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ليفربول واليونايتد لمتابعة ال�صحوة ومار�سيليا للبقاء في ال�صدارة
الملكي في مهمة �سهلة والت�سيو �أمام اختبار جديد
حسين غازي
يشهد يوم الثالثاء سلسلة مباريات ،إذ تفتتح
الجولة الرابعة عشر في ال��دوري اإلنكليزي،
واألسبوع السادس عشر من الدوري الفرنسي،
بينما تقام في الوقت ذاته لقاءات في الكأس
اإلسبانية واإليطالية.

الدوري اإلنكليزي

تنطلق ال��ي��وم الجولة الرابعة عشرة من
ال��دوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم ،حيث
يخرج ليفربول لمواجهة ليستر سيتي خارج
ق��واع��ده في ملعب ووك��رز ستاديوم ،وتمكن
الريدز من تحقيق فو ٍز مهم في الجولة األخيرة،
بهدف من دون رد.
ويسعى الريدز من اآلن وصاعدا ً الذهاب إلى
لعب البدني والمباشر ،ويعتبر اختيار جو ألين
ولوكاس ليفا في خط الوسط إضاف ًة دفاعية
وقوة بدنية كبيرة ،وقد يسمح له ذلك من خطف
نقاط المباراة .ويحتل الريدز المركز الحادي
عشر في سلم الترتيب ،برصيد  17نقطة.
من جهة أخرى ،يدخل ليستر سيتي اللقاء،
ع��ازم �ا ً على تحقيق نتيجة إي��ج��اب��ي��ة ،بعد
خسارته في مباراته األخيرة خارج الديار ،2-3
ويتذيل الفريق قائمة الترتيب بعشر نقاط فقط،
ما يجعله مطالبا ً بتحقيق نقطة على األق��ل،
لتحسين وضعيته ،إذ إن الفارق ليس كبيرا ً
بينه وبين صاحب المركز الخامس عشر ،ال
يتجاوز الثالث نقاط.
وسيسعى صاحب المركز الرابع مانشستر
يونايتد ،إلثبات صحوته ،بعد ف��وزه األخير
بثالثية نظيفة على هال سيتي ،وسيستضيف
الشياطين الحمر على مسرح األح�لام «أولد
ترافورد» صاحب المركز الثاني عشر ستوك
سيتي ،والذي تلقى هزيمة في الجولة الماضية
من ليفربول ،وسيسعى أبناء المدرب الهولندي
المخضرم لويس فان غال ،إلى تثبيت أقدامهم
ف��ي المركز ال��راب��ع المؤهل ل���دوري األب��ط��ال،
وسيحاول المان يونايتد اللعب بشك ٍل منسجم
كما المباراة السابقة ،واالعتماد على التوافق
في األداء بين واين روني وروبن فان بيرسي،
فمع م��رور الوقت يبدو واضحا ً أن الشياطين
الحمر دخلوا مرحلة التط ّور واللعب الجماعي،
تمهيدا ً الكتمال صورة وصيغة الفريق المثالية،
التي يصبو لها المحنك الهولندي.
في باقي مباريات اليوم ،يلتقي كوينز بارك
رينجر المنتشي بانتصاره األخير الدراماتيكي،
م��ع نظيره س��وان��زي سيتي صاحب المركز
الثامن ،والمتعثر في الجولة الماضية ،بعد

وقوعه في ّ
فخ التعادل.
في حين يخرج بيرنلي لمواجهة صعبة
خ��ارج ملعبه ،عندما يستضيفه نيوكاسل
يونايتد صاحب المركز التاسع والطامح لمقعد
أوروبي.
ومن جهة أخرى ،يح ّل كريستال باالس ضيفا ً
على أستون فيال ،في مباراة ّ
لفض شراكة الـ13
نقطة.
ويستقبل وست هام يونايتد صاحب المركز
الخامس فريق وست بروميتش ألبيون ،وينتظر
أن تكون المباراة سهلة للمضيف.

