ريا�ضة  /ت�سلية

قررت لجنة الطوارئ في االتحاد اللبناني لكرة القدم ،في تعميم لها أمس ،إرجاء
مباراة العهد مع السالم زغرتا في الجولة الرابعة عشرة من الدوري ،والتي كانت
مقررة الساعة  17:00مساء يوم غدٍ ،على ملعب صيدا البلدي ،إلى األحد في تمام
الساعة  15:30على الملعب عينه.
وفي حين لم تذكر اللجنة األسباب الموجبة لتأجيل المباراة ،أكدت مصادر
اتحادية أن التأجيل جاء على خلفية النقل التلفزيوني ،خصوصا ً بعد التطورات
األمنية األخيرة في جنوب لبنان.

فوز �سهل للحكمة على الهومنتمن في ال�سلة
عاد الحكمة إلى صدارة الدوري اللبناني لكرة السلّة بعد فوزه السهل على ضيفه
هومنتمن  79-106في الجولة التاسعة على ملعبه في غزير.
وخاض الفريق األخضر مباراته األولى بعد خسارته المريرة على ي ّد غريمه
التقليدي الرياضي في نهائي بطولة دبي الدولية  118-120بعد وقتين إضافيين.
ولم يواجه الحكمة أية مشكلة في تخطي عقبة منافسه األرمني الذي خاض
المباراة في ظ ّل غياب هدافه األميركي رشاد ماكنتس الموقوف لمباراة واحدة بعدما
وجده االتحاد مذنبا ً في قضية توجيهه لكمة إلى بطن الحكم زياد طنوس خالل
مباراة فريقه والمتحد قبل أسبوعين.
وقدم إيلي رستم أفضل مباراة له هذا الموسم وسجل  27نقطة ،فيما برز األميركي
وسجل شارل توماس
تيريل ستوغلين هدّاف البطولة كالعادة وأحرز  30نقطة.
ّ
وجوليان خزوع  11نقطة لكل منهما.
في المقابل ،كان العب االرتكاز الكندي مايكل فرايزر األفضل لدى هومنتمن بـ21
نقطة و 8متابعات وأضاف إليه جو فوغل  16نقطة و 10متابعات وجيمي سالم
 13نقطة.
ومني هومنتمن بخسارته الثانية على التوالي بعدما أنهى مرحلة الذهاب في
المركز الثالث لك ّنه يحتل حاليا ً المركز الخامس بأربعة انتصارات و 5هزائم.
وتتبقى مباراة واحدة من هذه المرحلة بين الشانفيل والرياضي ستقام األحد
المقبل ،حيث تسبقها مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة بين الشانفيل نفسه
والحكمة.

الأمين العام للنجمة
يقبل ا�ستقالة مترجم المدرب
أكد األمين العام لنادي النجمة سعد الدين عيتاني ،أن «ما أدلى به مترجم المدير
الفني حسين حمدان في حديث تلفزيوني ،االثنين الماضي ،مرفوض وأن استقالته
الشفهية س ُتقبل في االجتماع المقبل للهيئة اإلدارية».
واعتبر عيتاني أن حمدان تجاوز حدوده ،حين أبدى رأيه في اإلشكال الذي وقع
بين العب الفريق محمد جعفر إثر تغيبه عن التدريبات والمدير الفني ثيو بوكير،
وأن التصريح الذي أدلى به حمدان مرفوض ،إذ وجه اتهامات إلى إدارة النادي ال
أساس لها من الصحة.
وأضاف عيتاني أن المعني بتوضيح هذه األمور ليس حمدان الذي ال صفة له في
الحديث عن الشؤون اإلدارية التي ال تعنيه في مهمته كمترجم للمدرب ثيو بوكير،
ألن الحديث عنها محصور باألمين العام.
ولفت عيتاني إلى أن غياب جعفر عن التمارين غير مب ّرر وأن بوكير طلب منه
التزام التدريبات إذا ما أراد معاودة اللعب مع الفريق .وكشف عيتاني أن استقالة
حمدان الشفهية ستكون مطروحة على جدول المناقش في أول اجتماع للهيئة
مرجحا ً أن يتم قبولها.
اإلدارية ّ

