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لقب ذهاب الدوري اللبناني بين النبيذي والأ�صفر

العهد والنجمة يخو�ضان مواجهة ّ
«ف�ض ال�شراكة»
األنصار (صفر –  )2وشباب الساحل
( )1 – 1والراسينغ إذ فازوا بصعوبة
ٍ
بهدف نظيف.
ويفتقد العهد إل��ى عنصر مهم هو
قائده وصانع ألعابه عباس عطوي
الموقوف اتحادياً .وهو العب يصعب
تعويضه ،بالنظر إلى خبرته الواسعة،
ومهاراته وقدرته على صنع الفارق
خصوصا ً في مباريات من هذا النوع.
ويملك العهداويون أق��وى هجوم
بـ 21ه��دف��ا ً سجلها الع��ب��وه ف��ي 9
مباريات ،كما يملك أفضل دفاع بثالثة
أهداف هزت شباكه فقط حتى اآلن .أما
النجمة ،فسجل العبوه  13هدفاً ،فيما
دفاعه هو ثاني أقوى الخطوط الدفاعية
بعد المتصدر بـ 6إصابات استقبلتها
شباكه بعد الجولة التاسعة.
ك��ذل��ك ت��ع��رض ك��ل م��ن الفريقين
لخسارة واحدة فقط في الدوري حتى
اآلن ،إذ سقط النجمة في الجولة األولى
أم��ام الصفاء ،فيما خسر العهد أمام
األنصار في الجولة الرابعة.

حسن الخنسا

من لقاء النجمة والعهد في الموسم الماضي
الثالث ،يتح ّتم على الثعلب األلماني
ثيو بوكير تفعيل هجومه الذي عانى
من مشاكل عدة أخيراً ،فمزاجية الهداف
اإليفواري السينا سورو جعلت الفريق
في مأزق حقيقي هجومياً ،ما أدى إلى
إهدار النقاط .ويتو ّقع إشراك المهاجم
العائد من اإلصابة حسن المحمد ،بعد
تألقه في المباراة الودية التي خاضها
بطل لبنان أول من أمس على ملعبه
ضد الخيول (درجة ثانية) استعدادا ً
للمواجهة المرتقبة ،وفاز بها بخماسية
نظيفة ،اقتنص منها المحمد هدفين ،في
حين سجل كالوديو معلوف وجوزف
لحود وحسن القاضي ،األه��داف الـ3
األخرى .والثالثة هم بدورهم مهاجمون
قادرون على اللعب كأساسيين في أية
دقيقة من المباراة المرتقبة.
ويملك النجمة عناصر ق��ادرة على
تعويض أي ت��راخ هجومي في حال
وجوده ،وصنع الفارق في أية لحظة
م��ن اللقاء ،ب��وج��ود «ث�لاث��ي الرعب»

حمود :نسعى إلى الفوز

المؤلف من قائد الفريق عباس عطوي
والجناحين المهاريين خالد تكه جي
وسي الشيخ.
في المقابل ،يع ّول رجال محمد حمود
على تألق هدافهم اإليفواري ريمي أديكو
صاحب  8أهداف ،وثاني الهدافين بعد
الغاني مايكل هيليغبي ( 12هدفاً)،

والتونسي إيهاب المساكني ،الذي
سجل  6أهداف حتى اآلن .والالعبان
أث��ب��ت��ا أن��ه��م��ا م��ن أل��م��ع األج��ان��ب في
ال��دوري اللبناني هذا الموسم .أما ما
يخشاه المدرب المخضرم فهو فقدان
التركيز ل��دى العبيه ف��ي المباريات
الحساسة ،على غ��رار معاناتهم مع

اختتام مرحلة الذهاب
حسين غازي
لقاء االفتتاح سيكون منتظرا ً أيضاً ،إذ يستضيف الغازية
المنتشي بفوزه األخير على الصفاء  ،3-4نادي األنصار
الذي ب��دوره حقق ف��وزا ً مذهالً على الساحل ،بعد أن قلب
تأخره بهدفين وعاد ليفوز .2-3
وتحمل هذه المباراة في طياتها ،مواجهة مدرب الغازية
مالك ح��س��ون ،فريقه األن��ص��ار ،ال��ذي قضى معه أجمل
اللحظات .أما القلعة الخضراء ،فعينها على النقاط الثالث،
الستغالل ما سيحدث في مباراة القمة ،إذ يبعد األنصار نقطة
واحدة عن النجمة الثاني ،وثالث نقاط عن العهد المتصدر.
بدوره سيحاول الغازية تفجير مفاجأة جديدة ،والخروج
قدر اإلمكان من دائرة الهبوط.

