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بر�شلونة يوا�صل �سطوته ويُبهر ال�سيتيزن في ملعبه...
ويوفنتو�س يك�سب الأف�ضلية �أمام دورتموند في دوري الأبطال

لجنة ال�شباب ت�شكل لجنة فرعية م�صغرة
لمتابعة �إن�شاء الأكاديمية الوطنية للريا�ضة
يوفنتوس ـ دورتموند

وضع المهاجم الدولي األوروغوياني لويس
سواريز فريقه برشلونة اإلسباني على مشارف
الدور ربع النهائي بتسجيله هدفي الفوز على
مضيفه مانشستر سيتي اإلنكليزي  ،1-2على
ملعب «االتحاد» في مانشستر في ذهاب الدور
ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وسجل سواريز هدفي برشلونة في الدقيقتين
 16و ،30وقلص األرجنتيني سيرخيو أغويرو
الفارق في الدقيقة  .69وتقام مباراتا اإلياب
في  18آذار المقبل على ملعب «كامب نو» في
برشلونة.
حقق س��واري��ز ع���ودة موفقة إل��ى إنكلترا
بتسجيله ثنائية غالية لبرشلونة .وهي المرة
األول��ى التي يسجل فيها سواريز ثنائية مع
برشلونة منذ انضمامه إلى صفوفه الصيف
الماضي قادما ً من ليفربول اإلنكليزي .وهي
المرة الثانية أيضا ً التي يهز فيها سواريز شباك
جو هارت مرتين في مباراة واحدة بعد ثنائيته
ف��ي م��رم��اه ف��ي م��ب��اراة منتخبي بالدهما في
مونديال البرازيل  .2014وهو الهدف الخامس
لسواريز ف��ي مرمى ه��ارت بعد هدفه األول
عندما كان يدافع عن ألوان ليفربول.
واحتفل الكاتالوني بمباراته الـ 200في
المسابقة بأفضل طريقة ممكنة فقدم عرضا ً
رائعا ً وكان بإمكانه الخروج فائزا ً بغلة أكبر
خصوصا ً ف��ي ال��ش��وط األول ،وأه���در نجمه
األرجنتيني ميسي ركلة ج��زاء ف��ي الدقيقة
الثالثة األخيرة من الوقت بدل الضائع .وبات
برشلونة ثالث فريق يبلغ حاجز  200مباراة
ف��ي المسابقة القارية العريقة بعد غريمه
التقليدي ري��ال م��دري��د ( )207ومانشستر
يونايتد اإلنكليزي ( .)200وحقق برشلونة
 114ف��وزا ً في المسابقة القارية العريقة أي
أكثر من المباريات التي لعبها مانتشسر سيتي
في المسابقات القارية (.)100
وع���� ّوض ب��رش��ل��ون��ة خ��س��ارت��ه المفاجئة
أم��ام ضيفه ملقة  1-0السبت الماضي في
ال��دوري المحلي .في المقابل ،انهار السيتي
أم��ام ال��م� ّد الهجومي واالس��ت��ح��واذ الواضح
للفريق الكاتالوني ،ووج��د صعوبة في ّ
فك
التكتل الدفاعي لضيوفه وهو الذي أكرم وفادة
نيوكاسل بخماسية نظيفة على الملعب ذاته
السبت الماضي في البريمييرليغ .وبدا واضحا ً
تأثر السيتيزن بغياب العب وسطه وبرشلونة
السابق الدولي اإليفواري يايا توريه بسبب
اإلي��ق��اف ،لكن أداء رج��ال ال��م��درب التشيلي
مانويل بيليغريني تحسن نسبيا ً في الشوط
الثاني وهددوا مرمى ضيوفهم أكثر من مرة على
الرغم من النقص العددي في صفوفهم إثر طرد
المدافع الفرنسي غايل كليشي لتلقيه اإلنذار
الثاني (.)7
وج���دد ال��ف��ري��ق الكاتالوني إن��ج��از العام
الماضي عندما التقى الفريقان في الدور ذاته
ففاز بثنائية نظيفة ذهابا ً في مانشستر ثم
كسب مباراة اإلياب  1-2في برشلونة.
وكانت أول وأخطر فرصة لبرشلونة تسديدة
قوية لسواريز من داخل المنطقة بجوار القائم
األي��م��ن ( .)12ون��ج��ح س��واري��ز ف��ي افتتاح
التسجيل عندما استغل ك��رة عرضية من
ميسي داخل المنطقة حاول البلجيكي فنسان
كومباني إبعادها إلى ركنية لكنها تهيأت أمام
األوروغوياني الذي سددها بيسراه من مسافة
قريبة في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس جو
هارت (.)16
وك��اد الدولي البوسني إدي��ن دزيكو يدرك
التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر
كرة عرضية للفرنسي جايل كليشي مرت بجوار
القائم األيمن ( .)20وأنقذ هارت مرماه من هدف
محقق بتصديه النفراد سواريز داخل المنطقة
بعد تمريرة رائعة من نيمار ( .)26وأضاف
سواريز الهدف الثاني بيمناه من مسافة قريبة
بعد تمريرة عرضية من جوردي ألبا إثر هجمة
منسقة فارتطمت الكرة بالقائم األيسر وعانقت
ّ
الشباك (.)30
وكاد نيمار يضيف الهدف الثالث عندما تلقى
كرة داخل المنطقة فلعبها ساقطة أبعدها القائد
الدولي البلجيكي فانسان كومباني من باب
المرمى ( .)32وحرمت العارضة البرازيلي