الدوري الفرنسي

يفتتح األسبوع السادس عشر من الدوري
الفرنسي ،بثالث مواجهاتٍ مهم ٍة لفرق المقدمة
والوسط.
سيغادر مارسيليا المتصدر إلى ملعب دو
موستورا لمواجهة فريق ل��وري��ان ،صاحب
المركز الخامس عشر ،واآلتي من خسارة أمام
رين في الدقائق األخيرة .وسيسعى مارسيليا
إلى تحقيق نقاط المباراة الثالث ،ومحاولة
االبتعاد من نادي باريس سان جيرمان ،والذي
يتربص به كل جولة ،ويحاول انتزاع الصدارة
منه بفارق نقطة وحيدة .ويعتمد الفريق على
هداف ال��دوري الفرنسي ،أندري جينياك (13
هدفاً) ،والقادر على اختراق دفاعات لوريان
التي تلقت  19هدف حتى اآلن .ويتطلع مدرب
الفريق ،األرجنتيني مارسيلو بييلسا ،لعدم
إهدارالنقاط أبداً ،والخروج من مرحلة الذهاب
متربعا ً على قمة الترتيب.
وفي المواجهة األخرى ،يسعى نانت صاحب
المركز السابع للفوز على تولوز ،وتعرض نانت

في الجولة الماضية لخسارة أمام مارسيليا،
وسيحاول تعويض ذلك كي يبقى في سباق
المقاعد األوروبية ،في حين سيحاول الضيف
ال��خ��روج بأقل الخسائر لتحسين مركزه في
وسط الترتيب.
في المقلب اآلخر ،يدخل موناكو مواجهته أمام
النس ،واضعا ً النصر نصب عينيه ،لمصالحة
جماهيره ،بعد أن تج ّرع م��رارة الهزيمة في
الجولة المنصرمة بهدفين نظيفين خ��ارج
الديار .وتعرض فريق اإلمارة الفرنسية لضربة
أخرى موجعة بعد فقدانه لخدمات العب وسطه
جيفري كوندوجبيا ،وسيبتعد لفترة تتراوح ما
بين ستة إلى ثمانية أسابيع بسبب إصابة في
الفخذ .ويحتل موناكو المركز العاشر في ترتيب
دوري الدرجة األولى الفرنسي.
أما نادي النس صاحب المركز السابع عشر،
فيصبو لتحقيق نتيجة إيجابية ،بعد تمكنه
من الفوز على نادي ميتز في الجولة الماضية
بنتيجة .0-2

كأس إسبانيا

تفتتح مباريات ك��أس إسبانيا في دوره��ا
الـ ،32بمواجهات سهلة نسبيا ً للفرق الكبيرة.
ويستضيف ريال مدريد في معقله السانتياغو
بيرنابو ،فريق كورونيا المتواضع المقبل من
الدرجة الثالثة ،وتعتبر هذه المباراة ،فرصة
لمشاركة بعض الالعبين ،وتجربة آخرين
من الصف الثاني ،ويدخل الريال اللقاء بعد
تحقيقه فوزا ً صعبا ً خارج القواعد على ماالغا
بهدفي بنزيما وغاريث بايل ،وتعتبر
العنيد،
ّ
مباراة الريال نزهة مع أخذ االحتياطات الالزمة
وعدم االستهتار ،فالملكي حقق فوزا ً سهالً على

