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ال�سالم والوحدة يبحثان عن الفوز الأول في ك�أ�س االتحاد الآ�سيوي
يبحث السالم زغرتا عن الفوز التاريخي األول
له عندما يستضيف الوحدة السوري اليوم في
الجولة الثانية من منافسات المجموعة األولى
لكأس االتحاد اآلسيوي.
و ُمني السالم بخسارة قاسية أمام مضيفه
الوحدات األردني ( )5-1في انطالق مشواره،
فيما تلقى الوحدة خسارة أمام النهضة العماني
 .2-1ويلعب النهضة مع الوحدات اليوم أيضاً.
وتبدو معنويات الفريق اللبناني بقيادة
المدرب بيتر مندرتسما مرتفعة بعدما ابتعد
نسبيا ً من دائ��رة الهبوط إلى الدرجة الثانية
في البطولة المحلية إثر ف��وزه على الصفاء،
وأبدى الفريق جاهزية لخوض اللقاء ويسعى
الستغالل عاملي األرض والجمهور إلى جانب
حماسة الالعبين ال سيما المهاجم األرجنتيني
لوكاس غ��االن والمدافع التشيكي بتر تراب
والسوري طه دياب فضالً عن المحليين الجيدين
مثل عمر عويضة والحارس محمد دكرمنجي.
ويتطلع الوحدة الدمشقي في المقابل إلى
تحسين مساره غداة الخسارة أمام النهضة،
ويض ّم الفريق نخبة من الالعبين المحليين لكنه
سيفتقد إلى محمود خدوج بداعي اإليقاف كما
تهدّد اإلصابة مشاركة محمد قطايا.
ويستضيف النهضة العماني ال��وح��دات
األردني ضمن المجموعة ذاتها .ويطمح كل من
الفريقين إلى كسب نقاط المباراة والبقاء في
الصدارة ألن الفائز منهما سيقترب كثيرا ً من
بلوغ الدور الثاني .وعلى رغم المركز المتأخر
الذي يقبع فيه النهضة في ال��دوري العماني،
فإنه انتفض ف��ي األسابيع الماضية وتقدم
خطوات مهمة في الترتيب وحصد  7نقاط في
آخر ثالث مباريات.
في المقابل ،ف��إن ال��وح��دات المتم ّرس في
البطولة وال���ذي ي��ش��ارك فيها للمرة الثامنة
ف��إن طموحاته كبيرة ليس م��ن أج��ل تصدر
المجموعة فحسب ،إ ّنما من أجل المنافسة على
اللقب ألنه يملك اإلمكانات التي تؤهّ له لذلك في
ظ ّل مجموعة العناصر الدولية التي يزخر بها
الفريق.
وف��ي المجموعة الثالثة ،يلعب الجزيرة
األردني مع الشرطة العراقي والحد البحريني
مع وادي نيص الفلسطيني .وفرض التعادل
نفسه على مواجهتي الجولة األولى للجزيرة مع
وادي النيص  1-1والحد مع الشرطة .2-2
يشارك الجزيرة للمرة األولى في البطولة،
ويسعى إلى استثمار عاملي األرض والجمهور
حيث يلعب على ملعب مدينة الملك عبدالله
الثاني في عمان لتحقيق فوزه األول ،كما يؤكد
مديره الفني عيسى الترك ،الذي اعتبر المواجهة
صعبة لكنها ليست مستحيلة ،م��ؤك��دا ً ثقته
ب��ق��درة العبيه على تقديم األف��ض��ل على رغم
االعتراف بقوة الفريق المنافس وتطلعاته هو

اآلخر لنيل نقاط المباراة.
ويعتمد الجزيرة على المحترفين البرازيل
فرانكو والسوري جهاد الباعور ،إضاف ًة لكوكبة
من الالعبين المحليين في مقدّمهم الحارس
أحمد عبد الستار ول��ؤي عمران وأحمد سمير
وعبد الهادي المحارمة وعمر مناصرة ومحمد
العزة وأحمد الزغير .ويحتل الجزيرة المركز
الثالث في ال��دوري األردن��ي برصيد  28نقطة
بفارق  6نقاط عن الوحدات المتصدر و 3نقاط
عن الرمثا الوصيف.
من جانبه ،يشارك الشرطة العراقي للمرة
الثالثة ف��ي البطولة ،وق��د وص��ل إل��ى عمان
بصفوف مكتملة بقيادة مدربه المصري محمد
يوسف .ويضم الشرطة غالبية العبي المنتخب
العراقي ال��ذي أح��رز أخيرا ً المركز الرابع في
نهائيات كأس آسيا في أستراليا ،حيث يبرز
منهم محمد حميد ومحمد قاصد في حراسة
المرمى ،سالم شاكر ،مهدي كريم ،أكرم جاسم،
أمجد كلف ،عمار عبد الحسين ،كرار محمد وعالء
عبد الزهرة .ويحتل الشرطة صدارة المجموعة
الثانية في الدوري العراقي برصيد  29نقطة من
 9انتصارات وتعادلين ،ولم يعرف للخسارة
طعما ً في البطولة المحلية حتى اآلن.
وتستكمل الجولة الثانية األربعاء ،فيلعب
في المجموعة الثالثة أهل التركمانستاني مع
االستقالل الطاجيكستاني ،وأربيل العراقي مع
القادسية الكويتي ،وفي المجموعة الرابعة،
يلعب الجيش السوري مع النجمة اللبناني
والكويت الكويتي مع الرفاع البحريني.

