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العهد في مهمة �صعبة مع النبي �شيت ...وجمهور النبيذي تحت المجهر
حسين غازي
تفتتح اليوم الجولة التاسعة من دوري ألفا
اللبناني لكرة القدم بمباراتين ،فيلتقي الصفاء
الرابع بـ 14نقطة مع الشباب الغازية العاشر
بـ 7نقاط على ملعب الصفاء ،والعهد المتصدر
بـ 19نقطة مع النبي شيت السابع بـ 11نقطة
في صيدا.
وتغيب هذا األسبوع المباريات المهمة بين
الفرق ،فليست هناك مواجهة بين فرق الصدارة
التي ستخوض ل��ق��اءات م��ع ف��رق دون��ه��ا في
الترتيب ،إنما يتوجب على فرق المقدمة عدم
التهاون وإضاعة النقاط ،وال سيما ثالثي القمة:
العهد والنجمة واألنصار.
في اللقاء األول ،سيحاول الصفاء بلسمة
جراحه ،والعودة إلى نغمة الفوز بعد خسارته
في الجولة الماضية أمام نادي العهد ،وسيلتقي
نادي شباب الغازية ،الذي يعيش فترة صعبة
جداً ،بعد ستة هزائم متتالية .وسيشرف على
تدريب الغازية ،المدرب الجديد مالك حسون،
تسلم الراية خلفا ً لفؤاد ليال ،الذي أشرف
الذي ّ
على تدريب الفريق في مباراتين ،إذ تعرض
لهزيم ٍة وتعادل في األخرى.
بدوره يسعى الصفاء إلى الفوز ،كي ال يتسع
فارق النقاط بينه وبين المتصدر العهد ،ففي
ح��ال الخسارة قد يصبح الفريق في المركز
السادس أو السابع ،نظرا ً إلى قرب المنافسين
خلفه .ويغيب عن األصفر الظهير محمد حمود
بداعي التوقيف ،ويحتمل غياب حارسه مهدي
خليل والعبي وسطه ج��وزف عبوش وأحمد
جلول لإلصابة ،ويغيب عن الغازية العبه
عباس محيدلي للتوقيف.
وتنطلق في اليوم نفسه ،مباراة أخرى من
طراز آخر ،حين يلتقي صاحب القمة العهد ،مع
النادي البقاعي النبي شيت ،على أرضية ملعب
صيدا البلدي .النبي شيت لم يحقق المطلوب
منه في المباريات األخيرة ،فقد تعرض لتعادلين
وخسارة ،ولم يقدم الصورة التي بدا عليها في
بداية ال��دوري .أما العهد فسيسعى لمتابعة،
فرض هيمنته على الفرق ،منذ خسارته أمام
األن��ص��ار ،إذ تحسن أداؤه تدريجياً .ويع ّول
نادي العهد على العبين ذوي خبرة ،لمتابعة
الطريق نحو البطولة ،باالعتماد على منظم

األداء الدفاعي هيثم فاعور ،ونجم خط الوسط
عباس عطوي «أونيكا» ،إضافة إلى المتألق
الالعب التونسي إيهاب المساكني ،ويحسب
أيضا ً لمحمد ح ّمود محافظته على الشباك
للمباراة الرابعة على التوالي .وسيكون هذا
اللقاء ،بمثابة مباراة قمة لبعض العبي النادي
البقاعي ،وباألخص للحارس وحيد فتال ،الذي
داف��ع عن أل��وان ال��ن��ادي األصفر في المواسم
المنصرمة ،والالعب االنفجاري علي بزي ،الذي
أمضى مواسم رائعة وكبيرة مع نادي العهد.
وتستكمل المباريات يوم غ ٍد بلقاء وحيد بين
الساحل واألنصار على ملعب بيروت البلدي
عند الساعة  .15.30فالساحل المنتشي بفوزه
األخير على الشباب الغازية ،في عقر دار األخير
في كفر جوز ،يصبو لفوز ثانٍ  ،يبعده من مناطق
الهبوط إلى غياهب الدرجة الثانية ،وسيحاول
العبو الساحل إغالق المساحات أمام خصمهم،
ومنعه من تمرير الكرات السريعة ،عبر الضغط
المتواصل ،وقد يشكل تسجيل المهاجم وسيم
عبد الهادي ثالثة أهداف في المباراة الماضية،
دافعا ً لالعب كي يقدم األفضل خالل اللقاء.
أما األنصار ،وبعد فو ٍز دراماتيكي على نادي
طرابلس في األسبوع الثامن بهدفين لهدف من
ركلتي جزاء ،فيسعى إلى زيادة الضغط على
ّ

