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المهرجان الريا�ضي الأول في النبطية
برعاية حناوي
تنظم وزارة الشباب والرياضة المهرجان الرياضي األول ،سباقات الطرق في
مدينة النبطية ،برعاية وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبدالمطلب حناوي،
صباح يوم غ ٍد بالتنسيق مع بلدية النبطية واتحاد العاب القوى ونادي بيت الطلبة
الرياضي.
وأشارتالمشرفةعلىالمهرجانورئيسةالدائرةاإلقليميةلوزارةالشبابوالرياضة
في محافظة النبطية فاديا حالل إلى أن فعاليات المهرجان ستنطلق عند الثامنة
والنصف من صباح األحد في  23الجاري من أمام مبنى السراي الحكومي وتنتهي عند
الحادية عشرة من قبل الظهر ،حيث تسلم الكؤوس والميداليات للفائزين.
وستلقى كلمات للوزير الحناوي ،محافظ النبطية القاضي محمود المولى ورئيس
بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل.
ولفت حالل إلى أن الذين مألوا استمارات المشاركة في المهرجان  -السباق تجاوز
عددهم األربعة آالف من مختلف الفئات العمرية والمسافات المقررة للسباق».

افتتاح ملعب لكرة القدم في LIU
افتتحت الجامعة اللبنانية الدولية ،في الخيارة  -في البقاع الغربي ،ملعبا ً
رياضيا ً لكرة القدم في ذكرى االستقالل ،في حضور ممثل قائد الجيش العقيد الركن
منير منير ،وممثل الوزير السابق عبد الرحيم مراد الدكتور يوسف الصميلي ،مدير
الجامعة باسم هزيمة والمدير األكاديمي الدكتور أحمد فرج ،ومدير العالقات العامة
الدكتور أيمن دحروج ،ورئيس قسم كلية اإلعالم في الجامعة الدكتور أسعد صدقة،
نائب رئيس اتحاد بلديات البحيرة طوني أبو عزة ،رؤساء بلديات ومخاتير وحشد
من الجامعيين.
وكانت على هامش المناسبة قد انطلقت مباراة ودية بين فريق الجيش اللبناني
وفريق الجامعة اللبنانية الدولية.

فوز كبير للحكمة على بيبلو�س
تابع فريق الحكمة نتائجه المميزة وعروضه الكبيرة قبل مشاركته في دورة أبو
ظبي اإلماراتية الدولية لكرة السلة ،وفاز وديا ً على ضيفه بيبلوس بفارق  26نقطة
وبنتيجة  ،69-95في المباراة التي جمعتهما في قاعة النادي الرياضي غزير.
وانتهت األرب��اع لمصلحة الفائز كاآلتي )15-23( :و( )13-21و()14-22
و( ،)27-29وقدم الحكمة عرضا ً هجوميا ً رائعا ً أمام نحو  600متفرج رغم أنه
خاض المباراة بالعب أجنبي واحد هو األميركي تيريل ستوغلين بسبب إصابة
العبه األميركي ديزموند بينيغار بشد عضلي يستدعي الراحة ،فيما لعب بيبلوس
باألجنبيين جاي يونغبالد وحمادي نداي.
وسجل للحكمة ستوغلين  32نقطة و 6تمريرات حاسمة ،وجوليان خزوع  19نقطة
و 6كرات مرتدة و« 2بلوك شوت» ،ودانيال فارس  12نقطة و 6كرات مرتدة ،ورودريك
عقل  9نقاط و 8كرات مرتدة وهايك غيوقجيان  9نقاط و 4كرات مرتدة وباتريك بو
عبود  7نقاط ،فيما كان جاي يونغبالد األفضل في صفوف الخاسر برصيد  24نقطة.
وتغادر بعثة الحكمة إلى أبو ظبي صباح الثالثاء المقبل.