ّ
يحث العبيه
مدرب السالم
على تفادي األخطاء

شدد الهولندي بيتر مندرتسما المدير الفني

لفريق السالم زغرتا اللبناني على ض��رورة
تفادي األخطاء التي ارتكبها فريقه في مباراته
األولى أمام الوحدات األردني ،فيما تو ّقع مدرب
الوحدة السوري محمد شريف أداء أفضل لفريقه
بعد خسارته المباراة االفتتاحية أمام النهضة
العماني في مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي
لكرة القدم.
وج��اء ذل��ك ف��ي المؤتمر الصحافي ،ال��ذي
عقد أمس ،في مجمع زغرتا الرياضي (ملعب
السالم) في المرداشية في زغرتا ،قبيل المباراة
التي ستجمع بين الفريقين ،وبحضور رئيس
نادي السالم الخوري اسطفان فرنجية وأعضاء
اإلدارة ،وحشد من اإلعالميين.
في البداية تحدّث المسؤول اإلعالمي لنادي
ال��وح��دة ال��س��وري بشار محمد ،فشكر إدارة
السالم زغرتا ،والمنظمين على حسن االستقبال
والضيافة ،متمنيا ً النجاح للفريقين في مباراة
اليوم.
ثم تاله المدير الفني لنادي الوحدة محمد
شريف قائالً« :مباراة الثالثاء ستكون أفضل
من المباراة التي خاضها الفريق أمام النهضة،
والتي تعب فيها الالعبون جسديا ً قبل المباراة
ألن الرحلة إل��ى عمان كانت صعبة للغاية،
ولم يُتح للفريق االستراحة واالستعداد بشك ٍل
كامل ،على عكس ما يحصل اليوم حيث الفريق
بكامل جاهزيته للمواجهة مع السالم بطل كأس
لبنان».
وتمنى ش��ري��ف ال��ف��وز ل��ن��ادي ال��وح��دة في
مباراته ،ألن الفوز يعطيه فرصة التأهل ،وهو
هدف كل فريق في هذه المسابقة .مؤكدا ً أن
«السالم زغرتا فريق عريق ،كان يستحق نتيجة
أفضل أمام الوحدات ،لوال بعض األخطاء التي
حصلت في الدفاع ،معتبرا ً أن المباراة ستكون
صعبة للغاية ضد السالم بين جمهوره».

ريا�ضيون من لبنان ودول �أجنبية �شاركوا في «�إغارة الأرز»

أما كابتن الفريق السوري ماجد الحاج قال:
«ال إصابات في صفوف الوحدة ،إنما الفريق
بكامل جاهزيته لمواجهة السالم».
وت��ح �دّث م��درب ن��ادي ال��س�لام زغ��رت��ا بيتر
مندرتسما عن استعدادات الفريق للقاء ،مشيرا ً
إلى أنها «ستكون مباراة مه ّمة بالنسبة إلى
مسيرة النادي ،وإن هدفنا الوحيد هو الفوز
بالنقاط الثالث للمباراة كي نستطيع االستمرار،
بخاصة وأن الفريق خسر مباراته األول��ى».
واستطرد مندرتسما« :ت ّمت معالجة األخطاء
التي وقع فيها الدفاع في مباراته األخيرة ض ّد
ال��وح��دات ،نأمل أن ال تحصل أخطاء في هذا
اللقاء».
وأض��اف مندرتسما« :لقد شاهدت مباراة
الوحدة األخيرة ،وهو فريق ممتاز ولديه خبرات
واسعة ومهارات فردية ،والمباراة ض �دّه لن
تكون سهلة ،ونحن مستعدون جيدا ً وهدفنا
الفوز من أجل التأهل واالستمرار في البطولة».
أما قائد السالم جان جاك يمين فتمنى أن يفوز
السالم ويكسب نقاط المباراة حتى يستطيع
االستمرار في البطولة.

