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الملكي يت�ش ّبث ب�صدارة الليغا ...واليونايتد يوا�صل �صحوته وت�شل�سي يتعثر
ي�شدد الخناق على مر�سيليا النبي �شيت يقيل حجيج ويع ّين خليفة
البافاري يجتاز برلين وليفركوزن ً
ثالثا ...و�سان جرمان ّ
نقطتان بين العهد والنجمة قبل مواجهة القمة

افتتح ريال مدريد المرحلة الثالثة عشرة من
الدوري اإلسباني بفوزه على مضيفه ملقة 1-2
حسن رقمه
السبت ،وبذلك يكون الميرينغي قد ّ
القياسي .فعلى ملعب ال روساليدا وأمام أكثر من
 29ألف متفرج ،حقق ريال مدريد أفضل بداية
في تاريخه إذ رفع عدد انتصاراته المتتالية إلى
 16في جميع المسابقات.
وبدأ ريال مدريد اللقاء مهاجما ً وفي الدقيقة
الثالثة سدد الوايلزي غاريث بايل كرة قوية
تصدى لها الحارس الكاميروني كارلوس كاميني
باقتدار ،وجنح الكولومبي جيمس رودريغيز في
الجهة اليسرى وسدد بقوة أيضا ً ارتطمت الكرة
بقدم مدافع وخرجت إلى ركنية.
وك��اد الباراغوياني العمالق روك��ي سانتا
كروز يفتتح التسجيل لملقة من متابعة رأسية
لكرة عرضية من سامو تابعها الحارس إيكر
كاسياس باألصابع خلف المرمى إلى ركنية
( .)13وخطف الفرنسي كريم بنزيمة الهدف
األول للضيوف بعدما هرب رونالدو في الجهة
اليسرى وراوغ الفنزويلي روزال��ي��س روبرتو
ومرر الكرة عرضية عاجلها بنزيمة بقدمه في
غفلة من مراقبه البرازيلي ويليغتون ()19
مسجالً هدفه الثامن.
وفي الشوط الثاني ،ضغط ريال مدريد لزيادة
الغلة ،وتابع رونالدو كرة عالية بطريقة مقصية
انحرفت عن القائم األيسر ( ،)54وأهدى رونالدو
كرة على طبق من ذهب إليسكو تابعها األخير
في جسم كاميني وضاعت الفرصة ( ،)56وأنقذ
كاسياس مرمى الملكي من التعادل عندما أمسك
على دفعتين قذيفة لريسيو (.)59
وسجل بايل هدف االطمئنان للفريق الملكي
بعد تمريرة بالمقاس من رونالدو ( .)83وحصل
فرانشيسكو إيسكو على البطاقة الصفراء
الثانية وخ��رج ( ،)86ليخطف سانتا ك��روز
هدفا ً لملقة بعدما ارتقى برأسه لكرة من بين
المدافعين البرتغالي بيبي والفرنسي رافائيل
فاران ووضعها في المرمى من دون أن يتمكن
كاسياس من رؤيتها (.)1+90
ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى
 33نقطة وتقدم بفارق  5نقاط على غريمه
برشلونة.
وس��ق��ط خيتافي على ملعب كوليسيوم
الفونسو بيريز أمام ضيفه أتلتيك بلباو بهدف
سجله الفيتا ( )1+90من ضربة رأس مقابل
هدفين لميكل س��ان خوسيه ( 36من ضربة
رأس) وبينيات ( 90من ركلة حرة).
وف���از إس��ب��ان��ي��ول ع��ل��ى ليفانتي بهدفين
لإلكوادوري فيليبي كايسيدو ( )19وسيرخيو
غارسيا ( )34مقابل هدف لخوسيه موراليس
( .)12وخسر سلتا فيغو مع إيبار الوافد الجديد
 1-0سجله دل مورال (.)30