فيغو يناف�س بالتر على رئا�سة الفيفا
أعلن نجم منتخب البرتغال السابق لويس فيغو أمس ترشحه لرئاسة االتحاد
الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنافسة الرئيس الحالي السويسري جوزيف بالتر
الباحث عن والية خامسة.
وقال فيغو ( 42سنة) في مقابلة مع شبكة (سي أن أن)« :أنا حريص على
كرة القدم ،ولذلك عندما أرى صورة الفيفا ،ليس فقط اآلن ولكن حتى في األعوام
الماضية ،فإنها ال تعجبني» .وتابع« :إذا بحثتم عن كلمة فيفا على شبكة اإلنترنت
فإن أول كلمة تظهر هي الفضيحة وليس الكلمات اإليجابية .هنا يجب أن نغير أوال ً
وأن نحاول تحسين صورة الفيفا ،فكرة القدم تستحق أفضل بكثير من ذلك».
وبات فيغو سادس مرشح لرئاسة الفيفا ،فإضاف ًة إلى بالتر ،كان نائب رئيس
الفيفا األمير األردني علي بن الحسين والفرنسيان جيروم شامبين والدولي السابق
دافيد جينوال وأخيرا ً رئيس االتحاد الهولندي ميكايل فان ب��راغ أعلنوا تقديم
ترشيحاتهم.
يذكر أن تقديم طلبات الترشيحات يجب أن يتم قبل  29كانون الثاني ،على أن
تجرى االنتخابات في  29أيار في زيوريخ.
ويبدو بالتر رئيس الفيفا منذ  1998األوفر حظا ً لخالفة نفسه.

بنك بيروت يحتفظ بلقبه بط ًال لدوري ال�صاالت
احتفظ بنك بيروت بلقبه بطالً
ل���ل���دوري ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��ك��رة ال��ق��دم
للصاالت بعدما تقدّم على الميادين
بواقع  3مبارايات لمباراتين ،في
خامسة مباريات السلسلة النهائية،
إثر فوزه عليه ( 3-5الشوط األول
 ،)1-3ف��ي ال��م��ب��اراة التي أقيمت
بينهما على ملعب مجمع إميل لحود
بحضور ح��وال��ى  1700متف ّرج،
تقدّمهم وزي��ر الشباب والرياضة
العميد عبد المطلب حناوي ،ورئيس
االتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم
حيدر ،واألمين العام جهاد الشحف،
ورئ��ي��س لجنة الفوتسال سيمون
ال��دوي��ه��ي ،ورئ��ي��س لجنة الح ّكام
جورج شاهين.
وعلى رغم الغيابات المؤثرة عن
صفوفه ،والتي تم ّثلت بالحارس
ح��س��ي��ن ه��م��دان��ي وع��ل��ي طنيش
«سيسي» لحصولهما على اإلن��ذار
الثالث المتراكم ،تم ّكن بنك بيروت
م���ن ت��أك��ي��د ت��ف�� ّوق��ه ع��ل��ى خصمه
بعدما كان قد تأخر أمامه  2-1في
السلسلة ،ليعود من بعيد ويحتفظ
بلقبه وينتزع بطاقة تمثيل لبنان في
بطولة األندية اآلسيوية.
في المقابل ،غ��اب عن الميادين
أح���د أب���رز الع��ب��ي��ه ك��ري��م أب���و زي��د
بسبب اإلصابة ،وقد ح ّل مكانه في
التشكيلة األساسية محمود دقيق،
بينما لعب الحارس الثالث في بنك
بيروت غدي أبي عقل بين الخشبات
الثالث في ظ ّل معاناة الحارس اآلخر
محمد زريق من اإلصابة أيضاً.
واس��ت��غ��ل ب��ن��ك ب��ي��روت أخ��ط��اء
الميادين في الشوط األول فسجل
ثالثة أهداف بواسطة ياسر سلمان
وج��ان كوتاني وال��ك��روات��ي ف�لادان
فيسيتش من ركلة جزاء سددها من
مسافة  10أمتار إثر تراكم األخطاء
الخمسة على الميادين ،بينما واصل
نجم الميادين الكولومبي أنجيلوت

{ أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة اإلسباني أنه
يدرس عدم تجديد عقد الرعاية الرياضية مع االستثمارات القطرية،
والذي ينتهي في .2016
وقال ماريا بارتوميو في تصريحات إلذاعة «آر إي سي» الكتالونية إن
الراعي القطري ساهم كثيرا ً في تط ّور الوضع المالي لنادي برشلونة طوال
فترة التعاقد التي بدأت عام .2011
وأضاف رئيس قلعة البارسا أن ناديه بصدد البحث جديا ً في عدم
تجديد العقد والتفكير في عروض أخرى ،مؤكدا ً أنها فكرة ليست سيئة،
بخاصة أن دولة قطر تمر اآلن ببعض األوضاع السياسية واالجتماعية
التي لم تكن موجودة في .2011
وكان نادي برشلونة وضع على قميصه شعار مؤسسة قطر الخيرية،
ثم ح ّل مكانها شركة الطيران القطرية مقابل  125مليون جنيه استرليني
سنوياً.
وأكد جوسيب ماريا بارتوميو أن عقد الرعاية الجديد قد يكون مع
الشركة القطرية أو البحث عن مم ّول آخر لمشروعات النادي في السنوات
المقبلة.
{ ذكرت إذاعة «كادينا سير» اإلسبانية أن نجم ريال مدريد كريستيانو
رونالدو تم إيقافه لمباراتين من طرف لجنة المسابقة التابعة لالتحاد
اإلسباني لكرة القدم بعد اعتدائه على العب قرطبة إيديمار السبت الماضي
في المباراة التي انتهت بنتيجة  2-1لمصلحة الملكي.
وكان رونالدو مهدّدا ً باإليقاف بين مباراتين وأربع مباريات بعد طرده
المثير للجدال السبت الماضي على ملعب «نويفو أركانخيل» .وبذلك فإن
النجم البرتغالي سيغيب لمباراتين وستكون األولى على ملعب سانتياغو
برنابيو أمام ريال سوسييداد والثانية مع إشبيلية ،وسيعود في مباراة
الديربي التي ستجمع رجال كارلو أنشيلوتي مع حامل اللقب أتلتيكو على
ملعب فيسينتي كالديرون.
وقد ساعد تقرير الحكم هرنانديز هرنانديز كثيرا ً النجم البرتغالي ،إذ
إن حكم المباراة لم يذكر في تقريره وجود اعتداء ،ولذلك فإن العقوبة لم
تتع َّد المباراتين.
{ نشر االتحاد الدولي لكرة القدم تقريرا ً أمس ذكر فيه أن األندية
اإلنكليزية تنفق أم��واال ً على صفقات االنتقال الدولية أكثر من أي دولة
أخرى.
وأظهرت نتائج نظام االنتقاالت العالمي في آخر  12شهرا ً أن األندية
اإلنكليزية أنفقت ما يزيد على  770مليون دوالر من أجل ض ّم العبين
أجانب وهو ما يزيد بمبلغ  308ماليين دوالر مقارنة بأقرب منافسيها في
إسبانيا.
وأنفقت أندية العالم  4.06مليار دوالر للتعاقد مع العبين من خارج
البالد لكن التقرير لم يتضمن االنتقاالت المحلية.
والبرازيل هي أكثر الدول نشاطا ً بالنظر لالنتقاالت الدولية برصيد
 1335صفقة تليها إنكلترا ولها  1263صفقة ثم البرتغال برصيد 823
صفقة.
وبالنسبة إلى صفقات الالعبين تحت  18سنة تأتي أندية إسبانيا في