النجمة والعهد ،ففي حال تعثر األول سيتمكن
األنصار من القبض على المركز الثاني والتربص
أكثر بنادي العهد .وتملك القلعة الخضراء
العديد من النجوم القادرين على تحقيق الهدف
المنشود ،وفي مقدمهم ه��داف الفريق أبيدي
برينس ( 7أهداف) ،باإلضافة إلى لمتألق حمزة
عبود ،وقائد خط الوسط هيثم عطوي.
ويختتم األس��ب��وع التاسع األح��د ،فيلتقي
طرابلس م��ع ضيفه الراسينغ عند الساعة
 .14.15ويدخل الطرفان اللقاء ،بعد تعرضهما
لخسار ٍة في الجولة الماضية ،على رغ��م أن
وض��ع األول يبدو أفضل من الثاني ،فسفير
الشمال ،كان جيدا ً في مباراته األخيرة أمام
ّ
ومبشرة ،ويملك
األنصار ،وقدم صورة طيبة
هدافا ً رائعاً ،ذو بعد كروي وهو المهاجم مايكل
كافوي.
أ ّما سندباد الكرة اللبنانية ،فحاله مجهولة،
ويعاني على مستوى خط الوسط والدفاع،
إذ قدم أدا ًء غير متوازنٍ أمام التضامن صور،
وكانت مرماه عرضة لتسديداتٍ كثيرة ،لوال
التدخالت الرائعة للحارس العمالق محمد
السانتينا ،الذي أثبت أنه حامي عرين الراسينغ
األول هذا الموسم من دون منازع.
أ ّما التضامن صور فيدخل لقاءه مع ضيفه

اإلخ���اء األه��ل��ي عاليه ،واض��ع �ا ً النصر نصب
عينيه ،كي يكمل نغمة االنتصارات التي غابت
عنه لجوالت عدة ،إلى حين فوزه في المباراة
األخيرة أمام الراسينغ العنيد ،ويعتمد سفير
ال��ج��ن��وب على مهاجمه ال��س��ري��ع ،وصاحب
التسديدات الرائعة كونان ،بينما يعاني في
مركز حراسة المرمى ،وسط الغياب المستمر
للحارس فضل مسلماني .ب���دوره سيحاول
الجبلي ،إنقاذ ما يمكن إن��ق��اذه ،قبل
ال��ن��ادي
ّ
مباريات اإلي��اب على أرض��ه ،وال بديل له عن
الفوز ،فالخسارة ستجعله يقبع في المركز
األخير وحيداً ،وهو أم� ٌر لم يتعتد عليه نادي
األخ��اء ،وسيعمل المدرب فادي العمري ،على
زرع روح الثقة في نفوس العبيه ،بعد المباراة
الصعبة أمام النجمة في صيدا ،والتي خسرها
بهدف من دون مقابل.
وتختتم الجولة بمباراة بين النجمة والسالم
زغرتا على ملعب صيدا عند الساعة .15.30
ويسعى الفريق النبيذي لتضييق الخناق
أكثر على العهد ،قبل جول ٍة واحد ٍة من لقائهما
األسبوع المقبل ،في قمة ساخن ٍة ونارية .ويعول
ثيو بوكير على نجومه ،لحسم المعركة أمام
النادي الزغرتاوي المتذبذب ،فالسالم يؤدي
في بعض األحيان بشكل رائع ومخيف ،ويهبط
مستواه حينا ً آخر .وسيعول بوكير على نجمه
السريع ،صاحب المجهود األكبر في المباراة
الماضية ،سي الشيخ ،وعلى المهاجم السينا
سورو ،والالعب الممتاز محمد قاسم.
أم��ا ال��س�لام فكله أم��ل بتحقيق نقطة على
األقل ،إليقاف شالل خسارة النقاط .وستضع
المباراة األخيرة جمهور النجمة تحت المجهر،
إذ إن سلوكه في المباراتين األخيرتين أمام
الراسينغ واإلخاء األهلي عاليه لم يكن سليماً،
وهو ما كلّف النادي دفع غرامة مالية ( 5ماليين
ليرة) .وبالتالي ،فإن أية مخالفات وشتائم على
مدرجات الفريق في لقاء السالم زغرتا ،ستؤدي
ربما إلى منع حضور الجمهور في اللقاء المقبل
أم��ام العهد في األسبوع العاشر يوم األح��د 7
كانون األول ،ما قد يُفقد القلعة النبيذية العبها
رقم  ،12وسالحها الفعال جداً.