اآلخر دانيال آلفيش من هدف ثالث بعدما ردت
تسديدته الساقطة من داخل المنطقة (.)44
وكاد الفرنسي سمير نصري يقلص الفارق من
تسديدة قوية من خارج المنطقة فارتدت من
الحارس األلماني مارك-أندريه تير شتيغن
إلى نصري قبل أن يخجرها الدفاع إلى ركنية
لم تثمر (.)45
واندفع السيتي بقوة مطلع الشوط الثاني
وكان دزيكو قاب قوسين أو أدنى من تقليص
الفارق بضربة رأسية إثر ركلة ركنية لكن الكرة
مرت بجوار القائم األيمن ( ،)47ثم تلقى نصري
ك��رة داخ��ل المنطقة فسددها قوية ارتطمت
بالمدافع األرجنتيني خافيير ماسكيرانو وزال
الخطر ( ،)48ثم أهدر الدولي البوسني فرصة
ذهبية له ّز الشباك عندما تهيأت أمامه كرة أمام
المرمى وهو خ��الٍ من الرقابة فلعبها برأسه
برعونة بين يدي الحارس تير شتيغن .وكاد
أغويرو يفعلها من تسديدة قوية من خارج
المنطقة مرت بجوار القائم األيسر (.)55
ودفع بيليغريني بالدولي اإليفواري ويلفريد

بوني مكان دزيكو لتنشيط خط الهجوم (،)68
نجح بعدها فريقه في تقليص الفارق عندما مرر
البرازيلي فرناندينيو ،بديل نصري ،كرة إلى
اإلسباني دافيد سيلفا فهيأها بالكعب ألغويرو
ّ
وتوغل
الذي انطلق بسرعة وراوغ جيرار بيكيه
داخ��ل المنطقة وس��دده��ا قوية بيمناه داخل
المرمى ( .)69وهو الهدف الـ 200الذي يدخل
مرمى برشلونة في المسابقة القارية العريقة،
ووحدها شباك ريال مدريد استقلبت عددا ً أكبر
(.)224
وتلقى السيتي ض��رب��ة موجعة إث��ر طرد
مدافعه كليشي بتلقيه اإلنذار الثاني ( ،)74مما
اضطر بيليغريني إلى التضحية بدافيد سيلفا
إلشراك المدافع الفرنسي اآلخر باكاري سانيا.
وحصل برشلونة على ركلة ج��زاء إثر عرقلة
بابلو زاباليتا لمواطنه ميسي داخل المنطقة
فانبرى لها لكن هارت تصدّى لها فارتدت منه
إل��ى األرجنتيني ال��ذي تابعها برأسه بجوار
القائم األيمن ،وأهدر فرصة تسجيل هدفه الـ76
في المسابقة القارية العريقة.