المرتبة األولى وهي حقيقة أبرزتها صفقة ريال مدريد هذا الشهر والتي
انتهت بضم النروجي مارتن أوديغارد ( 16سنة) من شترومغودست.
ويخضع برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد حاليا ً لعقوبة من
الفيفا منعته من إبرام أي صفقات جديدة بعد مخالفة النادي الكتالوني
للوائح المتعلقة بض ّم الالعبين تحت  18سنة .ويخضع الملكي متصدر
الدوري لتحقيق من الفيفا بسبب مزاعم عن مخالفات برشلونة نفسها.
وقال الفيفا في تقريره« :في  2014كانت إسبانيا الدولة التي ارتبط
اسمها بأكبر عدد من الالعبين القصر .مع تقديم  400طلب لض ّم العبين
قصر والموافقة على  352طلبا ً منها .هذا عدد أكبر من أي اتحاد آخر في
العالم».
{ أكدت صحيفة «ألموندو ديبورتيفو» الكتالونية أن اإليطالي أريدو
بريدا سيكون المدير الرياضي الجديد لنادي برشلونة خلفا ً للمقال أنتوني
زوبيزاريتا من اآلن وحتى نهاية الموسم.
الساعد األيمن ألدريانو جالياني والرجل القوي في سوق االنتقاالت
وصاحب النظرة الثاقبة ،والذي يعتبر أحد مهندسي قوة الميالن خالل
والية بيرلسكوني والمسؤول عن جلب أفضل الالعبين في تاريخ ميالن
كفان باستن وريكارد وتياغو سيلفا ،يبلغ من العمر  68سنة وبدأ حياته
كالعب في الدوري اإليطالي قبل أن يعتزل عام  1979ويعمل في مناصب
عدة بعد اعتزاله قبل أن يدخل الجهاز اإلداري لميالن عام  1986ويستمر
فيه حتى عام  ،2013إذ استقال بعد إعادة الهيكلة في النادي وتقسيم
المسؤوليات بين جالياني وباربرة ليعمل مع نادي سامبدوريا طوال عام
 2014ويح ّوله إلى نا ٍد متفوق على صعيد الدوري اإليطالي ،وسيستمر
برايدا في عمله حتى الشتاء المقبل موعد االنتخابات التي سيدخلها
بارتوميو ضد البورتا وآخرين.
{ صرح الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ األلماني فرانز بيكنباور،
بأن اإلسباني غوارديوال مدرب الفريق البافاري ال يحتاج إلى عقد ألنه
سيرحل وقتما يشاء.
وفي تصريحات لصحيفة «بيلد» األلمانية نشرت أمس ،قال بيكنباور
ّ
بغض النظر عن وضع
إن غوارديوال سيرحل عن الفريق وقتما يشاء
تعاقده مع الفريق« ،غوارديوال ال يحتاج لعقد ،فإذا رغب في الرحيل فإنه
سيرحل في جميع األحوال».
وأضاف أنه يأمل أن يستمر غوارديوال مع بايرن ميونخ عشرة مواسم،
مبينا ً أن المد ّرب لن يجد ما يو ّفره له الفريق البافاري من مناخ عمل
مناسب سوى في أندية أخرى قليلة .وأوضح« :لقد قلت في السابق إنني
آمل أن يستمر غوارديوال عشرة أعوام في البايرن ،ومازلت آمل في ذلك».
وتابع أنه خالل االحتفال بأعياد الميالد تولد لديه االنطباع بأن
غوارديوال وأسرته يشعرون بالراحة في البايرن.