حناوي ي�ستقبل وفدي م�ؤ�س�سة مخزومي واتحاد الركبي لينغ

كورونيا الشهر الماضي بنتيجة  ،1-4تناوب
على تسجيلها ك��ل م��ن راف��اي��ي��ل ف���اران (،)2
والمكسيكي شيرشاريتو ،واختتم مسلسل
األه���داف ال��ب��رازي��ل��ي مارسيلو ،بينما سجل
للخاسر مهاجم الفريق أوسكار مونيوز.
وتعتبر هذه المباراة فرصة أخرى للحارس
التشيلي كايلور نافاس إلثبات نفسه ،بعد
الخطأ الفادح الذي ارتكبه الحارس األول إيكر
كاسياس ف��ي اللقاء األخ��ي��ر ،إث��ر إف�لات��ه كرة
سهلة ،م ّرت بين قدميه لينقذه القائم بعد ذلك.
وسيشهد اللقاء عودة المهاجم الشاب خيسي
للمالعب بعد تعرضه لإلصابة .والتي أبعدته
من المالعب لفترة طويلة ،بعد قطع في الرباط
الصليبي ،ما أجبره على القيام بعملية جراحية.
في المقلب اآلخ��ر ،تبدو فرص الضيف صعبة
وشبه مستحيلة للتأهل إلى دور الستة عشر.
وتنطلق مباريات الذهاب للدور ذات��ه عند
فرق أخ��رى ،إذ يخرج أتليتك بيلباو لمواجهة
ديبورتيفو ألكويانو المتواضع ،ويدخل أسود
بلباو اللقاء بعد تحقيقهم ف���وزا ً صعبا ً في
مبارتهم األخيرة في الدوري أمام خيتافي.
ف��ي حين يستضيف ديبورتيفو الالفيس
نادي إسبانيول الكتالوني ،وتبدو المهمة سهلة
أمام األخير لتحقيق نتيجة طيبة ،ووضع قدم
في الدور المقبل.
ويستقبل أليتشي نظيره بلد الوليد من
الدرجة الثانية على أرضه ،ولن تكون المباراة
سهل ًة على أليتشي إذ إن بلد الوليد ليس فريقا ً
س��ه�لاً .وي��ذه��ب سيلتا فيغو لمواجهة الس
بالماس ،في محاولة منه لتعويض خساراته
األخيرة في الدوري اإلسباني.

كأس إيطاليا

يستقبل التسيو ف��ي اس��ت��اد األوليمبيكو،
نظيره فاريزي القادم من دوري الدرجة الثانية
وذلك ضمن لقاءات كأس إيطاليا .وسيحاول
فريق العاصمة اإليطالية ،تحقيق الفوز لوقف
سلسلة التعثرات ،بعد عدم تمكنه من الفوز
في آخ��ر ث�لاث مباريات ،وق��دم الفريق أداء ال
يمثل طموح النادي في المنافسة على األلقاب،
أو حتى الوصول إلى مقع ٍد أوروبي في مباراته
األخيرة أمام كييفو.
وفي اللقاءين اآلخرين ،يلتقي بيسكارا مع
ساسولو على استاد كومونال أمام جماهيره،
وسيسعى للفوز بالمباراة بعد تحقيقه نتيجة
إيجابية ف��ي الجولة الماضية ف��ي ال���دوري
اإليطالي .فيما يستضيف هيالس فيرونا نادي
بيروجيا في مباراة أخرى.

رونالدو ونوير ومي�سي في القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية
أعلنت أمس الالئحة النهائية لجائزة
كرة  FIFAالذهبية ألفضل العب والعبة
في العالم لعام  ،2014والمرشحون
لجائزة الكرة الذهبية  2014بحسب
الترتيب األب��ج��دي ه��م :كريستيانو
رونالدو (البرتغال) ،وليونيل ميسي
(األرجنتين) ومانويل نوير (ألمانيا)،
فيما يتنافس ك��ل م��ن ن��ادي��ن كيسلر
(ألمانيا) ،وم��ارت��ا (ال��ب��رازي��ل) وآبي
وامباك (الواليات المتحدة) على جائزة
«فيفا» ألفضل العبة في العالم.
كذلك أعلن المرشحون لجائزة
 FIFAألف��ض��ل م���درب للعام في
فئتي مسابقات الرجال والسيدات،
وه���م بحسب ال��ت��رت��ي��ب األب��ج��دي:
ك��ارل��و أنشيلوتي (إيطاليا/ريال
م��دري��د) ،ي��واك��ي��م ل��وف (ألمانيا/
منتخب ألمانيا) ودييغو سيميوني
(األرجنتين/أتلتيكو مدريد) لجائزة
أفضل مدرب لكرة القدم للرجال ،أما
بالنسبة إلى جائزة أفضل مدرب لكرة
القدم للسيدات فقد انحصر التنافس
ب��ي��ن رال����ف ك��ي��ل��رم��ان (أل��م��ان��ي��ا/

