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الدوريات الأوروبية في كرة القدم

حناوي يلتقي وفد ًا من نادي بجّ ه الريا�ضي

الميرينغي لح�سم ديربي مدريد ...والبافاري ال�ستعادة نغمة االنت�صارات
قمة مرتقبة بين ليون و�أمراء باري�س ...قمة تقليدية بين اليوفي وميالن

التقى وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب حناوي وفدا ً من
ن��ادي «بجه الثقافي الرياضي ضم رئيس النادي زي��اد أبي عقل والرؤساء
السابقين العميد فارس الخوري والدكتور فراس عطا الله ،وجرى التط ّرق
لنشاطات النادي والبرامج للعام  2015واألوضاع العامة الرياضية والشبابية
عموما ً ووضع كرة السلة وكرة الطائرة خصوصا ً في النادي.

ي��خ��وض ري���ال م��دري��د ال��م��ت��ص��در م��ب��اراة
مفصلية اليوم في سعيه إل��ى انتزاع بطولة
الدوري اإلسباني عندما يح ّل ضيفا ً على جاره
وغريمه التقليدي أتلتيكو حامل اللقب ضمن
المرحلة الثانية والعشرين التي تشهد مباراة
سهلة لبرشلونة الثاني في ضيافة أتلتيك بلباو
يوم غدٍ.
على استاد «فيسنتي كالديرون» ،يلتقي
ري��ال مدريد مع مضيفه العنيد أتلتيكو في
م��ب��اراة واض��ح��ة المعالم ،ف���األول يرنو إلى
التشبث بالصدارة التي يحتلها برصيد 54
نقطة وإقصاء الـ»روخيبالنكوس» من السباق
نحو النقطة األعلى من منصة التتويج ،فيما
يسعى أتلتيكو مدريد إلى انتزاع النقاط كامل ًة
إلحياء آماله في االحتفاظ باللقب الذي أعاده
إلى خزائنه في الموسم الماضي للمرة األولى
منذ .1996
وال ّ
شك في أن عودة الدون رونالدو ،متصدر
ترتيب الهدافين برصيد  28ه��دف�ا ً والحائز
جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم
عن عام  ،2014إلى صفوف «الملكي» ستمنح
األخير دفعا ً إضافيا ً بيد أن الفريق الذي يقوده
اإلي��ط��ال��ي ك��ارل��و أنشيلوتي نجح ف��ي عبور
محطتي ريال سوسييداد ( )1-4في المرحلة
الحادية والعشرين وإشبيلية ( )1-2المؤجلة
من المرحلة السادسة عشرة األربعاء الماضي
ب��س�لام ف��ي ظ � ّل غ��ي��اب «س��ي آر  .»7ويرغب
رونالدو في تعزيز رصيده من األه��داف أمام
م��ط��ارده األرجنتيني ليونيل ميسي العب
برشلونة ( 22هدفاً) بيد أن هدفه الرئيسي
يتمثل في الفوز على رجال دييغو سيميوني
سعيا ً لترسيخ الصدارة التي يحتلها فريقه.
وف��ي مقابل ع���ودة رون��ال��دو إل��ى تشكيلة
أنشيلوتي ،فإن ريال مدريد مني بنكسة بعد أن
تبين أن إصابة الكولومبي جيمس رودريغيز
بكسر في مشط القدم سيبعده من المالعب
حوالى الشهرين .وتع ّرض خاميس لإلصابة
أم��ام إشبيلية بعد أن افتتح التسجيل مبكرا ً
قبل أن يخرج في الدقيقة  .26كما خرج مدافع
الفريق سيرخيو رام��وس مصابا ً بتمزق في
العضلة الخلفية ولم تعرف المدة التي سيغيبها
عن المالعب لكنه لن يشارك في مباراة الديربي
اليوم.
وبغياب راموس ،بات أنشيلوتي في مأزق
حقيقي إذ ال يملك من األسلحة الدفاعية ما يشفع
له بإيقاف الم ّد المتوقع من الروخيبالنكوس
علما ً أنه يفتقد كذلك البرتغالي من أصل برازيلي
بيبي المصاب أيضاً.
ومن المنتظر أن يغيب البرازيلي مارسيلو
أيضا ً عن ديربي العاصمة لنيله اإلنذار الخامس
أمام إشبيلية على رغم أن أنشيلوتي أعلن أن
النادي سيستأنف بغية نزع اإلنذار.
والمعلوم أن رج��ال ال��م��درب األرجنتيني
دييغو سيميوني نجحوا في ف��رض نفسهم
عقدة لريال مدريد إذ حرموه من الفوز عليهم
ف��ي ال��م��ب��اري��ات الخمس األخ��ي��رة .ويسعى
أتلتيكو إلى تحقيق فوزه الرابع على التوالي
في ال��دوري علما ً أنه آت من فوز تحقق خارج
الديار على إيبار  .1-3كما يطمح إلى التشبث
بحظوظه في الدوري بعد خروجه من مسابقة
الكأس المحلية أمام الكتالوني علما ً أنه مدعو
لمواجهة باير ليفركوزن في الدور ثمن النهائي
من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي حل فيها
وصيفا ً الموسم الماضي ،وذلك في  25شباط
الجاري ذهابا ً في ألمانيا و 17آذار المقبل إيابا ً
في إسبانيا.
وعلى استاد «سان ماميس» ،يح ّل برشلونة
ضيفا ً ثقيالً على بلباو يوم غدٍ .ويعتبر الفريق
الكاتالوني الذي يشغل المركز الثاني برصيد
 50نقطة متخلفا ً بأربع نقاط عن الملكي مرشحا ً
للفوز الخامس له على التوالي في الليغا منذ
الخسارة المفاجئة أمام سوسييداد .وعلى رغم
الفوز الصعب الذي تحقق على فياريال المتطور
 2-3في المرحلة الماضية ،فإن برشلونة يعتبر
األق��رب النتزاع النقاط الثالث مقارنة ببلباو
الباسكي صاحب المركز الحادي عشر برصيد