الصفاء × النبي شيت

تقام مباراة الجريحين ،الصفاء والنبي شيت على ملعب
صيدا ،إذ يسعى كالهما للفوز والخروج من نفق االنتقادات
والنتائج السلبية .وتج ّرع األول مرارة الهزيمة في الجولة
الماضية ،أم��ا الثاني فقد ل ّقن درس �ا ً من العهد بخسارة
قاسية ،أُلحق بإقالة الكابتن موسى حجيج ،ما أدخل النادي
في تخبطات قد ال تحمد عقباها ،في حال لم يتمكن الفريق من
إيقاف شالل هدر النقاط.

السالم زغرتا × التضامن صور

يدخل صاحب المركز التاسع نادي السالم زغرتا لقاءه
على ملعب المرداشية ،أم��ام التضامن ص��ور المنتفض
والساعي لتعويض ما فاته منذ بداية ال��دوري .فالسالم
تعرض النتكاسة خطيرة ،بعد تعادله  3مرات وخسارته

مرتين في آخر خمسة لقاءات ،ما يضع حمالً كبيرا ً على
الفريق والمدرب لتحسين األوضاع.
من جهة أخرى ،سيحاول سفير الجنوب متابعة طريق
التألق ،بعد تحقيقه فوزين متتالين ،جعاله يترك مؤخرة
الترتيب ،وسيعتمد التضامن في اللقاء على المهاجم السريع
والهداف كونان.

شباب الساحل × الراسينغ

سيشهد ملعب بيروت البلدي ،مواجهة بين فريقين ،كانا
في السنوات األخيرة ،يقدمان أدا ًء مميزا ً طوال الموسم،
لكن مرضا ً أصاب فريقي الراسينغ والساحل .فاألول ،خسر
من طرابلس بنتيجة تاريخية وحاله تسوء بعد كل جولة،
بينما لم يستفق الساحل حتى اآلن .وستكون المباراة غاية
في األهمية ،وسيسعى وسيم عبد الهادي مهاجم الساحل
الختراق دفاعات سندباد الكرة اللبنانية ،الذي كان مهزوزا ً
في معظم اللقاءات ،وف��ي ظل غياب مدافعه بريشيوس
للطرد ،ب��دوره سيسعى الراسينغ لوضع نهاية مسيرة
النتائج السلبية.

طرابلس × األخاء األهلي عاليه

يستضيف نادي طرابلس مفاجأة البطولة ،صاحب المركز
األخير األخاء ،على ملعب الرئيس رشيد كرامي في طرابلس،
وسيسعى النادي األزرق للفوز مرة أخرى ،وسيعتمد في
ذلك على هداف الدوري وأفضل األجانب الموجودين حالياً،
مايكل كافوي ،فالفوز سيقربه أكثر من المراكز األولى ،بدوره
سيحاول مدرب النادي الجبلي حسين عفش في أول اختبار
له مع الفريق ،أن يحقق نتيجة إيجابية بانتظار تحسين
الفريق وتدعيمه بالالعبين ،قبل فترة اإلياب.

