استقبل وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب حناوي في مكتبه
في الوزارة ،النائب سيمون أبي رميا يرافقه مسؤول قطاع الشباب والرياضة في
«التيار الوطني الح ّر» جهاد سالمة في حضور المدير العام للوزارة زيد خيامي.
بعد اللقاء قال أبي رميا« :بحثنا في تعديل مرسوم الحركة الشبابية والرياضية
والكشفية من أجل أن تتطابق مع المعايير الدولية» ،الفتا ً إلى أنه كان «اجتماعا ً
مثمرا ً وسوف تستكمل بسلسلة اجتماعات مع معاليه للمتابعة سويا ً من أجل
مواكبة كل الملفات الرياضية».
ويغادر الوزير إلى اإلم��ارات العربية المتحدة اليوم ،تلبية لدعوته لحضور
األدوار النهائية لمباريات بطولة دبي الدولية السادسة والعشرون لكرة السلة
برعاية رئيس اللجنة األولمبية الوطنية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.
ويلتقي الوزير حناوي خالل الزيارة المسؤولين اإلماراتيين والجالية اللبنانية.

االتحاد اللبناني ّ
ير�شح حيدر
لتنفيذية «الآ�سيوي»
قرر االتحاد اللبناني لكرة القدم ترشيح رئيسه هاشم حيدر لعضوية اللجنة
التنفيذية لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم في االنتخابات المقبلة.
وسبق جلسة االتحاد األسبوعية ،اجتماع مع ممثلي نادي النجمة ،جرى البحث
فيه بأمور تتعلق بتنظيم مباريات النادي خصوصا ً في ما يتعلق بالحضور
الجماهيري .وا ُتفق على بعض اإلجراءات التنظيمية بالتنسيق بين االتحاد ونادي
النجمة ،لضبط الشغب وتوفير األمن خالل مباريات الفريق.
وجاء االجتماع بين االتحاد ونادي النجمة بعد لقاء مع ممثلي بلدية صيدا
والقوى األمنية جرى فيه استعراض السبل كافة لضبط الشغب المتكرر في ملعب
صيدا.
ومن بين اإلجراءات المطروحة سحب المشاغبين من المدرجات لدى مخالفتهم
للنظام ،حيث سيتعرضون لغرامة مالية وتوقيف في المرة األولى ،ومن ثم االدّعاء
َ
وستوضع الئحة بأسماء المشاغبين
عليهم وسجنهم في حال تكرار الحادثة.
ابتدا ًء من المباراة األولى في صيدا ،حيث سيمنعون من دخول المالعب.

الكويت يوافق على طلب النجمة
تغيير ملعبي مواجهتيهما الآ�سيويتين
وافق نادي الكويت على طلب النجمة تغيير ملعبي مواجهتهما ضمن المجموعة
الرابعة من كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ،بحيث تقام مباراة الذهاب في 25
شباط المقبل ،في الكويت بدال ً من بيروت ،بسبب عدم جاهزية استاد مدينة كميل
شمعون الرياضية ،على أن تقام مباراة اإلياب في بيروت ،في  29نيسان.
وكان االتحاد اآلسيوي قد وافق ،في خطاب وجهه إلى نادي النجمة بطل لبنان
منذ أيام ،على طلب األخير تعديل ملعبي مباراتيه شرط موافقة النادي الكويتي
على األمر.
وستتجدد المواجهة بين النجمة والكويت بعد أن تقابال في نسخة العام
الماضي ،في دور المجموعات ،فخسر النجمة ذهابا ً  1-2في الكويت ،ثم تعادال
إيابا ً  1-1في بيروت.
من جهة ثانية يستعد النجمة ،لمباراته مع السالم زغرتا األحد المقبل في
زغرتا ،في الجولة  13من الدوري .ويحتل النجمة المركز الثالث بـ 24نقطة.
كما سيخوض «النبيذي» األربعاء المقبل لقا ًء وديا ً مع المنتخب األولمبي على
الملعب عينه ،في إطار استعدادات األخير لتصفيات ريو .2016
وسيشرك النجمة للمرة األولى مهاجمه النيجيري الجديد ندوبويسي غودوين
إيزي الذي حل مكان اإليفواري السينا سورو الذي تخلى النجمة عنه في نهاية
دور الذهاب.

