الدوري اللبناني في كرة القدم

النجمة ي�سعى الى البقاء في ال�صدارة والأن�صار �إلى التتويج من بوابة ال�صفاء
حسين غازي

منه في م��ب��اراة األس��ب��وع المنصرم،
عندما أش��ع��ل ال���دوري ب��ف��وزه على
العهد ،ليقبض على الصدارة بفارق
نقطة عن النادي األصفر واألنصار،
واللذين ينتظران أيَّة فرص ٍة القتناص
ال��ص��دارة من النجمة صاحب الـ23
نقطة من عشر مباريات .أم��ا النبي
شيت والذي حقق تعادال ً بطعم الفوز
أم��ام ال��ص��ف��اء ،فيسعى إل��ى تفجير
مفاجأة ،بتحقيق فو ٍز تاريخي على نا ٍد
عريق كالنجمة ،لكنه على رغم تبديل
المدرب موسى حجيج بدى الفريق
مجهول المعالم في مباراته السابقة،
ٍ
أهداف ،وذلك ال
على رغم تسجيله 3
يبشر بالخير أبداً .فالنجمة لن يسمح
فريق
بضياع النقاط ال��ث�لاث ،أم��ام
ٍ
جديد في دوري األض��واء ،وخسارة
فرصة البقاء بطالً لمرحلة الذهاب.
وسيدخل النبيذي المواجهة وسط
غياب مدربه األلماني ثيو بوكير ،بعد

أن ت ّم إيقافه من قبل اتحاد اللعبة،
العتدائه على أحد أنصار فريقه في
المباراة األخيرة ،ليعود ويقدم اعتذارا ً
للمشجع ،عبر إهدائه قميص النادي،
ٍ
واعتراف بالخطأ.
كبادرة مصالحة
وسيشارك على األغلب ،الثنائي
ماهر صبرا وحسن العنان من أجل
تعويض غياب المدافع وليد اسماعيل
ومحمد قاسم العب ّ
خط الوسط بسبب
اإلصابة .فيما سيعتمد النادي البقاعي
هدفي
على مهاجمه علي بزي صاحب
ّ
التعديل في مباراة الصفاء ،من أجل
ت��ع��وي��ض ال�لاع��ب ال��ش��اب حسين
العوطة.
وفي لقاء آخر ،يجمع فريقين تعثرا
في الجولة الماضية ،يلتقي الراسينغ
الثامن مع ضيفه الجنوبي الشباب
الغازية صاحب المركز العاشر ،وهي
مباراة مهمة لالثنين ،لحصد نقاط
ث�لاث ق��د ت��ك��ون غالية كالذهب في

ال�صفاء يبحث عن الحلول
ش� ّك��ل االس��ت��غ��ن��اء ع��ن الالعبين
السوريين عبد الرحمن عكاري وطه
دياب بداية لسلسلة إجراءات تنوي
إدارة نادي الصفاء إنجازها في الفترة
المقبلة ،سعيا ً لتصويب مسيرة
الفريق ،وإعادته إلى سكة المنافسة
على لقب ال��دوري بعد تراجعه إلى
المركز الخامس في الترتيب.
ويبدو المدافع الكونغولي بابي
بازوفيال مرشحا ً للحاق بالسوريين
ع��ك��اري ودي����اب ،إذ أك���دت مصادر
ال��ن��ادي البيروتي أن البحث جار
منذ اآلن ع��ن ب��دي��ل منه ف��ي فترة
االستراحة بين الدور األول والثاني،
والتي ستشهد تغييرات كاملة على
مستوى أجانب الفريق ،الذي يحتل
المركز الخامس حاليا ً في ترتيب
الدوري بـ 15نقطة من  4انتصارات
و 3تعادالت و 3هزائم.
وكان عكاري وقع للصفاء مطلع
ال��م��وس��م ال��ح��ال��ي آت��ي��ا ً م��ن فريق
طرابلس ،فيما انضم دياب الموسم
الماضي ،حين تعرض إلصابة في
الرباط الصليبي غيبته عن معظم
مباريات الموسم.
وبعد التخلي عن العكاري ودياب،
تتجه األن��ظ��ار نحو الجهاز الفني
للفريق حيث كانت المؤشرات تدل
إلى استبدال المدرب الحالي سمير
س��ع��د ،ب��م��درب آخ���ر ،ف��إث��ر اجتماع