الأموال ال ت�صنع المعجزات...
يرو�ض بطل «�أقوى دوري في العالم»!
البر�شا ّ
} حسين غازي
موسم جديد ،صفقات متنوعة ،أموال تصرف وتحضيرات وتجهيزات على أعلى مستوى،
العبون من الطراز الرفيع ونجوم بكل ما تعنيه الكلمة ...مانشستر سيتي حكاية مارد محلي،
يتح ّول في غمار دوري األبطال إلى شبح لبطل الدوري اإلنكليزي الممتاز.
بدأ مشروع السيتي منذ سنوات والهدف المنشود منذ البداية التحول إلى ماكينة لتحقيق
األلقاب والبطوالت ،وضرب األرقام القياسية والخيالية.
السنوات األولى مرت عجافا ً ولم يفلح السيتيزين في عبور دوري المجموعات ،لكن نسخة
 ،2015-2014كانت رؤوفة بحقّ بطل البريمييرليغ ،فتأهل بشقّ األنفس على حساب روما
اإليطالي ،لكن قرعة الدوري الثاني كانت كابوسا ً لبلغريني وكتيبته ،فالخصم كان العمالق
اإلسباني برشلونة ،وفي أمسية ملعب االتحاد ،عذب ميسي ورفاقه ،دفاعات السيتي ،ولوال
أن الحظ كان إلى جانب أصحابه في أكثر من مناسبة لكانت النتيحة قاسية وتاريخية ،إضافة
إلى عطف السماء والتفنن في إهدار الفرص من جانب البرشا.
المدجج
الفريق
مشكلة
تكمن
وأين
وهنا نطرح قضية مثيرة للجدال ،ما هو طموح السيتي
ّ
بالنجوم ،فاألموال التي أنفقت والمبالغ الخيالية التي صرفت لم تكن كافية لصناعة فريق
األحالم األسطوري الذي ال يهزم ،ولكن هذا الحلم تكسر السنة الماضية أمام الخصم ذاته،
فرأينا برشلونة يصول ويجول في أروقة الملعب ،ولم تنفع األجور العالية في مواجهة قوة
ميسي ونيمار وسواريز ،وبالتأكيد لسنا هنا لنقلل من أهمية البرشا ،ليطرح سؤال تلقائي
نفسه ،أهذا فعالً ممثل ال��دوري األفضل في العالم؟ هل هذا هو بطل أقوى دوري في عالم
المستديرة؟
اإلجابة تبدو واضحة للمتابعين ،فالدوري اإلنكليزي ما زال رائعا ً في جمالية مبارياته
وبين فرقه ،لكنه تراجع خطوات للوراء مع تراجع الشياطين الحمر وليفربول ،المتمرسين
في مسابقة دوري األبطال.
ومن دون ش ّك كانت ليلة كارثية على السيتي وجماهيره ،فرأينا الفريق بكامله يلهث وراء
الكرة من دون جدوى ،وكأن ماليين الدوالرات ذهبت هبا ًء ،فهل يتوقف الحلم األوروبي في
معركة الكامب نو المصيرية؟

