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العهد لتحا�شي مفاج�آت ال�سالم والنجمة لمتابعة انت�صاراته
يتطلّع العهد إلى أن يكون بمنأى
عن مفاجآت مضيفه األخ��اء األهلي
عاليه عندما يح ّل ضيفا ً عليه األحد
المقبل على ملعب بلدية بحمدون في
اختتام المرحلة السابعة عشرة من
بطولة الدوري اللبناني.
ويعي العهد المتصدر ( 38نقطة)
ص��ع��وب��ة ال��م��واج��ه��ة ل��ك��ن طموح
استعادة اللقب لدى العبيه وإدارته
ق��وي ،ويأمل المدرب محمود حمود
إنهاء الربع الثالث من البطولة بفارق
واس��ع عن مالحقيه قبل أن تدهمه
ال��م��ب��اري��ات ال��ت��ي ت��وص��ف بالعيار
الثقيل ض��د ال��ف��رق المنافسة في
المراحل الخمس المتبقية .ويفتقد
ال��ف��ري��ق إل��ى ج��ه��ود الع��ب��ه الشاب
الموقوف حسين الزين ،لكن يمكنه
االعتماد على صانع ألعابه التونسي
محمد المساكني الذي يؤدي بشك ٍل
ممتاز إلى جانب المهاجم اإليفواري
ري��م��ي أدي��ك��و إذ ي��ش��ك�لان ثنائيا ً
هجوميا ً خطيرا ً ( 9أهداف لكل منهما)
وقائد الفريق عباس عطوي «أونيكا»
إضافة إلى باقي نجوم العهد.
ويأمل األخ��اء الحادي عشر (13
نقطة) أن يستغل عاملي األرض
والجمهور لتحقيق النقاط الثالث
واالب��ت��ع��اد م��ن منطقة الهبوط قبل

ال��ل��ق��اءات التنافسية ف��ي المراحل
المقبلة .ول��ن ي��أل��و ف��ري��ق ال��م��درب
السوري حسين عفش جهدا ً لتحقيق
هدفه خصوصا ً أن معنوياته مرتفعة
بعد ال��ف��وز على األن��ص��ار األسبوع
الماضي ،وسيفتقد إلى العبه هادي
السوقي الموقوف.
وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء صعب
بين النجمة حامل اللقب والثاني
( 34نقطة) وضيفه التضامن صور
العاشر ( 13نقطة) على ملعب صيدا
البلدي .ويتطلع الفريق النبيذي إلى
مواصلة انتصاراته والبقاء على
مقربة من المتصدر بغية الحفاظ
على اللقب ،وتبدو معنويات العبي
النجمة مرتفعة بعد استعادة المركز
الثاني إثر الفوز الكبير على الراسينغ
 0-3األسبوع الماضي.
ويأمل المدرب األلماني ثيو بوكير
ح��ل مشكلة العقم الهجومي التي
عانى منها في األسابيع المنصرمة
تحسن مستوى وتأقلم
إضاف ًة إلى
ّ
النيجيري ن��دوب��وي��س��ي غ��ودوي��ن
مع الفريق بعدما سجل ثنائية قبل
يومين في مباراة ودي��ة مع شباب
الساحل ( .)1-4وسيكون بوكير
مطالبا ً بإعطاء الفرصة لالعبين
آخ��ري��ن ف��ي مقدمهم حسن المحمد

العائد من االح��ت��راف لكنه سيفتقد
جهود حسن القاضي لنهاية موسمه
بعدما أجرى عملية جراحية.
أما التضامن فسيكون في وضع
ح��رج بعد أح��داث مباراته األخيرة
ضد العهد إذ سيفتقد إلى أربعة من
أساسييه بداعي اإليقاف ،وهم القائد
ب�لال ح��اج��و وال��م��داف��ع اإلي��ف��واري
ديدييه زادي وأمين ح�لال وهشام
شحيمي ،وسيضطر المدرب محمد
زهير إلى االعتماد على الشباب إلى