�أتليتكو و�آر�سنال وليفركوزن �إلى ثمن النهائي وليفربول ي�صعب مهمته
لحقت أندية أتليتكو مدريد اإلسباني وصيف
بطل الموسم الماضي وآرسنال اإلنكليزي وباير
ليفركوزن األلماني بركب المتأهلين إلى الدور
ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بفوز
األول الساحق على أولمبياكوس اليوناني ،0-4
والثاني على ضيفه بوروسيا دورتموند األلماني
 ،0-2وعلى رغ��م خسارة الثالث أم��ام ضيفه
موناكو الفرنسي  1-0في الجولة الخامسة قبل
األخيرة من دور المجموعات.
وصعب ليفربول اإلنكليزي مهمته في تخطي
الدور األول بسقوطه في ّ
فخ التعادل أمام مضيفه
لودوجوريتس البلغاري  ،2-2وخطا يوفنتوس
اإليطالي خطوة كبيرة نحو الدور الثاني بفوزه
الثمين على مضيفه مالمو السويدي  ،0-2وحقق
ريال مدريد اإلسباني حامل اللقب العالمة الكاملة
بفوزه على بازل السويسري .0-1
وارتفع عدد األندية التي بلغت ثمن النهائي إلى
 11بعد ريال مدريد وبوروسيا دورتموند وبايرن
ميونيخ األلماني وباريس سان جيرمان الفرنسي
وبرشلونة اإلسباني وتشلسي اإلنكليزي وبورتو
البرتغالي وشاختار دانييتسك األوكراني.
ف��ي ال��م��ب��اراة األول���ى على ملعب «فيسنتي
كالديرون» في مدريد وأمام  51ألف متفرج ،ثأر
أتليتكو مدريد من ضيفه أولمبياكوس وألحق به
هزيمة مذلة  0-4وتخطى ال��دور األول .ويدين
أتليتكو م��دري��د بتأهله إل��ى مهاجمه الدولي
الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي سجل هاتريك
في الدقائق  38و 62و ،65بعدما افتتح راؤول
غارسيا التسجيل في الدقيقة التاسعة .وبات
ماندزوكيتش أول العب يسجل هاتريك ألتلتيكو
مدريد في دوري األبطال.
وهو الفوز الرابع على التوالي ألتلتيكو مدريد

فعزز موقعه في صدارة المجموعة األولى برصيد
 12نقطة بفارق  6نقاط أمام أولمبياكوس الذي
تراجع إلى المركز الثالث.
وفي المجموعة ذاتها ،وعلى ملعب «مالمو
شتاديون» في مالمو ،خطا يوفنتوس خطوة
كبيرة لبلوغ ثمن النهائي بفوزه الثمين على
مضيفه مالمو بهدفين نظيفين سجلهما اإلسباني
فرناندو لورنتي ( )49واألرجنتيني كارلوس
تيفيز ( .)88وانفرد يوفنتوس بالمركز الثاني
برصيد  9نقاط وبات بحاجة إلى التعادل في
مباراته األخيرة أمام ضيفه أتلتيكو.
وح��ذا آرسنال حذو أتليتكو وث��أر من ضيفه
بوروسيا دورتموند بالفوز عليه  0-2على ملعب
اإلمارات في لندن وأمام  59902متفرجين وبلغ
ال��دور ثمن النهائي للمرة الخامسة عشرة على
التوالي.