أنجز يوفنتوس اإليطالي مهمته بأفضلية
ّ
بشق
ضئيلة بعد فوزه على بوروسيا دورتموند
النفس  1-2على ملعب «يوفنتوس أرينا» في
تورينو ،في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة
دوري أبطال أوروبا.
ومن المؤكد أن هذا الفوز لن يكون مطمئنا ً
بالنسبة لفريق «السيدة العجوز» الساعي إلى
تحقيق ثأر قديم على دورتموند الذي تغلب على
الفريق اإليطالي في نهائي المسابقة عام 1997
بنتيجة  1-3في آخر مواجهة بين الطرفين،
اللذين التقيا أيضا ً في دور المجموعات عام
 1995حيث ف��از فريق يوفنتوس  1-3في
دورتموند ذهابا ً ضمن المجموعة الثالثة ،ورد
الفريق األلماني  1-2إيابا ً في تورينو.
وقد نجح يوفنتوس على األقل في المحافظة
على سجله الخالي من الهزائم على أرضه
منذ سقوطه أمام الفريق األلماني اآلخر بايرن
ميونيخ  2-0في إياب ربع النهائي لمسابقة
دوري أبطال أوروبا عام .2013
وب��دأ أليغري اللقاء من دون أي مفاجآت
حيث أشرك اإلسباني ألفارو موراتا أساسيا ً في
الهجوم على حساب مواطنه فرناندو لورنتي
وإلى جانبه األرجنتيني كارلوس تيفيز ومن
خلفهما التشيلي أرتورو فيدال ،فيما اعتمد في
الوسط على الثالثي كالوديو ماركيزيو وأندريا
بيرلو والفرنسي بول بوغبا.
أما في الجهة المقابلة ،فكان مهاجم يوفنتوس
السابق تشيرو إيموبيلي من مفاجآت المدرب
يورغن كلوب في التشكيلة األساسية ،بعدما
كان متوقعا ً أن يتو ّلى الغابوني بيار-إيميريك
أوباميانغ ك��رأس حربة أم��ام ثالثي الوسط
الهجومي المك ّون من الياباني شينغي كاغاوا
وماركو رويس واألرميني هنريك مختاريان.
وقرر كلوب االعتماد على أوباميانغ كجناح
أيمن ل��م��ؤازرة مهاجم تورينو السابق الذي
تأسس كرويا ً في يوفنتوس (من  2008حتى
 2012تخللها إع��ارت��ه لثالثة أن��دي��ة) ،إلى
جانب رويس ومختاريان ،فيما اكتفى كاغاوا
بالجلوس على مقاعد االحتياط.
وجاءت البداية مثالية ليوفنتوس إذ تمكن
من افتتاح التسجيل في الدقيقة  13إثر مجهود
فردي لموراتا على الجهة اليسرى قبل أن يسدّد
كرة أرضية فشل الحارس رومان فيندنفيلر في
صدّها بالشكل المناسب فسقطت أمام تيفيز
الذي تابعها في الشباك الخالية ،مسجالً هدفه
الرابع في  7مباريات في المسابقة هذا الموسم.
لكن دورتموند لم ينتظر طويالً ليدرك التعادل
بهدية من جورجيو كييليني الذي فقد توازنه
وسقط أرض��ا ً في ك��رة سهلة تماما ً ما سمح
لرويس في خطفها والتقدّم بها قبل أن يسدّدها
في شباك القائد الحارس جانلويجي بوفون
(.)18
وتعرض دورتموند لضربة حيث اضطر
إلج��راء تبديل مبكر في الدقيقة  32بإدخال
ماتياس جينتر ب��دال ً م��ن البولندي لوكاس
بيشيك ،إال أن ذلك لم يؤثر على تماسك دفاع
كلوب في مواجهة محاوالت يوفنتوس الذي
بدا عاجزا ً عن الوصول مجددا ً إلى شباك ضيفه
بل إن األخير كان قريبا ً من تسجيل هدف التقدم
بتسديدة بعيدة من التركي نوري شاهين لكن
بوفون تألق وأنقذ مرماه (.)34
ثم تعرض يوفنتوس بدوره لضربة بإصابة
«المايسترو» بيرلو مما اضطر أليغري إلى
استبداله باألرجنتيني روبرتو بيريرا (.)37
وقد تمكن يوفنتوس من الدخول إلى استراحة
ٍ
بهدف
الشوطين وهو في المقدمة مجددا ً وذلك
ج��اء بعد مجهود ف��ردي لتيفيز قبل أن يمرر
لبوغبا على الجهة اليسرى فعكسها األخير
عرضية لموراتا ال��ذي تابعها وم��ن دون أي
مضايقة في الشباك األلمانية (.)43
وحاول يوفنتوس جاهدا ً في الشوط الثاني
لتعزيز تقدمه من أجل السفر إلى ألمانيا وهو
في وضع جيد ،لكنه افتقد إلى اللمسة األخيرة
وال��ن��ج��اح أم��ام المرمى رغ��م بعض الفرص
الخطيرة.

عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة قبل
ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سيمون
أبي رميا وحضور النواب :علي المقداد ،بالل فرحات ،عمار
حوري ،فادي األعور ،خالد زهرمان وناجي غاريوس .كما
حضر المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي.

أبي رميا

إثر الجلسة ،قال رئيس اللجنة النائب سيمون أبي رميا:
«اجتمعت لجنة الشباب والرياضة اليوم وكان الهدف
من االجتماع درس اقتراح القانون المقدّم من قبلي ومن
قبل زميلي النائب إبراهيم كنعان الذي يرمي إلى إنشاء
مؤسسة عا ّمة تدعى األكاديمية الوطنية للرياضة .وبعد
النقاس المستفيض من قبل النواب الحاضرين ومداخلة
من قبل المدير العام للوزارة ق ّررت اللجنة تشكيل لجنة

فرعية مصغرة منبثقة عن لجنة الشباب والرياضة وتض ّم
النواب :سيمون أبي رميا ،ع ّمار حوري ،ناجي غاريوس
وبالل فرحات ،من أجل أن تقوم بدراسة معمقة للقانون
 629الذي أنشئت بموجبه وزارة الشباب والرياضة .إذ
إن مدير عام الوزارة أشار إلى أن هذا االقتراح يتعارض
مع صالحيات وزارة الشباب وال��ري��اض��ة ،وه��ذا األمر
سمح لنا أن ننظر بقانون إنشاء هذه الوزارة الذي يتطلب
إعادة التطوير منذ سنة  2002إلى اآلن ،أي منذ قيام هذه
الوزارة وبالتالي ستقوم لجنة الشباب والرياضة بورشة
عمل تشريعية جديدة من أجل أن تضع وزارة الشباب
والرياضة قانونا ً جديدا ً يتطابق مع المتطلبات العصرية
والحديثة ل��وزارة مثل هذه ال��وزارة .كما ستعقد اللجنة
الفرعية المنبثقة عن لجنة الشباب اجتماعا ً الخميس
المقبل.