ّ
الخط الخلفي،
س ّد الفراغ ال سيما في
فيما سيلعب بأجنبي واح���د هو
اإلي��ف��واري اآلخ��ر كونان ريتشموند
دجي.
وال بديل من الفوز لألنصار الثالث
( 32نقطة) للبقاء في دائرة المنافسة
على اللقب ومصالحة جماهيره غداة
الخسارتين في المباراتين األخيرتين
أم��ام الغازية واألخ���اء األهلي على
التوالي ،عندما يستضيف شباب
الساحل السادس ( 19نقطة) يوم غ ٍد

على ملعب بيروت البلدي .وسيلعب
األنصار بقيادة مدربه المو ّقت سليم
حمزة ومساعده سامي الشوم بعد
استقالة المدير الفني الصربي زوران
بيسيتش .وأجرى الفريق اتصاالت
بمدربين عرب أبرزهم العراقي عدنان
حمد ال���ذي ق��اد الفريق إل��ى اللقب
م��وس��م  2007-2006والمغربي
محمد الساهل الذي اعتذر .ويتطلع
األن��ص��ار إل��ى ع��دم السقوط مجددا ً
أمام أحد رموزه السابقين وأسطورته
مدرب شباب الساحل الحالي جمال
طه ألن األم��ر سيكون وقعه صعب
على اإلدارة الحالية التي رفضت
االستعانة بأسطورتها القديمة في
وقت سابق.
وي��ح��ل ال��ص��ف��اء ال��خ��ام��س (24
نقطة) ضيفا ً على ال��س�لام زغرتا
التاسع ( 16نقطة) اليوم على ملعب
السالم بالمرداشية .ويدرك الصفاء
أن آماله بالمنافسة شبه معدومة
خصوصا ً بعد تسريحه ألجانبه
واالعتماد على الالعبين المحليين
بسبب األزم��ة المالية التي يمر بها
النادي والمشاكل اإلدارية التي أعاقت
طموح الفريق ،لهذا سيكون لزاما ً على
المدرب األلماني  -التركي باهتيار
فانلي تثبيت دعائم الفريق في منطقة

النخبة .ويسعى السالم الستغالل
ظ��روف ضيفه واإلجهاز عليه بغية
االقتراب من المنطقة الدافئة أكثر،
ويع ّول الفريق الشمالي على هدافه
األرجنتيني لوكاس غاالن والمدافع
التشيكي بيتر تراب.
ويستضيف ال��راس��ي��ن��غ متذيّل
الترتيب ( 13نقطة) طرابلس الرابع
( 27نقطة) السبت على ملعب برج
حمود .وسيكثف الراسينغ جهوده
للهروب من دائ��رة الخطر والخروج
م��ن قمقم النتائج السيئة ،بقيادة
المدرب الجديد موسى حجيج الذي
قبل بالقيام بمغامرة إذ تسلم الفريق
قبل يومين بدال ً من التشيكي جوزف
بروتيتش ال��ذي أقيل إث��ر التدهور
المخيف لنتائج الفريق في مرحلة
اإلي���اب ،إذ حصد نقطة واح���دة في
خمس مباريات .أما طرابلس فيأمل
البقاء على مقربة من الصدارة على
رغم تضاؤل آماله بالمنافسة على
اللقب بعد تذبذب نتائجه في اآلونة
األخيرة.
ويتطلع الشباب الغازية الثامن
( 18نقطة) إلى ّ
فك الشراكة مع النبي
شيت السابع ( 18نقطة) عندما
يستضيفه األحد على ملعب النبطية
البلدي في كفرجوز.