وأك����د ح��م��ود ف��ي ل��ق��ا ٍء صحافي
ج��اه��زي��ة فريقه لمواجهة النجمة،
وق���ال« :ن��ح��ن ن��ع��رف م���اذا ن��ري��د من
المباراة وسنعمل على حصد النقاط
ال��ث�لاث وال��ح��ف��اظ على ال��ص��دارة»،
معتبرا ً غياب عباس عطوي «أونيكا»
الموقوف اتحاديا ً مؤثر خصوصا ً بعد
أن تط ّور مستواه خصوصا ً على صعيد
االلتحامات الثنائية إال أن البديل جاهز
وبالمستوى المطلوب رافضا ً الكشف
عنه.
وأب��دى حمود رض��اه على مستوى
الالعبين األجانب ،مؤكدا ً أن ال نية له
الستبدال أي منهم مجددا ً وتوقع أن
يكون ريمي ه��داف ل��ل��دوري .وألمح
حمود إلى احتمال مشاركة أحمد زريق
وخليل خميس وح��س��ن ض��اه��ر في
حال سمح الجهاز الطبي بذلك خالل
اللقاء أمام القلعة النبيذية ،مبديا ً ثقته
بجميع الالعبين.
وأم���ل ح��م��ود مواكبة ح��اش��دة من
الجمهور ،متمنيا ً أن يكون التشجيع
راق��ي �ا ً وح��ض��اري �اً .وعبر ع��ن محبته
واحترامه لجمهور النجمة ال��ذي هو
فاكهة المالعب.
واعتبر أن المنافسة ق��وي��ة على
ال�����دوري ب��ي��ن ف���رق ع���دة خصوصا ً
النجمة واألنصار والصفاء ،مستبعدا ً
حسم اللقب مبكراً.

فرحة العبي الحكمة بالبطولة
ال��ذي نجح في التقدم بهذا الشوط
.23 – 25
وكشر الحكمة عن أنيابه في الربع
الثاني ،فتقدم للمرة األول��ى – 31
 ،27وواصل الفريق اللبناني هيمنته
بوتيرة أعلى مع مرور الدقائق ،فرفع
الفارق سريعا ً إلى  15نقطة (– 48
 )33آواخ��ر هذا الشوط ،ثم حافظ
على تقدمه  35 – 51مع نهايته.
وس���اه���م ت��ع��ث��ر ال��ح��ك��م��ة ف��ي
التصويب مطلع ال��ش��وط الثالث
في تقليص المغاربة الفارق إلى 5
نقاط ( ،)57 – 52قبل أن يستعيد
العبو أب��و شقرا توازنهم ويمطروا
السلة المغربية بسيل من الرميات
الناجحة التي رفعت ال��ف��ارق إلى
 20نقطة ( )55 – 75منتصف هذا
الشوط ،الذي عرف سخونة كبيرة
وندية خصوصا ً في ظ ّل الندية التي
أظهرها المغاربة ،قبل أن يقلصوا
الفارق إلى  11نقطة ( )75 – 64في
نهاية الشوط الثالث.
وب��رزت قوة الحضور البدني في
ال��رب��ع ال��راب��ع حيث لعب الحكمة
وكأنه في بداية المباراة ،في حين

تراجع أداء المغاربة .وهنا لعبت
تبديالت أب��و شقرا الناجحة دورا ً
كبيرا ً في المحافظة على وتيرة أداء
عالية للفريق اللبناني وجاهزية
ممتازة لالعبي األخ��ض��ر .وم��ج��ددا ً
اس��ت��خ��دم دان��ي��ال ف���ارس وخ���زوع
ورفاقهما سالح الثالثيات الذي رفع
ال��ف��ارق إل��ى  10نقاط ()65 – 75
منتصف ال���ش���وط .وف���ي النصف
الثاني من هذا الشوط ضرب الحكمة
في عمق الدفاعات المغاربية مخترقا ً
زويتا ورفاقه أكثر من مرة ،ومسجالً
من تحت السلة نقاطا ً ع��دة ثمينة
ساهمت في فو ٍز غا ٍل للفريق اللبناني
.69 – 86
وت���أل���ق ف���ي ص���ف���وف ال��ح��ك��م��ة
األميركي ستوغلين بتسجيله 34
نقطة ومواطنه بينيجار  12نقطة
ودانيال فارس  11نقطة.
من جهة ثانية ،تلقى الرياضي
خسارته الثالثة على التوالي في
مباراة المركز الثالث أمام األفريقي
التونسي بفارق  4نقاط 80 – 76
( 23 – 27و 18 – 12و16 – 18
و.)21 – 21