حناوي ي�ستقبل النا�شطة في كمال الأج�سام مي معلوف
التقى وزي��ر الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب حناوي
الناشطة الرياضية في كمال األجسام
مي نصار معلوف والخبيرة المعتمدة
في التدريب وأخصائية تغذية وهي

محترفة في مجال اللياقة البدنية.
وط��ل��ب��ت م��ي م��ن ال��وزي��ر ال��دع��م
والتشجيع في تمثيلها للبنان في
مسابقة أفضل لياقة بدنية والتي
س��ت��ق��ام ف��ي بريطانيا ف��ي منطقة

مارجيت بتاريخ  25نيسان 2015
والتي تجمع مشاركين من أنحاء
ال��ع��ال��م .وي��ذك��ر أن م��ي ق��د ف��ازت
في المرتبة األول��ى خ�لال أي��ار عام
.2014

ا�ستقبال حافل لنا�شئات لبنان بطالت العرب
عادت من الدوحة بعثة منتخب لبنان
للناشئات لكرة ال��ق��دم تحت  17سنة،
مت ّوجة بلقب كأس العرب ،بعد الفوز على
ٍ
بهدف من دون ر ّد في المباراة
جيبوتي
النهائية ،التي أجريت مساء االثنين على
ملعب نادي قطر في الدوحة.
وكان في مقدمة المستقبلين ،في مطار
بيروت الدولي ،رئيس االتحاد اللبناني
هاشم حيدر ،ال��ذي هنأ الالعبات مثنيا ً
على جهدهن في البطولة ،ورئيس لجنة
الكرة النسائية في االت��ح��اد همبارسوم
ميساكيان.
وشكر رئيس البعثة أسعد سبليني حيدر
والجالية اللبنانية في قطر ،مبديا ً اعتزازه
برئاسة البعثة مع مجموعة من الشابات
اللواتي أثبتن أن لكرة القدم النسائية في
لبنان مستقبل مشرق.

الفيفا :الأندية لن تنال تعوي�ض ًا
عن �إقامة ك�أ�س العالم  2022في ال�شتاء
أكد األمين العام لالتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)
جيروم فالك للصحافيين أمس أن «األندية لن تنال
أي تعويضات عن مشاركة العبيها في نهائيات كأس
العالم  2022خالل فصل الشتاء».
وأوصت مجموعة عمل شكلها الفيفا لتحديد أنسب
موعد إلقامة كأس العالم بإقامة البطولة في تشرين
الثاني وكانون األول ومن المنتظر أن يتخذ الفيفا قراره

النهائي الشهر المقبل.
ولو أقر الفيفا هذا الموعد ستتأثر بعض مسابقات
الدوري وخاصة في الدول األوروبية.
وأم��س قال رئيس رابطة األندية األوروب��ي��ة كارل
هاينز رومنيغه أن «األندية ستطلب تعويضا ً مالياً»،
لكن فالك استبعد ذلك بعد اجتماع لمجموعة عمل
الفيفا في الدوحة.

رونالدو «الظاهرة» يعود �إلى مالعب كرة القدم
أك���د ن��ج��م المنتخب ال��ب��رازي��ل��ي
ال��س��اب��ق ل��ك��رة ال��ق��دم «ال��ظ��اه��رة»
رونالدو أنه قرر استئناف مسيرته
الكروية كالعب .وسيلعب رونالدو
البالغ من العمر  38سنة ،مع فريق
من الدرجة الثانية في دوري الواليات
المتحدة األميركية وك��ن��دا «ف��ورت

لودرديل» ،الذي يعد البرازيلي أحد
مالكيه.
ونقل موقع « »Lanceعن رونالدو
ق��ول��ه ح��ول ع��ودت��ه إل��ى المالعب:
«س���وف ي��ح��دث ذل���ك ،لقد تحدثت
سابقا ً حول هذا الموضوع .لكن هذا
سيحدث في وق��ت الح��ق في دوري