�صدام لبناني منتظر في نهائي دبي لل�سلة
انتهت منافسات الدور األول من دورة دبي الدولية حيث دانت السيطرة واضحة
للفريقين اللبنانيين الرياضي والحكمة بعدما انتزع األول فوزه الرابع من أربع
مباريات بتخطيه االتحاد الليبي ( )83-97ضمن المجموعة األولى.
وتصدر الرياضي المجموعة األولى ،ليلتقي في الدور الثاني نظيره الشباب
اإلماراتي رابع المجموعة الثانية.
وكان أفضل المسجلين للرياضي األميركيان جاهمار يونغ وجيرماياه ماسي
بـ 44نقطة  26لألول و 18للثاني ،بينما كان أحمد إبراهيم األفضل بالنسبة
لالعبين المحليين بـ 15نقطة.
وسبق للحكمة أن تصدر المجموعة الثانية بفوزه الكاسح االثنين على حساب
جميعة سال المغربي بنتيجة  .73-107وتقام مباريات دور الثمانية اليوم بعد أن
حصلت الفرق كافة على الراحة أمس.
وفي سياق متصل ،أكد رئيس االتحاد اإلماراتي ورئيس اللجنة المنظمة العليا
لبطولة دبي ،اللواء إسماعيل القرقاوي ،أن االستثمار الناجح لبطولة دبي الدولية،
كان وراء ج ّر عائدات مالية خالل السنوات الـ 10الماضية بلغت نحو  13مليون
درهم ( 3.5مليون دوالر أميركي).
وتحتفل بطولة دبي الدولية ،التي تعد األعرق واألكثر استمرارية على صعيد
القارة اآلسيوية ،والمقامة على صالة مكتوم بن محمد في النادي األهلي ،بنسختها
الـ.26
وأضاف القرقاوي« :حرص األندية اللبنانية واألردنية ،وحتى السورية سابقاً،
وصوال ً إلى الفيليبينية والمغربية على الوجود في البطولة كل عام ،دفع بكبرى
شبكات التلفزة العالمية لنقل فعالياتها ،إلى جانب التغطية اإلعالمية المحلية
شجع الشركات الخاصة على شراء حقوقها ،وجعل
الواسعة التي تحظى بها ،ما ّ
اسم البطولة يحمل اسمها».
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حسين غازي
انتهى المشهد اآلسيوي األول ،بتأهل ثمانية
ف��رق إل��ى ال���دور الثاني م��ن البطولة األغ��ل��ى في
ٍ
ال��ق��ارة الصفراء ،والمقامة حاليا ً في أستراليا.
وحققت منتخبات اليابان حاملة اللقب ،وكوريا
الجنوبية والصين ،العالمة الكاملة بالفوز في
ثالث مباريات ،من دون إهدار أية نقطة ،بدورها لم
تنجح المنتخبات العربية بالفوز إال على بعضها،
فانتقل إلى هذا الدور فريقان فقط من أصل تسعة،
ليكون منتخبا العراق واإلمارات العربية المتحدة
رافعين راي��ة العرب للظفر باللقب ،في المقابل
نجحت منتخبات إي��ران أوزباكستان وأستراليا
المستضيفة في التأهل إلى الدور الثاني .وتنطلق
اليوم الجولة الثانية الحاسمة من البطولة ،حيث
ستجرى مباراتان تجمع األول��ى منتخب كوريا
الجنوبية بنظيره األوزباكي ،بينما يلتقي التنين
الصيني مع خصمه المستضيف أستراليا.

