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الأن�صار يت ّوج بط ًال لمرحلة الذهاب
بعد ّ
تعثر النبيذي

الميرينغي يم�ضي بانت�صاراته المتتالية وبر�شلونة يهدر نقطتين

المطاردة م�ستمرة بين البلوز وال�سيتيزن ...والبافاري يحرز لقب الذهاب
فاز ريال مدريد المتصدر على مضيفه ألميريا  1-4الجمعة
الماضي في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من ال��دوري
اإلس��ب��ان��ي .وال��ف��وز ه��و العشرون على التوالي ف��ي جميع
المسابقات للفريق الملكي الذي رفع رصيده إلى  39نقطة
وابتعد  4نقاط عن غريمه التقليدي ومطارده برشلونة الذي
أهدر نقطتين أول من أمس بتعادله مع خيتافي.
ونجح الملكي ف��ي المرحلة السابقة ف��ي معادلة الرقم
القياسي المحلّي من حيث عدد االنتصارات المتتالية في
والمسجل باسم غريمه برشلونة منذ موسم
جميع المسابقات
ّ
 2006-2005بتحقيقه فوزه التاسع عشر على التوالي على
حساب سلتا فيغو ( ،)0-3قبل أن يحطم هذا الرقم الثالثاء في
دوري األبطال أمام لودوجوريتس البلغاري ( )0-4إذ حافظ
على سجله المميز في المسابقة القارية على أرضه بتحقيقه
فوزه الحادي عشر على التوالي بين جمهوره ليصبح بالتالي
على بعد فو ٍز من معادلة الرقم القياسي الذي حققه اليونايتد
اإلنكليزي بين  13أيلول  2006و 29نيسان .2008
على ملعب البحر األبيض المتوسط »استاديو مديتيرانيو»
وأمام  16ألف متفرج ،افتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة
 34عندما تلقى إيسكو كرة عالية أرسلها بنزيمة من الجهة
اليمنى فامتصها على ص��دره وأسقطها على األرض ثم قام
بفاصل من المراوغة وأرسلها قوسية استقرت في الزاوية
اليسرى السفلى لمرمى روين .وعلى رغم خطورتها النادرة،
أظهرت هجمات ألميريا ثغرات في ّ
خط دفاع الميرينغي في
ظ ّل غياب صخرته سيرخيو راموس ،وأدرك فيرزا التعادل بعد
كرة مرفوعة من الجهة اليمنى ارتطمت برأس المدافع الفرنسي
رافائيل فاران قبل أن تصله ليتابعها قوية مباغتة على يمين
إيكر كاسياس ( .)39لكن فرحة أصحاب األرض لم تدم أكثر
من  3دقائق بعد أن رفع طوني كروس الكرة من الجهة اليمنى
ارتقى لها بايل برأسه وزرعها في أسفل ال��زاوي��ة اليسرى
مسجالً هدفه السابع في البطولة (.)42
في الشوط الثاني ،استعصى مرمى ألميريا على نجوم
الملكي وكانت األمور ت ّتجه نحو فو ٍز صعب لكن لعبة ثالثية
مشتركة بدأها بايل بكعب القدم إلى رونالدو ومنه إلى بنزيمة
الذي أعادها للبرتغالي تابعها مباشرة في الشباك (.)81
وأض���اف رون��ال��دو ال��ه��دف الثاني الشخصي ف��ي اللقاء
والخامس والعشرين في البطولة والرابع لفريقه بعد هجمة
مرتدة قادها كارفاخال من الجهة اليمنى ومرر الكرة خلفية إلى
البرتغالي الذي أطلقها في قلب المرمى (.)88
اكتفى برشلونة صاحب المركز الثاني بنقطة واحدة بعدما
سقط في ّ
فخ التعادل السلبي مع مضيفه خيتافي ،وصار رصيد
الكتالوني  35نقطة وبقي على بعد  4نقاط خلف الميرينغي
المتصدر ،مقابل  16لخيتافي الذي لم يسبق له أن فاز على
برشلونة إال مرتين في  2008-2007و.2011-2010
والتعادل هو الثاني لبرشلونة بعد األول مع ملقة مقابل
 11فوزا ً وخسارتين .وعلى ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز،
خاض برشلونة اللقاء بضلعي مثلث الهجوم ليونيل ميسي
واألوروغ��وي��ان��ي لويس سواريز في غياب البرازيلي نيمار
بداعي اإلص��اب��ة وح � ّل محله ب��درو رودري��غ��ي��ز ،فيما خاض
البرازيلي داني آلفيش مباراته رقم  200مع الفريق الكاتالوني
منذ انتقاله إليه عام .2008
عكس سواريز كرة خطرة من الجهة اليسرى لم ينجح بدرو
في السيطرة عليها ،وقام األوروغوياني بفاصل مراوغة رائع
وم ّرر كرة إلى تشافي هرنانديز قرب المرمى تابعها األخير
بكعب القدم سيطر عليها حارس خيتافي على دفعتين حارما ً
الضيوف من الهدف األول (.)40
في الشوط الثاني ،تحسن أداء برشلونة قليالً وقام العبوه
بعدة محاوالت أبرزها لميسي من ركلة حرة أصابت كرته
العارضة من دون أن تدخل ( .)51وضغط برشلونة بكل ثقله
تحت األمطار الغزيرة ،وأجرى المدرب لويس إنريكي تبديالته
الثالثة على أمل تعديل النتيجة ،ومثله فعل مدرب خيتافي
الروماني كوزمان كونترا لالستفادة من اإلرهاق الذي بدا على
ميسي وزمالئه ،ونجح حارسه جوايتا في التصدي لجميع
الكرات الكاتالونية .وظلت الكفة مائلة لصالح برشلونة
ميدانياً ،تخلّلت ذلك هجمات مرتدة من قبل أصحاب األرض
كان بعضها مقلقا ً ومربكا ً خصوصا ً من الجهة اليسرى التي
شغلها الجزائري مدحي لحسن ،لكن النتيجة بقيت على
حالها.