انت�صارات لخما�سي المقدمة الإنكليزية ...وبر�شلونة ي�ضرب موعد ًا مع بلباو في ك�أ�س الملك
بايرن ميونيخ وفولف�سبورغ �إلى ربع نهائي الك�أ�س
حافظ تشلسي المت ّوج بكأس رابطة األندية اإلنكليزية المحترفة األحد الماضي
على فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن منافسه المباشر مانشستر سيتي
بفوزه الثمين خ��ارج ملعبه على ج��اره وست هام  0-1في المرحلة الثامنة
والعشرين من الدوري اإلنكليزي.
وسجل النجم البلجيكي إدين ه��ازار هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية من
مسافة قريبة ( .)23يذكر أن تشلسي يملك مباراة مؤجلة إذا نجح في الفوز بها
يتبعد بفارق  8نقاط.
واستعاد مانشستر سيتي نغمة االنتصارات بفوزه على ضيفه المتواضع
ليستر سيتي بهدفين نظيفين.
واستبعد م��درب السيتيزين التشيلياني مانويل بيليغريني قائد الفريق
البلجيكي فانسان كومباني بسبب تراجع مستواه في اآلونة األخيرة ،في حين
منح الفرصة لمهاجمه اإليفواري ويلفريد بوني القادم إليه خالل سوق االنتقاالت
الشتوية من سوانسي سيتي ليخوض المباراة الرسمية األولى كأساسياً ،لكنه
أضاع ك ّما ً هائالً من الفرص على مدار الشوطين.
وسجل دافيد سيلفا الهدف األول في الدقيقة األخيرة من الشوط األول إثر
كرة مرتدة من أحد المدافعين ومجهود فردي من الصربي آلكسندر كوالروف،
قبل أن يضيف جيمس ميلنر الثاني قبل نهاية المباراة بدقيقتين إثر تمريرة من
الجناح اإلسباني خيسوس نافاس .وكان مانشستر سيتي خسر على ملعبه أمام
برشلونة  2-1في دوري األبطال ،قبل أن يسقط بالنتيجة ذاتها أمام ليفربول في
الدوري المحلي.
وعلى ملعب لوفتوس رود ،عاد آرسنال بفو ٍز ثمين على جاره كوينرز بارك
رينجرز  .1-2افتتح الفرنسي أوليفييه جيرو التسجيل للمدفعجية في الدقيقة
 ،64قبل أن يضيف التشيلياني ألكسيس سانشيز الثاني ( ،)69قبل أن يرد
تشارلي أوستن ( )82لكن بعد فوات األوان.
وانتظر اليونايتد حتى الدقيقة ما قبل األخيرة ليخرح فائزا ً على مضيفه
ٍ
بهدف وحيد سجله جناحه آشلي يونغ من مسافة قريبة.
نيوكاسل يونايتد
واستبعد م��درب مانشستر يونايتد الهولندي لويس ف��ان غ��ال المهاجم
الكولومبي راداميل فالكاو الذي يقدم مستويات مخيبة في صفوف الشياطين
الحمر من التشكيلة األساسية حتى أنه لم يشركه إطالقا ً على رغم حاجة الفريق
إلى تسجيل هدف قبل أن يأتي الخالص عن طريق يونغ.
وتابع ليفربول عروضه الجيدة والضغط على رباعي المقدمة بفوزه السهل
على بيرنلي بهدفين حمل األول توقيع جوردان هندرسون بتسديدة قوية ()29
قبل أن يضيف الثاني دانيال ستاريدج (.)51
وتغلب ستوك سيتي على إيفرتون بهدفين نظيفين سجلهما النيجيري فيكتور
موزيس ( )32والسنغالي مام بيرام ضيوف (.)84
وتغلب توتنهام على سوانسي سيتي  .2-3سجل للفائز البلجيكي ناصر
الشاذلي ( )7وراين ماسون ( )51وان��دروس تاوزند ( ،)60وللخاسر الكوري
الجنوبي سونغ يونغ كي ( )19وااليسلندي سيغور سيغوردسون (.)89

كأس الملك

حجز برشلونة مقعده في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا للموسم
الثاني على التوالي بتغلبه على مضيفه فياريال  1-3في إياب الدور قبل النهائي
للبطولة.
وجدد برشلونة فوزه على فياريال العنيد مستغالً النقص العددي في صفوف