كوريا الجنوبية × أوزباكستان

تعتبر هذه المباراة قوية جدا ً نظرا ً إلى عنصرين
اثنين ،فالشمشوم الكوري استعاد في هذه البطولة
شيئا ً من هيبته ،وهو يكرر سيناريو إسبانيا في
كأس العالم  ،2010إذ فاز الفريق بهدف وحيد في
كل مباراة ،وهذا ما حصل في الدور األول ،إذ نجح
نجوم المنتخب الكوري ،في تحقيق تسع نقاط من
أصل تسع ممكنة ،وهو سيسعى إلسعاد جماهيره
المتعطشة لتحقيق اللقب في ظ ّل السطوة اليابانية،
في المقابل يعتبر المنتخب األوزباكي رقما ً صعبا ً في
الساحة اآلسيوية ،فهو خرج من مجموعة صعبة
ض ّمت السعودية المتمرسة في هذه البطولة ،لكن
الحصان األسود تنقصه الخبرة في أرض الميدان،
وسالح الدفاع العالي واالنطالق السريع بالهجمة
المرتدة لمباغتة دفاعات الكوريين سيكون الح ّل
األمثل للعبور إلى الدور نصف النهائي.

الصين × أستراليا

يدخل المنتخب األسترالي هذه المباراة واضعا ً
النصر نصب عينيه ،أم��ام جماهيره المتعطشة
للفوز باللقب في بالد الكنغر ،فالسقوط مرة أخرى
لن يم ّر مرور الكرام ،خصوصا ً بعد الخسارة األخيرة
أمام كوريا الجنوبية في الدور األول من المسابقة،
وستجدد الجماهير دعمها للقائد المهاجم كاهيل،
المرشح للفوز باللقب شيئا ً
ّ
كي يستعيد المنتخب