البالي أوف .أما في الوقت الراهن،
ف��أن��ا أع��م��ل على اس��ت��ع��ادة لياقتي
البدنية وإنقاص وزني».
يذكر أن رون��ال��دو ،ال��ذي الحقته
ل��ع��ن��ة اإلص���اب���ات ك��ث��ي��راً ،اع��ت��زل
ك���رة ال��ق��دم ع���ام  2011ف��ي فريق
كورينثيانز البرازيلي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1أديب ومؤرخ لبناني راحل أسس في القاهرة مجلة
«الهالل»  ،1892عملة آسيوية
2 .2بلدة لبنانية ،غيّر ،ضمير منفصل
3 .3بحر ،بسطا ،اللقب الديني لإللهة أثينا
4 .4مدينة بريطانية في مقاطعة دورام
5 .5للنداء ،أكمل العمل ،أصلح البناء
6 .6جاءت ،إله الشر في ديانة زاردشت
7 .7أمسيات ،من األطراف ،جعل الشيء مستوي السطح
8 .8إسم موصول ،يقرضهما المال
9 .9بلدة لبنانية ،ضمير متصل ،حرف جر
ّ 1010
بث الخبر ،والية أميركية
1111مدينة نيجيرية ،مدينة يمنية
1212يأسف ،أظهر ،غير مطبوخ

1 .1بلدة لبنانية
2 .2عاصمة أوروبية ،سلسلة جبال تمتد في الصين
3 .3كثير ،من القديسات ،شريان في العنق
4 .4يتمنيا ،عملة أوروبية ،أداة جزم
5 .5وعاء كبير ،وافقيني الرأي
6 .6يدخل عليه فجأة ،يكشفا ويستخرجا المستور
7 .7متشابهان ،تدريب ،من األغاني األجنبية
8 .8ولد الناقة ،يطليا باأللوان
9 .9مدينة فيتنامية ،مرفأ في البرازيل على األطلسي
1010عائلة ،رتال ،رجع وعطف
1111يجالس عل الشراب ،نهر في ألمانيا
1212بشر ،مرفأ تركي على المتوسط ،نوتة موسيقية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،984512673 ،213867945
،467135289 ،675394812
،129486357 ،358729461
،596278134 ،841953726
732641598

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اديس ابابا  ) 2جبل علي،
مالين  ) 3بل ،ابن الرومي  ) 4الين،
اب ،يجلس  ) 5السدير ،يسد ) 6
لسع ،ميتا ،انت  ) 7اقدار ،انا ) 8

وي ،لحامين ،دب  ) 9ربان ،ابرمه
 ) 10يدسا ،اوتاوا  ) 11اامرهما،
هم  ) 12ءء ،ديلوس ،امس.
عموديا:
 ) 1ج��ب��ل االول���ي���اء  ) 2اب��ل
السقي ،داء  ) 3دل ،يسعد ،رسم 4

) يعاند ،البارد  ) 5سلب ،يمرحا،
هي  ) 6ايناري ،انامل  ) 7اب ،تام،
واو  ) 8امل ،يا ،يات  ) 9باريس،
ان��ب��اه  ) 10ال��وج��دان ،روم��ا 11
) يمل ،نادما  ) 12انيسات ،به،
رس.

 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

1
3

6

7

9
9

9
4

1

2

9
7

5
2

4

8

8

5
1

3

7
6

8
1

7

4
5

2

9

Fifty Shades of Grey
فيلم درام����ا ب��ط��ول��ة جامي
دوران من اخ��راج س��ام تايلور
جونسون .م��دة العرض 100
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،سينمال ،سينما
سيتي ،فوكس).
سوء تفاهم
فيلم درام���ا بطولة سيرين
عبد ال��ن��ور اخ���راج احمد ف��رج.
م����دة ال���ع���رض  100دق��ي��ق��ة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
غاالكسي ،فوكس ،سينمال).

Kingsman: The
Secret Service
فيلم تشويق بطولة م��ارك
هاميل من اخراج ماثيو فوغان.
م����دة ال���ع���رض  129دق��ي��ق��ة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سينمال ،فوكس).

يال عقبالكن
فيلم رومانسي بطولة دارين
ح��م��زة ون���دى اب��و ف��رح��ات من
اخراج ايلي خليفة .مدة العرض
 100دقيقة( .فوكس،ABC ،
غراند كونكورد ،الس ساليناس،
غاالكسي ،سينمال).
Barbie in Princess
Power
فيلم تصويري بطولة بريت
ارفين من اخ��راج زيك نورتون.
م����دة ال���ع���رض  100دق��ي��ق��ة.
( ،ABCك��ون��ك��ورد ،سينمال،
فوكس ،غاالكسي).