ع�صام حداد يحرز ذهبية الفرق
ّ
ويحل و�صيف ًا في بطولة العالم للفرو�سية

 23نقطة واآلتي من فوز على ليفانتي بهدفين
خارج ملعبه.
ويلعب أيضا ً فياريال مع غرناطة ،ليفانتي
م��ع ملقة ،ري��ال سوسييداد م��ع سلتا فيغو
اليوم ،وي��وم غ ٍد قرطبة مع ألميريا ،خيتافي
مع إشبيلية ،وإسبانيول مع فالنسيا ،وتختتم
المرحلة االثنين المقبل بمباراة التشي مع رايو
فايكانو.

اإلنكليزي ( )3-2في مباراة أكملوها بعشرة
العبين وكانوا حينها ضامنين التأهل وصدارة
مجموعتهم ،والثانية أمام فولفسبورغ الذي
يطمح للتمسك بحظوظه ف��ي ان��ت��زاع اللقب
ال��ذي أح��رزه للمرة األخيرة في  2009عندما
يستقبل هوفنهايم في مباراة قوية على استاد
«فولكسفاغن أرينا» اليوم أيضاً.
وأضاع فولفسبورغ فرصة لتقليص الفارق
خلف ب��اي��رن إل��ى س��ت نقاط بعد أن اكتفى
بالتعادل مع مضيفه المتواضع اينتراخت
فرانكفورت  1-1في المرحلة الماضية ،وبات
رص��ي��ده  38نقطة مقابل  46للمتصدر .من
جهة أخ��رى ،يحتل هوفنهايم المركز السابع
بـ 26نقطة وما زال في معمعة الصراع على
إح��دى البطاقات األرب��ع المؤهلة إل��ى دوري
أبطال أوروبا ،بيد أنه يدخل المباراة بمعنويات
مهزوزة بعد خسارته أمام ضيفه فيردر بريمن
 2-1في المرحلة السابقة.
وال شك في أن انضمام أندريه شورلي (24
سنة) إلى فولفسبورغ آتيا ً من تشلسي سيعزز
م��ن ح��ظ��وظ ال��ن��ادي ف��ي الضغط أك��ث��ر على
بايرن.
ويحل بوروسيا دورتموند الجريح ضيفا ً
على فرايبورغ اليوم .وكان أوغسبورغ الرابع
عمق ج��راح دورتموند عندما أسقطه في عقر
داره األرب��ع��اء في اختتام المرحلة التاسعة
عشرة .وفشل دورتموند في التخلص من ذيل
الترتيب برصيد  16نقطة بفارق  30نقطة عن
بايرن ميونيخ المتصدر وال شك في أن جماهيره
ضاقت ذرع �ا ً بالنتائج السيئة التي يحققها
الفريق المهدد ج��دي�ا ً بالهبوط إل��ى الدرجة
الثانية للمرة األولى منذ .1972
وب��ات كلوب ( 47سنة) ف��ي وض��ع حرج
على رغم العالقة الوطيدة التي تربطه باإلدارة
والجماهير علما ً أن عقده الحالي يمتد حتى
صيف  .2018ويملك دورتموند الذي سيفتقد
كيفن جروسكرويتز لإلصابة ،فرصة لتحقيق