{ تأهل السويسري روجر فيدرر المصنف ثانيا ً إلى الدور الثالث من
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ،أولى بطوالت الغراند سالم ،بفوزه
على اإليطالي سيموني بوليلي  6-3و 3-6و 2-6و 2-6األربعاء على
مالعب ملبورن.
ويلتقي فيدرر في ال��دور المقبل اإليطالي اآلخر أندرياس سيبي أو
الفرنسي جيريمي شاردي.
وتأهلت شارابوفا إلى الدور المقبل بعد فوزها الصعب على مواطنتها
ألكسندرا بانوفا  1-6و 6-4و 5-7أمس على مالعب ملبورن.
وفي الدور المقبل ،تلعب شارابوفا الساعية إلى لقب ثانٍ في أستراليا
بعد األول عام  ،2008مع الكازاخستانية زارينا ديياز المصنفة  31أو
السلوفاكية آنا شميدلوفا.
كما انسحبت الشقيقتان سيرينا وفينوس وليامز من منافسات زوجي
السيدات ببطولة أستراليا المفتوحة أمس قبل انطالق ال��دور األول.
ولم يكن بوسع المنظمين في أستراليا تبرير سبب انسحاب الثنائي
األميركي الذي أحرز  13لقبا ً في البطوالت األربع الكبرى وت ّوج بثالثة
ألقاب أولمبية.
وسيدخل الثنائي إيرينا فالكوني وبترا مارتيتش في ال��دور األول
بدال ً من الشقيقتين وليامز على رغم خسارتهما أمام مدينا غاريغوس
وشيدوفا.
{ لم يتوقف نادي تشلسي اإلنكليزي من محاوالته الدؤوبة للتوقيع
مع الكولومبي خوان ك��وادرادو العب وسط فيورنتينا اإليطالي ،حيث
قدم عرضا ً جديدا ً أمس لضم الالعب الدولي.
وكان كوادرادو قريبا ً جدا ً من التعاقد مع ناديي برشلونة اإلسباني
وكذلك مانشستر يونايتد اإلنكليزي في فترة انتقاالت الصيف الماضي،
لكن إدارة الفيوال مددت عقد الالعب لتنهار الصفقتين.
وأكدت صحيفة «ال غازيتا ديلو سبورت» اإليطالية أن البرتغالي
جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي تشلسي طلب بنفسه من إدارة
الفريق سرعة التعاقد مع كوادرادو البالغ من العمر  26سنة.
وعلى رغم الشرط الجزائي في عقد كوادرادو والذي يبلغ  35مليون
يورو ،إال أن إدارة البلوز تع ّول على نجاح الصفقة .وقد يجد تشلسي
معارضة من أندريا ديال فالي رئيس النادي اإليطالي ،والذي قد يطلب
دفع كامل قيمة الشرط الجزائي للتخلّي عن نجم الفريق.
{ أعلن آرسنال اإلنكليزي أمس ض ّم العب الوسط البولندي الشاب
كريستيان بييليك من ليغيا وارسو.
وذكر موقع النادي اللندني على شبكة اإلنترنت أن صفقة ض ّم بييليك
( 17سنة) بلغت  2.5مليون جنيه استرليني ( 3.8مليون دوالر) .ومن
المتوقع أن يلعب بييليك مع فريق آرسنال دون  21سنة قبل أن يتدرج
نحو الفريق األول.
وسبق أن شارك بييليك مع الفريق األول لليغيا وارسو العام الماضي
في ست مناسبات ،وهو قادر على اللعب في وسط الملعب وفي الدفاع.
ويسعى آرسنال إلى تدعيم خط دفاعه في األيام المتبقية من سوق
االنتقاالت الشتوية .وكان آرسنال فاز على مانشستر سيتي بطل الدوري
اإلنكليزي في الموسم الماضي  0-2األحد الماضي رافعا ً رصيده إلى 39
نقطة في المركز الخامس.
{ اختير اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،المدير الفني لريال مدريد
اإلسباني ،كأفضل مدرب لعام  2014في قائمة االتحاد الدولي لتاريخ
وإحصاء كرة القدم ،يليه في المركز الثاني األرجنتيني دييغو سيميوني،
مدرب أتلتيكو مدريد.
وحصل اإلسباني جوسيب غوارديوال ،مدرب بايرن ميونخ األلماني،
على المركز الثالث ،يليه البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي
اإلنكليزي رابعاً.
وتعد هذه المرة الثانية التي يتصدر فيها أنشيلوتي هذه القائمة
بعد أن اختير كأفضل مدرب عام  2007حين كان يتولى تدريب ميالن
اإليطالي ،بينما جاء فوزه بالصدارة هذا العام بعد حصوله على بطولتي
دوري أبطال أوروبا ومونديال األندية.
وفاز أنشيلوتي بصدارة القائمة بعد حصوله على  169نقطة ،متقدما ً
 30نقطة عن سيميوني ،بينما حصل غوارديوال (الذي اختير كأفضل
مدرب لعامي  2011و )2012على  76نقطة يليه مورينيو بـ 15نقطة.
{ كشفت تقارير صحافية إسبانية أن الالعب البرتغالي كرستيانو
رونالدو نجم نادي ريال مدريد اإلسباني أصبح أحد المرشحين بقوة
للفوز بجائزة لوريوس العالمية لعام  2014وهي الجائزة التي تمنح
ألفضل الرياضيين خالل العام.
وذكرت صحيفة «أس» اإلسبانية أن كرستيانو رونالدو الفائز بجائزة
الكرة الذهبية في األسبوع الماضي بعد أن ساهم بشك ٍل كبير في فوز
فريقه ببطوالت دوري أبطال أوروب��ا وكأس الملك والسوبر األوروبي
وكأس العالم لألندية ،بات قريبا ً من أن يكون أول العبي كرة القدم الذي
يحصل على هذه الجائزة.
يذكر أن هذه الجائزة كانت تدور في فلك العبين آخرين من مختلف
الرياضات األخرى بعيدا ً من لعبة كرة القدم ،فقد فاز بها خالل األعوام
السابقة السائق األلماني مايكل شوماخر والع��ب الغولف األميركي
تايغر ودز والعبي التنس السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك
ديوكوفيتش واإلسباني رافايل ن��ادال إضافة إلى العداء الجامايكي
يوسيان بولت.
وأشارت الصحيفة اإلسبانية إلى أن النجم األرجنتيني ليونيل ميسي
يمكنه أيضا ً أن يكون من بين المرشحين للفوز بالجائزة العالمية بعد
حصوله «المثير للجدال» – بحسب تعبير الصحيفة – على جائزة الكرة
الذهبية كأفضل العب في بطولة كأس العالم الماضية  2014بالبرازيل،
إضافة إلى تحطيمه العديد من األرقام القياسية في العام المنصرم.

