14

ريا�ضة  /ت�سلية

السنة السادسة  /االثنني  12 /كانون الثاني  / 2015العــدد 1681
Sixth year / Monday / 12 January 2015 / Issue No. 1681

الدوريات الأوروبية في كرة القدم
النجمة يت�أهل وال�ساحل يق�صي العهد
ّ
الفوز
نغمة
ي�ستعيد
والملكي
بال�صدارة...
وينفرد
ال�سيتيزن
ر
تعث
البلوز ي�ستغل
الأن�صار وطرابل�س يكمالن عقد قبل نهائي الك�أ�س
ان��ف��رد تشلسي ب��ص��دارة ال��دوري
اإلن��ك��ل��ي��زي بعد ف���وزه على ضيفه
نيوكاسل يونايتد بثنائية نظيفة في
المرحلة الحادية والعشرين ،مستغالً
سقوط مانشستر سيتي حامل اللقب
في ّ
فخ التعادل أمام مضيفه إيفرتون
بهدف لمثله.
ورف��ع رج��ال ال��م��درب البرتغالي
جوزيه مورينيو رصيدهم إل��ى 49
نقطة في الصدارة متقدمين على رجال
المدرب التشيلي مانويل بيليغريني
بنقطتين ،علما ً أن الفريقين يلتقيان
في ق ّمة نارية في المرحلة الثالثة
والعشرين وتحديدا ً في  31كانون
الثاني الجاري على ملعب «ستامفورد
بريدج».
في المباراة األولى ،ضرب تشلسي
عصفورين بحجر إذ نجح في تعويض
سقوطه المفاجئ في المرحلة السابقة
أمام توتنهام  5-3وثأر من نيوكاسل
ال��ذي ألحق به الخسارة األول��ى هذا
الموسم عندما تغلب عليه  1-2على
ملعب «جيمس ب��ارك» في  6كانون
األول الماضي .وم��ا زال نيوكاسل
يحاول البحث عن االستقرار الفني
بعد رحيل م��درب��ه آل��ن ب���اردو (53
سنة) إلى كريستال باالس قبل أيام
حيث خلف نيل وارنوك الذي أقيل من
منصبه في  29كانون األول.
وأش����رف ب����اردو ع��ل��ى نيوكاسل
على م��دى  4س��ن��وات ،لكنه ل��م ينل
استحسان أنصار الفريق الذي ألحق
الهزيمة األولى هذا الموسم بتشلسي
المتصدر ،على رغم اختياره أفضل
مدرب لشهر تشرين الثاني الماضي.
على ملعب «س��ت��ام��ف��ورد ب��ري��دج»،
بدأ نيوكاسل المباراة بق ّوة والحت
ل��ه ف��رص ع��دة أول��ه��ا عبر الفرنسي
المتألق موسى سيسوكو الذي انس ّل
من الجهة اليسرى لكن تسديدته لم
تزعج الحارس التشيكي بيتر تشيك
( .)4وب��ع��ده��ا ب��ث�لاث دق��ائ��ق تقدم
سيسوكو نفسه من الجهة اليمنى
وسدد كرة قوية نال على إثرها ركلة
ركنية لم تثمر.
وتهيأتفرصةسانحةللـ»ماغبايز»
عبر الفرنسي ريمي كابيال بعد عمل
ف��ردي رائ��ع من الجهة اليسرى بيد
أن ج��ون تيري أبعد تسديدته إلى
خارج الملعب ( .)19وتوالت فرص
نيوكاسل وجاء دور الفرنسي يوان
غ��وف��ران ليسدد ك��رة ق��وي��ة أنقذها
تشيك ،بديل البلجيكي تيبو كورتوا،
بصعوبة ( .)21والح��ت أول فرصة
خطيرة لتشلسي عندما تقدم الصربي
برانيسالف إيفانوفيتش من الجهة
اليمنى وم��� ّرر عرضية متقنة إلى
البرازيلي-اإلسباني دييغو كوستا
لعبها األخير خلفية أكروباتية رائعة
أخطأت المرمى (.)34
الحصة األول��ى ،أجرى
قبل نهاية
ّ
م��وري��ن��ي��و ال��ت��ب��دي��ل األول ب��إخ��راج
اإلسباني سيزار وإقحام البرازيلي
فيليبي ل��وي��س اآلت���ي م��ن أتلتيكو
مدريد .وعلى عكس مجريات اللقاء،
افتتح تشلسي التسجيل بعد أن لعب
البرازيلي ويليان ركلة ركنية سريعة
على الجهة اليمنى ،فوصلت الكرة
إل��ى إيفانوفيتش فتقدم بها قبل أن
يلعبها عرضية وصلت إلى أوسكار
الذي سددها مباشرة بقدمه اليمنى
في المرمى (.)43
في الشوط الثاني ،بدأ نيوكاسل
بقوة بيد أن تشلسي ما لبث أن تحكم
بالمجريات وطالب بركلة ج��زاء إثر
عرضية من كوستا بدا بأن األرجنتيني
فابريتسيو كولوتشيني لمسها بيده
لكن الحكم لم يحتسب شيئا ً (.)55
ول��م تمض س��وى ث�لاث دقائق حتى