وضمن باير ليفركوزن تأهله إلى الدور المقبل
على رغم خسارته أمام موناكو  1-0على ملعب
باي أرينا في ليفركوزن وأمام  26ألف متفرج.
وسجل األرجنتيني لوكاس أوكامبوس هدف
المباراة الوحيد في الدقيقة .72
وأنعش زينيت سان بطرسبورغ آماله بالتأهل
بفوزه القاتل على ضيفه بنفيكا  0-1على ملعب
«بتروفسكي استاديوم» في سان بطرسبورغ
وأمام  14123متفرجاً.
وفي المجموعة الثانية وعلى ملعب «سان
جاكوب ب��اك» في ب��ازل وأم��ام  38500متفرج،
حقق ري��ال مدريد الفوز الخامس على التوالي
في المسابقة هذا الموسم والثامن على التوالي
منذ دور األربعة للموسم الماضي بفوزه على
ب���ازل  .0-1وس��ج��ل البرتغالي كريستيانو
رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35

رافعا ً رصيده إلى  4أه��داف في  5مباريات في
المسابقة هذا الموسم وإلى  71هدفا ً في تاريخ
المسابقة ،معادال ً رقم نجم النادي الملكي السابق
راؤول غونزاليز وبفارق  3أهداف خلف مهاجم
برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي صاحب
الرقم القياسي.
وتابع ريال مدريد نتائجه الرائعة في اآلونة
األخيرة وتحديدا ً منذ خسارتيه المتتاليتين
في ال��دوري أمام مضيفه ريال سوسييداد 4-2
وضيفه أتليتكو مدريد  .2-1وحقق النادي الملكي
الفوز الخامس عشر على التوالي في مختلف
المسابقات وعادل بقيادة مدربه اإليطالي كارلو
أنشيلوتي الرقم القياسي في عدد االنتصارات
المتتالية في تاريخ النادي والذي حققه كارلوس
مونيوز والبرتغالي جوزيه مورنيو.
ولم يقدم النادي الملكي عرضا ً جيدا ً لكنه حقق
األهم بتشكيلة غاب عنها قائده إيكر كاسياس
والبرتغالي بيبي وداني كارباخال والبرازيلي
مارسيلو إذ منح أنشيلوتي الفرصة للكوستاريكي
خيسوس نافاس والفرنسي رافايل فاران وألفارو
أربيلوا والبرتغالي فابيو كونتراو.
وصعب ليفربول حامل لقب المسابقة  5مرات،
مهمته في بلوغ الدور ثمن النهائي بعدما أهدر
فوزا ً ثمينا ً على مضيفه لودوجوريتس رازجراد
كان سيضعه في المركز الثاني إلى جانب بازل
لكنه سقط في ف� ّ
�خ التعادل  2-2على ملعب
فاسيلي ليفسكي وأمام  37143متفرجاً .وبات
ليفربول مطالبا ً بالفوز على ضيفه ب��ازل في
الجولة السادسة األخيرة على ملعب أنفيلد رود
لبلوغ ثمن النهائي ،فيما يحتاج بازل إلى التعادل
فقط لقطع الطريق على الحمر.

الريا�ضي يهزم الجزيرة الم�صري
في دورة �أبو ظبي لكرة ال�سلة
تألق الرياضي البيروتي بطل لبنان لكرة السلة في مباراته
األولى في دورة أبو ظبي الدولية الثانية لكرة السلة ،التي
بدأت منافساتها أمس وذلك عندما توج أفراده جهودهم بفو ٍز
عزيز وغا ٍل على الجزيرة بطل مصر بفارق  11نقطة 67 – 78
( 15 – 15و 31 – 36و.)50 – 61
وكان أجمل ما في مباراة الرياضي والجزيرة ،وال سيما
من الجانب اللبناني أن الثالثي المتألق في صفوفه األميركي
الجديد جيرمايا ماساي وأحمد إبراهيم والمخضرم اسماعيل
علي أحمد سجلوا معا ً  60نقطة ( 25و 19و 16على التوالي)
بينما كان العب الجزيرة األميركي ماجيك دورسي بـــ21
نقطة أفضل مسجل لفريقه.
تقدم الرياضي في الثواني الـ 90األول��ى  ،0 – 5ومن
بعدها كانت «فورة» للفريق المصري عبر الثنائي المتألق
في صفوفه دورس��ي والعمالق المصري المخضرم طارق
الغنام إذ سجال معا ً  9نقاط مقابل سلة بيروتية ،ليتقدم
«أوالد الجزيرة»  ،7 – 9فكان هذا التقدم األول واألخير لهم
في المباراة ،وانتهى الربع األول تعادال ً (.)15 – 15
كذلك تكافأت الكفتان في الربع الثاني مع رجحان نسبي
للرياضي فانتصفت المباراة بتقدم البطل بفارق أربع نقاط