الفوز الخامس هذا الموسم مقابل  11هزيمة
إذ إن فرايبورغ ليس في أفضل حال ويشغل
المركز الخامس عشر برصيد  18نقطة وهو آت
من خسارة خارج ملعبه أمام مونشنغالدباخ
بهدف.

الدوري األلماني

يسعى ب��اي��رن ميونيخ ح��ام��ل اللقب في
الموسمين الماضيين والمتصدر الحالي إلى
تحقيق ف��وزه األول ف��ي جولة اإلي���اب عندما
يح ّل ضيفا ً على شتوتغارت اليوم في المرحلة
العشرين من الدوري األلماني.
وبدأ الفريق البافاري رحلة اإلي��اب بكارثة
تمثلت بخسارته أم��ام مضيفه فولفسبورغ
الثاني  4-1قبل أن يكتفي بالتعادل مع ضيفه
شالكه  ،1-1لكنه يبدو متجها ً نحو لقبه الـ25
في البوندسليغا إذ يتصدر برصيد  46نقطة
متقدما ً بثماني نقاط على أقرب مطارديه.
على ملعب «مرسيدس-بنز أرينا» ،ال يبدو
شتوتغارت ف��ي م��وق��ع يؤهله إلق�ل�اق راح��ة
مدرب البافاري ،اإلسباني جوسيب غوارديوال
خصوصا ً أن��ه يشغل المركز ال��س��ادس عشر
برصيد  18نقطة وه��و آت من تعادل خارج
ملعبه أمام كولن .وسيفتقد بايرن إلى مدافعه
جيروم بواتينغ الذي طرد مطلع المباراة أمام
شالكه ،فضالً عن استمرار غياب الفرنسي فرانك
ريبيري بسبب اإلصابة .وكان بايرن ميونيخ
تخلّى عن السويسري شيردان شاكيري إلنتر
ميالن اإليطالي خالل فترة االنتقاالت الشتوية
الراهنة مع العلم أن األخير كان البديل الدائم
لريبيري ،الذي غاب عن عشر مباريات من أصل
 17في جولة الذهاب من البوندسليغا ،في مركز
الجناح األيسر.
ويسعى ب��اي��رن إل��ى تأكيد أن الخسارة
أم��ام فولفسبورغ ل��م تكن س��وى «ز ّل���ة ق��دم»
وأن «العمالق البافاري» ما زال في مستوى
ال��ت��وق��ع��ات ال��ت��ي رش��ح��ت��ه إلح����راز الثالثية
التاريخية الثانية في ظرف ثالث سنوات بعد
األولى في عهد المدرب السابق يوب هاينكيس
عام  ،2013بيد أن التعادل أمام شالكه لم يبدل
واقع الشك الذي يلف «آليانز أرينا».
وفي وقت يجرى الحديث عن إمكان تمديد
عقد غوارديوال الذي ينتهي في اختتام الموسم
المقبل .معلوم أن رج��ال «بيب» لم يعرفوا
الخسارة سوى مرتين هذا الموسم في جميع
المسابقات ،األول��ى هامشية في دوري أبطال
أوروب���ا على ي��د مضيفهم مانشستر سيتي