العبو تشلسي يحتفلون بالفوز وانتزاع الصدارة
ٍ
بهدف
أكد الفريق اللندني أفضليته
ثانٍ حمل توقيع كوستا الذي وصلته
كرة خلفية من أوسكار تلقاها األخير
من البلجيكي إدي��ن ه��ازار فسددها
مباشرة في المرمى .بهذه النتيجة
بقي رصيد نيوكاسل  27نقطة في
المركز العاشر.

السيتيزن ـ إيفرتون

وعلى ملعب «جوديسون بارك»،
تقدم مانشستر سيتي بهدف متأخر
للبرازيلي فرناندينيو ( ،)74بيد أن
إيفرتون صاحب الضيافة لم يسمح
له بالتقاط أنفاسه إذ أدرك التعادل
بعد أربع دقائق فقط عبر االسكتلندي
ستيفن نايسميث ( .)78وهو التعادل
الثاني على التوالي لحامل اللقب
بعد األخير مع ليستر سيتي (،)2-2
فرفع رصيده إلى  47نقطة في المركز
الثاني ،فيما بات إليفرتون  22نقطة
في المركز الثاني عشر.
وت��أث��ر مانشستر سيتي بغياب
العب وسطه الدولي اإليفواري يايا
توريه ال��ذي اختير أفضل الع��ب في
القارة السمراء للمرة الرابعة على
التوالي ،وذلك لمشاركته مع منتخب
بالده في نهائيات كأس أمم أفريقيا
ف��ي غينيا االستوائية ،إض��اف��ة إلى
ه��داف البريميير ليغ األرجنتيني
سيرخيو أوغويرو بسبب اإلصابة.
ولم يتذوق سيتي طعم الخسارة في
 14مباراة ،علما ً أنه سيالقي آرسنال
ف��ي ال��م��رح��ل��ة المقبلة ع��ل��ى ملعب
االتحاد في مانشستر.
وعلى ملعب «سيلهرست بارك»،
قلب كريستال ب��االس ت��أخ��ره أم��ام
ضيفه توتنهام وحقق ف���وزا ً مهما ً
عليه  .1-2تقدم توتنهام عبر هاري
كاين ( ،)49لكن كريستال باالس
أدرك التعادل بواسطة دواي��ت غايل
( 69من ركلة ج��زاء) قبل أن يحرز
جايسون بانشيون ( .)80وتجمد
رصيد توتنهام عند  34نقطة وبات
مهددا ً بفقدان المركز الخامس ،أما
كريستال ب��االس فتقدم إل��ى المركز
الخامس عشر برصيد  20نقطة.
وق��اد الصربي الزار ماركوفيتش
فريقه ليفربول إلى تحقيق فوز عزيز
على مضيفه سندرالند  .0-1وسجل
م��ارك��وف��ي��ت��ش ( 21س��ن��ة) ،بديل
آدم الالن��ا المصاب ،الهدف الوحيد
في الدقيقة التاسعة ليرفع رصيد
ال��ـ»ري��دز» إلى  32نقطة ويبقيه في