( )32 – 36بعدما سجلوا في هذا الربع  21نقطة مقابل .17
وكان الربع الثالث األقوى في المباراة ،وفيه قدم الرياضي
لمحات طيبة لالعبيه الذين نجحوا في تسجيل  25نقطة
مقابل  18لمنافسيهم ليوسع أبطال لبنان الفارق إلى 11
نقطة ( )50 – 61قبل الدخول إلى الحصة األخيرة.
وتابع الرياضي أفضليته مستهالً الربع األخير ووسع
الفارق حتى وصل إلى  19نقطة في منتصفه (.)54 – 73
ثم هدأ إيقاع «البيارتة» فاستغل الفريق المنافس الفرصة
أفضل استغالل وح��اول تقريب وجهات النظر في الدقائق
الخمس األخيرة من المباراة ونجح في تسجيل  13نقطة
مقابل خمس نقاط ألبناء المنارة لينزل الفارق مع انتهاء
الدقائق الـ 40إلى  11نقطة (.)67 – 78
ويشارك في ال��دورة عشرة فرق في مجموعتين ،تضم
األولى وهي األقوى الرياضي البيروتي والجزيرة المصري
والنصر اإلم��ارات��ي واألفريقي التونسي وصيف النسخة
األولى وبروسين أول ستارز األميركي ،بينما تضم الثانية
الحكمة بيروت وصيف بطل لبنان وجمعية سال المغربي
بطل النسخة األولى ووصيف بطل العرب والجزيرة اإلماراتي
والمحرق البحريني وكي إف سبورت الفيليبيني.

الأن�صار يكرم فريق الأ�شبال لإحرازه الدوري
أقام نادي األنصار حفالً تكريميا ً
لفريق األش��ب��ال لمناسبة إح���رازه
بطولة لبنان في كرة القدم ،بحضور
رئيس ال��ن��ادي نبيل ب��در وأعضاء
الهيئة اإلدارية إلى مدير النادي بالل
ف��راج والمدير الفني للفريق األول
الصربي زوران بيسيك ،والجهاز
الفني للفئات العمرية والالعبين
وأهاليهم ،وذلك في مطعم مانهاتن
في الحمرا.
ب���دأ ال��ح��ف��ل ب��ال��ن��ش��ي��د ال��وط��ن��ي
اللبناني ،ثم كلمة ترحيب للزميل
عباس حسن ،قبل أن يعرض فيلم
م��ص��ور ع��ن مسيرة األش��ب��ال نحو
البطولة ،ليتحدث بعدها قائد الفريق
حسن منصور باسم الالعبين ،شاكرا ً
إدارة ال��ن��ادي على االه��ت��م��ام ال��ذي
وضعته في سبيل تحقيق هذا اإلنجاز
وشكر الجهاز الفني «الذي تعب معنا
كثيراً» ،ليختتم كلمته واعدا ً اإلدارة
والجمهور بمزيد من اإلنجازات.
ثم تحدث رئيس النادي نبيل بدر
وقال« :في البداية أشكر األهالي الذين

لهم الدور الرئيسي في تثقيف أوالدهم
بتوجيههم نحو الرياضة والتي هي
األساس في بناء المجتمع السليم».
وت��اب��ع ب��در« :الشكر الكبير لكل
الالعبين الذين قدموا مستوى عاليا ً
حصدوا من خالله بطولة غالية جدا ً
على قلبي ،وهي لها طعم خاص ،ألننا
منذ عام  1997لم نحصل على تلك
البطولة في هذه الفئة».