نهاية الدوري ،تضع أحدهما على ب ّر
األمان ،ليسلم من الهبوط.
أ ّم��ا العهد ،فسيكون أم��ام فرصة
اس��ت��ع��ادة نغمة االن��ت��ص��ارات ،لكي
يبرهن للمنتقدين أن خسارته األخيرة
م��ج��رد ك��ب��وة ،فيلتقي م��ع ضيفه
التضامن ص��ور ال��م��ت��ر ّن��ح صاحب
ال��م��رك��ز ال��ح��ادي عشر قبل األخير
ب��رص��ي��د ث��م��ان��ي ن��ق��اط .وسيسعى
م��ح��م��ود ح��م��ود ،إلي��ق��اظ التونسي
إي��ه��اب المساكني صاحب الفنيات
الرائعة ،بعد أن ق��دم أدا ًء متوسطا ً
في مباراة النجمة ،وسيحاول تحفيز
العبه العاجي ريمي أديكو لتسجيل
األه��داف ،ومتابعة مالحقته لمهاجم
ط��راب��ل��س ك��اف��وي م��ت��ص��در ترتيب
الهدافين.
وي��ع � ّول كذلك على ع��ودة القائد
ع��ب��اس ع��ط��وي ،بعد أن أث��ر غيابه
على وسط الملعب ،والذي ح ّمل هيثم

واص��ل غ��ول��دن ستايت ووري���زر تألقه ه��ذا الموسم
بتحقيقه فوزه الرابع عشر على التوالي وجاء على حساب
هيوستن روكتس  93-105ضمن منافسات دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين.
على ملعب «أوراكل أرينا» ،عزز ووريرز رقمه القياسي
الشخصي من حيث عدد االنتصارات المتتالية وسجله
كأفضل فريق في الدوري حتى اآلن بتحقيقه فوزه التاسع
عشر في  21مباراة ،كما أصبح نجم شيكاغو بولز السابق
ستيف كور أول مدرب يحقق  19فوزا ً في  21مباراة في
موسمه األول كمدرب في دوري المحترفين.
وحسم ووريرز اللقاء في الدقائق األخيرة عندما سجل
 11نقطة متتالية من دون رد من ضيفه ال��ذي توقف
مسلسل انتصاراته عند أربع مباريات على التوالي وسبع
من أصل مبارياته الثماني األخيرة على رغم جهود جيمس
هاردن الذي تألق بتسجيله  34نقطة مع  8متابعات في
ظ ّل غياب عمالق االرتكاز دوايت هاورد لإلصابة من دون
أن يجنب الضيوف هزيمتهم الخامسة فقط في  21مباراة.

كليبرز  -إنديانا بيسرز

وعلى ملعب «بانكرز اليف فيلدهاوس» ،واصل لوس
أنجليس كليبرز ع��روض��ه الجيدة أي��ض�ا ً وحقق ف��وزه
التاسع على التوالي والسادس عشر في  21مباراة على
حساب مضيفه أنديانا بيسرز  96-103في مباراة كان
بإمكانه حسمها بسهولة تامة بعد أن تقدم على مضيفه
بفارق  15نقطة في الشوط األول ثم  20في آخر  14دقيقة
لكنه عاد وسمح لبيسرز في العودة إلى اللقاء من دون
أن يتمكن األخير في النهاية من تجنب هزيمته الخامسة
عشرة في  22مباراة.

سان أنتونيو سبيرز  -نيويورك نيكس

وعلى ملعب «آي تي أند تي سنتر» ،عمق سان أنتونيو
سبيرز حامل اللقب جراح ضيفه نيويورك نيكس بالفوز
عليه  ،95-109ملحقا ً به الهزيمة العاشرة على التوالي
في  24مباراة وذلك على رغم افتقاده لجهود نجومه تيم