ف��ول��ف��س��ب��ورغ) ،وم��اري��ن مينيرت
(ألمانيا/منتخب أل��م��ان��ي��ا تحت
 19سنة وتحت  20سنة) ونوريو
سازاكي (اليابان/منتخب اليابان).
وانحصر السباق بين المرشحين
أعاله نتيجة عملية التصويت التي

شارك فيها قادة ومدربو المنتخبات
الوطنية عند ال��رج��ال وال��س��ي��دات
ال��ت��اب��ع��ي��ن ل�لأع��ض��اء الـ 209في
 ،FIFAإضافة إلى ممثلي وسائل
اإلع�ل�ام ال��ذي��ن اخ��ت��اره��م  FIFAو
.France Football

وأعلنت الالئحة المختصرة من
 15مهاجما ً مرشحا ً لجائزة FIFA
 FIFPro World XIلعام ،2014
لتكتمل الالئحة النهائية المكونة من
 55العبا ً مرشحا ً لدخول التشكيلة
ال��م��ث��ال��ي��ة ،وذل����ك ب��ع��د أن انضم

المهاجمون إلى  5حراس مرمى و20
مدافعا ً و 15العب وسط.
والالئحة المختصرة للمهاجمين:
سيرخيو أوغويرو (األرجنتين/
مانشستر سيتي) ،وغ��اري��ث بايل
(وايلز/ريال مدريد) ،وكريم بنزيمة
(ف��رن��س��ا/ري��ال م���دري���د) ،دييغو
ك��وس��ت��ا (إس��ب��ان��ي��ا/ت��ش��ي��ل��س��ي)،
وكريستيانو رونالدو (البرتغال/
ريال مدريد) ،وزالتان إبراهيموفيتش
(السويد/باريس سان جيرمان)،
وروب���رت ليفاندوفسكي (بولندا/
ب��اي��رن ميونيخ) ،وليونيل ميسي
(األرجنتين/برشلونة) ،وتوماس
م��ول��ر (ألمانيا/بايرن ميونيخ)،
ون��ي��م��ار (ال��ب��رازي��ل/ب��رش��ل��ون��ة)،
ماركو روي��س (ألمانيا/بوروسيا
دورتموند) ،وآريين روبن (هولندا/
بايرن ميونيخ) ،وف��ران��ك ريبيري
(فرنسا/بايرن ميونيخ) ،وواي��ن
روني (إنكلترا/مانشستر يونايتد)،
ول��وي��س س���واري���ز (أوروغ������واي/
برشلونة).

استقبل وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب
حناوي ،في مكتبه في الوزارة ،وفدا ً من مؤسسة مخزومي
ومنتدى الحوار برئاسة الدكتور روجيه شويري والمسؤول
في قطاع الشباب في «منتدى الحوار الوطني» إياد سكرية.
عرض الوفد نشاطات المنتدى والروزنامة الرياضية
والشبابية.
وقدم العداء علي كرونبي إلى الوزير حناوي ميدالية
سباق ماراثون بيروت ( 10كلم) التي نالها.

ثم استقبل الوزير حناوي رئيس االتحاد اللبناني للركبي
ومنسق االتحاد غسان حبوس وجرى
لينغ أحمد حبوس
ّ
عرض نشاطات االتحاد واألوضاع الرياضية والشبابية.
وش��ك��ر ال��وف��د ال��وزي��ر ح��ن��اوي «الهتمامه ورعايته
للنشاطات الهادفة إل��ى ال��وص��ول لتصفيات نهائيات
كأس العالم السنة المقبلة في لعبة الركبي لينغ والتي
ترفع سمعة لبنان في مجال هذه الرياضة على الصعيد
الدولي».