فرحة «بنك بيروت» باللقب
ك��ارو لمعانه وأه��دى هدفا ً للبديل
رمزي أبي حيدر.
وعرف بنك بيروت كيفية الحفاظ
على تقدّمه في الشوط الثاني على
رغ��م تسجيل حسن حسين هدفا ً
للميادين بعد مجهو ٍد ف��ردي رائع
ألنجيلوت ،لكن من نقطة الجزاء وإثر
خطأ من دقيق ُطرد على إثره لتلقيه
إنذارا ً ثانياً ،سجل فيسيتش مجدداً.
وع���اد أن��ج��ي��ل��وت إلع��ط��اء األم��ل
ٍ
بهدف ثالث ،لكن ضغط
للميادين
فريقه اصطدم باستبسال العبي بنك
بيروت الذين نجحوا في خطف الكرة
خالل اعتماد الميادين لخطة «باور
ب�لاي��ر» ،ليسجل أحمد خير الدين
هدفا ً خامسا ً في المرمى الخالي قبل
 25ثانية على صافرة النهاية .علما ً
أن كوتاني طرد بعدها لنيله إنذارا ً
ثانياً.

ك��ذل��ك ،أعلنت لجنة الفوتسال
نتيجة استفتاء أف��ض��ل الع��ب في
ال��دوري اللبناني لموسم -2014
 ،2015الذي شارك فيه مدربو فرق
ال��درج��ة األول���ى وق��ائ��د ك��ل فريق،
إضاف ًة إلى لجنة مخ ّتصة.
وذه��ب��ت ال��ج��ائ��زة ف��ي نسختها
األول���ى إل��ى كابتن منتخب لبنان
وف��ري��ق ال��م��ي��ادي��ن ق��اس��م قوصان
بعدما حصد  183نقطة ،مستفيدا ً
من حصوله على نقاط المركز األول
من قبل سبعة مص ّوتين .وتسلّم
قوصان جائزته من الوزير حناوي،
وهو تقدّم بفارق  8نقاط على زميله
ف��ي المنتخب والع��ب بنك بيروت
أحمد خير الدين ( 175نقطة) ،بينما
جاء حسن زيتون من الميادين ثالثا ً
( 147نقطة) ،بفارق نقطة واحدة
عن الع��ب بنك بيروت علي طنيش

«سيسي» ( 146نقطة) .وح ّل العب
طرابلس الفيحاء مروان زورا خامسا ً
( 118نقطة) ،ت�لاه محمد أب��و زيد
م��ن الجيش اللبناني ف��ي المركز
ال��س��ادس ( 105ن��ق��اط) ،ثم محمد
قبيسي من الجيش أيضا ً في المركز
السابع ( 103ن��ق��اط) ،بينما جاء
ثامنا ً إدم��ون شحادة من طرابلس
( 87نقطة).
وعلى هامش حفل التتويج أيضاً،
اختير أنجيلوت أكثر الالعبين قيمة
( ،)MVPفحصل ع��ل��ى ج��ائ��زة
ال���راح���ل ال��ي��اس ال��ق��ص��ي��ف��ي ،وق��د
تسلّمها من الدويهي .وفي االختتام،
سلّم حيدر الكأس إلى قائد الفريق
الفائز حسن حمود.
ق��اد ال��م��ب��اراة الحكمان األردن��ي
حسين خاليله وال��ع��راق��ي حسن
الجبوري.

�شيكاغو يوقف انت�صارات ووريرز في الدوري الأميركي لل�سلة
أوق��ف شيكاغو بولز بقيادة نجمه دي��ري��ك روز
سلسلة انتصارات غولدن ستايت ووريرز المتتالية
على أرضه بتغلبه عليه  111-113بعد التمديد في
الدوري األميركي للمحترفين في كرة السلة.
وكان غولدن ستايت ووريرز حقق  19فوزا ً متتاليا ً
على أرضه محققا ً رقما ً قياسيا ً للنادي.
ونجح روز بتسجيل  30نقطة ،وكان صاحب الرمية
األخيرة التي منحت فريقه الفوز في الثواني األخيرة.
وسجل كل من الفرنسي يواكيم ن��وا واإلسباني
باو غاسول  18نقطة لشيكاغو ،مع  15متابعة و6
تمريرات حاسمة ل�لأول و 16متابعة و 8تمريرات
حاسمة للثاني.
وكان كالي تومبسون أبرز المسجلين في صفوف
غولدن ستايت برصيد  30نقطة مع  10متابعات ،مقابل
 24نقطة و 9متابعات و 6تمريرات حاسمة لديفيد لي

و 21نقطة و 9تمريرات حاسمة لستيفن كاري.
وع��ل��ق م���درب غ��ول��دن ستايت ستيف كير على
الخسارة قائالً« :ال أعتقد أن اإلرهاق كان السبب في
ذلك ،فالمباراة كانت رائعة واعتقدنا لمرتين أننا فزنا
بها ولكننا لم نتمكن من ذلك في نهاية األمر».
وحقق شيكاغو بالتالي فوزه الثالثين في  47مباراة
في صدارة المجموعة الوسطى ،أما غولدن ستايت
متصدر مجموعة الهادئ فلقي خسارته السابعة فقط
مقابل  36فوزاً ،ولكنه ال يزال يحتفظ بأفضل سجل
هذا الموسم.
وتغلب ممفيس غريزليز على داالس مافريكس
 90-109فرفع رصيده إلى  33فوزا ً في  45مباراة
معززا ً صدارته لمجموعة الجنوب الغربي ،فيما لقي
داالس خسارته السادسة عشرة في  46مباراة إذ
يحتل المركز الثالث في المجموعة ذاتها.