بين أمين سر النادي هيثم شعبان
ومدرب الفريق سمير سعد ،قبل أيام
قليلة ،وضع األخير تصرفه بإدارة
النادي.
وبدأت األخيرة بالفعل اتصاالتها
للتعاقد مع م��درب جديد إذ طرحت
أسماء عدة مرشحة لإلشراف على
الصفاء مثل م��درب منتخب لبنان
السابق إميل رستم والمصري محمد
حسن كاريكا والسوري فجر إبراهيم
باإلضافة إلى الروماني تيتا فاليريو،
الذي درب الصفاء الموسم الماضي
حين ق��اده إل��ى المركز الثاني في

واشنطن ويزاردز  -أورالندو ماجيك

وواص��ل واشنطن وي��زاردز موسمه الجيد حتى اآلن
بتحقيقه فوزه الخامس عشر في  21مباراة وجاء على
حساب مضيفه أورالن��دو ماجيك  89-91بفضل برادلي
بيل الذي سجل سلة الفوز في آخر  0.8ثانية من اللقاء
ال��ذي ب��رز فيه من الفائز ج��ون وول ( 21نقطة مع 11
تمريرة حاسمة و 6متابعات) ،فيما كان فيكتور أالديبو
األفضل عند أصحاب األرض ( 17نقطة).
وفي المباريات األخرى ،فاز دنفر ناغتس على ميامي
هيت  ،82-102وداالس مافريكس على نيو أورليانز
بليكنز  ،107-112وشيكاغو بولز على بروكلين نتس
 ،80-105وأت�لان��ت��ا هوكس على فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز  ،79-95وتشارلوت هورنتس على بوسطن
سلتيكس .87-96

ات من ال

{ أش���ادت الصحف اإلسبانية ال��ص��ادرة أمس
بالثالثي الهجومي لفريق برشلونة ،كما أشارت إلى
الشكوك التي ال تزال تحيط بمستوى الفريق بسبب
التغييرات الفنية المستمرة لمدربه لويس إنريكي.
وفاز الفريق الكتالوني  1/3على منافسه باريس
سان جيرمان الفرنسي بفضل األهداف التي سجلها
ميسي ونيمار ولويس سواريز.
وتعتبر هذه هي المرة األول��ى التي يسجل فيها
هذا الثالثي الخطير في المباراة نفسها منذ أن بدأوا
اللعب جنبا ً إلى جنب.
وق��ال��ت صحيفة «س���ب���ورت»« :ميسي ونيمار
ولويس سواريز ضمانات حقيقية إلحراز األهداف.
إذا أخذنا طموحاتهم ومهاراتهم في االعتبار يمكننا
ّ
الخط الهجومي األفضل
أن نقول بكل ثقة أن هذا هو
الذي يمكن أن يحظى به برشلونة».
وذك��رت صحيفة «موندو ديبورتيفو»« :الثالثة
يمثلون على األرجح الخط الهجومي األكثر فتكا ً في
العالم .لقد تركوا بصمة واضحة في المباراة األهم
في بطولة دوري أبطال أوروبا».
وأوضحت الصحف اإلسبانية أن لويس انريكي
فاجأ الجميع بتطبيق طريقة فنية مستحدثة غير
ذات صيت في برشلونة عندما اعتمد على شغل ّ
خط
وسطه بثالثة العبين من الطراز الدفاعي ،وهو ما
أحدث خلالً وعدم توازن.
وقالت «البايس»« :برشلونة سواء كان مهاجما ً
أو مدافعا ً أصبح ال يلعب كرة القدم أو على األحرى
يلعب بشك ٍل يختلف عما اعتاد عليه عندما كان العبو
الوسط هم أصحاب اليد العليا ،ألن فكرة اللعب
الجماعي تحطمت عند أقدام قدرات مهاجمي الفريق
نيمار ولويس سواريز وميسي».

مدرب الت�ضامن :لن نهبط �إلى «دوري المظاليم»
ال���دوري وال���دور ال��ث��ان��ي ف��ي كأس
االتحاد اآلسيوي.
وم��ن��ي ال��ف��ري��ق ال��ف��ائ��ز باللقب
مرتين عامي  2012و ،2013بثالث
خ��س��ارات ف��ي ال����دوري حتى اآلن،
آخ��ره��ا ف��ي الجولة التاسعة أم��ام
الشباب الغازية  .4 – 3وهي الهزيمة
ال��ث��ال��ث��ة ل��ه ب��ع��د خ��س��ارت��ي��ه أم��ام
الراسينغ (صفر –  )1والعهد (صفر
–  ،)2وذل��ك باإلضافة إلى تعثره
في مباريات سهلة أمام النبي شيت
( )3 – 3والسالم ( )2 – 2وطرابلس
(صفر – صفر).