أصحاب األرض بعد طرد توماس بينا في الدقيقة  65للخشونة وهو ما ضاعف
من صعوبة اللقاء على فياريال .ويلتقي برشلونة في النهائي في  30أيار المقبل
مع بلباو.
وسبق لبرشلونة أن حقق الفوز  1-3على فياريال في مباراة الذهاب قبل أن
يفوز عليه اليوم بالنتيجة نفسها ليتأهل برشلونة إلى النهائي بالفوز  2-6على
فياريال في مجموع المباراتين علما ً بأنه حقق الفوز على فياريال أيضا ً  0-1و2-3
في مباراتيهما بالدوري اإلسباني هذا الموسم.
وانتهى الشوط األول من مباراة اليوم بالتعادل  1-1حيث تقدم برشلونة
ٍ
بهدف مبكر للغاية سجله البرازيل نيمار دا سيلفا في الدقيقة الثالثة وتعادل
ٍ
بهدف في الدقيقة  .39وفي الشوط
المكسيكي جوناثان دوس سانتوس لفياريال
الثاني ،استغل برشلونة تفوقه العددي بعد طرد بينا وحقق الفوز الثمين بفضل
هدفين سجلهما األوروغوياني لويس سواريز و نيمار في الدقيقتين  73و.88
ونجح نيمار بهدفيه في تعويض جماهير الفريق عن ضربة الجزاء التي أهدرها
في مباراة الذهاب ولكنه أهدر اليوم أيضا ً أكثر من هدف بسبب األنانية التي
استحوذت عليه أحيانا ً أمام مرمى فياريال .ورفع نيمار رصيده إلى ستة أهداف
في المسابقة هذا الموسم ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة بفارق
هدف واحد خلف ياغو أسباس نجم إشبيلية.
وألغى أتلتيك بلباو فرصة مواجهة كاتالونية في النهائي عندما أقصى
اسبانيول في عقر داره بهدفين نظيفين على ملعب «أل برات» .ولم يستفد صاحب
األرض من تعادله اإليجابي في إقليم الباسك ( .)1-1وضمن بلباو الفوز في
الشوط األول بهدفي اريتز ادوريز ( )13وبورخا اتشيتا (.)42
وأقصي بلباو من دور المجموعات في دوري األبطال ثم من دور الـ 16في الدوري
األوروبي أمام تورينو اإليطالي ( 2-2و ،)3-2وفي الدوري المحلي يحتل المركز
العاشر واسبانيول التاسع بعيدا ً من مراكز التأهل إلى المسابقات األوروبية.
وتبقى مسابقة كأس الملك التي يعتبر بلباو اختصاصيا ً فيها نظرا ً لسجله
الباهر .ويحتل بلباو المركز الثاني في ترتيب أبطال المسابقة مع  23لقبا ً آخرها
في  ،1984فيما بلغ نهائي  2009و 2012حيث خسر أمام برشلونة بالذات 1-4
و.0-3

كأس ألمانيا

واص��ل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بفوزه على ضيفه إنتراخت
براونشفايغ من الدرجة الثانية  0-2في ثمن نهائي كأس ألمانيا ،وتأهل برفقة
مطارده في الدوري المحلي فولفسبورغ.
وحقق بايرن فوزه الثاني على براونشفايغ في المسابقة بعد األولى في آب
 2011عندما فاز الفريق البافاري خارج قواعده بثالثية نظيفة.
على ملعب «آليانز أرينا» وأمام  75ألف متف ّرج احتشدوا على المد ّرجات ،سجل
لبايرن النمسوي دافيد آالبا من ضربة حرة رائعة بيسراه لينجح في التسجيل
في األدوار الثالثة من المسابقة ( ،)1+45وماريو غوتزه بإنجاز فردي مميز على
حافة المنطقة بعد تمريرة من الهولندي آريين روبن (.)57
وكانت المباراة بمثابة التجربة لمدرب بايرن اإلسباني جوسيب غوارديوال
قبل رحلته إلى هانوفر السبت ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من البوندسليغا
واستضافته لشاختار دانييتسك األوكراني األربعاء المقبل ضمن إياب ثمن نهائي
مسابقة دوري أبطال أوروبا ( 0-0ذهاباً).
وبلغ ربع النهائي أيضا ً فولفسبورغ القوي على حساب مضيفه ريد بول

اليبزيغ من الدرجة الثانية عندما تغلب عليه بنتيجة ( ،)0-2حمال توقيع دانيال
كاليغيوري ( )20والسويسري تيم كلوزه برأسية إثر ركنية ( )57على ملعب
«ريد بول أرينا ليبزيغ» وأمام  43348متفرجاً.
وحقق أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة مفاجأة بإقصائه ضيفه فيردر بريمن
 1-3على ملعب «شوكو أرينا» أمام  26137متفرجاً .وسجل للفائز مانويل
يونغالس ( 32و )84وسيباستيان شوبان ( ،)57وللخاسر كليمنس فريتس
( )76الذي طرد في الدقيقة  89من اللقاء.
وتأهل بوروسيا مونشنغالدباخ بفوزه على ضيفه كيكرز أوفنباخ من الدرجة
الرابعة  0-2على ملعب «سباردا بنك هيسن» وأم��ام  20550متفرج بهدفين
سجلهما المهاجم األسترالي الدولي روبي كروز ( 52من ركلة جزاء) وباتريك
هيرمان (.)83