جريديني :الرا�سينغ يملك بدائل لم�صابيه
أكد مدير نادي الراسينغ سعيد جريديني أن ناديه يملك البدائل الالزمة لتخطي
محنته المتمثلة بخسارته اثنين من أفضل العبيه بسبب اإلصابة ،وهما المهاجم بول
رستم والعب خط الوسط النيجيري ديريك إيبي.
وقال جريديني أن موسم رستم انتهى بعد تعرضه لقط ٍع في الرباط الصليبي ،ما
سيبعده من المالعب فترة تترواح بين  6و 8أشهر .أما إيبي فأصيب بثالثة كسور
في أضلعه بعد اصطدامه بمهاجم النجمة وزميله السابق اإليفواري السينا سورو ،ما
سيبعده من المالعب لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر.
وأضاف جريديني خالل حديثه لموقع «ك��ورة» أن الراسينغ سيفتقد أيضا ً في
مباراته مع التضامن صور األحد المقبل ،في الجولة الثامنة من الدوري إلى مدافعه
محمد مطر الموقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
ولكن جريديني أكد في المقابل ،أن معنويات العبي «القلعة البيضاء» عالية
خصوصا ً بعد العرض القوي مع النجمة حامل اللقب حيث أضاع الراسينغ الفوز في
الدقيقة األخيرة .مضيفا ً أن المدرب التشيكي ليبور باال يتعامل مع كل مباراة بشكل
تكتيكي مناسب ،وهو يملك قدرة فائقة على توظيف الالعبين والتعامل بحنكة مع
نقاط القوة في الفريق المنافس.
وأصيب رستم خالل مباراة فريقه مع النجمة ( ،)2-2في اختتام الجولة السابعة،
وذلك عندما اشترك بكرة مع العب وسط النجمة الفلسطيني محمد قاسم ،في الشوط
الثاني ،فسقط على أرض الملعب قبل أن ينقل مباشرة إلى المستشفى بعد المباراة،
حيث تبين خطورة إصابته بعد الفحوص التي خضع لها.

طبول الديربي قرعت ...الميالن والإنتر على �أه ّبة اال�ستعداد
ريال لالبتعاد في �صدارة الترتيب ...وبايرن يواجه طموح هوفنهايم
حسن الخنسا وحسين غازي
ف��ي ال�م��رح�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة ع�ش��ر م��ن ال� ��دوري اإلسباني،
يستضيف برشلونة إشبيلية في لقا ٍء ساخن ،بينما يسعى
غريمه التقليدي ريال مدريد إلى مواصلة نتائجه الجيدة
واالبتعاد في صدارة الترتيب على حساب مضيفه إيبار.
وبدوره يسعى حامل اللقب أتلتيكو مدريد إلى استعادة
توازنه وذلك عندما يستضيف ملقة القوي.
تستكمل المرحلة يوم غ ٍد بلقا ٍء يجمع رايو فايكانو مع
سلتا فيغو ،والتشي مع قرطبة ،وفياريال مع خيتافي،
وتختتم المرحلة االثنين بلقاء يجمع غرناطة وألميريا.
وتنطلق المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي
على وقع لقاء مرسيليا المتصدر وضيفه بوردوالرابع،
وستكون المباراة بمثابة اختبار لقدرات مرسيليا الذي
يمر بمرحلة صعبة بعد بدايته ال�ن��اري��ة ،إذ خسر آخر
مواجهتين له في الدوري.
ويلتقي اليوم أيضا ً ليون مع مضيفه باستيا الخامس
ع�ش��ر ،ويسعى ل�ي��ون إل��ى اق�ت�ن��اص ال�ن�ق��اط ال�ث�لاث كي
يقترب من فرق الصدارة.
وتشهد المرحلة مباراة قوية األحد بين نانت الخامس
ال��ذي لم يخسر في آخ��ر تسع مباريات وضيفه سانت
إتيان السادس الذي لم يخسر في آخر أربع مباريات.
وتأجلت مباراة ليل مع إيفيان إلى األربعاء  7كانون
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة
القمة النارية ،في ديربي ديال مادونينا ،بين
القطبين والغريمين التقليديين ،الميالن
واالنتر في الجولة الثانية عشرة من الدوري
اإليطالي يوم غدٍ.
ديربي الغضب كما سمي منذ سنين مضت،
يأتي في ظروف صعبة ،إذ تم ّر الكرة اإليطالية
في حال ٍة من الركود ،إثر تراجع مستويات
الفرق وال��دوري بشك ٍل ع��ام .لكن يبقى هذا
الديربي العريق من أعظم وأه��م المباريات
التي ينتظرها عشاق البساط األخضر.
مباراة سهرة األحد ،ستكون ساعة الصفر،
الن��ط�لاق مهرجان ال��ك��رة اإلي��ط��ال��ي��ة ،حيث
يستقبل مسرح السان سيرو «الجوزيبي
ميازا» ،لقاء الفريقين ،اللذين سيسعيان إلى
عرض يليق
تحقيق النقاط الثالث ،وتقديم
ٍ
باسميهما ،إلمتاع الجماهير وإخ��راج القمة
بأفضل حلّ ٍة ممكنة.
تتسم ال��م��واج��ه��ات بين ال��روس��ون��ي��ري
والنيراتزوري ،بالندّية والتدخالت البدنية
العنيفة ،ويعتبر هذا الديربي من أهم اللقاءات
على صعيد ال��ع��ال��م ،إذ يستقطب نسبة
مشاهدة عالية.