المركز ال��ث��ام��ن ،فيما تجمد رصيد
سندرالند عند  20نقطة في المركز
الخامس عشر.
وعلى «ذا كينج باور ستاديوم»،
حقق ليستر سيتي ف��وزا ً غاليا ً على
ٍ
بهدف وحيد حمل توقيع
استون فيال
بول كونشيسكي ( .)45ورفع ليستر
رص��ي��ده إل��ى  17نقطة ف��ي المركز
العشرين األخير فيما تج ّمد رصيد فيال
عند  22نقطة في المركز الثالث عشر.
وعلى «ليبرتي ستاديوم» ،تعادل
سوانسي سيتي م��ع ضيفه القوي
وس���ت ه���ام ي��ون��اي��ت��د  .1-1تقدم
«ال��ه��ام��رز» ب��واس��ط��ة أن���دي ك��ارول
( ،)43وع��ادل سوانسي عبر مارك
نوبل (  74خطأ في مرمى فريقه).
وبات لسوانسي  30نقطة في المركز
التاسع ،ولوست هام  33نقطة في
المركز السابع.
ع��ل��ى ملعب «ذي ه��اوث��ورن��ز»،
تغلب وست بروميتش ألبيون على
هال سيتي بهدف اإلنكليزي من اصل
ب��ورون��دي سايدو بيراهينو (.)77
ورفع الفائز رصيده إلى  21نقطة في
المركز الرابع عشر ،فيما بقي رصيد
الخاسر  19نقطة في المركز السابع
عشر.

الدوري اإلسباني

استعاد ريال مدريد المتصدر نغمة
الفوز بتغلبه على ضيفه اسبانيول
 0-3في المرحلة الثامنة عشرة من
ال��دوري اإلسباني .ويأتي فوز ريال
مدريد بعد خسارته أم��ام فالنسيا
في ال��دوري  2-1مطلع العام أنهت
سلسلة من  22ف��وزا ً متتاليا ً له ،ثم
أخرى أمام أتلتيكو مدريد بطل الدوري
 2-0األربعاء الماضي في ذهاب ثمن
نهائي الكأس .ورفع الريال رصيده
إل��ى  42نقطة ف��ي ص���دارة ال���دوري
اإلسباني.
ش��ه��دت ب��داي��ة ال��م��ب��اراة سيطرة
مدريدية وكانت أولى الفرص من كرة
للفرنسي كريم بنزيمة ارتطمت بالقائم
األيسر ( .)10لكن الكولومبي جيمس
رودريغيز عرف كيف يهز الشباك بعد
دقيقتين إثر كرة من الجهة اليمنى من
الوايلزي بايل حضرها البرتغالي
كريستيانو رونالدو إلى رودريغيز
فسددها بيسراه في الشباك (.)12
وع��زز ري��ال م��دري��د النتيجة بهدف
لبايل إثر ركلة حرة حيث أطلق الكرة
بيسراه ببراعة ارتطمت بالقائم األيسر

ثم تح ّولت إلى الزاوية المقابلة (.)28
وهبط األداء في الدقائق المتبقية من
الشوط األول خصوصا ً من اسبانيول
ال��ذي لم يشكل خطورة كبيرة على
مرمى كاسياس.
غلبت الخشونة على بداية الشوط
الثاني فرفع الحكم بطاقته الحمراء
في وجه مدافع ريال مدريد البرتغالي
فابيو كوينتراو في الدقيقة  ،54كما
نال رونالدو إنذارا ً العتراضه على قرار
الحكم .بقي الريال الطرف األخطر على
رغم النقص العددي وك��اد رونالدو
يخطف هدفا ً ثالثا ً من تسديدة قوية
لكن كرته مرت قريبة من القائم األيمن
لمرمى الحارس فرانشيسكا كاسيا
( .)59وسنحت فرصة ثانية للدون
بعد دقيقتين إثر هجمة مرتدة حيث
تلقى كرة مررها له بنزيمة من الجهة
اليسرى فاستقبلها على صدره داخل
المنطقة وتباطأ في تسديدها ليبعدها
المدافع خ��وان فوينتيس إل��ى ركلة
ركنية.
وج��اء الهدف الثالث للملكي إثر
هجمة منسقة مرر منها إيسكو كرة إلى
الجهة اليسرى حيث المتابع أربيلوا
ال��ذي أرسلها إل��ى الجهة المقابلة
فاستقبلها ناتشو بدوره وسددها في
المرمى (.)77
وف��ي م��ب��اراة ثانية ،تعادل ملقة
مع ضيفه فياريال بهدف للمغربي
نور الدين مرابط ( )59مقابل هدف
للمكسيكي جوناثان دوس سانتوس
( .)46رفع ملقة رصيده إلى  31نقطة
في المركز السابع ،مقابل  32نقطة
لفياريال السادس.
وان��ت��زع سلتا فيغو التعادل من
ضيفه فالنسيا بهدف للتشيلي فابيان
أوريانا ( )61مقابل هدف لروديغو
( .)43رفع سلتا فيغو رصيده إلى
 21نقطة في المركز التاسع ،مقابل
 35نقطة لفالنسيا في المركز الرابع.
وتغلب إيبار على خيتافي بهدفين
لمانو ( )33وكابا رودريغيز ()51
مقابل هدف لدييغو كاسترو (،)80
ليرفع رصيده إلى  26نقطة في المركز
الثامن ،في حين بقي منافسه على
رصيده السابق بـ 17نقطة في المركز
الرابع عشر.