ات من ال

{ حقق فريق برشلونة خمسة انتصارات متتالية
خ��ارج أرض��ه للمرة األول��ى منذ أكثر من سنة ،بعدما
تغلب على ويسكا برباعية نظيفة في ذهاب دور الـ32
من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم .فبعد خسارته
أمام غريمه اللدود ريال مدريد على ملعب «سانتياغو
برنابيو» بنتيجة  ،3-1ف��از الفريق الكتالوني على
أياكس أمستردام في دوري األبطال األوروب��ي بهدفين
من دون رد ،وعلى ألميريا في الليغا ( ،)1-2وعلى أبويل
نيقوسيا ( )0-4في «التشامبيونز ليغ» ،وعلى فالنسيا
في الليغا بهدف نظيف ،ثم ويسكا أمس في بطولة الكأس
المحلية .0-4
ولم يحقق الفريق الكتالوني خمسة انتصارات خارج
ملعبه منذ أكثر من سنة ،إذ قام بذلك مطلع الموسم
الماضي عندما تغلب على كل من ماالغا وفالنسيا ورايو
فايكانو وألميريا وسيلتك.
{ أك��د م���درب ن���ادي تشيلسي اإلنكليزي جوزيه
مورينيو أن المدافع غاري كاهيل ال يعاني من ارتجاج
في الدماغ عقب الضربة التي تع ّرض لها خالل اللقاء أمام
توتنهام على ملعب ستامفورد بريدج.
وقال البرتغالي في مؤتمره الصحافي« :كاهيل على
ما يرام وال يعاني من أي ارتجاج في الدماغ ،وهو ليس
في حاجة إلى رعاية خاصة ،الالعب كان خائفا ً قليالً فقط
مما حدث في تلك اللقطة ،هذا كل شيء».
{ أكد النجم البرازيلي المخضرم رونالدينيو العب
كويريتارو المكسيكي ،أنه كان قريبا ً من االنضمام لنادي
مانشستر يونايتد اإلنكليزي عام .2003
رونالدينيو انضم لبرشلونة في ذلك العام آتيا ً من
باريس س��ان جيرمان الفرنسي وأمضى في النادي
الكتالوني خمسة أعوام قبل أن ينتقل إلى ميالن اإليطالي
ثم فالمينغو وأتلتيكو مينيرو البرازيليين.
وق��ال رونالدينيو« :كل شيء جاء سريعا ً وجميالً.
ساندرو روسيل – رئيس برشلونة السابق – صديق
رائ��ع لي وك��ان وقتها قد انضم إلدارة الفريق العليا»،
وتابع« :قبل أن يأتي العرض الرسمي ،سألني روسيل

ترتيبات مكثفة
بين الفريقين

ت��ت��واص��ل الترتيبات التنظيمية
واألمنية المكثفة لقمة الدوري اللبناني،
وتوجت هذه االجتماعات أمس بلقاء
ّ
بين إدارت��ي الناديين برئاسة محمد
أمين الداعوق وتميم سليمان في قاعة
ملعب النجمة في المنارة.
ورأى الناديان في بيان مشترك أن
المباراة تك ّرس «العالقة المتينة بين
الناديين على كل الصعد ،ما يعني أن
اللقاء ينبغي أن يكون حضاريا ً بكل
ما للكلمة من معنى ،ليساهم في رفع
الكثير من المآسي والويالت عن كاهل
اللبنانيين وليكون يوما ً مشهوداً».
وأكد الناديان ضرورة التعامل مع
المباراة على أنها مناسبة وطنية لها
دالالتها الرياضية ،بعيدا ً من كل األمور
التي يمكن أن تعكر صفاءها ورونقها
وتنال من المبادئ والقيم السامية التي
يتمسك بها الناديان .كما أكدا العالقة
ّ
المتينة التي تربطهما ورفضا بشك ٍل
قاطع ك��ل عمل ق��د ي��ؤدي إل��ى إفساد
اللقاء ،كائنا ً من كان الفائز فيه.