الدوري الفرنسي

تستحوذ المباراة التي تجمع بين ليون
المتصدر وباريس سان جرمان حامل اللقب
وثالث الترتيب الحالي يوم غ ٍد على «استاد دو
جيرالن» في اختتام المرحلة الرابعة والعشرين
من الدوري الفرنسي على االهتمام.
ويتوقع أن تشهد المواجهة إث��ارة وندية

خصوصا ً أن فوز الفريق الباريسي الساعي إلى
لقبه الثالث على التوالي سيؤهله لتجاوز ليون
في الترتيب وربما االنفراد بالصدارة في ضوء
نتيجة المباراة األخرى بين مرسيليا المتصدر
السابق والثاني حاليا ً بـ 47نقطة مع مضيفه
رين السبت المقبل.
ويملك باريس سان جرمان  47نقطة أيضا ً
مقابل  49لليون وهو يدخل المباراة بمعنويات
مرتفعة على خلفية بلوغه نهائي مسابقة كأس
الرابطة الفرنسية بفوزه على مضيفه ليل.
ويعتبر الفريق الباريسي ،حامل الرقم القياسي
في عدد مرات التتويج بكأس الرابطة ( 4مرات)،
مرشحا ً للفوز على باستيا في النهائي المقرر في
 11نيسان المقبل على ملعب استاد دو فرانس،
علما ً أن األخير أقصى موناكو من الدور نصف
النهائي.
ب���اري���س س����ان ج���رم���ان آت م���ن ث�لاث��ة
ان��ت��ص��ارات متتالية ف��ي ال���دوري وس��ت��ة في
مختلف المسابقات ويستعد لمواجهة تشلسي
اإلنكليزي في  17شباط ال��ج��اري و 11آذار
المقبل في دوري األبطال .أما ليون ،حامل اللقب
 7مرات بين  2002و ،2008فقد حقق سبعة
انتصارات متتالية في «ليغ  »1قبل أن يسقط
في ّ
فخ التعادل السلبي أمام مضيفه موناكو في
المرحلة الماضية.
ويحل مرسيليا ضيفا ً على رين على استاد
«ال روت دو ل��وري��ان» اليوم أي��ض�اً .ويسعى
رج��ال المدرب األرجنتيني مارسيلو بييلسا
إلى استعادة الصدارة التي شغلوها طويالً
قبل سلسلة من النتائج المتذبذبة ،بيد أن الفوز
األخير على إيفيان وإن بصعوبة وبهدف واحد
من ركلة جزاء سددها أندري-بيار جينياك من
شأنه منح الفريق الثقة مجدداً.
وال�لاف��ت أن الفريق المتوسطي تر ّنح في
نتائجه خالل المراحل السبع األخيرة حيث
كان يفوز ثم ال يلبث أن يخسر ،وسيسعى إلى
تحقيق انتصاره الثاني على التوالي لتأكيد
رغبته في انتزاع اللقب العاشر في تاريخه
ومعادلة الرقم القياسي ال��ذي يحمله سانت
إتيان ( 10ألقاب).
م��ن ج��ه أخ���رى ،يطمح ري��ن إل��ى تحاشي
السقوط الثاني على التوالي بعد خسارته في
المرحلة السابقة أمام أمراء باريس بهدف ،علما ً
أنه يشغل المركز العاشر برصيد  30نقطة.