بعثة الجيش السوري إلى لبنان

توجهت بعثة فريق الجيش السوري أمس
إل��ى لبنان استعدادا ً لمواجهة فريق النجمة
على ملعب نادي السالم زغرتا يوم غدٍ ،ضمن
الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من
المسابقة.
وسيترأس البعثة مشرف الكرة أحمد زينو،
ال��ذي أ ّك��د أن معنويات العبيه مرتفعة جدا ً
لتحقيق نتيجة جيدة .وق��ال زينو« :الجهاز
الفني للفريق بقيادة المدرب أنس المخلوف
درس الفريق اللبناني بشك ٍل جيد ،ووضع
التكتيك المناسب لخطف النقاط الثالث ،والبقاء
في أجواء المنافسة ،لتأكيد أحقية فوز الرفاع
البحريني في الجولة األولى».
ورفضت إدارة فريق الجيش دخول الجماهير
إلى المباراة ،المتوقع أن تشهد إث��ار ًة وندي ًة
كبيرتين ،حيث يطمح الجيش في الوصول إلى
النقطة  ،6وإمكاناته تؤهّ له لذلك بوجود نخبة
من الالعبين الشباب والمخضرمين.
وي��دخ��ل النجمة ال��م��ب��اراة بهدف تعويض
خسارته أمام الكويت الكويتي بنتيجة ،1-4
وت��م التركيز في الحصة التدريبية األخيرة
لفريق الجيش على الكرات الطويلة مع إغالق
المنطقة الدفاعية بشك ٍل جيد.
وطالب المخلوف العبيه بضرورة اللعب
بحذر وتركيز شديدين ،خصوصا ً في بداية
ال��ش��وط األول ،م��ع ض���رورة استغالل العبي
ّ
خط المقدمة للفرص بالشكل المثالي من أجل
الخروج بنقاط المباراة كامل ًة.

الملكي ي�سعى �إلى م�صالحة جماهيره من بوابة �شالكه ه�شام الطويل �إلى بطولة العالم
يأمل ريال مدريد المتراجع في أن تسهم عودة الكرواتي متتاليا ً في رقم قياسي بالكرة اإلسبانية مع
كريستيانونهايةرونالدوعام للجامعات في كوريا
لوكا مودريتش في تقديم اإلب���داع ال��ذي افتقده الفريق  ،2014تراجع ثالثي الهجوم المك ّون من
وكريم بنزيمة وغاريث بايل بشدّة مع االكتفاء بتسجيل 15
هدفا ً فيما بينهم في آخر  14مباراة.
وتبدو الثقة منخفضة بين الثالثي ،وانطلقت صيحات
استهجان تجاه بايل من جماهير ريال مدريد بسبب اللعب
الفردي بعدما غاب عن التسجيل لـ 8مباريات متتالية.
وساهم مودريتش بق ّوة في األشهر األول��ى من الموسم
الماضي بفضل تمريراته البارعة في خ� ّ
�ط الوسط قبل
إصابته في عضالت الفخذ الخلفية خالل تشرين الثاني
الماضي مع منتخب بالده كرواتيا في التصفيات المؤهلة
ليورو  2016بفرنسا.
ومع غياب الكولومبي جيمس رودريغيز أيضا ً بسبب
اإلصابة ،أصبح أداء ريال مدريد في ّ
خط الوسط من دون
إبداع إضاف ًة إلى عدم وجود تفاهم مع المهاجمين.
وك��ان مودريتش يرغب في اللعب أم��ام بيلباو ،لكن
أنشيلوتي شعر أنه بحاجة إلى أيام أخرى عدة ،كي يصبح
أقوى بعد تعافيه من اإلصابة والعودة أمام شالكه صاحب
المركز الرابع في الدوري األلماني لكرة القدم.
وسيدخل شالكه الذي يقوده المدرب اإليطالي روبرتو دي
ماتيو اللقاء بمعنويات جيدة بعد فوزه  1-3على هوفنهايم
ضمن منافسات الجولة  24من البوندسليغا.
ويلتقي بورتو البرتغالي مع بازل السويسري اليوم أيضا ً
بعدما تعادل الفريقان  1-1في سويسرا في مباراة الذهاب.

اإلسباني ف��ي الفترة األخ��ي��رة عندما يستضيف شالكه
األلماني اليوم ،في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال
أوروبا لكرة القدم.
ريال مدريد فقد صدارة الدوري اإلسباني بعد الهزيمة 1-
صفر على ملعب أتلتيك بيلباو السبت الماضي ،مع ابتعاد
ّ
الخط الهجومي لبطل أوروبا من مستواه.
وبعد الفوز ( 2-صفر) في لقاء الذهاب في ألمانيا ،من
المفترض ألاّ يعاني الميرينغي من الضغوط في مباراة
العودة التي تمثل فرصة من أجل استعادة التوزان للمدرب
اإليطالي كارلو أنشيلوتي والعبيه.
ولم يتم ّكن ريال مدريد من استعادة تألقه منذ هزيمته
( 4-صفر) أمام جاره أتلتيكو مدريد في الدوري اإلسباني
لكرة القدم أوائل شباط الماضي.
ومنذ ذلك الحين حقق ريال مدريد  3انتصارات فقط في 6
مباريات خاضها في المسابقات كافة ،وأصبح التركيز اآلن
على إمكان مساهمة مودريتش في إعادة النشاط للهجوم
بعد شفائه من اإلصابة.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي بعد الهزيمة أمام
بيلباو« :كان يوجد الكثير من االرتباك تجاه ما نفعله».
وأضاف« :كنا نلعب ببطء شديد ،ولم نكن نم ّرر الكرة بشك ٍل
جيد لذلك لم تكن هناك مساحة للمهاجمين».
وبعد تألقهم الالفت وقيادة الملكي لتحقيق  22انتصارا ً