فرعية ال�شباب والريا�ضة تابعت
در�س تعديل قانون تنظيم الوزارة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة جلسة ،قبل ظهر
أمس في المجلس النيابي ،برئاسة النائب سيمون أبي رميا وحضور النائبين
بالل فرحات وعمار حوري .كما حضر المدير العام لوزارة الشباب والرياضة
زيد خيامي.
وصدر عن اللجنة بعد الجلسة ،البيان اآلتي« :عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة
عن لجنة الشباب والرياضة جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم
(أمس) ،وتشاور المجتمعون في األفكار المقترحة في شأن تعديل قانون تنظيم
وزارة الشباب والرياضة .وقرر المجتمعون متابعة البحث في جلسة الحقة
تعقد في .»2015/3/24

في�صل كرامي يعر�ض مع وفد
اتحاد ال�شمال لكرة القدم �ش�ؤون ًا ريا�ضية
استقبل وزير الشباب والرياضة السابق فيصل عمر كرامي في دارته
بطرابلس ،وفدا ً من اتحاد الشمال الفرعي لكرة القدم ض ّم رئيس اللجنة
العليا لالتحاد أحمد فردوس وأعضاء اللجنة وممثلين عن جميع األندية
الشمالية الثمانية والعشرين المنضوية تحت لواء االتحاد.
وطالب الوفد كرامي بأن «يكون صوت أندية الشمال في وزارة الشباب
والرياضة ممثلة بالوزير عبد المطلب ح��ن��اوي ،لجهة إي�لاء الشمال
المحروم اهتمام الوزارة ودعم أنديته وبنيته التحتية الرياضية» ،مشيرا ً
إلى مطالبته «بلدية طرابلس باالستفادة من ملعبي االحتياط في ملعب
رشيد كرامي البلدي إلقامة مباريات بطوالته الرسمية كذلك وضع ملعب
أبي سمراء تحت التص ّرف الكامل التحاد الشمال الفرعي ليتم ّكن من
استصالحه واستثماره على أكمل وجه وليضعه تحت تصرف األندية
التابعة له بحيث تتدرب عليه م��داورة» ،من ّوها ً برئيس بلدية طرابلس
نادر الغزال الذي «أبدى كل تجاوب في هذا المجال».
من جهته ،أبدى كرامي إعجابه بـ«الجهد الجبّار الذي يقوم به اتحاد
ّ
ينظمها والتي تجمع شباب الشمال تحت
الشمال وبالبطوالت التي
كنفها» ،واعدا ً بـ»متابعة جميع المطالب والسعي إلى تحقيقها».