السابقة بصفتها مباريات قمة.
ولكن مباراة اليوم بين الفريقين في المرحلة
الثانية والعشرين من الدوري اإليطالي ستكون
ق ّمة اسمية فقط بعيدة من الواقع ال��ذي تقام
فيه المباراة حيث تخلو المباراة من المنافسة
الفعلية على لقب البطولة.
ويتصدر اليوفي ج��دول المسابقة برصيد
 50نقطة وبفارق سبع نقاط أمام روما صاحب
المركز الثاني فيما يحتل ميالن المركز الثامن
برصيد  29نقطة ،وب��ات الهدف ال��ذي يسعى
إليه ميالنو هو المنافسة على أح��د المراكز
األول��ى في ج��دول المسابقة حتى يتمكن من
المشاركة األوروبية في الموسم المقبل بعدما
ابتعد بشك ٍل هائل من دائرة المنافسة على لقب
الدوري اإليطالي هذا الموسم.
ولن يكون ميالن هو الوحيد من بين الفرق
الكبيرة الذي يسعى إلى الخروج من كبوته ،إذ
يعاني إنتر ميالن وروما من تراجع المستوى
والنتائج أيضا ً في اآلونة األخيرة.
وي��ب��دو م��ي�لان ف��ي الموقف األص��ع��ب هذه
المرحلة حيث يح ّل ضيفا ً على السيدة العجوز
حامل اللقب ومتصدر جدول المسابقة .ولكن
ال��ف��ري��ق يسعى ف��ي تقليص ف���ارق الخمس
نقاط التي تفصله عن آخر المراكز التي يتأهل
أصحابها لمسابقة الدوري األوروبي.
ولم يقدم يوفنتوس األداء الراقي في الفترة
الماضية ولكنه يهيمن بشك ٍل واض��ح على
صدارة جدول المسابقة حيث حصد  50نقطة
من  21مباراة.
وقد يكون مصدر االرتياح الوحيد في ميالن
هو أن جاره ومنافسه التقليدي العنيد إنتر يم ّر
بموقف أكثر صعوبة حيث يحتل المركز الثالث
عشر برصيد  26نقطة بفارق ثماني نقاط فقط
عن فرق منطقة المهددين بالهبوط في مؤخرة
جدول المسابقة.
وأحرز روبرتو مانشييني المدير الفني إلنتر
ثالثة ألقاب في ال���دوري اإليطالي مع فريق
إنتر من قبل .وعاد مانشيني لقيادة الفريق في
الموسم الحالي خلفا ً للمدرب والتر ماتساري
الذي رحل عن تدريب الفريق بعد  11مرحلة في
المسابقة لسوء النتائج.
ويواجه إنتر اآلن مباراة صعبة للغاية على
ملعبه أمام باليرمو يوم غ ٍد في المرحلة نفسها.
ويحل روم��ا ضيفا ً على كالياري ي��وم غ ٍد
أيضا ً فيما يستضيف نابولي فريق أودينيزي
في اليوم نفسه .ويحتل روما المركز الثاني في
الدوري اإليطالي برصيد  43نقطة بعدما سقط
في فخ التعادل في أربع مباريات متتالية ليتسع
الفارق الذي يفصله عن المتصدر يوفنتوس إلى
سبع نقاط.

الدوري اإليطالي

مع الوضع المتأزم الذي يمر به ميالن في
الموسم الحالي ،سيفتقد لقاء ميالن مع مضيفه
يوفنتوس اليوم لإلثارة والحماس التي كانت
حاضرة بقوة في معظم مواجهات الفريقين