الأن�صار يفوز على �شباب ال�ساحل وي�ستعيد المركز الثالث
حقق األنصار فوزا ً مهما ً على شباب
الساحل  2-3في اختتام منافسات
األسبوع التاسع من الدوري اللبناني
لكرة القدم.
المباراة التي كانت توقفت السبت
الماضي على ملعب بيروت البلدي

استكلمت أمس من حيث توقفت أي
عند الدقيقة  74وكانت وقتها النتيجة
تشير إلى التعادل  .2-2وتمكن العب
األن��ص��ار محمد عطوي من تسجيل
الهدف الثالث لفريقه في المباراة
عند الدقيقة  82في وقت طرد العب

األن��ص��ار حسين ابراهيم بالبطاقة
الحمراء عند الدقيقة  .85وبهذا الفوز
استعاد األنصار المركز الثالث بـ19
نقطة مقابل تجمد رصيد الساحل عند
النقطة السابعة في المركز الحادي
عشر ما قبل األخير.

فوز بنك بيروت والميادين والجي�ش في «الفوت�سال»
حقق ٌّ
كل من بنك بيروت المتصدر والميادين وصيفه
المطلوب قبل مواجهتهما المباشرة السبت المقبل ،وذلك
بعد فوز األول على الربيع  ،0-9والثاني على الجامعة
األميركية للعلوم والتكنولوجيا  ،3-4في المرحلة الثامنة
عشرة من الدوري اللبناني لكرة القدم للصاالت.
في المباراة األولى على ملعب السد ،ح ّل بنك بيروت
ودك مرماه بتسعة أهداف ،رافعا ً
ضيفا ً ثقيالً على الربيعّ ،
رصيده إلى  108أه��داف في البطولة حتى اآلن (أفضل
هجوم) .وتناوب على تسجيل األهداف طوني ضومط ()4
ومهدي قبيسي ( )3وحسن حمود وأحمد خير الدين.
قاد المباراة الحكمان خليل بلهوان وحسن عبد ربه،
وميساك هارمندريان (ميقاتياً) ،وراقبها بيار مراد.
إال أن األمور لم تكن بتلك السهولة بالنسبة إلى الميادين
أمام مضيفه الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا،
فحقق فوزا ً صعبا ً عليه ،في مباراة غاب عنها الثنائي حسن
توبة وكريم أبو زيد عن الضيوف ،علما ً أن األخير سيغيب
ثاني ًة عن الموقعة أمام بنك بيروت بسبب اإلصابة التي
ستبعده حوالى شهر عن المالعب.

سجل للفائز الفلسطيني مصطفى حالق وحسن زيتون
ورمزي أبي حيدر ( ،)2وللخاسر علي رميتي ( )2وعلي
الزين.
قاد المباراة الحكمان عباس فحص ومحمد حنينة،
ومازن علوش (ميقاتياً) ،وراقبها محمود جابر.
كذلك ،تخطى الجيش اللبناني ثالث الترتيب العام
الـ 100ه��دف ه��ذا الموسم في مباراته وضيفه غانرز
ليبانون ،إثر فوزه عليه  ،2-10على ملعب الرئيس لحود
أيضاً.
ً
وبات رصيد الجيش  101هدفا في بطولة لبنان ،وقد
سجل له باسم أحمد ( )2ومحمد أبو زيد ( )2وحسين علي
سعد ( )2وأحمد زريق ( )2وحسين أون��داش ومحمود
حسن ،بينما سجل للخاسر مصطفى دوالني (.)2
ق��اد المباراة الحكمان ماريو ص��ادر وف��ادي لطوف،
وميساك هارمندريان (ميقاتياً) ،وراقبها بيار مراد.
وكانت المرحلة قد افتتحت بفوز جامعة القديس
يوسف على بلدية الغبيري  ،5-7بينما فاز الشويفات
على القلمون .2-4