من لقاء اليابان واإلمارات
من نغمته المعتادة في االنتصارات ،ولكي يثبت أن
تعثره مجرد كبوة البطل المقبل.
ويتطلّع التنين الصيني لتفجير مفاجأة من
العيار الثقيل ،بإخراج صاحب األرض والجمهور،
الكنغر األسترالي ،في مباراة مفصلية وتاريخية
للصينيين ،فالفوز بح ّد ذاته إنجاز لكتيبة صينية
خالصة ،إذ إن قائمة اآلتين من العاصمة بكين
وغيرها من المدن ،خالية من أي محترف ،وأهم ما
يميّز هذه التوليفة ،وجود روح قتالية عالية في
صفوفها ،ويمتلك الفريق قوة كبيرة في التمركز
والسيطرة على الكرة والوصول إلى المرمى ،وهذا
ما رأيناه في مباراة األخضر السعودي ،لذلك لن
تكون مباراة أستراليا ،مفروشة بالورود ،فالعمالق
الصيني سيحاول تسديد ضربات مفاجئة لخصمه،
كي يضمن العبور إلى المربع الذهبي.

العراق × إيران

م��ب��اراة ال��ج��اري��ن ستكون ن��اري��ة بكل معنى
الكلمة ،فأسود الرافدين تأهلوا إلى هذا الدور من
بوابة فلسطين ،وب��أداء غير مقنع ،لكن الجماهير
العراقية تعقد األمل على جالد الحراس والسفاح
يونس محمود ،المهاجم المح ّنك القادر على تغيير
مجريات اللقاء في أي لحظة .بينما تدخل إيران
مباراتها بشك ٍل أفضل نسبيا ً من سفير العرب
العراق ،ال سيما في ظ ّل المستوى الراقي ،الذي

قدمه الالعبون في مباريات الدور األول ،على رغم
تعادلهم أمام اإلم��ارات القوية .وسيستغل المارد
اإليراني ،أي خطأ دفاعي ،القتناص ه��دف ،يمهد
الطريق أكثر للوصول إلى الكأس المنتظرة.

اليابان × اإلمارات

هي قمة مباريات ال��دور ربع نهائي من بطولة
آسيا ،وستحمل معها ذكريات لألجيال المقبلة ،فقد
يكون هذا اللقاء مفتاح التتويج بالذهب ،فالروبوت
الياباني حقق المطلوب في الدور األول ،ليتصدر
مجموعته بكل سهولة ،فالعبوه المحترفون
أمثال هوندا وكاغاوا وإيندو ،قاموا بتغيير نمط
اللعب في كل مباراة ،ما عقد على المدربين قراءة
ال��ص��ورة الصحيحة ،لطريقة اللعب اليابانية،
وهذا يعود لخبرة المحترفين الذين يقومون بتلك
األدوار وتغيير المراكز من تلقاء أنفسهم .بدوره
يخطط المنتخب اإلماراتي لتعطيل الكومبيوتر،
وإصابته بفيروس ،كي تتوقف برامجه الهجومية
عن العمل ،وبالتأكيد وعلى رغم صعوبة المهمة،
ال شي مستحيالً في عالم الكرة المجنون ،خصوصا ً
بعد فوز اإلمارتيين على بطل كأس الخليج قطر
بنتيجة عريضة ،وأداء األزرق أمام إيران قدم نظرة
أمل بالفوز ،والظفر بالكأس للمرة األولى في تاريخ
البالد ،وحكما ً ستلعب المباراة حتى األمتار األخيرة،
ولن يرم المنديل حتى صافرة الحكم النهائية.

تعادل ليفربول وت�شيل�سي في ذهاب ك�أ�س الرابطة
تعادل ليفربول مع ضيفه تشيلسي
 1-1على ملعب «أنفيلد رود» في
ليفربول وأم��ام  44573متفرجا ً في
ذه��اب ال��دور نصف النهائي لمسابقة
ك���أس راب���ط���ة األن���دي���ة اإلن��ك��ل��ي��زي��ة
المحترفة.
وكان تشيلسي البادئ بالتسجيل
عبر نجمه البلجيكي إدي��ن ه��ازار من
ركلة ج��زاء في الدقيقة  18إثر عرقلة
األخ��ي��ر م��ن ط���رف األل��م��ان��ي إي��م��ري
جان ،بيد أن ليفربول قدم أحد أفضل
عروضه في الشوط الثاني ونجح في
إدراك التعادل عبر نجمه الواعد رحيم