الدوري اإلنكليزي

استمرت المطاردة بين تشلسي المتصدر ومنافسه المباشر
مانشستر سيتي حامل اللقب بعد فوز األول على ضيفه هال
سيتي  ،0-2والثاني على مضيفه ليستر سيتي  0-1ضمن
المرحلة السادسة عشرة من البريمير ليغ ،ويملك تشلسي 39
نقطة مقابل  36لسيتي.
على ملعب »ستامفورد بريدج» لم يجد تشلسي صعوبة
في التغلّب على هال سيتي الذي تراجع مستواه كثيرا ً في
اآلونة األخيرة .واستعاد تشلسي بالتالي نغمة الفوز بعد أن
مني بخسارته األولى هذا الموسم في ال��دوري المحلي أمام
نيوكاسل .2-1

حسن الخنسا

وافتتح الفريق اللندني التسجيل مبكرا ً عندما رفع البرازيلي
أوسكار كرة عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء
فتابعها البلجيكي إدين هازار برأسه داخل الشباك ( .)7وش ّكل
يحسن
الفريق اللندني خطورة دائمة على مرمى ضيفه لكنه لم
ّ
زيادة غلته من األهداف في الشوط األول.
وزادت أم��ور ه��ال سيتي س��وءا ً بطرد الع��ب وسطه طوم
هادلستون في الدقيقة  ،61ليستغل تشلسي النقص العددي
في صفوف منافسه ويضيف الهدف الثاني بواسطة رأسيه
لهدافه اإلسباني دييغو كوستا بتمريرة عرضية من هازار
( .)68ورفع كوستا رصيده من األهداف إلى  12هدفا ً وبات
على بعد هدفين من متصدر ترتيب الهدافين األرجنتيني
سيرخيو أغويرو الذي سيغيب عن المالعب شهرا ً على األقل.
وحقق السيتي فوزا ً ضئيالً لكنه ثمين على ليستر سيتي
 0-1ليواصل ضغطه على تشلسي .وكان من المفترض أن
يشارك المهاجم البوسني العمالق إدين دزيكو بدال ً من أغويرو
المصاب في خ� ّ
�ط المقدمة لكنه أصيب خ�لال اإلح��م��اء قبل
انطالق المباراة ليح ّل بدال ً منه الشاب اإلسباني خوسيه بوتزو
ٍ
هدف من
ابن الثامنة عشرة ربيعاً .لكن مانشستر احتاج إلى
المخضرم فرانك المبارد ( 35سنة) ليخرج فائزا ً بعد مجهود
فردي للفرنسي سمير نصري (.)40
وعلى ملعب اإلمارات ،حقق آرسنال فوزا ً كاسحا ً على ضيفه
نيوكاسل  1-4لكنه بقي سادسا ً برصيد  26نقطة بفارق
األهداف خلف ساوثمبتون.
وتابع ساوثمبتون مسلسل هزائمه ومني بخسارته الرابعة
على التوالي بعد أن حقق انطالقة صاروخية احتل على إثرها
المركز الثاني ،بسقوطه أمام بيرنلي .1-0
وتقاسم سندالرند ووست هام نقطتي المباراة التي جمعت
بينهما بتعادلهما  .1-1وتعادل بالنتيجة ذاتها كريستال
باالس وستوك سيتي .وتغلب وست بروميتش ألبيون على
ج��اره أستون فيال بهدف سجله كريغ جاردنر ( )72علما ً