ما بين الماضي والحاضر

م��� ّر ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��وق��ت ع��ل��ى ال��ج��اري��ن
اللدوديّن ،وهما يتصارعان إلثبات من األفضل
بينهما ،فتاريخ المباريات حافل باألهداف.
العبون كثر ونجوم لمعت ،في سماء مدينة
ميالنو ،ص��راع بين عمالقة م��ن الالعبين
تجسدت على ميدان شهد األف��راح واألت��راح.
وأسماء كبيرة شاركت مع الفريقين ،فالظاهرة
البرازيلية رونالدو م ّر على الفريقين ،فصال
وجال ،وسطر أجمل األهداف ،وكذلك هي حال
القناص ايبراهيموفيتش وبيرلو .من جهة
أخ��رى ،يدخل إنزاغي الديربي للمرة األولى
كمدرب ،ولكن كالعب شارك في  10مباريات
ديربي مع الميالن ،إذ فاز مع الروسونيري في
 5مواجهات ،وخسر في  3مواجهات ،وتعادل
ٍ
أه��داف في مرمى
في مناسبتين ،وسجل 4
اإلنتر.
أم��ا مانشيني فقد ع��اد إل��ى كنف النادي
الذي حقق معه الدوري في أكثر من مناسبة،
وعينه على إعادة اإلنتر إلى سكة االنتصارات
والبطوالت.

الميالن األقرب للفوز

يدخل إينزاغي ورجاله المباراة متسلحين
بحالة من االستقرار مقابل ترنح مستوى
األنتر ،فاألخير يم ّر في حالة صعبة وتخبط

الثاني  2015بسبب مواجهة فرنسا مع سويسرا في
نهائي كأس ديفيس لكرة المضرب بين الجمعة واألحد.
وفي باقي المباريات ،يلعب اليوم جانغان مع رين،
وموناكو مع كاين ،ونيس مع ريمس ،ولوريان مع لنس،
واألحد مونبلييه مع تولوز.
ف��ي المرحلة الثانية ع�ش��رة م��ن ال� ��دوري األلماني،