برز من ممفيس زاك راندولف بتسجيله  22نقطة
مع  10متابعات ،وم��ن داالس تشاندلر بارسونز
ومونتا اليس ولكل منهما  19نقطة.
وفاز تورونتو رابتورز على إنديانا بيسرز -104
 91ليبتعد في ص��دارة مجموعة األطلسي إذ رفع
رص��ي��ده إل��ى  30ف���وزاً ،ملحقا ً بمنافسه خسارته
الحادية والثالثين في ذيل المجموعة الوسطى.
سجل لتورونو دي مار دي روزان  24نقطة مع 6
متابعات ،وكايلي الوري  19نقطة مع  7متابعات و8
تمريرات حاسمة ،وإلنديانا رودني ستاكي  22نقطة
مع  7متابعات.
وفاز كليفالند كافالييرز على ديترويت بيستونز
 ،95-103وميلووكي باكس على ميامي هيت -109
 ،102وواشنطن ويزاردز على لوس أنجليس ليكرز
.92-98

الت�سيو يق�صي ميالن عن ربع نهائي ك�أ�س �إيطاليا
ت��أه��ل الت��س��ي��و إل���ى ال����دور نصف
النهائي من مسابقة كأس إيطاليا إثر
ف���وزه بعشرة العبين على مضيفه
ميالن  0-1على ملعب جوزيبي مياتزا
في ربع النهائي .وسجل األرجنتيني
لوكاس بيغليا ( 38من ركلة جزاء)
هدف الفوز.
وك����ان الت��س��ي��و ه���زم م��ي�لان 1-3
السبت الماضي في العاصمة في افتتاح
المرحلة العشرين من بطولة الدوري،
ملحقا ً به الخسارة الثالثة في آخر 4

مباريات ،ويبدو أن فترة السماح التي
منحت للمدرب والنجم السابق فيليبو
إينزاغي ( 42سنة) قد انتهت وبات
رأس��ه مهددا ً ومطلوباً .وك��ان إينزاغي
خلف الهولندي كالرنس سيدورف الذي
لم يصمد سوى  6أشهر أيضا ً بعد أن ح ّل
بدوره محل ماسيميليانو أليغري.
ولم يكن المدافع الدولي الفرنسي
فيليب مكسيس الذي أوقف  4مباريات
بسبب اع��ت��دائ��ه ع��ل��ى ق��ائ��د التسيو
ستيفانو م��اوري ،على ورق��ة المباراة

على رغ��م أن العقوبة ال تطاوله في
مسابقة الكأس.
وعلى رغم سعي ميالن الذي يحتل
حاليا ً المركز العاشر ،لتجاوز المحنة
وتحقيق ف��وز يبعد منه شبح عدم
المشاركة في المسابقات األوروبية
للموسم الثاني على ال��ت��وال��ي ،كان
التقدم لالتسيو من ركلة جزاء إثر لمسة
يد احتسبت ض ّد المدافع ميكل أنجلو
ألبرتاتزي نفذها بيغليا بنجاح (.)38
وت��راج��ع أداء التسيو م��ع نهاية