باستيا يصدم آمال
سان جرمان برباعية

رفض باريس سان جرمان حامل
اللقب في الموسمين الماضيين هدية

مونبلييه ،وسقط أمام مضيفه باستيا
 4-2ف��ي المرحلة العشرين من
الدوري الفرنسي.
وتجمد رصيد الفريق الباريسي
عند  38نقطة ف��ي ال��م��رك��ز الثالث
وب���ات م��ه��ددا ً حتى بالتراجع إلى
الرابع بعد أن كان فوزه اليوم كفيالً
بجعله يتشارك الصدارة وإن موقتا ً
مع مرسيليا الذي سقط الجمعة أمام
مونبلييه بطل  ،2012بنتيجة .2-1
وب��ات المجال مفتوحا ً أم��ام ليون
الثاني بـ 39نقطة النتزاع الصدارة
في ح��ال كتب له الفوز على تولوز
الخامس عشر.
على ملعب «أرمان سيزاري» ،تقدم
س��ان ج��رم��ان بهدفين مبكرين عبر
البرازيلي لوكاس مورا ( )10وأدريان
رابيو ( ،)20فساد االعتقاد بأن رجال
المدرب لوران بالن م ّتجهون ال محالة
نحو ف��وز عريض ،بيد أن المضيف
قلص ال��ف��ارق ف��ي الدقيقة  32من
نقطة الجزاء عبر الجزائري رياض
بودبوز ثم انتزع التعادل في الدقيقة
األخيرة من الشوط األول عبر فرانسوا
موديستو (.)45
وف���ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ،اكتملت
المفاجأة إذ تقدم باستيا للمرة األولى
في المباراة عبر جوليان بالمييري
( ،)56قبل أن يقضي الالعب نفسه
ع��ل��ى أي أم���ل ل��ل��ف��ري��ق ال��ب��اري��س��ي
بالعودة إل��ى العاصمة ول��و بنقطة
من خالل تسجيله الهدف الشخصي
الثاني له والرابع لفريقه ( .)89ورفع
باستيا رص��ي��ده إل��ى  21نقطة في
المركز الرابع عشر.
وعلى استاد «اوجست-ديلون»،
انتزع سانت إتيان المركز الثالث من
س��ان ج��رم��ان بتغلبه على مضيفه
رينس  .1-2ورفع «الخضر» الذين
سجل هدفيهم ي��وه��ان مولو ()44
ورومان هاموما ( )48رصيدهم إلى
 39نقطة أم��ام س��ان ج��رم��ان (38
نقطة) ،فيما سجل رونو كوهاد هدف
رينس ( 90خطأ في مرمى فريقه).
وع��ل��ى اس��ت��اد «ب��ي��ار-م��وروي»،
تغلب ليل على ك��اي��ن ب��ه��دف حمل
توقيع السويسري مايكل فراي (.)20
ورف��ع ليل رصيده إلى  27نقطة في
المركز الحادي عشر وبقي كاين على
رصيده السابق  15نقطة في المركز
العشرين األخير.