في الفترة األخيرة ،فقد أقيل والتر ماتزاري من
منصبه ،وعيّن المدرب الجديد القديم روبيرتو
مانشيني ليقود ثاني ًة سفينة النيراتزوري .قد
يتعثر الربان في مباراة الديربي ،إذ إن الميالن
يعيش فترة استقرار نسبية ،فهو يحتل المركز
السابع في الترتيب ،ويمتلك أسلحة هجومية
نارية ،سيسعى من خاللها لفتح شيفرة دفاع
اإلنترناسيونالي ،ب��دوره سيحاول صاحب
القميص األزرق واألس��ود اقتناص  3نقاط
غالية ،لمحاولة االقتراب أكثر من المقاعد
الخمسة األوروب��ي��ة ،إذ يحتل حاليا ً المركز
التاسع في جدول الترتيب برصيد  16نقطة.
يمتلك ال��م��ي�لان ق���وة ه��ج��وم��ي��ة هائلة
بحيث استطاع الع��ب��وه تسجيل  30هدفا ً
في  11م��ب��اراة ،فعودة الفرعون اإليطالي
ستيفان الشعراوي إلى صفوف النادي بعد
إص��اب � ٍة جعلته يغيب ع��ن المالعب لفترة
طويلة ،ستكون ورق� ًة رابحة في يد مدربه.
فالنجم الصغير صاحب الـ 22سنة ،تألق
في الجولة المنصرمة أم��ام سمبدوريا في
ال���دوري اإليطالي ،وسجل هدفا ً رائ��ع�ا ً من
مسافة بعيدة .ويتمتع الالعب المصري ـ
اإليطالي بسرعة كبيرة ،ومهارات عالية في
المراوغة ،وهو قاد ٌر على إتعاب دفاع اإلنتر،
وتشكيل أكبر ق��د ٍر من الخطورة على مرمى
هاندانوفيتش.
أم��ا ف��ي خ��ط ال��وس��ط ،فيمتلك الميالن
نيجر دي يونغ ،القادر على افتكاك الكرات
والتحضير لالنطالقات الهجومية ،فهو يعتبر
صمام األم��ان في خط وسط الفريق األحمر
واألسود.
يدخل اإلنتر قمة األحد ،مع مدربه مانشيني،
وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية ،لكن قد
يكون تغيير استراتيجية اللعب ،من 2-5-3
التي كان يتبعها ماتزاري ،إلى 2-1-3-4
التي يعتمدها مانشيني ،صعبة التطبيق ،إذ
إن الالعبين قد يحتاجون لفترة من التأقلم مع
الخطة الجديدة .ويسعى المدير الفني الجديد
من ذلك ،لزيادة الصالبة الدفاعية ،والخروج
من المباراة بأقل الخسائر ،إال أنها أيضا ً قد
تساهم في زي��ادة الفعالية الهجومية ،ومن
المنتظر أن يقوم بدور صانع األلعاب ماتيو
كوفاسيتش ،ال��ذي يساند ثنائي الهجوم
رودريغو باالسيو وماورو ايكاردي.
يمتلك الميالن مشكلة كبيرة في الدفاع،
وهذا ما سيحاول استغالله اإلنتر ،إذ تلقت
شباك الروسونيري أهدافا ً من أخطاء ساذجة
قام بها مدافعوه ،ولكن قد تشكل عودة أليكس
دعما ً للدفاع فالالعب البرازيلي ق��اد ٌر على
تنظيم الدفاع بشك ٍل كبير ،لما يمتلكه من
خبرة من خالل خوضه تجارب أوروبية.

يستضيف بايرن ميونيخ المتصدر اليوم فريق هوفنهايم،
ويسعى البافاري من خ�لال ه��ذه المباراة لالبتعاد في
ص��دارة الترتيب من أق��رب مالحقيه فلفسبورغ الثاني
بفارق أرب��ع نقاط ال��ذي يخرج لمالقاة شالكه الحادي
عشر ،ويسعى فلفسبورغ إلى إحراز النقاط الثالث مبقيا ً
على الفارق نفسه مع البافاري في حال فوز األخير.