بأن فيال لعب منذ الدقيقة  22بعشرة العبين إثر طرد كيران
ريتشادسون.

بايرن ميونيخ يضمن لقب الذهاب

ضمن بايرن ميونيخ حامل اللقب في الموسمين الماضيين
لقب بطل الذهاب (الخريف) إثر فوزه على مضيفه أوغسبورغ
مفاجأة الموسم الحالي  0-4في المرحلة الخامسة عشرة من
الدوري األلماني.
ورف��ع بايرن ميونيخ رصيده إلى  39نقطة وب��ات يتقدم
قبل مرحلتين من نهاية الذهاب بفارق  10نقاط على مطارده
فولفسبورغ الذي يستقبل اليوم في اختتام المرحلة بادربورن
الوافد الجديد.
على ملعب أس جي أل أرينا وأم��ام أكثر من نحو  31ألف
متفرج ،ب��دأت المباراة بحذر خصوصا ً من أصحاب األرض
وكانت الفرصة األولى في الدقيقة  23من عرضية عالية أرسلها
الهولندي آريين روبن وتابعها باستيان شفاينشتايغر برأسه
ليمسكها الحارس ألكسندر مانينغر .ورد أوغسبورغ سريعا ً
وبالطريقة ذاتها بعرضية عالية من الجهة اليمنى ومتابعة
من توبياس فيرنر بين يدي الحارس مانويل نوير (.)27
في الشوط الثاني ،حقق بايرن ميونيخ في دقيقتين ما عجز
عنه طوال الشوط األول فسجل هدفين أولهما من ركلة حرة
نفذها الفرنسي فرانك ريبيري وتابعها المغربي مهدي بنعطية
برأسه في الشباك ( .)58وفي الدقيقة  ،59عكس سيباستيان
روده كر ًة خلفية من الجهة اليسرى وصلت إلى روبن خارج

المنطقة ليطلقها قوية بيسراه فأصابت القائم األيمن وتح ّولت
إلى داخل المرمى.
وتواصلت االهداف فأضاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي
بمساعدة من شفاينشتايغر ( ،)68وسجل روبن الهدف الثاني
الشخصي والرابع للفريق البافاري بسيناريو هدفه األول
بعدما تلقى كرة من روده أودعها الشباك ( )71رافعا ً رصيده
إلى  8أهداف هذا الموسم.
وفشل شالكه في احتالل المركز الثالث موقتا ً بسقوطه أمام
ضيفه كولن  .2-1وعلى الملعب األولمبي في العاصمة ،تابع
بوروسيا دورتموند وصيف البطل وصاحب أسوأ بداية في
تاريخه نتائجه المخيبة ومني بخسارته التاسعة (مقابل 4
انتصارات وتعادلين) أمام مضيفه هرتا برلين .1-0
وعلى ملعب فيزر شتاديون ،تفادى فيردر بريمن الهزيمة
في الدقائق األخيرة وخرج متعادال ً مع ضيفه هانوفر .3-3
وفي المرحلة نفسها ،تعادل فرايبورغ مع ضيفه هامبورغ
 .0-0وتالفى شتوتغارت صاحب المركز األخير الخسارة
أمام مضيفه ماينتس الذي تقدم بواسطة يوهانس جايس،
قبل أن يدرك الضيف التعادل بواسطة البديل الصربي فيليب
كوستيتش.