حل الفارس اللبناني عصام حداد من نادي ضبيه كاونتري كلوب ،في إنجاز
رياضي لبناني غير مسبوق ،في المركز الثاني في نهائيات بطولة العالم لألوالد
في فروسية قفز الحواجز CHIC children international classics
(تحت  15سنة) التي أقيمت في مدينة فاليه دي برافو المكسيكية بإشراف
االتحاد الدولي للفروسية.
وشارك في المسابقة  32فارسا ً وفارسة من األرجنتين وأستراليا وبلجيكا
والبرازيل وكندا وتشيلي وفرنسا وبريطانيا وروسيا وجنوب أفريقيا وفنزويال
والمكسيك ،تأهلوا عن المجموعات التي تقع بلدانهم ضمنها ،وكان حداد تأهل
عن المجموعة السابعة التي تضم إلى جانب لبنان السعودية واإلم��ارات
وتونس والجزائر وسورية وقبرص بإشراف المدربين طوني عساف وجوزف
جبور.
ودخل حداد المنافسات على فرس معارة «سيالنترا» ،وأشرف على تمارينه
التي سبقت المبارايات بيو ٍم واحد الفارس اللبناني الدولي كريم فارس الذي
وافاه إلى المكسيك من هولندا.
وبعد احتساب نتائج الجولتين التأهيليتين البالغ ارتفاع حواجزهما 115
سنتمترا ً و 120سنتمترا ً تأهل إلى الجولة النهائية  16فارساً ،وفي الجولة
النهائية تأهل إلى المرحلة الحاسمة منها أو جولة التمايز  jump offستة
متسابقين فقط من دون خطأ كان عصام حداد أحدهم.
وافتتح حداد ( 13سنة) المنافسة في جولة التمايز النهائية ( 130سنتمتراً)
وكان األول في الخروج إلى المرمح فحقق جولة نظيفة من دون خطأ بزمن قدره
 45:37ثانية واضعا ً الفرسان اآلخرين تحت الضغط.
األسترالية صوفيا كارلون على «كالينر أوتيفانت» كانت أول الداخلين إلى
المرمح بعد حداد وأتمت الجولة من دون خطأ إال إنها كانت أبطأ منه بـ 3ثوانٍ ،
تلتها المكسيكية نيكول ماير على «فلفروايند» التي أسقطت عارضتين (8
نقاط) أما صوفيا ألبان (المكسيك) على «فاغنر» فاستطاعت أن تتم الجولة من
دون خطأ إال أنها تأخرت عن زمن حداد بثانيتين.
وفيما كانت تتجه بولينا إسكوبار على «ك��و ليبري دي كوميني» إلى
كسر رقم حداد أسقطت الحاجز األخير لتتأخر عنه في الوقت أيضاً ،وبقيت
المتسابقة األخيرة المكسيكية أوجينيا غارسيا على «كوكيتا أل أس» حائالً بين
حداد والميدالية الذهبية ونجحت في إتمام الجولة من دون خطأ وبزمن قدره
.34:70
إال أن الذهب ابتسم في وجه حداد في مسابقة الفرق التي أحرز لقبها مع
الفريق الذي ض ّمه إلى بولينا ماتفيفا من روسيا على «برندو بي» والمكسيكيين
إدغار غايتان على «أونو» وأنطونيو أباسكال على «كونتينو  »4من دون أي
خطأ فيما ارتكب الفريق الذي أحرز الميدالية الفضية  8أخطاء والبرونزية 12
خطأ.

ال�سالم ينهي �إنارة ملعبه
بات بمقدور ملعب السالم زغرتا ،في المرداشية استضافة المباريات ليالً،
وذلك بعد اكتمال العمل في المرحلة األخيرة من مشروع اإلضاءة الذي سيزيد
من فعالية هذا الملعب في شمال لبنان.
وانتهت أخيرا ً األعمال في أعمدة اإلنارة التي زرعت حول الملعب األخضر
الذي سبق أن ُجهّز بالعشب االصطناعي ،ليصبح بالتالي قادرا ً على استضافة
المباريات المسائية.
وستفتح إضاءة الملعب ،التي شرعت بها إدارة نادي السالم برئاسة الخوري
اسطفان فرنجية ،الباب على نقل المزيد من المباريات تلفزيونيا ً للنادي الشمالي
في الدور الثاني من الدوري.
ويستعد الفريق أيضا ً لبدء مشواره في كأس االتحاد اآلسيوي ،الذي سيشارك
فيه للمرة األولى في تاريخه بعد فوزه بكأس لبنان الموسم الماضي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
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1 .1ارخبيل كندي في الهادي يتبع كولومبيا البريطانية،
ركيزة
2 .2عاصمة الواليات المتحدة األميركية ،تاما ً
3 .3حفر الخشب ،عملة عربية ،عثر على
4 .4حرف عطف ،ولد ،وكالة أبحاث الطيران والفضاء
األميركية
5 .5ضربنا ،إستفسر ،جواب
6 .6إطليا باأللوان ،فقدان العقل
7 .7سباق سيارات ،مرفأ في إيرلندا الشمالية
8 .8جيد (باألجنبية) ،دولة أوروبية
9 .9سيّجناه ،أضيئه
1010حب شديد ،عملة آسيوية ،متشابهان
1111جزيرة بريطانية ،إعادة بناء الشيء ،يبس الخبز
1212مثيل ،أمنح ،بلدة لبنانية