دانكن واألرجنتيني مانو جينوبيلي بقرار من المدرب
غريغ بوبوفيتش وكاوهي ليناردوالفرنسي توني باركر
بسبب اإلصابة.
وبرز في صفوف سبيرز الذي عوض سقوطه أمام يوتا
جاز ،اإليطالي ماركو بيلينيلي بتسجيله  22نقطة قاد من
خاللها فريقه إلى فوزه السادس عشر في  22مباراة ،فيما
كان تيم هارداواي جونيور األفضل في صفوف نيويورك
في ظل غياب كارميلو أنتوني ودجاي آر سميث لإلصابة
وذلك بتسجيله  23نقطة.
وع��ل��ى ملعب «ت��ارغ��ي��ت س��ن��ت��ر» ،ف��اج��أ مينيسوتا
تمبروولفز ضيفه بورتالند ترايل ب�لاي��زرز وألحق به
الهزيمة الثانية فقط في مبارياته الـ  16األخيرة والخامسة
في  22مباراة بالفوز عليه .82-90
وي��دي��ن مينيسوتا بإنهاء مسلسل هزائمه عند 6
مباريات متتالية وتحقيق ف��وزه الخامس فقط في 21
مباراة إلى الواعد أندرو ويغينز الذي سجل  23نقطة،
بينها  5متتالية في الوقت الحاسم من اللقاء ،وأضاف 10
متابعات و 5تمريرات حاسمة فيما ساهم كوري بروير
بـ 19نقطة مع  8متابعات و 5تمريرات حاسمة.

يحتل فريق التضامن صور المركز الحادي عشر ما قبل األخير في ترتيب الدوري
اللبناني بعد الجولة العاشرة .ما يهدد «سفير الجنوب» بالهبوط إلى الدرجة
الثانية ،في موسم ساخن تحتدم فيه المنافسة على الصدارة ،وفي الوقت عينه على
الهروب من مأزق السقوط إلى «دوري المظاليم».
وأعرب المدير الفني للتضامن محمد زهير عن ثقته بقدرة فريقه على البقاء في
الدرجة األولى .وقال زهير« :التضامن يقدم عروضا ً جيدة ،لكنها ال تت ّوج بنتائج
مرضية ،فالجميع يشاهد كيف نسيطر على المباريات التي نخوضها إذ نقوم بكل
شيء إال تسجيل األهداف .ومشكلة إنهاء الهجمات هي العقبة الرئيسية التي تحول
دون تطور النتائج».
وكشف زهير عن تغييرات في صفوف أجانب فريقه ،لكنه قال إن التضامن لن
يقوم بأية تعاقدات من دون تأمين بديل أفضل ألجانبه الحاليين.
وقال زهير إنه يحضر برنامج إعداد مكثف ،في الفترة الفاصلة ما بين الدورين
األول والثاني ،إذ سيجرى تقييم شامل ألداء الفريق.
ولفت زهير إلى تغيير في الجهاز الفني لفريقه مع انضمام المدرب حسين حسون
إليه ،بحيث أصبح الكادر التدريبي مؤلفا ً منه كمدير فني ومن حسون كمدرب،
ويوسف حجازي كمساعد مدرب ،وعلي بزي مدربا ً لحراس المرمى.

مجموعة متوازنة للنجمة
في ك�أ�س االتحاد الآ�سيوي
أوقعت قرعة كأس االتحاد اآلسيوي التي سحبت اليوم في كوااللمبور النجمة
بطل لبنان في المجموعة الرابعة مع الكويت الكويتي والرفاع أو المنامة من
البحرين وأحد المتأهلين من األدوار التهميدية من سورية أو فلسطين أو نيبال.
ويخوض النجمة أولى مبارياته في  25شباط أمام الكويت ،قبل أن يواجه الفائز
الرابع في الدوري التمهيدي في  11آذار ،ثم الرفاع أو المنامة في  18منه.
وإيابا ً يواجه النجمة الذي بلغ نهائي المسابقة عام  2005حين خسر أمام
الفيصلي األردني ،الرفاع أو المنامة في  15نيسان ،ثم الكويت في  29منه ،والفائز
الرابع بالدوري التمهيدي في  13أيار في اختتام دور المجموعات.
وتعتبر المجموعة متوزانة بالنسبة لفريق المدرب ثيو بوكير المرشح للتأهل
إلى الدور الثاني على غرار الموسم الماضي حين ودّع دور الستة عشر بخسارته
أمام أربيل العراقي بركالت الترجيح.

