جيدا ً لهؤالء الالعبين الشباب لوجودهم في البريميرليغ» .وتابع:
«مباراة ألمانيا والبرازيل ،لقد كانت مباراة غريبة ،لقد كانت خمس دقائق
مجنونة ،كسرت المباراة بالطبع ،لقد كنت حزينا ً للغاية» .وأنهى حديثه
قائالً« :بشكل عام ،أنا سعيد مع ذهابنا لكأس العالم ،وفخور للغاية».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1زعيم نروجي اكتشف غرونلند سنة 982
2 .2مرفأ في قبرص ،أطول أنهر فرنسا
3 .3حرف أبجدي مخفف ،جزيرة إيطالية في المتوسط
مس ،منزل
4 .4إبنيّ ،
5 .5أستنقذ بالمال ،جئنا
6 .6حرف جر ،وأجالس على الشراب ،وعاء كبير
7 .7يبارح ،أفنيتم
8 .8غاز نادر يستعمل لإلنارة ،دولة أوروبية
9 .9وافقنا الرأي ،يبس الخبز
1010ارت��دي��اه ،إس��م م��وص��ول ،أدوات ح���ادة تستعمل
للحياكة
1111والدتي ،خالف اليسار
1212من انواع االشجار ،عندنا

1 .1من األلقاب ،يحصالن على
2 .2عملة عربية ،نحقق الوعد ،مدينة ايرانية
3 .3بحر ،حرف ابجدي مخفف ،اعزيك
4 .4والية اميركية
5 .5يطلق على الشخص عند الوالدة ،حمق وهزل ،طالء
6 .6مدينة بولونية ،حرف نصب ،للنفي
7 .7النجيع ،استعملها للكتابة (بالجمع)
8 .8مخدتي ،رجاء
9 .9جعل ال��ش��يء مستوي ال��س��ط��ح ،ت��ض��ج��رون ،من
االطراف
1010تالل ،خالف تتذكرني
1111يأسفا
1212يضربان على الكتف ،مدينة في أستونيا
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،314789526 ،672543918
،726835194 ،589162473
،938214765 ،145976382
،853691247 ،261457839
497328651

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ت����وت ع��ن��خ ام����ون ) 2
ويمبلي ،روابي  ) 3ويومنغ ،مون
 ) 4يبتهم ،مهمال  ) 5قرن ،كالمي
 ) 6االدمان ،نايت  ) 7لي ،يانعا،

لدي  ) 8حنون ،وهران  ) 9يانس،
ديانا  ) 10يصغره ،ابوسه ) 11
مدا ،الهيا ،دن  ) 12انتبه ،لنا.
عموديا:
 ) 1ت��وف��ي��ق ال��ح��ك��ي��م ) 2
"
وي ،برلين ،صدأ  ) 3تموتنا ،ويغان

 ) 4عبيه ،دينار  ) 5نلومكما،
"
نهاب  ) 6خيم ،الن���وس ،ل��ه ) 7
نمانعه ،اه  ) 8مرغهم ،اردبيل ) 9
و و ،مين ،ايوان  )10نأمل ،الناس
 ) 11بواريد ،نهد  )12دين ،اتينا،
ني.

 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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Big Hero 6
ف�ي�ل��م ت �ص��وي��ري ب�ط��ول��ة جنيز
رودريغز من اخراج دون هال .مدة
العرض  108دقيقة( .ابراج ،سيتي
ك��وم�ب�ل�ك��س ،اس �ب��اس ،غاالكسي،
فوكس ،سينما سيتي ،سينمال).

Interstellar
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ماثيو
ماككونفي م��ن اخ��راج كريستوفر
ن ��والن .م��دة ال�ع��رض  169دقيقة.
(ابراج ،سيتي كومبلكس ،اسباس،
غ��االك�س��ي ،سينما سيتي ،امبير،
فوكس ،سينما سيتي ،سينمال).
Dracula Untold
فيلم رعب بطولة لوك افانز من
اخ ��راج غ��اري ش��ور .م��دة العرض
 93دقيقة( .فوكس).
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The Drop
فيلم درام��ا بطولة ت��وم هاردي
م��ن اخ��راج ميشال روس �ك��ام .مدة
العرض  106دقيقة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينما سيتي ،فوكس).
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The Judge
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب �ط��ول��ة روب� ��رت
دون ��ي م��ن اخ� ��راج داي �ف��د دوبكن.
مدة العرض  141دقيقة،ABC( .
ك��ون�ك��ورد ،امبير ،ف��وك��س ،سينما
سيتي).

The Boxtrolls
ف��ي��ل��م ت� �ش ��وي ��ق ب� �ط ��ول ��ة بين
كينغسلي من اخراج غراهام انابل.
م��دة ال�ع��رض  97دقيقة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال ،فوكس).