حسين غازي

رومان جنيفوا الذي ارتكب خطأ ضد البرازيلي
ل��وك��اس م���ورا فاحتسبت رك��ل��ة ج���زاء نفذها
السويدي زالتان إبراهيموفيتش بنجاح مسجالً
هدفه السادس في البطولة في المركز الثالث
على الئحة ترتيب الهدافين (.)15
ورفع باريس سان جرمان رصيده إلى 33
نقطة مقابل  34لمرسيليا الذي افتتح المرحلة
بفوزه على ضيفه نانت .0-2
وتغلب رين على ضيفه موناكو وصيف البطل
 0-2سجلهما التونسي ايمن عبد النور ( 10خطأ
في مرمى فريقه) والسويدي أوال تويفونن ()19
رافعا ً رصيده إلى  25نقطة نقلته إلى المركز
الرابع.
وف��از لنس على متز  0-2أي��ض�ا ً سجلهما
المغربي الحربي الجدياوي ( )65وبنجامان
بوريجو (.)79
وسقط تولوز أمام ضيفه لوريان  .3-2سجل
المالي تونغو حامد دومبيا ( )23والصربي
الكساندر بيسيتش ( )70ه��دف��ي الخاسر،
والبرتغالي رافائيل جيريرو ( )55وجانو ()57
والغاني ج���وردان اييو ( 60من ركلة ج��زاء)
أهداف الفائز.
وفاز رينس على باستيا بهدفين لدافيد نجوج
( )10والكاميروني موكاندغو ( )85مقابل هدف
لفرانسوا موديستو ( .)41وتعادل كاين مع
مونبلييه بهدف لماتيو دوهاميل ( )40مقابل
ه��دف للبرازيلي فيتورينو هيلتون ( 17من
ضربة رأس).

أتليتيكو مدريد يعبر ديبورتيفو

الدوري األلماني

وتغلب أتليتيكو مدريد حامل اللقب على
ضيفه ديبورتيفو الك��ورون��ا بهدفين نظيفين
أمس ،ورفع رجال دييغو سيميوني رصيدهم
إلى  29نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط
خلف ريال مدريد المتصدر ونقطة واحدة أمام
برشلونة صاحب المركز الثالث.
وانتهى الشوط األول بتقدم أتليتيكو بهدف
نظيف سجله س��اول نيجويز ثم أض��اف أردا
توران الهدف الثاني في الدقيقة .55
وبهذه الهزيمة تعمقت ج��راح ديبورتيفو
الكورونا حيث ظل الفريق في المركز الثالث من
القاع برصيد عشر نقاط.
ولم ينجح ديبورتيفو في تحقيق أي انتصار
من فوزه على بلنسية بثالثة أهداف نظيفة في
 19تشرين أول الماضي ،بينما حقق أتليتيكو
فوزه الثاني على التوالي والتاسع على مدار
الموسم.

حقق بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر
ف��وزا ً صعبا ً على مضيفه هرتا برلين ،وانتقل
باير ليفركوزن إل��ى المركز الثالث بعد فوزه
الكبير على ضيفه كولن  1-5في المرحلة الثالثة
عشرة من الدوري األلماني.
في المباراة األولى على الملعب األولمبي في
العاصمة وأمام أكثر من  76ألف متفرج ،حقق
بايرن ميونيخ األهم بفوزه العاشر (مقابل 3
تعادالت) رافعا ً رصيده إلى  33نقطة ومبتعدا ً
بفارق  10نقاط عن أقرب مطارديه .وجرب العبو
بايرن ميونيخ حظهم في التسديد من كل األماكن
واالتجاهات ،ونجح الهولندي آريين روبن بعد
انتظار طويل ومحاوالت كثيرة في هز الشباك
بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة مفتتحا ً
التسجيل ( .)27ولم تتبدل النتيجة في الشوط
الثاني رغم المحاوالت الكثيرة من الطرفين.
وفي الثانية على ملعب باي أرينا وأمام أكثر
من  30ألف متفرج ،سقط باير ليفركوزن في
المحظور مبكرا ً بعدما ارتكب مدافعه بيرند لينو
خطأ ضد ماتياس ليمان في مكان ممنوع فنال
الصفراء واحتسبت ركلة جزاء انبرى لها ليمان
بنفسه وافتتح بها التسجيل ( .)4لكن صاحب
األرض لم يتأثر كثيرا ً بتخلفه ،وأدرك التعادل
عن طريق األلماني الدولي من أصل مغربي كريم

الدوري الفرنسي

شدد باريس سان جرمان حامل اللقب في
الموسمين الماضيين الخناق على مرسيليا
المتصدر بعد ف��وز صعب على ضيفه نيس
 0-1في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري
الفرنسي.
ويدين باريس س��ان جرمان لمدافع نيس