ستيرلينغ م��ن مجهود ف���ردي رائ��ع
تالعب من خالله بأكثر من العب وتوغل
داخل المنطقة وسدد كرة قوية بيسراه
على يسار الحارس الدولي البلجيكي
العمالق تيبو كورتوا (.)59
وأه��در ليفربول ف��وزا ً في المتناول
ألن���ه ك���ان ال��ط��رف األف��ض��ل وسيطر
على مجريات ال��ش��وط الثاني على
الخصوص وخلق الكثير من الفرص
وكاد يزيد غلته منها أبرزها تسديدة
لقائده ستيفن جيرارد من داخل المنطقة
ردها القائم األيسر إلى خارج الملعب،
ثم أخرى قوية من خارج المنطقة آلدم

الالن��ا ،بديل جيرارد ،أبعدها كورتوا
بصعوبة إلى ركنية لم تثمر.
ودخ����ل ل��ي��ف��رب��ول ،ح��ام��ل ال��رق��م
القياسي في عدد مرات التتويج باللقب
( 5مرات) ،المباراة بمعنويات مرتفعة
على خلفية فوزه على مضيفه أستون
فيال  0-2السبت الماضي في الدوري
المحلي حيث يشغل المركز الثامن
برصيد  35نقطة متخلفا ً بفارق 17
نقطة ع��ن تشلسي ح��ام��ل ال��ل��ق��ب 4
م��رات واآلت��ي ب��دوره من انتصار كبير
على مضيفه سوانسي سيتي  0-5في
الدوري اإلنكليزي.

ول��م يخسر ليفربول في المراحل
الست األخيرة من الدوري ( 4انتصارات
وت��ع��ادالن) ،ما يؤكد صحوة الفريق
الطامح إلى احتالل أحد المراكز األربعة
األولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا
في الموسم المقبل.
من جهتهم ،انتزع رجال المدرب
البرتغالي جوزيه مورينيو تعادال ً
ثمينا ً ي��ع � ّزز م��ن حظوظهم لبلوغ
ال��م��ب��اراة النهائية خصوصا ً أنهم
يخوضون مباراة اإلياب على أرضهم
«ستامفورد بريدج» في لندن الثالثاء
المقبل.

الفوز ال�سابع والع�شرون ل�سان �أنطونيو
حقق سان أنطونيو سبيرز حامل اللقب فوزه السابع والعشرين وجاء على
حساب دنفر ناغتس  99-109أمس الثالثاء ضمن الدوري األميركي للمحترفين
في كرة السلة.
وال يزال سان أنطونيو يحتل المركز الرابع في مجموعة الجنوب الغربي (27
فوزا ً و 16خسارة) ،خلف ممفيس غريزليز ( )12-29وهيوستن روكتس (-29
 )13وداالس مافريكس (.)13-29
ولقي دنفر ثالث مجموعة الشمال الغربي في المقابل خسارته الرابعة
والعشرين.
لم تشهد المباراة تألقا ً الفتا ً ألي من الالعبين ،فاكتفى الفرنسي طوني باركر
بتسجيل  18نقطة مع  7تمريرات حاسمة لسان أنطونيو ،وأض��اف زمياله
كاوهي ليونارد  17نقطة مع  15متابعة ،وتيم دنكان  16نقطة.