وي��واج��ه ه��ام �ب��ورغ ض�ي�ف��ه ف �ي��ردر ب��ري�م��ن ي ��وم غ ٍد
ف��ي لقاء الديربي رق��م  101ف��ي البوندسليغا .ويلتقي
اليوم بوروسيا مونشنغالدباخ صاحب المركز الثالث
م��ع اي�ن�ت��راخ��ت ف��ران�ك�ف��ورت ويستضيف ماينز فريق
ف��راي �ب��ورغ ،فيما ي�خ��رج ب��وروس�ي��ا دورت�م��ون��د لمالقاة
ب��ادرب��ورن ويلتقي ك��ول��ون م��ع هيرتا برلين ،وتختتم
المرحلة يوم غ ٍد بمواجهة تجمع بين شتوتغارت وضيفه
أوغسبورغ.
ضمن ل �ق��اءات المرحلة الثانية ع�ش��رة م��ن ال ��دوري
اإليطالي ،ينتظر عشاق المستديرة الساحرة لقاء الديربي
بين ميالن واإلنتر يوم غدٍ.
وف ��ي م �ب��اراة أخ ��رى ق��وي��ة ال �ي��وم يلتقي يوفنتوس
المتصدر مع التسيو صاحب المركز الخامس في روما.
ويتطلع التسيو الستعادة توازنه بعد هزيمته المفاجئة
على يد إمبولي الصاعد حديثا ً للدوري اإليطالي بهدفين
مقابل هدف.
ويفتتح روما صاحب المركز الثاني برصيد  25نقطة،
بفارق  3نقاط خلف يوفنتوس ،المرحلة الثانية عشرة
اليوم أيضا ً بمالقاة مضيفه أتاالنتا.
ويشهد األحد مواجهة تورينو مع ساسولو ونابولي
مع كالياري وتشيزينا مع سامبدوريا وأودينيزي مع
كييفو وفيرونا مع فيورنتينا وب��ارم��ا مع إمبولي فيما
يلتقي جنوه مع باليرمو االثنين.
رقم  101في الدوري األلماني بين هامبورغ
وفيردر بريمن.
وعاش بايرن ميونيخ أسبوعا ً متناقضا ً
إذ جدد مدير الكرة ماتياس زام��ر عقده مع
الفريق بينما تعرض القائد فيليب الم لكسر
في الكاحل خالل التدريبات وسيغيب عن
المالعب ألشهر عدة.
واستبدل المهاجم األلماني الدولي توماس
مولر بسبب اإلصابة خالل المباراة الودية
أمام إسبانيا الثالثاء ولكنه قد يتعافى ويلحق
بالمباراة أم��ام هوفنهايم ،وك��ذل��ك الحال
بالنسبة للحارس مانويل نوير والمدافع
جيروم بواتينغ.
وقد ال يلحق باستيان شفاينشتايغر القائد
الجديد للمنتخب األلماني بمباراة هوفنهايم،
بسبب اإلصابة التي أبعدته من المالعب منذ
نهائي كأس العالم  2014في البرازيل ،ولكن
زامر يأمل في عودة الالعب سريعا ً إلى صفوف
الفريق البافاري.
ولم يخسر هوفنهايم في أول تسع مباريات
له في الموسم الحالي من البوندسليغا،
ولكنه منذ ذلك الحين خسر مرتين متتاليتين
ليتراجع ب��ف��ارق عشر ن��ق��اط خلف بايرن
ميونيخ ،وس��ت ن��ق��اط خلف فولفسبورغ
صاحب المركز الثاني.
وي��أم��ل هوفنهايم أن يستعيد مستواه
المعهود ،بعد حصول العب الوسط روبرتو
فيرمينو على دفعة معنوية قوية بعد تسجيل
الظهور األول له مع المنتخب البرازيلي خالل
المباراة الودية أمام تركيا ،ثم تسجيله هدف
الفوز في مباراته الدولية الثانية في مواجهة
النمسا.
ويخرج فولفسبورغ لمالقاة شالكه فيما
يستضيف هانوفر صاحب المركز الرابع
فريق باير ليفركوزن صاحب المركز السادس
اليوم أيضاً.
وسجل هانوفر تسعة أه��داف فقط خالل
 11مباراة بينما استقبلت شباكه  11هدفاً،
علما ً بأن الفريق حقق ستة انتصارات.
وف���ي م��ب��اراة ال��دي��رب��ي ي���وم غ��� ٍد يلتقي
هامبورغ مع ضيفه فيردر بريمن ،الذي يتفوق
في مجموع المواجهات بينهما بواقع 36
انتصارا ً مقابل  31هزيمة ،ولكن من المتوقع
أن تكون مواجهة األحد بينهما غاية في التوتر
مع احتالل بريمن المركز السادس عشر بينما
يقبع هامبورغ في المركز السابع عشر.
ولم يحقق فيردر بريمن أي انتصار في أول
 9مباريات له في الموسم الحالي ولكن مع
قدوم المدرب الجديد فيكتور سكريبنيك ،حقق
الفريق فوزين متتاليين.