بلعربي بعد كرة وصلته داخل المنطقة من ركلة
حرة انهاها من زاوية ضيقة في شباك الحارس
تيمو هورن (.)26
ف��ي ال��ش��وط الثاني ،تقدم باير ليفركوزن
بالهدف الثاني ال��ذي سجله التركي هاكان
جالهان أوغ��ل��و م��ن رك��ل��ة ح��رة ( .)61وع��زز
السويسري يوزيب درميتش ،بديل ستيفان
كيسلينغ ،بالهدف الثالث مستفيدا ً من كرة
الكوري الجنوبي هيونج-مين س��ون (.)79
وس��ج��ل درميتش ال��ه��دف الثاني الشخصي
والرابع لباير ليفركوزن بعد مجهود فردي بذله
داخ��ل المنطقة وزرع الكرة في المرمى (.)88
واختتم بلعربي بالهدف الثاني الشخصي
والخامس ألصحاب األرض في الدقيقة األخيرة
(.)90
وعلى ملعبه الجديد «إس جيه آل أرينا»،
حقق أوغسبورغ المشارك في دوري النخبة
للموسم الثاني على التوالي فوزا ً مهما ً وكبيرا ً
على ضيفه هامبورغ العريق  1-3نقله إلى
المركز الرابع برصيد  21نقطة.
وعلى ملعب فيلتنيس أرينا وأم��ام نحو 61
ألف متفرج ،اكتسح شالكه ضيفه كولن العائد
إلى النخبة  .1-4وعلى ملعب فيزر شتاديون
وأم��ام نحو  42ألف متفرج ،هزم فيردر بريمن
ضيفه ب��ادرب��ورن الصاعد حديثا ً برباعية
بيضاء .وعلى ملعب راي��ن نيكار أرينا ،تغلب
هوفنهايم على ضيفه هانوفر  3-4وحرمه من
البقاء في المركز الخامس.
وك���ان���ت ال��م��رح��ل��ة اف��ت��ت��ح��ت ب���ف���و ٍز كبير
لشتوتغارت على مضيفه فرايبورغ  1-4في
المباراة األول له بقيادة مدربه القديم الجديد
الهولندي هوب ستيفنز.

الدوري اإلنكليزي

واصل مانشستر يونايتد صحوته في اآلونة
األخيرة وحقق فوزه الثالث على التوالي بتغلبه
على ضيفه ه��ال سيتي بثالثية نظيفة في
المرحلة الثالثة عشرة من ال��دوري اإلنكليزي.
وع��زز مانشستر رص��ي��ده ف��ي المركز الرابع
برصيد  22نقطة.
واكتفى تشلسي متصدر الترتيب بتعادله
سلبا ً مع مضيفه سندرلند ليصبح رصيده 33
ويتقدم بفارق  7نقاط على ساوثهمبتون.
على ملعب أول���دت���راف���ورد ،ج��دد ال��م��درب
الهولندي لويس فان غال ثقته بمواطنه المهاجم
روبن فان بيرسي على الرغم من تراجع أدائه هذا
الموسم وأشركه أساسيا ً في خط الهجوم إلى
جانب واين روني .وسيطر مانشستر يونايتد
على مجريات اللعب تماما ً لكنه اضطر إلى إكمال
المباراة من دون نجمه األرجنتيني أنخل دي
ماريا الذي تعرض إلصابة في العضلة الخلفية
فحل بدال ً منه اإلسباني أندريس هيريرا الذي كان
يخوض المباراة األولى له منذ أكثر من شهر.
وب��ع��د دق��ائ��ق م��ن خ���روج دي م��اري��ا نجح