ميالن يتعادل
مع تورينو

واصل ميالن نتائجه المتواضعة
وسقط في ف� ّ
�خ التعادل مع مضيفه
تورينو  1-1ف��ي افتتاح المرحلة
الثامنة عشرة من الدوري اإليطالي.
تقدم ميالن مبكرا ً من ركلة جزاء
سددها الفرنسي جيريمي مينيز ،ثم
عجز عن الحفاظ على النتيجة ألن
شباكه اه��ت��زت قبل النهاية بتسع
دقائق عبر البولندي كاميل غليك.
وب��ات رصيد ميالن  26نقطة في
ال��م��رك��ز ال��س��اب��ع ،مقابل  19نقطة
لتورينو ف��ي المركز الثالث عشر.
وك��ان ميالن خسر على أرض��ه أمام
ساسوولو  2-1في المرحلة السابقة.
كما تعادل ساسوولو مع ضيفه
أودينيزي  .1-1افتتح ساسوولو
التسجيل عبر سيموني زازا (،)15
وأدرك أودينيزي التعادل بواسطة
الفرنسي سريل تيرو ( .)26رفع
ساسوولو رصيده إلى  24نقطة في
المركز العاشر ،ب��ف��ارق نقطة أم��ام
أودينيزي الحادي عشر.

تأهل األنصار وطرابلس إلى قبل نهائي كأس لبنان لكرة
القدم بفوزهما بعد ظهر أمس على الراسينغ والشباب الغازية
على التوالي ،بالنتيجة نفسها ( – 1صفر) .وبذلك اكتمل عقد
الدور قبل النهائي حيث سيلعب النجمة مع شباب الساحل،
واألنصار مع طرابلس.
وفي مباراة األنصار مع الراسينغ على ملعب العهد ،كان
«األخضر» الطرف األفضل ،وأثمر التبديل الموفق لمدربه
الصربي زوران بيسيتش بصنع الفوز عبر البديلين عماد
غدار مسجل الهدف اليتيم ومحمود الزغبي صانعه ،وذلك في
الدقيقة  69عندما استثمر األول تمريرة أمامية زاحفة رائعة
من الزغبي ،فسجل منفردا ً هدف التأهل إلى قبل النهائي.
مثل األنصار الحارس حسن مغنية والالعبون حمزة عبود
وأنس أبو صالح وحسين سيد وأمير الحاف والبرازيليان
سيباستياو راموس جونيور وباولو فيتور ماتوس (محمود
الزغبي  )35ومحمد عطوي ومحمد قرحاني ومحمود كجك
(عماد غدار  )62والنيجيري برينس عبيدي أدولفوس (ربيع
عطايا .)77
وفي مباراة طرابلس مع الغازية ،على ملعب الصفاء،
تابع الغاني ميشال هيليغبي ( )72هوايته في التسجيل
هذا الموسم ،فاقتنص إصابة الفوز والحسم لطرابلس بكرة
صاروخية إلى المقص األيسر من داخل المنطقة.
مثل طرابلس الحارس عبده طافح والالعبون عبد الله
طالب وأحمد مغربي وحمزة علي وخالد علي ومحمد مقصود
(أك��رم مغربي  )61ويوسف حمادة (عامر محفوض )70

وأحمد ياسين والغانيون ميشال كافوي هيليغبي وإيمانويل
أوفوري تاياهو ونكروماه دوغالس.
وتأهل النجمة بطل ال��دوري إلى قبل نهائي كأس لبنان
لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على أهلي صيدا من الدرجة
الثانية.
وعانى النجمة كثيرا ً أمام منافسه قبل أن يحرز البديل
حسن المحمد هدف المباراة الوحيد قبل دقيقة واحدة على
نهاية الوقت األصلي.
وسيلتقي النجمة في قبل النهائي مع شباب الساحل الذي
حول تأخره إلى الفوز  1-2على العهد.
وبدأ العهد بطريقة جيدة عندما تقدم مبكرا ً عبر التونسي
إيهاب المساكني في الدقيقة السابعة مستفيدا ً من خطأ
مشترك بين الدفاع والحارس.
وأثمرت هجمات شباب الساحل عن إدراك التعادل في
الدقيقة  21عن طريق السوري علي غليوم بعدما سدد ببراعة
داخل المرمى من فوق الحارس.
والح��ت للعهد فرصة الستعادة التقدم لكن علي حالل
حارس شباب الساحل تألق بتصديه لركلة جزاء من أحمد
زريق في الدقيقة .28
وأضاف كريست ريمي لورينيون اآلتي من ساحل العاج
الهدف الثاني لشباب الساحل قبل عشر دقائق على نهاية
المباراة.
قاد المباراة الحكم سامر السيد قاسم وعاونه عدنان
عبدالله وعلي سرحال والرابع محمد درويش.