ولدى دنفر ،كان كينيث فريد أفضل المسجلين برصيد  26نقطة مع 14
متابعة ،مقابل  21نقطة الرون افالو.
ورف��ع أوكالهوما رصيده إلى  21ف��وزا ً في  41مباراة في المركز الثاني
لمجموعة الشمال الغربي التي يتصدرها بورتالند ترايل باليزرز ()11-31
بتغلبه على ميامي هيت .86-94
أما ميامي بطل  2012و 2013والذي خسر نهائي الموسم الماضي أمام سان
أنطونيو ،فلقي خسارته الثالثة والعشرين مقابل  18فوزا ً وهو يحتل المركز
الثالث في مجموعة الجنوب الشرقي.
سجل للفائز نجمه كيفن دوران��ت  19نقطة مع  8متابعات و 8تمريرات
حاسمة وريجي جاكسون  16نقطة ،وللخاسر دواي��ن وايد  18نقطة مع 6
تمريرات حاسمة وكريش بوش  16نقطة و 7متابعات.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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3
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1 .1ممر في جبل لبنان الغربي بين جبل الكنيسة وجبل
الباروك ،أحد الوالدين
2 .2إله الجحيم في الميثولوجيا اليونانية ،بلدة لبناينة
3 .3متشابهان ،ظهر من بعيد ،يم
4 .4دولة أوروبية ،كبر وتط ّور
5 .5جمعنا عن األرض ،عاصمة أنغوال
6 .6خطيب روماني دافع عن الوثنية ،يسر
7 .7لم يكن مهتديا ً إلى الطريق ،مرفأ فرنسي
8 .8م��ن األل���وان (باألجنبية) ،يتخذه جندياً ،حرف
أبجدي مخفف
9 .9دولة أميركية ،نسنده
1010الس ّراق
1111ليل ونهار (بالجمع) ،حيوان قطبي ،وبّخا
1212أضاءت ،سالم ،أرشد

1 .1إحدى قمم جبل المكمل في لبنان ،متشابهان
2 .2مدينة هولندية ،الصادق
3 .3ج��واب ،موقع في غ��رب سوريا ج��رت فيه معركة
ش��ه��ي��رة ب��ي��ن الجيشين ال���س���وري وال��ف��رن��س��ي،
متشابهان
4 .4دولة أوروبية ،أطلب فعل األمر
5 .5مدينة فيتنامية ،يضجر
6 .6جسدي ،الكافر
7 .7متشابهان ،عالم الوجود ،من المحرمات
8 .8سبيل ،وأخبرنا القصة
9 .9كسبنا ،يهدّان البناء
1010مدينة كولومبية ،أداة إحدى الحواس
1111شهر ميالدي ،تعودتم على ،مناص
1212فلوس ،حرف نصب ،ترك دون عناية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،173486529 ،265397814
،789653142 ،498125637
،542918376 ،631742985
،826534791 ،954871263
317269458

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ت��وم��اس ج��ف��رس��ون ) 2
راسك ،ي ،وادي  ) 3اد ،بازبالن )4
نيجريا ،ين ،بد  ) 5سار ،انافسكم
 )6يالعب ،بريح  ) 7لت ،اكاتب،

الم  ) 8فيلق ،يرويان  ) 9امريكا،
ل��و ،ي��ا  ) 10س��م��ن ،نسند ) 11
ينوبا ،يهاب  ) 12ادنسها ،انتقم.
عموديا:
 ) 1ترانسيلفانيا  ) 2وادي
التيم ،ند  ) 3مس ،جرا ،ليمون )4

اكبر ،عاقر ،بس  ) 5ايابك ،كساه
 )6جيزان ،اي��ام  ) 7فمي ،ابتر،
ني  ) 8ليفربول،ها  ) 9سوانسي،
ي��ون��ان  ) 10وان ،ك��ح�لا ،سبت
 ) 11ند ،بم ،انين  ) 12يمد ،دم،
"
اديم.

 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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Unbroken
فيلم دراما بطولة فين ويتروك
م��ن اخ ��راج انجيلينا ج��ول��ي .مدة
ال��ع��رض  137دق �ي �ق��ة،ABC( .
كونكورد ،سينمال ،فوكس ،سينما
سيتي).

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

3
8

Into The Woods
فيلم عائلي بطولة أنا كيندريك
م��ن اخ� ��راج روب م ��ارش ��ال .مدة
العرض  124دقيقة ،ABC( ،الس
ساليناس ،سينمال ،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
كرو ،ABC( .كونكورد ،سينمال،
سينما سيتي ،فوكس).

1
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يال عقبالكن
فيلم رومانسي بطولة دارين
ح� �م ��زة ون � ��دى اب� ��و ف ��رح ��ات من
اخ ��راج ايلي خليفة .م��دة العرض
 100دق �ي �ق��ة( .ف��وك��س،ABC ،
غراند كونكورد ،الس ساليناس،
غاالكسي ،سينمال).

Secret of the Tomb
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة روب��ن
ويليامز م��ن اخ��راج ش��اون ليفي.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،غالكسي ،فوكس).