{ خرج مدرب منتخب البرازيلي كارلوس دونغا
بتصريحات نارية يفسر فيها سبب عدم استدعائه
للظهير األيسر لفريق ريال مدريد مارسيلو جونيور،
قائالً إنه ليس معجبا ً باألسلوب الهجومي لالعب.
وص��رح دون��غ��ا أم��س ف��ي تصريحات لصحيفة
«غلوبو» البرازيلية قائالً« :كم من مرة صعد مارسيلو
إلى الهجوم في كأس العالم؟ عشرين مرة ،وكم عدد
األه��داف التي سجلها أو صنعها؟ ال ش��يء» .ويرى

عامل

تنطلق الجولة الحادية عشرة من
ال��دوري اللبناني لكرة القدم ،اليوم
بمباراة وحيدة تجمع شباب الساحل
واألخ�����اء األه��ل��ي ع��ال��ي��ه ،وت��ج��رى
مبارتان يوم غ�دٍ ،فيلعب في األولى
النجمة أمام نظيره النبي شيت ،فيما
يلتقي الراسينغ فريق شباب الغازية،
وتستكمل مباريات األسبوع األخير
من مرحلة الذهاب األحد ،فيستضيف
طرابلس نادي السالم زغرتا ،ويح ّل
الصفاء ضيفا ً على األنصار في ِق َّم ٍة
واع��دةٍ ،وتختتم الجولة بلقا ِء العه ِد
والتضامن صور.
تفتتح هذه الجولة اليوم ،بلقا ٍء بي َن
ُ
فريقي ِن يسعيانِ لتحسين وضعيهما،
فاألخير األخاء األهلي عاليه ،يسعى
لتحقيق ف��و ٍز غ��ابَ عن ُه ط��وي�لاً ،أما
ِ
الساحل فيسعى
لتحقيق نصر ثانٍ
ِ
على التوالي .الفريق الجبلي كان
قابَ قوسين أو أدنى من التعادل أما َم
أرض األخير،
طرابلس الصعب على
ِ
ّ
الحظ عانده ،وقدم الفريق أدا ًء
إال أن
جيداً ،أما الساحل فسيسعى للخروج
من دائ��رة الفرق المهددة بالهبوط،
وسيعتمد في ذلك على هدافه وسيم
عبد الهادي ،لكن أداءه في اللقاء األخير
كان يفتقر إلى الروح والحماسة.
وتستكمل اللقاءات السبت ،فيتطلع
نادي النجمة حامل اللقب ،للمحافظة
على ص��دارة الترتيب قبل الدخول
ف��ي العطلة الشتوية ،فيستضيف
النبي شيت على أرضية ملعب صيدا
البلدي.
وبعد هذه المباراة سيدخل النجمة
معسكرا ً تدريبيا ً في قطر سيخوض
خالله مباريات عدة مع بعض الفرق
المحلية خالل فترة التوقف الشتوية
التي ستستغرق شهرا ً بين مرحلتي
الذهاب واإلياب.
وحقق النادي النبيذي المطلوب