التسيو رابعا ً بفوزه على أتاالنتا

انتقل التسيو إلى المركز الرابع إثر فوزه على ضيفه أتاالنتا
برغامو  0-3في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من الدوري
اإليطالي.
على الملعب األولمبي في العاصمة ،لم يستطع التسيو الذي
رفع رصيده إلى  26نقطة وتقدم بفارق األهداف على جنوى،
زي��ارة شباك ضيفه في الشوط األول .وفي الشوط الثاني،
افتتح قائده المخضرم وال��دول��ي السابق ستيفانو م��اوري
( 34سنة) الذي تابع عرضية وصلته من البرازيلي فيليبي
أندرسون (.)51
وأضاف ماوري الهدف الثاني إثر تمريرة من أندرسون أيضا ً
( .)71واختتم البوسني الثالثية عندما حول برأسه كرة من
الصربي دوشان باشتا إلى الشباك (.)81
ّ
بشق النفس على ضيفه
وفي مباراة ثانية ،تغلب باليرمو
ساسوولو  .1-2وتقدم باليرمو مبكرا ً بواسطة لوكا ريجوني (3
من ضربة رأس) .واستطاع ساسوولو إدراك التعادل على رغم
طرد حارسه أندريا كونسيلي ( )66عن طريق البديل ليوناردو
بافوليتي ( .)85وفي الوقت بدل الضائع أعاد اندريا بيلوتي
النقاط الثالث ألصحاب األرض بتسجيله هدف الفوز (.)3+90

نانت يسقط بوردو

فاز نانت على ضيفه بوردو صاحب المركز الخامس 1-2
في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي .على ملعب
البوغوار لويس فونتينو ،افتتح نانت التسجيل أوال ً بواسطة
هدافه جوردان فيريتو ( )23الذي رفع رصيده إلى  6أهداف
في البطولة .لكن زميله الدنماركي كيان هانسن قدم هدية
ل��ب��وردو بالتسجيل خطأ في مرمى فريقه وأف��ق��ده بالتالي
نقطتين (.)28
واستفاد نانت بدوره من النيران الصديقة أيضا ً إذ ر ّد له
حارس بوردو ،السلوفيني إزبي يوغ الدين عندما حاول قطع
كرة فح ّولها إلى مرماه ( .)66وتوقف رصيد بوردو عند 31
نقطة مقابل  27لنانت الذي تسلّق درجتين على سلم الترتيب
إلى المركز السابع.