من موازنة مضيفه المتواضع الذي يقدم أداء
جيدا ً في اختباره األول بين الكبار إذ يحتل
المركز العاشر برصيد  13نقطة.
وبدوره يسعى أتلتيكو مدريد حامل اللقب
إل��ى اس��ت��ع��ادة ت��وازن��ه وتعويض سقوطه
المفاجئ في المرحلة الماضية أمام الجريح
ريال سوسيداد ( ،)2-1وذلك عندما يتواجه
اليوم مع ضيفه القوي ملقة .ويحتل فريق
المدرب األرجنتيني دييغو سيميوني المركز
الرابع حاليا ً بفارق نقطة خلف فالنسيا الثالث
الذي يحل األحد ضيفا ً على ليفانتي ،وأربع
عن ريال مدريد المتصدر ومهمته لن تكون
سهلة أمام ملقة خصوصا ً أن األخير ال يتخلف
سوى بفارق نقطتين عن حامل اللقب.

في النهاية ساعة الحسم اقتربت ،ومع
انطالق صافرة الحكم تتوقف التحليالت
والتكهنات ،فتتكلم أرجل الالعبين ،على مدار
 90دقيقة من المتعة ،لتحدد في آخر المطاف
هوية بطل الديربي.

الدوري اإلسباني

سيكون برشلونة الثاني أمام اختبار صعب
اليوم ،عندما يستضيف إشبيلية في المرحلة
الثانية عشر من الدوري اإلسباني الذي يعاود
نشاطه بعد أن توقف حوالى أسبوعين بسبب
المباريات الدولية ،فيما يسعى غريمه األزلي
ريال مدريد المتصدر إلى مواصلة تألقه على
حساب مضيفه إيبار.
على ملعب «كامب نو» ،يأمل برشلونة أن
يكون العبوه استفادوا من عطلة المباريات
الدولية الستعادة تركيزهم الكامل بعد ثالث
مراحل صعبة تعرضوا خاللها لهزيمتين
على التوالي على أيدي ريال مدريد ()3-1
وسلتا فيغو ( 1-0في ملعبهم) قبل استعادة
توازنهم بفو ٍز صعب على ألميريا ()1-2
في مباراة تخلفوا فيها وانتظروا حتى ربع
الساعة األخير إلدراك التعادل ثم خطف الفوز
عبر جوردي آلبا.
ول��ن تكون مهمة رج��ال ال��م��درب لويس
إنريكي ال��ذي��ن أصبحوا متخلفين بفارق
نقطتين عن ريال بعد أن كانوا متقدمين عليه
بفارق  6نقاط ،سهلة أمام ضيفهم األندلسي
ال��ذي يتخلف عنهم بفارق نقطتين ،واآلتي
ب��دوره من فترة صعبة بعد سقوطه أمام
أتلتيك بلباو ( )1-0وتعادله مع ليفانتي
(.)1-1
ويدرك انريكي أن ال بديل للنادي الكاتالوني
من تحقيق فوزه السادس على التوالي ضد
منافسه األندلسي الذي لم يذق طعم الفوز على
«بالوغرانا» في الدوري منذ الثالث من آذار
 1-2( 2007في رامون سانشيس بيزخوان
في م��ب��اراة أكملها برشلونة بـ 9العبين)،
خصوصا ً أن بانتظار الفريق سلسلة من
المباريات الصعبة يبدأها الثالثاء في قبرص
ضد أبويل نيقوسيا في دوري األبطال.
أ ّما في ما يخص الغريم األزلي ريال مدريد،
فسيجد نفسه أمام اختبار نادرا ً ما عاشه وهو
اللعب في ملعب ال يتسع ألكثر من  5آالف
متفرج ،وذل��ك عندما يحل ضيفا ً على إيبار
الصاعد إلى دوري األضواء للمرة األولى في
تاريخه.
ومن المؤكد أن مباراة الملكي وإيبار التي
ستكون الثالثة بينهما ،غير متوازنة على
اإلطالق بالمعايير كافة وأبرز دليل على ذلك
أن موازنة النادي الملكي أكبر بثالثين مرة