1 .1طبيب إنكليزي راحل قام بأبحاث عن المالريا ،حرف
جر
2 .2من األحجار الكريمة ،األودية
ّ 3 .3
بث الخبر ،فلوس ،مدينة فرنسية
وجه الحملة من كل جهة ،والية أميركية
ّ 4 .4
5 .5جعاله يتمايل فرحا ً او حزنا ً على صوت الموسيقى،
عتبت عليه
6 .6صوت حزين ،نجمعه عن األرض ،إله
7 .7وكالة أنباء عربية ،بحر
8 .8ف ّوضنا ،جارية غنت للرشيد
9 .9ح��رف أبجدي مخفف ،الطفل م��ازال في رح��م أمه،
نوتة موسيقية
1010من الفاكهة ،نعالج
1111الدرج ،مدينة أميركية
1212كان سيدا ً على ،حياته الحاضرة ،عمر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،318275649 ،624391758
،495826371 ،579684213
،782913465 ،136547892
،953462187 ،241758936
867139524

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ال��ي��و فيتوريني  ) 2لب،
يرمما ،مرن  ) 3دنانير ،والي ) 4
وان ،تحل ،دن  ) 5منحتا ،امال ) 6
ربوهما ،يحب  ) 7نتف ،نا ،جاورت

 ) 8ياتي ،لملمنا  ) 9كي ،اليسار،
م م  ) 10اوالي ،ينتميا  ) 11نام،
ماتن ما  ) 12نسوان ،نانسي.
عموديا:
 ) 1الدومينيكان  ) 2لبنان،
ت��اي��وان  ) 3ان��ح��رف��ت ،ام��س ) 4

وين ،تب ،يال  ) 5قريتاون ،ليما
 ) 6يمرح ،هالي ،ان  ) 7تم ،الم،
مسيت  ) 8واو ،ماجالن  ) 9انا،
امرتما  ) 10يمل ،ليون ،مان )11
ن��ري��د ،ح��رام��ي  ) 12ي��ن ،نابت،
مالي.

 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
حمزة وندى ابو فرحات من اخراج
اي��ل��ي خليفة .م��دة ال��ع��رض 100
دق��ي��ق��ة( .ف��وك��س ،ABC ،غ��ران��د
كونكورد ،الس ساليناس ،غاالكسي،
سينمال).

Barbie in Princess Power
فيلم تصويري بطولة بريت ارفين
من اخراج زيك نورتون .مدة العرض
 100دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).

American Sniper
فيلم ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة ب��رادل��ي
كوبر من اخ��راج كلينت ايستوود.
مدة العرض  134دقيقة،ABC( .
كونكورد ،سينمال ،فوكس ،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 أنا كيندريك
م��ن اخ����راج روب م���ارش���ال .م��دة
العرض  124دقيقة ،ABC( ،الس
ساليناس ،سينمال ،فوكس ،سينما
سيتي).

Unbroken
فيلم دراما بطولة فين ويتروك من
اخراج انجيلينا جولي .مدة العرض
 137دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سينمال ،فوكس ،سينما سيتي).