مانشستر في افتتاح التسجيل بواسطة مدافعه
العمالق كريس سمولينغ مستغالً دربكة أمام
المرمى إذ نجح ح��ارس ستوك في التصدي
لمحاولته وه��و على خط المرمى لكن الكرة
أفلتت منه فاحتسب الحكم الهدف صحيحا ً
بفضل تكنولوجيا خط المرمى .واستمر ضغط
مانشستر في ظل تراجع هال سيتي إلى خطوطه
الخلفية واضاف واين روني الهدف الثاني بكرة
من خارج المنطقة بعد مناولة من فان بيرسي.
واستمر سيناريو الشوط األول في الثاني
واضاف فان بيرسي هدفا ً ثالثا ً بطريقة رائعة
عندما ه��رب م��ن رق��اب��ة أح��د المدافعين على
مشارف المنطقة وأطلق ك��رة بيسراه سكنت
الزاوية اليسرى لمرمى هال ( .)66وترك فان
بيرسي مكانه للمهاجم الكولومبي رادامل فالكاو
العائد بدوره من إصابة أبعدته أكثر من شهر
وسنحت له فرصة رائعة عندما مرر له خوان
ماتا ك��رة على طبق من ذه��ب لكن مدافع هال
مايكل داوسون انقذ مرماه في اللحظة االخيرة.
واستعاد ارس��ن��ال نغمة االن��ت��ص��ارات بعد
خسارتين متتاليتين بفوزه خارج ملعبه على
وس��ت بروميتش ألبيون  ،0-1وج��اء هدف
المباراة بكرة رأسية للمهاجم ال��دول��ي داني
ويلبيك في الدقيقة .60
وحقق ليفربول فوزا ً
ّ
بشق األنفس على ضيفه
ستوك سيتي بهدف متأخر سجله ظهيره األيمن
غلين جونسون بكر رأسية في الدقيقة .85
وتغلب وست هام على نيوكاسل  0-1سجله
كريسويل في الدقيقة  56ليضع ح��دا ً لستة
انتصارات متتالية للخاسر.
وحقق كوينز بارك رينجرز فوزا ً مثيرا ً على
ليستر سيتي  .2-3سجل للفائز موجان (37
خطأ في مرمى فريقه) وفير ( )45واوستن
( ،)73وللخاسر كامبياسو ( )4وشلوب (.)67
وتعادل بيرنلي مع استون فيال  .1-1سجل
لألول إينغز ( 87من ركلة جزاء) ،وللثاني جو
كول (.)38

السيتي يتالعب بساوثامبتون

وض���رب مانشستر سيتي ح��ام��ل اللقب
عصفورين بحجر واحد بفو ٍز عريض ومستحق
على مضيفه ساوثامبتون بثالثة أهداف من دون
رد في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب
«سانت ماري».
تالعب السيتي بمنافسه وهز شباكه ثالث
مرات عبر ثنائي الوسط يحيى توريه وفرانك
المبارد والظهير األيسر الفرنسي جيل كليتشي
في الدقائق  51و 80و.88
مانشستر سيتي رفع رصيده إلى  27نقطة
قفز بها للمركز الثاني ،ليتخطى ساوثامبتون
ال��ذي تجمد رصيده عند  26نقطة في المركز
الثالث ،ويضيق الفارق مع تشيلسي المتصدر
إل��ى  6نقاط بعد تعثر «البلوز» ه��ذه الجولة
بالتعادل السلبي أمس مع سندرالند.

اختتمت أمس المرحلة التاسعة
من دوري ألفا اللبناني لكرة القدم،
بفوز النجمة على السالم على ملعب
صيدا البلدي ،بينما نجح طرابلس
من تسجيل سداسية نظيفة في شباك
الراسينغ ،أما التضامن صور فحقق
المطلوب منه ،بتحقيقه ف��وزا ً مهما ً
على نادي األخاء األهلي عاليه.
أجلت مباراة األنصار وشباب
فيما ّ
الساحل بدقائقها الـ 15األخ��ي��رة،
بسبب عطل في التيار الكهربائي.
وتقدم شباب الساحل بهدفين ،ليعود
األنصار بالنتيجة ،بتسجيله هدفي
التعادل قبل عملية التوقف ستلعب
الدقائق المتبقية اليوم على ملعب
ب��ي��روت ال��ب��ل��دي ،ف��ي ت��م��ام الساعة
.2:15
نجح النجمة من تحقيق فوز مهم،
ع��ل��ى ح��س��اب ال��س�لام زغ��رت��ا ،قبل
مباراته النارية أمام العهد المتصدر
في األسبوع المقبل ،ليعود الفارق
إل��ى نقطتين ،قبل معركة األسبوع
العاشر.
ونجح دينامو الفريق القائد عباس
عطوي من افتتاح التسجيل ،بعد أن
تالعب المراوغ الخطير خالد تكجي
بالحارس محمد الدكرمنجي ودفاعه،
مرسالً تمريرة للعطوي ،الذي استغل
ال��ف��رص��ة ،وترجمها ه��دف �ا ً أول في
المباراة ،للنادي النبيذي.
ولم يحمل الشوط الثاني الكثير
من التغيرات ،على رغم أن القائم أنقذ
نزيه أسعد ،حارما ً السالم من هدف
ال��ت��ع��ادل ،لينتهي اللقاء على وقع
هدف وحيد.
على ملعب الرئيس رشيد كرامة في
عاصمة الشمال ،سطر نادي طرابلس
فوزا ً تاريخياً ،على فريق الراسينغ،
بستة أهداف نظيفة ،وافتتح التسجيل
المهاجم مايكل كافوي ،بعد أن انبرى
بنفسه لركلة ج��زاء ،أسكنها شباك
محمد السانتينا ،لينتهي الشوط
األول على وقع هدف وحيد.
في الشوط الثاني ،ب��دأ مهرجان
األهداف الطرابلسي ،أضاف مصطفى
القسعا الهدف الثاني ،بعد تمريرة
رائعة من مايكل كافوي.
وبعدها بثالث دقائق ،نجح وليد
فتوح من تعزيز النتيجة ،إثر تمريرة
من نجم المباراة كافوي ،ليقسو هداف