الدوري الأميركي للمحترفين في كرة ال�سلة

فوز �سابع على التوالي لحامل اللقب وعودة موفقة لوايد
تابع سان أنطونيو سبيرز حامل
اللقب صحوته وحقق فوزه السابع
ع��ل��ى ال��ت��وال��ي ع��ن��دم��ا تغلب على
مضيفه بوسطن سلتيكس 89-111
في الدوري األميركي للمحترفين في
كرة السلة.
ع��ل��ى ملعب «ت���ي دي غ���اردن»
وأمام  17121متفرجاً ،كلّل المدرب
األس��ط��وري لسان أنطونيو غريغ
ب��وب��وف��ي��ت��ش ع��ودت��ه إل���ى مقاعد
االحتياط بقيادة فريقه إلى فو ٍز ثمين
على بوسطن سلتيكس هو الثاني
عشر لحامل اللقب هذا الموسم.
وعلق عمالق النادي تيم دنكان
على عودة مدربه قائالً« :مشاهدته
على مقاعد االحتياط وسماع صوته
أمر جيد».
وغاب بوبوفيتش عن المباراتين
األخيرتين لفريقه بسبب خضوعه
لعملية جراحية.
وج��اءت بداية المباراة متكافئة
بين الفريقين إذ حسم سان أنطونيو
سبيرز الربع األول في صالحه -25
 22ورد بوسطن سلتيكس في الثاني
 ،20-27قبل أن يضرب الضيوف
بقوة في الربعين األخيرين 24-33
و 16-33على التوالي.
وتألق دنكان كعادته وكان ثالث
أفضل المسجلين في صفوف فريقه
برصيد  14نقطة و 8متابعات في 24
دقيقة ،وأضاف داني غرين  18نقطة
مع  6متابعات و 3تمريرات حاسمة،

والفرنسي بوريس دي��او  15نقطة
مع  7متابعات و 3تمريرات حاسمة،
والبديل أرون باينز  13نقطة و5
متابعات.
وع��اد نجم ميامي هيت دواي��ن
وايد إلى المالعب بقوة وأعاد فريقه
وصيف بطل الموسم الماضي إلى
س��ك��ة االن��ت��ص��ارات بتغلبه على
مضيفه نيويورك نيكس 79-86
ع��ل��ى ملعب «م��ادي��س��ون سكوير
غاردن» وأمام  19812متفرجاً.
وغاب وايد عن المباريات السبع
األخيرة لفريقه بسبب اإلصابة في
العضلة المقربة ،وضرب بقوة أمام
نيويورك نيكس بتسجيله  27نقطة
م��ع  5متابعات ومثلها تمريرات
حاسمة في  32دقيقة .وه��و الفوز
التاسع لميامي في  16مباراة حتى
اآلن.
وتفوق وايد على نجم نيويورك
نيكس ك��ارم��ي��ل��و أن��ط��ون��ي العائد
ب���دوره إل��ى ال��م�لاع��ب ب��ع��د غيابه
عن المباراتين األخيرتين .وسجل
أنطوني  31نقطة مع  8متابعات
من دون أن يجنب فريقه الخسارة
الرابعة عشرة في  18مباراة هذا
الموسم.
وتابع نجم لوس أنجليس ليكرز
كوبي براينت أرقامه القياسية وقاد
فريقه إلى فوزه الرابع في  17مباراة
هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه
تورونتو رابتورز  122-129بعد