فاعور عبئا ً أكبر ،وجعله يتح ّمل وزر
مباراة النجمة وحيداً ،بسبب غياب
خبرة بعض العبي العهد الشباب .أما
سفير الجنوب ،فسيسعى لمصالحة
جماهيره ،عبر تقديم صورة تليق بنا ٍد
كبير ،وخير ممث ٍل للكر ِة الجنوبية،
ويع ّول في ذلك على عودة تألق كونان
وعنبر.
وفي قمة هذا األسبوع ،يستضيف
األنصار على ملعب بيروت البلدي،
نادي الصفاء ،صاحب األداء المتذبذب،
وال��ذي ال يقدم ص��ورة جيدة ،لفريق
يملك اإلمكانات والالعبين ،إذ يحتل
المركز الخامس برصيد  15نقطة،
وهذا ما دفع مدربه سمير سعد لوضع
استقالته على طاولة إدارة النادي ،في
ظ ّل عدم تم ّكن الفريق من الفوز في آخر
 3مباريات .وسيلعب الفريق اللقاء
م��ن دون خ��دم��ات الثنائي السوري
عبد الرحمن عكاري وطه دياب بعدما
استغنى الفريق عن خدماتهما ،نظرا ً
إلى تراجع أدائهما.
ويم ّر النادي األخضر بفترة أكثر من
فعلي على
جيدة ،فهو ينافس بشك ٍل
ّ
اللقب ،ويملك كتيبة من الالعبين ،على
رأسهم هداف الفريق أبيدي برينس،
ومايسترو ال��وس��ط محمد عطوي،
والجناح السريع حمزة عبود وعديد
األسماء األخرى.
وت���ب���دو ح���ال ط��راب��ل��س م��ه� ّي��ئ� ًة
لالستمرار في المركز الرابع برصيد
 19نقطة ،وسيسعى الفريق إلضافة
ثالث نقاط جديدة لرصيده ،عندما
يصطدم بالسالم زغرتا السابع ،الذي
يدخل اللقاء منقوصا ً من مهاجمه
األرجنتيني لوكاس غاالن والمدافع
التشيكي بيتر تراب بسبب اإليقاف.
في المقابل ،يعتمد طرابلس على
ورقته الرابحة ،مايكل كافوي متصدّر
ت��رت��ي��ب ال��ه��داف��ي��ن ،لحسم موقعة
الجاريّن.

ووريرز يوا�صل ت�ألقه ونيك�س يكمل م�سل�سل هزائمه
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دونغا أن مارسيلو على رغم تقدمه إلى األمام «فهو
ال يقدم إضاف ًة كبيرة» ،على ح ّد وصفه.
وأظهر دونغا ما اعتبرها «العيوب» الدفاعية
لمارسيلو قائالً« :كم من مرة تمت مباغتتنا من ظهر
المدافعين؟ ثالثة أو أرب��ع م���رات» .وأنهى دونغا
حديثه« :إنها ليست مسألة تتعلق فقط بمارسيلو بل
هي لكل العالم ،يجب علينا أن نكون ذات كفاءة».
{ دافع اإليطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني
لريال مدريد اإلسباني عن العبه البرازيلي مارسيلو
ضد انتقادات كارلوس دونغا المدير الفني لمنتخب
السامبا ،مشيرا ً إلى أنه أفضل ظهير أيسر في العالم.
وقال أنشيلوتي في تصريحات لوسائل اإلعالم:
«مارسيلو من أفضل العبي العالم في هذا المركز،
منتخب البرازيل لم يقدم مونديال جيد ،لكن هذا
ليس خطأ الالعب» .وأضاف« :أعتقد أن دونغا أخطأ
كثيراً ،جميع نجوم البرازيل لم ي��ؤدوا بشك ٍل جيد
في المونديال األخير ،لكن مارسيلو يبدو أنه تحمل
لوحده اإلخفاق».
{ وضع المهاجم البرازيلي نيمار جونيور حدا ً
للجدال الذي أثارته بعض الصحف ووسائل اإلعالم
اإلسبانية ،بشأن طريقة احتفاله بهدفه أمس في
م��رم��ى ب��اري��س س��ان ج��ي��رم��ان الفرنسي ف��ي آخر
مباريات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال
أوروبا.
نيمار قدم أدا ًء رائعا ً أمام سان جيرمان ،توجه
بهدف غاية ف��ي ال��روع��ة ،وبعد تسجيله للهدف
احتفل بثالثة طرق مختلفة ،فقام بمعانقة زميله
األورغواياني لويس سواريز ،ثم قلّد حركة الغطس
بيديه ،لتتساءل صحيفة «سبورت» ع ّما إذا كان
نيمار يقصد بذلك كريستيانو رونالدو مهاجم ريال
مدريد في ركلة الجزاء المثيرة للجدال التي تحصل
عليها أمام سلتا فيغو.
لكن صحيفة كتالونية أخ��رى نقلت تصريحات
لنيمار نفى فيها أن يكون ق��د قصد رون��ال��دو في
احتفاله ،حيث قال« :لماذا كريستيانو؟ ال ،بل هو
إشار ًة لصديقي بيدرو لوبيز ،الذي كان بيننا رهان
قبل المباراة».
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1 .1مدينة أميركية في كاليفورنيا
2 .2والدته ،بسط ،ع ّزته
3 .3قصة فلسفية وضعها ابن طفيل ،تهيأ للحملة في
الحرب
4 .4حرف نصب ،قادم ،حلّتها
5 .5أطلب فعل األمر ،يصلح البناء ،غاب النجم
6 .6متشابهان ،مدينة ألمانية ،ينام
7 .7بلدة لبنانية ،مدينة فيتنامية
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9 .9رج��ل أس��ط��وري إشتهر بالحمق والبالهة ،توعّ د،
حرف أبجدي مخفف
1010أحصل عليه ،دولة أفريقية
1111حرف نصب ،مدينة إيطالية ،مثيل
1212بلدة لبنانية ،خاصتي ،تضجر