الدوري مايكل كافزي هيليغبي على
سندباد الكرة اللبنانية ،بتسجيله
هدفين متتاليين ،ليختتم القسعا
ال��ع��رس ال��ت��ه��دي��ف��ي ،وس���ط ضياع
وذه���ول العبي الراسينغ ،ليتجمد
رص��ي��ده عند  11نقطة ،بينما رفع
ن��ادي طرابلس ع��دد نقاطه إل��ى 15
نقطة.
ومن الشمال نحو الجنوب ،تمكن
التضامن صور من حسم قمة مؤخرة
الترتيب ،بهزمه نادي األخاء األهلي
ع��ال��ي��ه ،ال���ذي س��ق��ط ث��ان��ي��ة خ��ارج
ق��واع��ده ،ليصبح وح��ي��دا ً ف��ي قاع
الترتيب.
وبعكس نهاية ال��م��ب��اراة ،تمكن
الغاني أفراني من افتتاح التسجيل
للنادي الجبلي ،إال أن صاحب األرض
والجمهور أبى أن يخرج متأخرا ً في
الشوط األول ،تحت أنظار سفير الكرة
اللبنانية في الخارج ،والقائد السابق
لمنتخب لبنان ،النجم رض��ا عنتر،
إذ نجح ه��داف التضامن كونان من
تعديل النتيجة.
انطلق ال��ش��وط الثاني ق��وي�ا ً من
الفريقين كليهما ،لكن كلمة الفصل
كانت لالعب تيزان الذي ركن الكرة
من فوق الحارس ربيع الكاخي ،مهديا ً
الفوز الثاني للتضامن على التوالي.

وف��ي وق��ت س��اب��ق ي��وم الجمعة،
اكتسح العهد بخماسية نظيفة نادي
النبي الشيت .وشهد على إثرها في
اليوم التالي ،إقالة غير منطقية لمدرب
النادي البقاعي موسى حجيج.
وأعلن النادي عبر صفحته الرسمية
على موقع «فايسبوك» صباح السبت
خبر اإلقالة بعد اجتماع عقدته اإلدارة
بعد انتهاء المباراة ليل الجمعة والذي
ض ّم رئيس النادي السيد أحمد حسين
ال��م��وس��وي وأم��ي��ن السر أحمد علي
الموسوي واإلداريين اآلخرين.
وأع��ل��ن ال��ن��ادي تعيين ال��م��درب
السوري عساف خليفة ال��ذي أبدى
استعداده للعودة إلى تدريب الفريق،
ّ
بحق بعض
واتخذ النادي عقوبات
الالعبين.
وك��ان خليفة قاد النبي شيت في
الموسم الماضي إلى دوري األضواء
ق��ب��ل أن ي��ت��رك��ه م��ف��ض�لاً ع��روض��ا ً
خارجية ،علما ً أن الالعب السوري
الدولي السابق يملك خبرة واسعة
في المالعب اللبنانية من خالل لعبه
للنجمة سابقا ً وإشرافه على تدريب
السالم زغرتا وشباب الساحل أيضاً.
فيما ن��ج��ح ش��ب��اب ال��غ��ازي��ة من
تفجير مفاجئة مدوية ،بفوزه على
الصفاء (.)4-3