أسدلت الستارة عن ذهاب الدوري
اللبناني في المرحلة الحادية عشرة
منه ،ليتصدر األنصار الترتيب محرزا ً
لقب الذهاب ،وذلك بعد فوزه الغالي
ٍ
بهدف نظيف ،مستفيدا ً من
على الصفاء
تع ّثر النجمة حامل اللقب أمام الوافد
الجديد إلى دوري األضواء النبي شيت
ال��ذي استطاع أن يحرج النبيذي في
مبارا ٍة سلبية النتيجة واألداء.
أمام جمهور ناهز الـ 5000متفرج،
أحرز األنصار لقب بطل مرحلة الذهاب
لموسم  2015-2014بعد فوزه على
ٍ
بهدف نظيف سجله البرازيلي
الصفاء
باولو في الدقيقة الخامسة من اللقاء.
ورف���ع األن��ص��ار رص��ي��ده إل���ى 25
نقطة في المركز األول بفارق المواجهة
عن العهد الثاني ،فيما تجمد مجموع
ال��ص��ف��اء عند  15نقطة ف��ي المركز
الخامس.
واستحق األنصار اللقب عن جدارة
بعد أن قدّم موسما ً جيدا ً حتى اآلن .وال
ب ّد من اإلشادة بالعمل الرائع لجمهور
األنصار الذي نشر حول الملعب أطول
علم في لبنان وصل إلى  230متراً.
قاد المباراة الحكم جميل رمضان
وعاونه سامر ب��در وعدنان عبدالله
والرابع هادي سالمة.
في المباراة الثانية التي استضافها
ملعب ال��ع��ه��د ،ب��دا سفير الجنوب
المهدّد بالهبوط من دوري األضواء
في طريقه لتحقيق المفاجأة الكبرى
والفوز على العهد عندما أحرز له في
الدقيقة  30مهاجمه نصار نصار.
لكن فرحة التضامن لم ت��دم سوى
دقيقتين ،ليرفع العهد الذي لعب في
غياب التونسي إي��ه��اب المساكني
مستواه الهجومي مدركا ً التعادل عن

طريق حسين عواضة.
وأضاف أحمد زريق الهدف الثاني
للعهد إثر ركلة ركنية بعد ساعة من
اللعب قبل أن يختتم عواضة ثالثية
العهد في الدقيقة .77
قاد اللقاء الحكم سامر السيد قاسم
وع��اون��ه علي ال��م��ق��داد وب�ل�ال الزين
والرابع علي رضا.
واعتلى العهد مركز الوصافة رافعا ً
رصيده إلى  25نقطة من  11مباراة،
يليه النجمة في المركز الثالث برصيد
 24نقطة.
وأحرج النبي الشيت الوافد الجديد
مضيفه النجمة ليتعادل معه سلبا ً في
اللقاء الذي جمعهما على ملعب صيدا
البلدي .وبهذه النتيجة ،رف��ع أبناء
الثعلب األلماني ثيو بوكير رصيدهم
إل��ى  24نقطة ،وتراجعوا إل��ى مركز
الوصافة موقتاً ،فيما صار رصيد النبي
شيت  13نقطة في المركز السادس.
ولعب «النبيذي» بغياب ظهيره
األيسر وليد اسماعيل بسبب اإلصابة
والمدير الفني األلماني ثيو بوكير
لتوقيفه مباراة واحدة بسبب محاولته
مشجع نزل أرض الملعب في
النيل من
ّ
المباراة السابقة أمام العهد.
وسيطر النجمة على كامل المجريات
وكان الطرف األخطر ال سيما في الشوط
األول وأهدر قائده عباس عطوي ركلة
جزاء تألق حارس النبي شيت والنجمة
السابق وحيد فتال في إبعادها (.)36
وفي الشوط الثاني ،ضغط النجمة
بقوة وسنحت له أكثر من فرصة عبر
خالد تكه جي وقاسم الزين وعباس
عطوي ،مع اعتماد النبي شيت بقيادة
مدربه السوري عساف خليفة (هداف
النجمة في التسعينات) على الهجمات
المرتدّة بقيادة النشيط علي ب ّزي ،من
دون أن يتم ّكن العبو الفريقين من ه ّز