كأس فرنسا

كسر باريس سان جرمان سلسلة تعادالته مع موناكو وأقصاه من ربع نهائي
كأس فرنسا  0-2على ملعب «بارك دي برانس» وأمام  45ألف متفرج.
والتقى الفريقان األحد الماضي على ملعب «لويس الثاني» في اختاام المرحلة
السابعة والعشرين من الدوري وانتهت بالتعادل السلبي بعدما فرض باريس
سان جرمان بطل الدوري في العامين األخيرين سيطرته على مجريات المباراة
لكنه فشل في ّ
فك التكتل الدفاعي لوصيفه الموسم الماضي .وك��ان التعادل
السادس بين الفريقين في المباريات الست األخيرة بينهما وجميعها في الدوري
المحلي ،ويعود الفوز األخير لسان جرمان إلى نهائي المسابقة في .2010
وال يزال سان جرمان ينافس على أربع جبهات فبلغ المباراة النهائية لمسابقة
الكأس بعدما حجز بطاقته إلى نهائي كأس الرابطة في  4نيسان المقبل أمام
باستيا ،باإلضافة إلى منافسته في الدوري المحلي ودوري األبطال .وصالح فريق
العاصمة جماهيره بعد إهداره  6نقاط في مبارياته األربع األخيرة في الدوري
والتي حقق خاللها فوزا ً واحدا ً وسقط في فخ التعادل  3مرات.
يذكر أن موناكو وباريس سان جرمان هما الممثالن الوحيدان لفرنسا في
المسابقة القارية العريقة ،وك��ان فريق العاصمة تعادل مع ضيفه تشلسي
اإلنكليزي  1-1الثالثاء قبل الماضي ،فيما ألحق خسارة مذ ّلة بمضيفه آرسنال
اإلنكليزي  1-3األربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي.
وبكر سان جرمان بافتتاح التسجيل بعد ضربة ركنية من الفيتزي لعبها
المدافع البرازيلي دافيد لويز برأسه على دفعتين في مرمى فريق اإلمارة (.)3
ورد العب وسط موناكو آالن تراوريه بإصابته عارضة دوشيز ( ،)18لكن سان
جرمان اوصل الشوط األول إلى ب ّر األمان بهدف العب تشلسي اإلنكليزي السابق.
وفي الثاني ،مرر العب الوسط اإليطالي ماركو فيراتي إلى كافاني الذي راوغ
الحارس وسدد في المرمى بمساعدة القائم األيسر معززا ً الفارق ( .)52وفي دقيقة
واحدة ص ّد قائم موناكو كرتين لسان جرمان ،األولى من كرة قوية لباستوري
والثانية من كافاني (.)61
وتصدى ستيكلنبورغ لتسديدة باستوري الضعيفة من مسافة قريبة (،)86
ليبحر فريق العاصمة إلى نصف النهائي.
ّ
بشق النفس
وكان سانت إتيان اول المتاهلين الى الدور نصف النهائي بتغلبه
على مضيفه بولوني من الدرجة الوطنية  3-4بركالت الترجيح (الوقتان األصلي
واإلضافي .)1-1
وكان جانغان أحرز لقب الموسم الماضي بتغلبه على رين  0-2في النهائي.

مباراة النجمة مع الجي�ش ال�سوري في زغرتا
تقررت إقامة مباراة النجمة بطل لبنان مع الجيش السوري ضمن منافسات
المجموعة الرابعة من كأس االتحاد اآلسيوي يوم األربعاء المقبل ،على ملعب
السالم زغرتا في شمال لبنان ،على اعتبار أن الملعب يمثل أرض �ا ً للفريق
المرجح أن تقام المباراة من دون حضور جماهيري ،وذلك
السوري .ومن
ّ
ألسباب أمنية ،بحسب ما أكدت مصادر في االتحاد اللبناني.
وافتتح النجمة مبارياته في المجموعة بخسارة ثقيلة أمام الكويت على
أرض األخير  ،4 – 1في حين فاز الجيش على الرفاع البحريني  – 1صفر خارج
أرضه في البحرين.

الوحدة ال�سوري يمنع العبيه من الت�صريحات
أصدر الجهاز الفني واإلداري لفريق الوحدة السوري قرارا ً لجميع العبيه
بمنعهم من أي تصريح صحافي ،وذلك قبل وبعد مواجهة فريق السالم زغرتا
اللبناني في الجولة الثانية لحساب المجموعة األولى لمسابقة كأس االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم والتي ستجرى الثالثاء المقبل.
ورفع الجهاز الفني للفريق وتيرة تدريباته اليومية بحضور غياث دباس
نائب رئيس النادي والذي طالب العبيه بضرورة نسيان الهزيمة غير المستحقة
أمام النهضة العماني في الجولة األولى.
وأكد الدباس لالعبيه بأن «فوزكم على سالم زغرتا وفي عقر داره سيعيد
إليكم الثقة وال��روح المعنوية وسيربك حسابات المجموعة »،وأكد أن ثقته
كبيرة بالعبيه لتحقيق فو ٍز مهم وسيكون في توقيته المناسب.
وركز الجهاز الفني على أخطاء الالعبين في مواجهة النهضة العماني ،وكذلك
اللعب بطريقة تتناسب مع إمكانات فريق السالم زغرتا اللبناني.
ويغيب عن الوحدة محمود الخدوج لنيله البطاقة الحمراء قبل دقائق من
مباراة النهضة العماني.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1جزيرة في األرخبيل الكندي بالمتجمد الشمالي
2 .2مدينة إيطالية ،كروم العنب
3 .3عملة آسيوية ،مدينة أميركية ،جزيرة بريطانية
4 .4عملة أجنبية ،شتمت
5 .5يضربا بيدهما ،فتيات
6 .6جزيرة أندونيسية شرق جاوه ،غفرنا له وسامحناه
7 .7ضعف ،مخدتي ،حرف نصب
8 .8شاهدناه ،فظيعا ً
9 .9تجاوب ،تخلص من المصيبة ،نلقي
1010وطني ،خاصتكما
1111ولد الناقة ،مدينة أردنية ،تدعم بالمال
1212بحيرة مالحة تتقاسمها أوزباكستان وكازاخستان،
أنثى الحمار ،سقي