ثم قام الرئيس بتوزيع ال��دروع
التذكارية على الالعبين والجهاز
الفني ،وكان لإلعالم دوره أيضا ً إذ
تم تقديم دروع لممثل المنار والجديد
وتلفزيون المستقبل ،قبل أن ينتقل
الجميع إلى حفل العشاء الذي أقيم
للمناسبة ،ليختتم الحفل بقطع قالب
حلوى م��ن قبل الرئيس بمشاركة
اإلدارة والجهاز الفني والالعبين.

جيم�س ي�صنع فوز كافالييرز
تألق ليبرون جيمس في صفوف كليفالند كافاليررز وقاده
إلى فوز كبير على واشنطن ويزادرز  ،87-113بتسجيله 29
نقطة ونجاحه في  10متابعات و 8تمريرات حاسمة ضمن
دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
وث��أر كليفالند بالتالي لخسارته أم��ام الفريق ذات��ه قبل
خمسة أي��ام ،كما واصل صحوته وحقق فوزه الثاني على
التوالي بعد أربع هزائم متتالية.
ومنذ عودته إلى كليفالند من ميامي خالل الصيف الماضي،
كانت المباراة ضد وايزدارز األولى التي يتألق فيها جيمس
بشك ٍل الف��ت .وأض��اف كيفن الف  21نقطة للفائز والعب
االرتكاز األسترالي كيري ايرفينغ  18نقطة.
أما أفضل مسجل في صفوف ويزادرز فكان راسوال باتلر
برصيد  23نقطة يليه بول بيرس ( 15نقطة) .وقال جيمس:
«لقد قدمنا كرة سلة جميلة .نحتاج إلى بعض الوقت لكي
نجد إيقاعنا لكننا على الطريق الصحيحة».
وحقق بورتالند ترايل باليزرز فوزه التاسع على التوالي
إث��ر تغلبه على تشارلوت  .97-105ويملك ب�لاي��زرز في
رصيده  12انتصارا ً وثالث هزائم وهو يقترب من أفضل سجل
في الدوري .وساهم الثنائي داميان ليالرد وويسلي ماتيوز
بخمسين نقطة للفائز في حين خيب نجم الفريق الماركوس
الدريج اآلمال إذ اكتفى بتسجيل  9نقاط فقط.
وتغلب غولدن ستايت ووريرز على أورالندو ماجيك -111
 96في مباراة تألق فيها العب الفائز ستيفن كوري الذي سجل

 28نقطة في  24دقيقة فقط بينها ست رميات ثالثية وذلك في
اليوم التالي من تسجيله  40نقطة في سلة ميامي هيت.
ونجح غولدن ستايت في تحقيق فوزه السابع على التوالي
وقد أشاد المدرب ستيف كير بكوري بقوله« :لدي انطباع بأنه
قادر على تسجيل جميع الرميات التي يقوم بتسديدها».
وبات ايتوري ميسينا أول مدرب أجنبي يقود فريقا ً في
ال��دوري األميركي للمحترفين إذ حل موقتا ً ب��دال ً من غريغ
بوبوفيتش الذي خضع لعملية جراحية بسيطة.
وقاد ميسينا سان أنطونيو سبيرز حامل اللقب إلى تحقيق
فوزه الخامس على التوالي وكان على حساب أنديانا بيسرز
.100-106
وكان ميسينا أحرز الدوري األوروبي أربع مرات في صفوف
فريقي بولونيا وسسكا موسكو الروسي.
وفي المباريات األخرى ،فاز بروكلين نتس على فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز  ،91-99وبورتالند ترايل ب�لازرز على
تشارلوت بوبكاتس  ،97-105وتورونتو راب��ت��ورز على
اتالنتا هوكس  ،115-126وداالس مافريكس على نيويورك
نيكس  102-109بعد التمديد ،ول��وس أنجليس كليبرز
على ديترويت بيستونز  ،98-104وهيوستن روكتس
على ساكرامنتو كينغز  ،89-102وميلووكي باكس على
مينيسوتا تمبروولفز  ،86-103وأوكالهوما سيتي على يوتا
جاز  ،82-97وفينيكس صنز على دنفر ناغتس ،112-120
وممفيس غريزليز على لوس انجليس ليكرز .93-99