يتح�سن في العناية المركزة
بيليه ّ
أص���در مستشفى «س���او ب��اول��و
ألبرت أينشتاين» بيانا ً قال فيه إن
أسطورة ك��رة القدم بيليه يتحسن،
وعاد يتحدث على رغم أنه ما زال في
العناية المركزة.
وتستجيب صحة بيليه بشكل
جيد للمضادات الحيوية ،علما ً أن
عمليات غسيل الكلى الموقتة ال تزال
جارية .وهو السبب الذي نقل بسببه
األسطورة إلى العناية المركزة.
وقال المستشفى إن بيليه يواصل
التعافي وإن األطباء يعتزمون فصل
جهاز غسيل الكلى في وقت قريب.
في وقت سابق من هذا األسبوع،
أج��رى الالعب البالغ من العمر 74
سنة عملية جراحية إلزال��ة حصى
الكلى في المسالك البولية.
وكتب بيليه على تويتر الجمعة أنه
يتطلع إلى قضاء العطلة مع العائلة

وب��دء «العام الجديد بصحة جيدة،
وال��ذه��اب ف��ي العديد م��ن الرحالت

الدولية المخطط لها» في إشارة إلى
تحسن حالته الصحية.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1من أعظم فالسفة العرب ،قضى ليلته
2 .2مادة قاتلة ،منخفض في بحر النروج
3 .3سهل في شرق المغرب ،حرف أبجدي مخفف ،من
أنواع السمك
4 .4مذاهب ،شاهدت من بعيد
5 .5مدينة يابانية ،عاصمة آسيوية
6 .6شعرنا بالبرد ،شاي (باألجنبية) ،وبّخ
7 .7در ،أداة جزم ،من األلقاب
8 .8جزيرة أميركية بين خليج نيويورك ومصب الهدسن،
إحترم
9 .9أصلحا البناء ،عاصمة آسيوية
1010عودة ،محارم
1111إسم يطلق على قارتين معاً ،أشارت باليد
1212أهدال الستار ،جزيرة بريطانية ،ضمير متصل

1 .1مدينة تاريخية كبرى في تركيا ،أحرف متشابهة
2 .2جمعا عن األرض ،كاتب التيني فينيقي األصل له دفاع
عن الدين المسيحي
3 .3مدينة تركية ،أجاوب
4 .4ناعم الملمس ،يستعمل لنخل الحنطة والدقيق
5 .5سباق سيارات (باألجنبية) ،أوجاع ،حرف أبجدي
مخفف
6 .6الكامل ،مدينة أميركية
7 .7سنور ،مرفأ في البرازيل ،رقد
8 .8يقطع ،غير مطبوخ ،خبر
9 .9حاكم ،بلدة لبنانية
1010إحسان ،إقتدار على االمر ،غزال
1111إختبار ،إقليم في إيران جنوب بحر قزوين
1212غلى ال��ق��در ،مرفأ قديم في جنوب إسبانيا ،حرف
أبجدي مخفف
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،736295841 ،548731269
،354976182
،192648357
،819352476
،267184593
،983427615
،675813924
421569738

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1منيا القمح ،ني  ) 2جي،
ربو ،اكاتب  ) 3دبلن ،مدريد ) 4
اليبسيك ،شد  ) 5علم ،اداهم ) 6
وجداني ،ملل  ) 7قانا ،اسالم ) 8

ل ل ،لبنان ،تنس  ) 9ابريق ،الكم
 ) 10ندمن ،رم ،ناسا  ) 11يأسره،
رد ،به  ) 12دنن ،انديانا.
عموديا:
 ) 1مجدل عسقالن  ) 2نيبال،
ال��ب��دي��ن  ) 3ل��ي��م��ون ،رم���ان ) 4

ارن��ب ،جالينس  ) 5اب ،سيد،
بق ،را  ) 6لومي ،امن ،رهن ) 7
دكان ،الم  ) 8مار ،ديانا ،ري ) 9
حكيما ،كندا  ) 10اد ،هملتما 11
) ن��ت ،شمالن ،سبأ  ) 12يبيد،
لمسناه.

 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 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).

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).

9

8

Horrible Bosses 2
فيلم ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة جنيفر
ان� �ي� �س� �ت ��ون م� ��ن اخ� � � ��راج س �ي��ان
انددرس .مدة العرض  108دقائق.
( ،ABCكونكورد ،سينما سيتي،
امبير ،ابراج ،فوكس).

Samba
فيلم دراما بطولة عمر سي من
اخراج اوليفر ناكاتش .مدة العرض
 120دقيقة( .سينما سيتي ،امبير،
.)ABC

1

4

The Hunger Games:
Mockingjay
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة جنيفر
ل ��وران ��س م ��ن اخ � ��راج فرنسيس
لورانس .مدة العرض  123دقيقة.
(،ABCكونكورد،السساليناس،
غاالكسي ،سينمال ،فوكس).

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).