1 .1إسم تحمله عدة مدن أميركية  ،حرف أبجدي مخفف
2 .2مدينة أميركية ،مدينة أميركية في مشيغان
3 .3وشى ،مدينة فرنسية ،يرشد
4 .4دولة أفريقية ،حرف أبجدي
5 .5أض��اءت ،شياطين الريف والغابات في الميثولوجيا
اليونانية
6 .6مصيبة ،مقامر ،حرف أبجدي مخفف
7 .7من أيام األسبوع ،ضربت بالسوط
8 .8أليف ،مهمل
9 .9أنت (باألجنبية) ،نشيّده ،ظهر السفينة
1010عتبت علينا ،يرقد
1111سقطا ،أخاف منك ،ورك
1212يخرج النبت من األرض ،مدينة إيطالية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،631598427 ،978421653
،793284516 ،452763198
،186359274 ،245617389
،514976832 ،329845761
867132945

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1قاسم امين ،ادب  ) 2ريو
دي جانيرو  ) 3نما ،دل ،ان ،نا ) 4
كانساس ،مال  ) 5شأنها ،نبال ) 6
هل ،مهند ،لحام  ) 7واصل ،اباد ،مل

 ) 8انبتهم ،لمنس  ) 9نار ،دترويت
 ) 10ضاعت ،مهموما  ) 11او،
دهنتا ،بال  ) 12ملول ،يهدر ،تي.
عموديا:
 ) 1قرنة شهوان ،ام  ) 2ايم،
االناضول  ) 3سواكن ،صبرا ) 4

مد ،اهملت ،عدل  ) 5ايدناه ،هدته
 ) 6مجلس ،ن��ام��ت ،ن��ي  ) 7يا،
ان��دب ،رمته  ) 8نناسب ،الوهاد
 ) 9ين ،الدميم  ) 10ار ،ملح ،نتوب
 ) 11دونا ،امس ،مات  ) 12االمل،
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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Whiplash
فيلم دراما بطولة مايلز تيلر
من اخ��راج دامين شيزيل .مدة
العرض  107دقائق.)ABC( ,

Focus
فيلم ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة ويل
سميث من اخ��راج غلين فيكارا
وجون ريكو .مدة العرض 104
دقائق ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،اب � ��راج ،سينمال،
فوكس).

Still Alice
فيلم درام ��ا بطولة جوليان
م�� ��وور م���ن اخ� � ��راج ري� �ش ��ارد
غ�ل�ازر وواش وستمورالند.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  101دق �ي �ق��ة.
( ،ABCفوكس).

6
7

The Loft
ف �ي �ل��م رع � ��ب ب��ط��ول��ة ك���ارل
اورب��ان اخ��راج اري��ك ف��ان لوي.
م � ��دة ال� �ع���رض  108دق ��ائ ��ق.
( ،ABCك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس
س ��ال� �ي� �ن ��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
سينمال ،فوكس).

6

Everly
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة سلمى
حايك من اخراج جو لينش .مدة
العرض  100دقيقة( .كونكورد،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
Playing It Cool
فيلم رومانسي بطولة كريس
اي �ف��ان��ز م��ن اخ � ��راج جوستين
ري� � � ��ردون .م� ��دة ال� �ع ��رض 94
دقيقة( .سينما سيتي ،امبير،
سينمال ،فوكس).