عامل

ت��ن��ط��ل��ق ال��ج��ول��ة ال��ع��اش��رة من
ال���دوري اللبناني لكرة ال��ق��دم اليوم
بمباراتين ،إذ يلتقي الشباب الغازية
مع األنصار والصفاء مع النبي شيت،
وتستكمل المرحلة ي��وم غ� ٍد بلقائين
بين السالم زغرتا والتضامن صور
من جهة وشباب الساحل والراسينغ
من جهة ثانية ،وتختتم األحد المقبل
بلقائين يجمع األول بين طرابلس
واألخ���اء األهلي عاليه .فيما تخطف
مباراة الق ّمة بين العهد (المتصدر)
ووصيفه النجمة (حامل اللقب) على
ملعب صيدا البلدي ،أنظار الجماهير
ّ
«فض الشراكة» بين
باعتبارها لقاء
جبابرة المستديرة الساحرة.
ويضم فريقا المدربين ثيو بوكير
وم��ح��م��ود ح��م��ود أب���رز الالعبين في
لبنان على المستوى الفردي ،ما يجعل
المواجهة تمتلك المعطيات الكفيلة
بتحويلها لـ«مباراة الموسم» بامتياز،
هذا عدا عن أهمية النتيجة في تحديد
مسار ومصير الفريقين في الدوري.
وتشهد الساحة الكروية اللبنانية
ح��ال��ة ت��رق��ب واس��ت��ع��داد للمواجهة
المنتظرة التي تشغل شريحة كبيرة
من اللبنانيين حتى هذه اللحظة ،كما
بدأ سيل التجاذبات غير المبررة من
قبل الجماهير ،على رغم أن المباراة
ليست نهائي كأس أو آخر المواجهات،
وه��ذا ليس تقليالً من شأنها ،بل ألن
م��ا يحصل ع��ب��ر وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل
االجتماعي من مشادات ومشاحنات ال
ين ّم عن أخالق رياضية أب��داً .ففي كل
مكان يأخذ الحديث عن المباراة الحيز
األكبر ،بموازاة حملة إعالنية وإعالمية
مكثفة ت��ن��ب��ئ ب��ح��ض��ور جماهيري
سيكون األضخم في الدوري الللبناني
هذا الموسم.
في كل األحوال ،سيشهد المستطيل
األخ��ض��ر ل��ق��ا ًء مشتعالً ب��ي��ن نجوم
الفريقين ،ويسعى حمود مدرب العهد
إلى اإلمساك بسي الشيخ وعدم ترك
المساحات له للتح ّرك ،وقطع الهواء
عن السينا سورو عبر تعطيل تحركات
مايسترو الفريق عباس عطوي ،ومن
دون ّ
شك ستعطى المهمة لهيثم فاعور
إلب��ط��ال فعالية الالعبين ،عبر قطع
الكرات والح ّد من قدرتيهما الهجومية.
م��ن جهته س��ي��ح��اول بوكير إمساك
مفاتيح اللعب العهداوية ،وأبرزها
ال��م��ن��اور والمتألق النجم التونسي
إي��ه��اب المساكني ،ص��اح��ب الفضل
األكبر بالفوزين األخيرين على النبي
شيت وال��ص��ف��اء ،وسيسعى الثعلب
األلماني إلى منع ريميه مهاجم الفريق
األصفر من التح ّرك ،وإغالق المساحات
أم��ام��ه ،فالفريق ال��ق��ادر على تعطيل
خطورة تلك األسماء سيكون له الحظ
األوفر في الفوز.
من جانب آخ��ر ،ستشهد المباراة
حشدا ً جماهيريا ً كبيراً ،إذ إن رابطتي
جمهور الفريقين ،دعتا إل��ى تكثيف
ال��ح��ض��ور وال���زح���ف ن��ح��و ب��واب��ة
الجنوب صيدا .وتحفل هذه المباراة
بالذكريات ،فبوكير يعود مرة أخرى
لمواجهة النادي الذي دربه وحقق معه
البطوالت ،بينما سيتعرض حارس
مرمى نادي العهد محمد حمود ،لضغط
من قبل الجماهير ،بعد أن حمى عرين
النادي النبيذي في الموسم المنصرم،
قبل أن يعود بطريقة دراماتيكية إلى
ناديه األسبق .وف��ي ح��ال ف��وز العهد
فسيغرد وحيدا ً في ص��دارة الترتيب
بفارق خمس نقاط عن خصمه المباشر
النجمة ،بينما سيسرق األخير الصدارة
في حال انتزاعه نقاط المباراة.
من أجل أن يعود النبيذي بالنقاط