التمديد على ملعب «ستيبلز سنتر»
وأمام  18997متفرجاً.
وسجل براينت  31نقطة مع 12
تمريرة حاسمة و 11متابعة مسجالً
الثالثية المزدوجة «تريبل داب��ل»
األول��ى له ه��ذا الموسم والـ 20في
مسيرته االحترافية.
كما رف��ع براينت رصيده إل��ى 6
آالف تمريرة حاسمة في مسيرته
االح��ت��راف��ي��ة وب���ات أول الع���ب في
تاريخ الدوري األميركي يسجل أكثر
من  30ألف نقطة مع أكثر من  6آالف
تمريرة حاسمة.
وانتهى الوقت األصلي بالتعادل
 109-109قبل أن تعود الكلمة
األخيرة لليكرز في الشوط اإلضافي
(.)13-20
وواص��ل غولدن ستايت ووري��رز
انطالقته القوية هذا الموسم وحقق
ف��وزه التاسع على التوالي عندما
ت��غ��ل��ب ع��ل��ى م��ض��ي��ف��ه دي��ت��روي��ت
بيستونز  93-104ع��ل��ى ملعب
«ذا ب��االس أو أوب��ورن هيلز» وأمام
 12737متفرجاً.
وانتزع شيكاغو بولز فوزا ً ثمينا ً
من مضيفه بروكلين نتس 84-102
على ملعب «باركاليز سنتر» وأمام
 17732متفرجاً.
ويعود الفضل في ف��وز شيكاغو
بولز إلى جيمي باتلر صاحب 26
نقطة والعمالق االسباني باو غاسول
صاحب  25نقطة و 13متابعة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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11

12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1دولة أفريقية ،قنوط
2 .2مدينة بلجيكية ،عتبوا على
3 .3حفرا البئر ،أصابع ،إحسان
ّ 4 .4
علي ،مدينة باكستانية
أتفضل بما ال يجب ّ
5 .5مسرحية غنائية ،أودية
6 .6زرعت في األرض ،سنور ،أح ّل محل
7 .7سكت ،صارعت ،اول يغيب
8 .8أمسيات ،أيّدنا
9 .9حرف نصب ،يدفن في التراب ،آلة طرب
1010آسف ،منازل ،أعلى قمة في االردن
1111حبها الشديد ،حياة حاضرة
1212سالم ،ناعم الملمس

1 .1مدينة في الجزائر
2 .2ع ّزت ،ألقيناهم
3 .3بحيرة في كندا ،مذهب
4 .4في القميص ،سقت ،عاصمة أميركية
5 .5يداعب ،من الحيوانات (باألجنبية) ،إسم موصول
6 .6طالء ،من المحرمات ،أسود
7 .7مدينة إسبانية
8 .8جزيرة في الخليج تتبع امارة ابو ظبي ،من شعوب
أميركا الوسطى
9 .9التلفونات ،جاوبا
1010بحر ،ضعف شديد ،قوام ،متشابهان
1111مقدمة برامج حوارية أميركية
1212مشى ،أزاال الرطوبة من الجلد ،شهر مصري
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،263749518 ،871352694
،315864729 ،954681237
،742593861 ،689127345
،196278453 ،537416982
428935176

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ال��ف��اراب��ي ،ب���ات  ) 2م،
مالسبورم  ) 3تامللت ،تا ،تن ) 4
اديان ،لمحت  ) 5نارا ،مانيال ) 6
بردنا ،تي ،انب  ) 7وني ،لما ،بك

 )8لونغ ايلند ،جل  ) 9رما ،باريس
 ) 10اياب ،مناديل  ) 11اوراسيا،
ومأت  ) 12اسدال ،مان ،نا.
عموديا:
 ) 1اس��ت��ان��ب��ول ،ااا  ) 2لما،
ارنوبيوس  ) 3م��اردي��ن ،ارد ) 4

املدان ،غربال  ) 5رالي ،االم ،سا
 )6التام ،ميامي  ) 7بس ،ناتال،
ن��ام  ) 8يتب ،ن��ي ،نبأ  ) 9وال��ي،
ب��دادون  ) 10بر ،مالك ،ريم ) 11
امتحان ،جيالن  ) 12نت ،بالس،
تا.

 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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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).

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

7

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).

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).