الشباك على رغم نيل الفريق  23ركلة
ركنية خالل اللقاء.
وشاب أداء النجمة بعض االستهتار،
فضالً عن أن هجمات الفريق اصطدمت
بحارس النبي شيت الدولي السابق
وحيد فتال ،ال��ذي لعب إح��دى أفضل
مبارياته منذ سنوات.
كذلك حقق الشباب الغازية فوزه
الثاني بقيادة م��درب��ه الجديد مالك
حسون بتغلّبه على مضيفه الراسينغ
2صفر ليصعد للمركز السابع برصيد 13نقطة ،فيما بقي الراسينغ عند 11
نقطة.
وقاد المالي عبد الله كانوتي الشباب
الغازية للفوز بتسجيل هدفي المباراة
في الدقيقتين  22و 70ليرفع رصيده
إلى سبعة أهداف هذا الموسم.
ق��اد ال��م��ب��اراة الحكم ماهر العلي
وعاونه حسين عيسى ومحمد العلي
والرابع أحمد سعفيان.
وأنهى طرابلس مشواره الناجح
في الذهاب باحتالله المركز الرابع
ّ
المستحق
برصيد  22نقطة ،إثر فوزه
على السالم زغرتا  1-4في اللقاء الذي
أقيم بينهما على ملعب رشيد كرامي في
طرابلس.
ورفع طرابلس عدد انتصاراته إلى
 7مقابل  3هزائم وتعادل واحد ،فيما
احتل السالم المركز التاسع برصيد 12
نقاط من  3انتصارات ومثلها تعادل و5
هزائم.
س��ج��ل ل��ل��ف��ائ��ز ول��ي��د ف��ت��وح ()2
ودوغ�ل�اس وك��اف��و (متصدر ترتيب
الهدافين) ،وللخاسر محمود مرعوش.
قاد المباراة الحكم رضوان غندور
وع��اون��ه محمد رم���ال وتيسير بدر
والرابع محمد عبدو.
ويتوقف الدوري حوالى الشهر ومن
ثم تنطلق مرحلة اإلياب.

بيبلو�س يحقق فوز ًا ثاني ًا في «ال�سلة»
اختتمت الجولة الثانية من الدوري اللبناني لكرة السلة،
بمباراة بين بيبلوس والمتحد في قاعة نادي عمشيت،
وأسفرت عن فوز المضيف .78 – 91
وبواقع ( 18 – 20و 32 – 42و )53 – 65حقق بيبلوس
فوزه الثاني ،مقابل تع ّرض الفريق الطرابلسي لخسارة
ثانية على التوالي.
تكافأت الكفتان في الربع األول والذي كان في معظم
فتراته على طريقة «سلة هنا وسلة ه��ن��اك» ،وانتهى
لمصلحة أصحاب األرض بفارق سلة (.)18 – 20
فوسع الجبليون
ورجحت ك ّفة بيبلوس في الربع الثاني ّ
الفارق مع انتصاف المباراة إلى  10نقاط ()32 – 42
بتسجيلهم  22نقطة مقابل  14لضيوفهم.
وك��ان الربع الثالث كالربع األول متكافئاً ،وانتهى
لمصلحة بيبلوس بفارق سلة  21 – 23والفارق  12نقطة
( )53 – 65قبل دخول الربع األخير ،الذي شهد تقلبات
عدة ،من توسيع الفارق لبيبلوس ثم تقليصه للطرابلسيين،

الذين اجتهدوا في الوقت القاتل وقلصوا الفارق إلى  5نقاط
 ،74 – 69لكن التألق الكبير لهداف بيبلوس والمباراة
األميركي جاسموند يونغبلود ( 41نقطة) حال بينهم
وبين ما سعوا إليه ،علما ً أن ثالثي الطرابلسي األميركي
باري بيتي وشارل تابت وطارق المرعبي سجلوا معا ً 54
نقطة ( 20و 18و )16على التوالي.
وتفتتح الجولة الثالثة ،بعد ظهر األحد ،بمباراة سيكون
ملعب فؤاد شهاب في جونية مسرحا ً لها بين التضامن
ال��زوق (فوز وخسارة) والرياضي (ف��وزان) ويتوقع أن
تكون أقوى المباريات المقامة حتى اآلن.
ويح ّل الهومنتمن (ف��وز وخسارة) اليوم ضيفا ً على
الشانفيل (خسارتان) ،على ملعب الشانفيل في ديك
المحدي ،وتتابع المرحلة يوم غ ٍد بمباراة بين المتحد
(خسارتان) وهوبس (خسارتان) على ملعب الصفدي في
طرابلس .وتختتم الجمعة المقبل بلقاء القمة بين الحكمة
(فوزان) وبيبلوس (فوزان) على ملعب غزير.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1قصر اث��ري رائ��ع في روم��ا هو اليوم مقر السفارة
الفرنسية
2 .2بلدة لبنانية ،يخاصمه بشدة
3 .3إله الحرب عند اليونان ،الحاكم
4 .4قائد السفينة ،عدّد محاسن الميت
5 .5يرشدني ،حبتها
6 .6شجر مع ّمر ،أدوات حادة تستعمل للحياكة ،خالف
عالم باالمر
7 .7شتموا ،جزيرة إيطالية ،حرف جر
8 .8نضرب بالرجل ،يضجران
9 .9منع حدوث االمر ،بلدة لبنانية ،أمن
1010أكمل العمل ،سارق
1111إستمر االمر ،نقيل من المكان ،يتبع
1212ناعم الملمس ،من الفاكهة الصيفية