حقق فريق الحكمة فوزا ً مهما ً على
نادي سال المغربي بنتيجة 69-86
في المباراة النهائية لدورة أبو ظبي
الدولية الثانية لكرة السلة ،ليت ّوج
«األخضر» باللقب ،بحضور جمهو ٍر
كبير احتشد ف��ي م��درج��ات صالة
نادي الجزيرة اإلماراتي .وهذا اللقب
الثاني للنادي األخضر خ�لال أي��ا ٍم
معدودة ،وذل��ك بعد أن أح��رز دورة
القادسية الكويتية الشهر المنصرم.
ّ
واستحق النادي اللبناني اللقب
عن ج��دارة بعد أن اختتم البطولة
م��ن دون أي��ة هزيمة ،محققا ً ستة
انتصارات متوالية ،كما اختير العبه
تيريل ستوغلين أفضل صانع ألعاب
في البطولة.
واستطاع رجال المدرب فؤاد أبو
شقرا التف ّوق بفضل روحهم العالية
وتميّزهم دف��اع �ا ً وه��ج��وم �اً ،وب��رع
العبو األخضر في الرميات الثالثية
وأبرزهم تيريل ستوغلين وجوليان
خزوع وإيلي اسطفان ،علما ً أن أبو
شقرا تعامل بذكاء مع مفاتيح لعب
الفريق المغربي ،فأحسن الرقابة
على نجوم األخير وخصوصا ً زويتا
وعبد الرحيم نجاح.
ب���دأ الحكمة ال��م��ب��اراة ب��ه��دوء،
واحتاج العبوه إلى بعض الدقائق
للدخول في أجواء المباراة ،ما أفسح
المجال أمام العبي سال لتسيّد الشوط
األول ،فتقدموا  – 8صفر في الدقائق
الــ 3األولى ،قبل أن يقلص ستوغلين
الفارق بثالثية أولى .وبغياب تركيز
العبي الحكمة في هذا الشوط ،حافظ
الفريق المغربي على تقدمه وتقدم
 ،15 – 12قبل أن يقلص جوليان
خزوع الفارق بثالثية أيضا ً (– 12
 ،)18ثم جاراه إيلي اسطفان بثالثية
أخرى عادلت النتيجة  ،18 – 18لكن
عبد الرحيم نجاح كان له رأي آخر،
إذ أعاد التقدم ( )18 – 20للمغربي،
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فيما إذا كنت أرغب في اللعب في البارسا وأجبته بنعم
مباشرة».
وأض���اف النجم ال��ب��رازي��ل��ي« :كنت قريبا ً ج��دا ً من
مانشستر يونايتد ،ولم يتبق سوى بعض التفاصيل
الدقيقة لتوقيع العقد ،لكن في الدقائق األخيرة اتصل
روسيل وأكد لي أنه قريب من الفوز برئاسة برشلونة
وسيتمم األمور كلها بأسرع وقت» .وأردف« :أردت اللعب
في برشلونة ولم أرد أن أفوت الفرصة ،وعندما وقعت
العقد لم أشعر بأني تحت ضغط ما ،شعرت باالستمتاع
فقط .لقد حصلت على كل فرصة يتمناها أي العب كرة قدم
في العالم ،وهو اللعب في فريق كبير مثل برشلونة».
واختتم رونالدينيو حديثه« :لقد سنحت لي الفرصة
أن أتبع خطوات من أعتبرهم قدوتي .أنا فخور باللعب
في ملعب جرى فيه روماريو ورونالدو وريفالدو .إنها
فرصة ال تعوض ألك��ون ( )Rالجديد في الفريق .لقد
أحببت ذلك».
{ وصفت صحيفة «ديفنسا سنترال» المدريدية
اإللكترونية النجم اإلسباني الشاب خيسي رودريغيز
م��ه��اج��م ن����ادي ال��ع��اص��م��ة اإلس��ب��ان��ي��ة ري����ال م��دري��د
بـ»الرصاصة القاتلة» التي أضافها مدرب الفريق لكتيبته
الهجومية.
وت��رى الصحيفة المدريدية أنَّ خيسي رودريغيز
العائد من اإلص��اب��ة بعد  8أشهر غياب عن المالعب
سيكون قوة إضافية في تشكيلة أنشيلوتي الهجومية
القوية التي تحقق أرقاما ً خارقة مع هذا الموسم بوجود
ك ٍل من رونالدو ،وبنزيما ،وبايل وتشيتشاريتو.
وكان خيسي رودريغيز شارك بعد العودة في مباراة
الفريق األخيرة أمام نادي كورونيا في لقاء إياب دور
الـ 32من كأس ملك إسبانيا وسجل هدفا ً فقط بعد 21
دقيقة من دخوله أرضية الملعب كبديل لسامي خضيرة
الذي تع ّرض إلصابة.
ورفع خيسي بهذا الهدف رصيده مع ريال مدريد إلى
 9أهداف في  1231دقيقة لعبها مع الفريق األول أي
بمعدل هدف كل 137د.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1دولة أفريقية ،مدينة إيرانية
2 .2أنت (باألجنبية) ،إلهة سامية عبدها االرمن والفرس
واليونان
3 .3والية أميركة ،منحت
4 .4ماضي ،عاصمة أوروبية
5 .5من الحبوب ،حرف أبجدي ،أقصد المكان
6 .6بركان مشتعل في كوستاريكا ،جامعة أميركية
شهيرة
7 .7بلدة لبنانية ،عبأ ،أداة جزم
8 .8ضعف ،نثني على ،حلق شعر الرأس
9 .9دوار ،مرفأ في إيرلندا الشمالية
ّ 1010
فك ،حديث بين شخصين أو أكثر ،مثيل
1111يرجوان ،إطار الصورة
1212دولة آسيوية ،والد (بالعامية)