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6

أفقياً:

عمودياً:

1 .1عالم بالطب واألدب كان ضريرا ً
2 .2حمام بري ،حرف عطف ،إحسان
3 .3سقي ،بلدة لبنانية ،إتهم
4 .4أقامت الوليمة ،يداعب
5 .5خاصتنا ،مدينة هندية ،حرف أبجدي مخفف
6 .6تنوح ،مدينة بلجيكية
7 .7نهر في ألمانيا ،منازلي
8 .8مدينة فرنسية ،ف ّوض ،رقد
9 .9كاتبنا ،حصل على
1010ضمير متصل ،مدينة روسية في سيبيريا ،إسم
موصول
1111حقل ،بحر يتفرع من المتجمد الشمالي
1212خالف آخر ،عملة عربية ،فقرة

1 .1مصيف لبناني ،خبر
2 .2بلدة لبنانية ،بركان مشتعل في كوستاريكا
3 .3للندبة ،مدينة إيطالية ،أرض مرتفعة قليالً
4 .4قبيح ،من الحبوب ،مملكة عربية قديمة
5 .5أهمل ،من أنواع الشجر
6 .6يصنع من الحليب ،وافقونا الرأي
7 .7تراب مجبول بالماء ،يراسله
8 .8من اإلتجاهات ،أبو الشعوب السامية
9 .9مهنة سامية ،شهر ميالدي ،نفى األمر
1010أمنع ،نهر في سيبيريا ،صاح التيس
1111أنحت القلم ،قضاء في لبنان
1212يسر ،مدينة فيتنامية ،حيوان مفترس

The Good Lie
ف��ي��ل��م درام � � � ��ا ب� �ط ��ول ��ة ري ��س
وي �ث��رس �ب��ون م ��ن اخ� � ��راج فيليب
فاالرديو .مدة العرض  110دقيقة.
(سينما سيتي ،اس�ب��اس،ABC ،
غراند الس ساليناس).
Samba
فيلم درام��ا بطولة عمر سي من
اخراج اوليفر ناكاتش .مدة العرض
 120دقيقة( .سينما سيتي ،امبير،
.)ABC

Interstellar
فيلم تشويق بطولة ماثيو ماك
ك��ون �غ��ي م ��ن اخ � ��راج كريستوفر
ن��والن .م��دة العرض  169دقيقة.
( ،ABCسينما سيتي ،اسباس،
غاالكسي ،سينمال).
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،147586293 ،965234718
،714965382 ،823197654
،389421576 ،652873941
،591342867 ،278619435
436758129

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1عمار الموصلي  ) 2مون
ب�لان ،را  ) 3رن��ا ،سناك ريفر ) 4
واسته ،درانسي  ) 5بك /امسيه،
بات  ) 6نويت ،الناس  ) 7فيات،

اماني  ) 8لنا ،عمتها ،اا  ) 9عاريا،
امزجه  ) 10القنديل ،حلبا ) 11
صو ،ايديه ،باب  ) 12ترم ،يندما.
عموديا:
 ) 1ع��م��رو ب��ن ال��ع��اص ) 2
موناكو ،نالوت  ) 3اناس ،يفارق

 ) 4رب ،تأتي ،ينام  ) 5السهم،
اع��ادي  ) 6الن ،ساتم ،ي��دي ) 7
مناديل ،تالين  ) 8كرهناهم ،هد
 )9صبرا ،امازح  ) 10ينبسا ،جلبا
 ) 11يرفسا ،ناهبا  ) 12اريتريا،
ابر.

 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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The Drop
فيلم درام��ا بطولة ت��وم هاردي
من 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
كومبلكس ،اس �ب��اس ،غاالكسي،
فوكس ،سينما سيتي ،سينمال).

Interstellar
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ماثيو
ماككونفي من اخ��راج كريستوفر
ن��والن .م��دة العرض  169دقيقة.
(ابراج ،سيتي كومبلكس ،اسباس،
غ��االك�س��ي ،سينما سيتي ،امبير،
فوكس ،سينما سيتي ،سينمال).