عامل

�إرجاء مباراة العهد مع ال�سالم في الدوري
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الشوط وذلك بعد نيل مدافعه األلباني
لوريك كانا البطاقة الصفراء الثانية
خ�لال  5دقائق وال��ط��رد .وف��ي الشوط
الثاني ،صمد رجال المدرب ستيفانو
بيولي على رغم النقص العددي في
صفوفهم وحافظوا على تقدمهم.
وتقام منافسات ربع النهائي على
مدى أسبوعين حيث يح ّل روم��ا على
فيورنتينا وص��ي��ف البطل الثالثاء
المقبل ،واألربعاء يلعب نابولي حامل
اللقب مع إنتر ميالن.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1موقع أثري في صعيد مصر
2 .2مصيف لبناني ،قلب ،رتل
3 .3يجمع عن األرض ،دولة آسيوية
4 .4نهر في أوروبا الغربية ،يلي
5 .5أهب الشيء ،إتهمه ،عملة آسيوية
6 .6لحس ،جاءت ،أسجن
7 .7أديب مصري راحل إشتهر بالدعوة إلى تحرير المرأة
8 .8نثرت الماء ،بلدة في والية سيواس (باألناضول)
9 .9ندفن في التراب ،والية أميركية ،للنفي
1010شالالت على لواالبا أو مجرى الكونغو في زائير ،ليل ال
نجوم فيه
1111قطع ،حددت موعدا ً اللقاء
1212يهدالن الستار ،أصلحتي البناء

1 .1من الحيوانات ،والد (بالعامية)
2 .2رجاء ،والية أميركية
3 .3مرفأ في الهند ،سيدات
4 .4عملة آسيوية ،ج ّزار ،كاتب
5 .5أطلب فعل األمر ،تقصدين المكان
6 .6وافقتما الرأي ،طلى باأللوان
7 .7ضجرنا ،يلقيا
8 .8إجيبي النداء ،مدينة فرنسية ،غالم
9 .9لباسها ،يجالس على الشراب
1010جزيرة يونانية في المتوسط ،من األشجار ،يكمل
العمل
1111مرفأ في نيوزيلندا الشمالية ،رب
1212أحد الوالدين ،حرف جر ،أصابعي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،329481675 ،168753492
،586197324 ،754926138
،941832756 ،237564981
،693215847 ،875649213
412378569

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1كولوسيوم ،اسد  ) 2اريحا،
ديانا  ) 3ني ،لندن ،مايا  ) 4سدت،
ميامي ،رج  ) 5اتان ،رتل  ) 6سأل،
رأس العين  ) 7سلمتي ،وني

 ) 8يا ،انيس ،مناف  ) 9ترتبون،
رأي  ) 10ت��اده ،دبي ،سين ) 11
نالعبك ،يانس  ) 12نبأ ،اهريمن.
عموديا:
 ) 1كانساس سيتي  ) 2وريد،
االران���ب  ) 3ل��ي ،ت��أل��م ،ت��دال ) 4

وحل ،تابها  ) 5سان مارينو ،عا
 ) 6دينا ،يندبه  ) 7ودنا ،سوس،
بكر  ) 8مي ،م��دان ،ري  ) 9امي،
ليما ،يم  ) 10انا ،رع ،نيسان ) 11
سايرتينا ،ين  ) 12اجلن ،فرنسا.

 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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يال عقبالكن
فيلم روم��ان�س��ي بطولة داري��ن
ح� �م ��زة ون� � ��دى اب� ��و ف���رح���ات من
اخ ��راج اي�ل��ي خليفة .م��دة العرض
 100دق �ي �ق��ة( .ف ��وك ��س،ABC ،
غراند كونكورد ،الس ساليناس،
غاالكسي ،سينمال).

Barbie in Princess Power
فيلم ت �ص��وي��ري ب�ط��ول��ة بريت
ارف �ي��ن م��ن اخ ��راج زي��ك نورتون.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،س �ي �ن �م��ال ،ف��وك��س،
غاالكسي).
American Sniper
ف�ي�ل��م ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة ب��رادل��ي
كوبر من اخ��راج كلينت ايستوود.
مدة العرض  134دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،س �ي �ن �م��ال ،ف��وك��س،
امبير).
The Boy Next Door
فيلم رع��ب بطولة كريستسن
تشينوث من اخ��راج روب كوهين.
( ،ABCكونكورد ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).
Into The Woods
فيلم عائلي بطولة أن��ا كيندريك
م��ن اخ� ��راج روب م ��ارش ��ال .مدة
العرض  124دقيقة ،ABC( ،الس
ساليناس ،سينمال ،فوكس ،سينما
سيتي).
Unbroken
فيلم درام��ا 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).