1 .1مدينة لبنانية ،مدينة لبنانية
2 .2مدينة لبنانية ،مرفأ روسي على بحر قزوين ،أحد
الوالدين
3 .3مرفأ نفطي في الكويت ،رجاء
4 .4هرب ،حرف نصب ،تناولت الطعام
5 .5مقاطعة على البحر االسود ،عتب علينا
6 .6قلب ،حرف ابجدي مخفف ،حرف جر
7 .7مدينة اميركية
8 .8يخاصم بشدة ،مدينة ايرانية ،اداة استثناء
9 .9بطل اسطوري من ابطال الشاهنامه ،تجلس برفقته
1010يتهمها ،المنزل
1111دخلنا فجأة ،خاصتي
1212اخاف ،حرف نصب ،نهر في المانيا
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،537864912 ،128975634
،742598361
،964132857
،319647285
،685321749
،271486593
،53219476
496753128

أفقياً:

عمودياً:

حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1جديدة مرجعيون  ) 2براك،
اي��م ،كلم  ) 3ل��ب ،اليف ،اب��و ) 4
عاينا ،واترلو  ) 5اسد ،تينوس ،تا
 ) 6رايت ،اعد  ) 7لعبت ،الن ،يمد 8

) ناربون ،يأتي  ) 9يدنون ،بيارق
 ) 10سل ،ردريفر ،ان  ) 11ديني،
رويتم  ) 12ابراهيم ،ندلل.
عموديا:
 ) 1ج��ب��ل ع��ام��ل ،ي��س��دا ) 2
درب��اس ،عندليب  ) 3يا ،يدربان،

نر  ) 4دكان ،اتروريا  ) 5التي ،بند
 ) 6م��اي ،يتلو ،رأي  ) 7ريفون،
انبي  ) 8جم ،اوان ،يفر  ) 9اتسع،
ي��ارون  ) 10يكبر ،دي��ار ،يد ) 11
ولولت ،متقاتل  ) 12نم ،وال��دي،
نمل.

 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 Hobbit
فيلم تشويق بطولة لوك افانز
من اخ��راج بيتر جاكسون .مدة
العرض  144دقيقة،ABC ( .
كونكورد ،الس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
امبير ،فوكس).
Dying of Light
فيلم درام���ا بطولة نيكوالس
كيج من اخ��راج بول ستشاردر.
مدة العرض  94دقيقة،ABC ( .
كونكورد ،اب��راج ،فوكس ،سينما
سيتي).
Men, Women, Children
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة ادم
س��ان��دل��ر م��ن اخ����راج ج��اس��ون
ريتمان .مدة العرض  119دقيقة.
( ،ABCسينما سيتي ،اسباس،
فوكس).

The Last Stop
فيلمكوميديبطولةبيترديويك
من اخ��راج تايلر ك��وان( .فوكس،
 ،ABCالس ساليناس).

The Pyramid
فيلم رعب بطولة آشلي هينشاو
من اخ��راج غريغوري ليفاسور.
مدة العرض  89دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
سينما سيتي).
Reclaim
فيلم دراما بطولة جون كوساك
من اخراج االن وايت .مدة العرض
 96دقيقةABC( .ن كونكورد،
ابراجن سيتي كوبلكس).