العالم يترقب حفل جوائز الفيفا
والكرة الألمانية تحلم بانت�صار جديد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء العالم
كافة مساء اليوم نحو مدينة زيوريخ السويسرية لمتابعة
ليلة التتويج واالختتام الحقيقي لعام  2014الكروي
والبداية المثيرة لعام  ،2015عندما يقيم االتحاد الدولي
لكرة القدم (فيفا) حفله السنوي لتوزيع الجوائز األفضل
في عالم كرة القدم لعام .2014
وبعد ثالثة أعوام متتالية ،فرضت كرة القدم اإلسبانية
وفريقا برشلونة وري��ال مدريد قطبا الكرة اإلسبانية
سيطرتهم على حفل جوائز الفيفا ،خطفت الكرة األلمانية
بعض األضواء في النسخة الماضية من هذا الحفل عندما
أحرزت الكرة األلمانية ثالث جوائز كبيرة في هذا الحفل
وكانت من نصيب الالعبة نادين أنغيرير كأفضل العبة
في العالم والمدرب يوب هاينكس ومواطنته سيلفيا تايد
كأفضل مدربين في عالمي كرة القدم للرجال والسيدات.
ولكن ظلت الجائزة األبرز في الحفل من نصيب البرتغالي
كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد لتحفظ هذه الجائزة
ماء وجه الكرة اإلسبانية.
ومع فوز المنتخب األلماني لكرة القدم (المانشافت)
بلقب كأس العالم  2014بالبرازيل ،تترقب الكرة األلمانية
نصرا ً جديدا ً على نظيرتها اإلسبانية عبر هذا الحفل الذي
يقام اليوم في مركز المؤتمرات بمدينة زيوريخ.
ومثلما كانت الحال في األعوام الماضية ،يدخل الصراع
على أبرز جوائز العام اثنان من نجوم الدوري اإلسباني
هما األرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والبرتغالي
كريستيانو رونالدو الذي صال وجال مع فريق ريال مدريد
على م��دار ع��ام  2014وه��ز شباك المنافسين بعشرات

األهداف ولكنه لم يقدم العرض المنتظر منه مع المنتخب
البرتغالي في نهائيات كأس العالم  2014بالبرازيل.
ولم يقدم ميسي األداء الراقي المعتاد مع برشلونة
في  2014حيث خفت نجمه كثيرا ً في  2014عما كان في
األع��وام التي فاز فيها بجائزة الكرة الذهبية أربع مرات
متتالية من  2009إلى  ،2012ولكنه ّ
شق طريقه بنجاح
في المونديال البرازيلي ووصل بالمنتخب األرجنتيني
إلى المباراة النهائية للبطولة قبل أن يسقط أمام المنتخب
ٍ
بهدف نظيف.
األلماني
وللعام الثاني على التوالي ،يتنافس االثنان مع أحد
العبي بايرن ميونيخ حيث تنافسا في العام الماضي مع
الفرنسي فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ األلماني على
جائزة الكرة الذهبية والذي كان صاحب النصيب األوفر من
الترشيحات للفوز بالجائزة ولكنه ح ّل ثالثا ً خلف رونالدو
وميسي.
وفي هذه المرة ،يتنافس رونالدو وميسي مع مانويل
نيوير حارس مرمى بايرن والمنتخب األلماني بعدما لعب
نيوير دورا ً بارزا ً في فوز بايرن بثنائية الدوري والكأس
في الموسم الماضي وقاد المنتخب األلماني ببراعة للقب
المونديال البرازيلي.
وعلى رغم األداء الرائع لرونالدو في الموسم الماضي
واستمراره في الموسم الحالي ،وتأهل ميسي لنهائي
المونديال بعدما سجل أربعة أه��داف لراقصي التانغو
في المونديال البرازيلي ،يبدو نيوير هو األفضل إنجازا ً
في  2014بإحراز لقبي الدوري والكأس في ألمانيا ولقب
المونديال األلماني.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة
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1 .1أرخبيل في شمال البحر الكاريبي
2 .2عاصمة أميركية ،نهر في سيبيريا
3 .3بحر ،حرف أبجدي ،يخاصم بشدة
4 .4طبقة النبالء قديما ً في األتيك باليونان ،عندي
5 .5دعم ،بحيرة في شمال فنلندا
6 .6يثبتا في الموضع ،يمشي
7 .7ليزيل الشعر ،عملة عربية
8 .8حاجز ،نادي كرة قدم إيطالي ،جاوبا
9 .9ف ّوضن ،يوبّخ ،ضجر
1010ناصرت ،بناء تحت األرض
1111جود ،يدفنوها وهي حية
1212غ��از ن��ادر يستعمل ل�لإن��ارة ،أوع��ي��ة كبيرة ،طعم
الحنظل