1 .1دولة أفريقية ،مقياس مساحة
2 .2أديب لبناني راحل
3 .3سرق ،متهم
4 .4مدينة فرنسية ،قلة النوم
5 .5ألقيت ،أصابعي
6 .6نسحق ،من االطراف ،ترك دون عناية
7 .7كتاب مشهور في تاريخ تيمورلنك ،متشابهان
8 .8سقاكم ،جالسن على الشراب
9 .9إتهمت ،للنداء ،قليل السعرات الحرارية
1010نعم (باألجنبية) ،فارما ً فرما ً ناعما ً
1111نقيض نتخالف ،لمسنا
1212منح ،عندنا ،نجيع
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،163872459 ،854391672
،976218543 ،729465831
،231654987 ،548739126
،682143795 ،415927368
397586214

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ترانسكاي ،مي  ) 2جبيل،
يلمسان  ) 3ب��و ،مين ،ي��دالن ) 4
لكمنا ،ين ،افل  ) 5اينشتاين ) 6
ليماسول ،اسرع  ) 7انو ،واو ،وب

 ) 8رينو ،ليما  ) 9لفها ،اسم ،انب
 ) 10يس ،نرهب ،عن  ) 11اديس
ابابا ،ال  ) 12داس ،تندمان.
عموديا:
 ) 1جبل االول��ي��اء  ) 2تبوك،
ي��ن ،فسد  ) 3ري ،م��ام��وره ،يد

 ) "4المنيا ،يانسا  ) 5يانسون،
رأس  ) 6سين ،شو ،واهب  ) 7كل،
يتلو ،سبات  ) 8امينا ،الم ،بن ) 9
يسد ،يأوي ،عاد  ) 10االنس ،مان
 ) 11مناف ،روان ،ال  ) 12نالعب،
بنان.

 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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Reclaim
فيلم دراما بطولة جون كوساك
من اخراج االن وايت .مدة العرض
 96دقيقةABC( .ن كونكورد،
ابراجن سيتي كوبلكس).

3

6

9

The Pyramid
فيلم رعب بطولة آشلي هينشاو
م��ن اخ ��راج غ��ري�غ��وري ليفاسور.
م��دة العرض  89دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
سينما سيتي).

2

5

2

The Last Stop
فيلم كوميدي بطولة بيتر ديويك
م��ن اخ ��راج تايلر ك ��وان( .فوكس،
 ،ABCالس ساليناس).

7

4

2

Men, Women, Children
فيلم كوميدي بطولة ادم ساندلر
من اخ��راج جاسون ريتمان .مدة
ال��ع��رض  119دق �ي �ق��ة،ABC( .
سينما سيتي ،اسباس ،فوكس).

9
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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
ل � ��وران � ��س .م � ��دة ال � �ع� ��رض 123
دقيقة ،ABC( .ك��ون�ك��ورد ،الس
س��ال�ي�ن��اس ،غ��االك�س��ي ،سينمال،
فوكس).
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).