الدوري الفرنسي

تعود عجلة الدوري الفرنسي للدوران بلقاء
مرسيليا المتصدر الذي يستقبل بوردو الرابع
على ملعب «فيلودروم» في اختبار صعب في
اختتام المرحلة الرابعة عشرة.
ويتعيّن على األرجنتيني مارسيلو بيلسا
م��درب مرسيليا الحفاظ على تركيز فريقه
الذي يمر في مرحلة انعدام وزن بعد بداية
صاروخية ،إذ خسر مرتين في آخر  3جوالت
أمام ليون  1-0وباريس سان جرمان حامل
اللقب .2-0
ويغيب عن مرسيليا العب وسطه الغاني
أندريه آيوو بعد إصابته بفخذه في مباراة
بالده مع أوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا
 .2015ويحوم الشك حول مشاركة المدافع
جيريمي موريل المصاب في قدمه والمهاجم
روم���ان أليساندريني ضحية ال��ت��واء في
كاحله عشية المباراة الودية مع إسبانيول
اإلسباني.
وفضالً عن سان جرمان القادر على تخطي
مرسيليا في الترتيب ،سيكون ليون حامل
اللقب بين  2002و 2008قادرا ً على تخطي
الفريق الجنوبي أيضاً ،عندما يحل اليوم على
باستيا الخامس عشر باحثا ً عن تحقيق فوزه
السادس على التوالي ليحتل المركز الثالث
بفارق نقطتين عن مرسيليا.
ويعتمد ليون على هدافه ألكسندر الكازيت
الذي رفع رصيده إلى  11هدفا ً في «ليغ »1
متخطيا ً جينياك في صدارة الهدافين.

الدوري األلماني

يعود متصدر ال���دوري األل��م��ان��ي بايرن
ميونيخ إل��ى األج����واء بعد ان��ت��ه��اء عطلة
المباريات الدولية ،حين يستضيف اليوم
فريق هوفنهايم بينما يشهد األحد الديربي

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1جمهورية من جزر األنتيل الكبرى
2 .2يصنع من الحليب ،شريان من عروقي ،حرف أبجدي
مخفف
3 .3أخذ الثأر ،صديقي
4 .4حرف أبجدي مخفف ،نداعب ،هدم البناء
5 .5دولة أميركية ،نلمس الشيء
6 .6أدخل فجأة ،سالم
7 .7قرية لبنانية ،حصل على ،خاصته
8 .8يرجوان ،نهر في سيبيريا
9 .9ضمير منفصل ،سيدة ،أجل
1010دق وسحق ،دولة أميركية
1111يحترم ،عنب أسود ،ألف
1212مدينة إيطالية على االدرياتيك ،أوطان

1 .1مدينة إسبانية شمال غرب مدريد
2 .2دولة عربية ،بلدة فرنسية شمال باريس
3 .3إقتربت من ،سانداً ،كثير
4 .4مصابيح ،أوتوماتيكي
5 .5تقال قبل االغاني الشعبية ،أصابع
6 .6يصلحانه للبناء ،نعالج
7 .7غير مطبوخ ،أدركن األمر ،عسل
8 .8يمرنا ،الجندي
9 .9لإلستفهام ،دولة أفريقية
1010يص ّور ،مرفأ في البرازيل
1111ننام ،الصادق
1212خالف كفرهّ ،
لطخت بالعار

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).

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).
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،963512478 ،278463915
،795246831 ،154879263
،382197546 ،641358729
،826735194 ،519624387
437981652

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اريك االحمر  ) 2ليماسول،
ل��وار  ) 3دا ،لمبدوسا  ) 4ولدي،
لمس ،بيت  ) 5اف��دي ،اتينا ) 6
وان��ادم ،دن  ) 7يفارق ،قتلتم ) 8

نيون ،اليونان  ) 9ايدنا ،نس )10
لبساه ،ما ،ابر  ) 11امي ،اليمين
 ) 12كينا ،لدينا.
عموديا:
 ) 1ال��دوك ،يناالن  ) 2ري��ال،
ن��ف��ي ،ب��م  ) 3ي���م ،دا ،اواس��ي��ك

 ) 4كاليفورنيا  ) 5اس��م ،داق،
"
دهان  ) 6لوبلين ،ان ،ال  ) 7الدم،
اق�لام��ي  ) 8وس��ادت��ي ،ام��ل ) 9
م��ل��س ،تملون ،ي��د  ) 10رواب��ي،
تنساني  ) 11يندما  ) 12يربتان،
نارفا.

 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

2
6

3
1

8
7

9
9

3

8

2
6

8

4
9

4
1

7

3

1

6

8

9
5

7
4

9
2

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).

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).