1 .1بطريرك الموارنة  1899طالب بإستقالل لبنان في
مؤتمر الصلح بباريس بعد الحرب العالمية 1
2 .2من الحمضيات ،يهدم البناء ،قرع الجرس
3 .3كثير ،سمين ،عتبي على
4 .4موقع في أفريقيا شمال تونسّ ،
نظمنا
5 .5يعتذرا من ،طري الملمس
6 .6من الكواكب ،من القديسات
7 .7خاصتي ،يجالسا على الشراب ،متشابهان
8 .8مخالفا ً للحق وهو عارف به ،من انواع النباتات يدخل
في صناعة الحلويات والمشروبات
9 .9نشر الخبر ،مدينة فرنسية ،أثبت األمر
1010مؤسسة مدينة قرطاجة ،حرف أبجدي مخفف
1111المثيل ،يهدما البناء
1212منازل ،من أوجه القمر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،167954238 ،943286517
،714592386 ،825137964
،238641795 ،596873142
،689715423 ،371428659
452369871

أفقياً:

عمودياً:

حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سهل بن هارون  ) 2نيبال،
لبيبات  ) 3اا ،ن��م��ازح ،ه��در ) 4
لمسا ،يقتال  ) 5امرنا ،يكتب ) 6
يسنان ،زين ،في  ) 7الر ،ماي ،اسر

 ) 8رين ،يقدرا  ) 9سامرنا ،رسمنا
 ) 10ايوان ،نب ،حين  ) 11ف ف،
فنزويال  ) 12رواق ،رت ،اكرا.
عموديا:
 ) 1سن الفيل ،سافر  ) 2هيام،
سارايفو  ) 3لب ،سان ريمو ) 4

باناما ،نرافق  ) 5نلم ،رنم ،ن ن
ن  ) 6اين ،ايا ،زر  ) 7الزقازيق،
ن��وت  ) 8ربحت ،درب��ي  ) 9وي،
لينارس ،ال  ) 10نبهاك ،سامحاك
 ) 11اد ،تفر ،ني  ) 12اترابي،
يانبا.

 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

2

1
1

4
4

3
7
1

8

6

7

3

4
9
2

5
1

2
9
4

5

8

3

9
8

7
9

Unbroken
فيلم دراما بطولة فين ويتروك
من اخ��راج انجيلينا جولي .مدة
ال �ع��رض  137دق�ي�ق��ة،ABC( .
ك��ون��ك��ورد ،س �ي �ن �م��ال ،فوكس،
سينما سيتي).
The Water Diviner
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب��ط��ول��ة أول��غ��ا
ك��وري�ل�ن�ك��و م��ن اخ� ��راج روسيل
ك � � ��رو ،ABC( .ك���ون� �ك���ورد،
سينمال ،سينما سيتي ،فوكس).

Alone for Christmas
فيلم كوميدي بطولة هوليغان
م��ن اخ � ��راج ج� ��وزف الوس� ��ون.
مدة العرض  87دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).

1
6

Into The Woods
فيلم عائلي بطولة أنا كيندريك
م��ن اخ ��راج روب م��ارش��ال .مدة
ال �ع��رض  124دق�ي�ق��ة،ABC( ،
الس ساليناس ،سينمال ،فوكس،
سينما سيتي).

2
1

Secret of the Tomb
فيلم ك��وم�ي��دي ب�ط��ول��ة روبن
ويليامز من اخراج شاون ليفي.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،غالكسي ،فوكس).

Vitamin
فيلم ك��وم�ي��دي ب�ط��ول��ة ماغي
ب ��و ع� ��ون م ��ن اخ� � ��راج اي� �ل ��ي ف
حبيب .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينمال).