1 .1وزير لبناني سابق ،للنداء
2 .2من األنبياء ،يبكيان
3 .3حيوان قطبي ،للتأفف ،من حركات الموج
4 .4فريق كرة قدم أجنبي ،حرف تمني
5 .5ضمير منفصل ،يرتل ،أصبح الوقت
6 .6دولة أميركية ،أرشدوني
7 .7أودية ،أعطينا الحق بالحصول على الشيء
8 .8للتفسير ،سلّم باليد ،سبيلي
9 .9يرجعا عن المعصية ،سلم باليد ،ح��رف أبجدي
مخفف
1010أفرمي فرما ً ناعماً ،أقترب من
1111فيه ،بناء تحت االرض
1212فني وهلك ،وجع ،لباس
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،956247813 ،278135496
،182759364 ،431968257
،365421978 ،749386125
،693872541 ،514693782
827514639

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1كلود برنار ،يا  ) 2فيرونا،
ليمون  ) 3رم��د ،اس��ان��ده  ) 4اا،
اتلبك ،دان  ) 5لسان ،دي��ون ) 6
بوليفيا ،سراب  ) 7طلب ،اهمال،

فر  ) 8ابت ،اجالسك  ) 9خيرونا،
انا  ) 10ب��دأ ،ميم ،تين  ) 11ند،
رأس العين  ) 12المجر ،نهد ،من.
عموديا:
 ) 1ك��ف��ر ال��ب��ط��ي��خ ،ن���ا ) 2
ليماسول ،يبدل  ) 3ورد ،البارد

 ) 4دو ،ان��ي ،ب��وارج  ) 5بنات،
فاتن ،ار  ) 6راسلتيه ،امس ) 7
اب ،اما ،يان  ) 8النكد ،اجامله ) 9
ريد ،يسالن ،عد  ) 10مهدور ،التي
 ) 11يو ،انافسن ينم  ) 12انين،
بركان.

 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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9
3

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).

9
8

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).