تأهل العب كرة الطاولة
وطالب جامعة MUBS
هشام الطويل إلى بطولة
العالم للجامعات التي
س��ت��ج��رى ف��ي ك��وري��ا في
تموز  ،2015بعد إحرازه
المركز الثالث في بطولة
ل��ب��ن��ان ال��ج��ام��ع��ي��ة في
كرة الطاولة التي ّ
نظمها
االتحاد الرياضي اللبناني
ل��ل��ج��ام��ع��ات ()FSUL
ف��ي الجامعة اللبنانية
األميركية .LAU
وحجز الطويل بقيادة
م����درب ف��ري��ق الجامعة
رشيد البوبو مركزا ً له في
منتخب لبنان الجامعي لكرة
الطاولة بعد تصفيات ض ّمت  53العبا ً وأسفرت عن اختيار  5العبين و 5العبات
لتمثيل لبنان في بطولة العالم في كوريا الصيف المقبل.
ويذكر أن العب جامعة  MUBSونادي األنترانيك كان قد فاز بجميع مبارياته
في الدور األول والثاني والربع النهائي قبل أن يخسر بصعوبة في الدور النصف
النهائي بنتيجة  2-3من بطل الدورة بعد أن كان متقدما ً .0-2

ّ
نظمت قيادة الجيش ،برعاية قائد الجيش العماد جان
ً
قهوجي ممثال بقائد فوج المغاوير العميد الركن شامل
روك��ز ،سباق إغ��ارة األرز « ،»Raid des Cedresفي
التز ّلج « »Ski Randonnéوالسير بالـ»،»Raquette
ب��دءا ً من غابة أرز تنورين وحتى غابة أرز بشري ،على
ثالثة مسالك 30 ،18 :و 45كيلومتراً ،وشاركت فيه فرق
رياضية من الذكور واإلناث من الجيش واألجهزة األمنية

وق��وات األم��م المتحدة الموقتة في لبنان ،إل��ى جانب
رياضيين مدنيين من :لبنان ،الواليات المتحدة األميركية،
كندا ،فرنسا ،بريطانيا ،أستراليا ،األرجنتين ،الفيليبين
وألمانيا.
وفي االختتام جرى توزيع الجوائز على الفائزين وفق
الفئات الرياضية ،في حضور شخصيات رسمية وإعالمية
والرياضيين المشاركين في السباق.

العلوم بطل «ال�ستريت بول» في «اللبنانية» ـ الفرع الأول
أح��رز فريق كلية العلوم بطولة
ال��ـ»س��ت��ري��ت ب���ول» ف��ي «الجامعة
اللبنانية  -ال��ف��رع األول» ،التي
أجريت على مالعب المج ّمع الرياضي
ف��ي المدينة الجامعية  -الحدث،
بمشاركة ف��رق م��ن  9كليات هي:
«العلوم ،الفنون الجميلة ،العلوم
الطب
التطبيقية ،العلوم االجتماعية،
ّ
العام ،الهندسة ،إدارة األعمال ،اآلداب
والحقوق».
وت���ض��� ّم���ن���ت ال���ب���ط���ول���ة 10
م���ب���اري���ات ق���اده���ا ج�����ورج ف��رح
وق��ره بت دون��ري��ان ،وأداره��ا رئيس
لجنة كرة السلة بالل يتيم.
وف���از ف��ري��ق ال��ع��ل��وم على إدارة
األع��م��ال بنتيجة ( )25 – 27في
المباراة النهائية ،وتسلّم الفائزون
ال��ك��ؤوس وال��م��ي��دال��ي��ات م��ن رئيس

دائرة النشاط الرياضي في الجامعة
اللبنانية نديم زين الدين ومسؤول
ال��ن��ش��اط ف��ي ال��ف��رع األول يوسف
الزين.
واخ��ت��ارت لجنة مدربين ض ّمت
«ن��زار رعد ،غالب رستم ،عبد فقيه،
أم��ي��رة ي��اغ��ي ،أح��م��د أي����وب ،سعد
سمعان ،داني نعنوع ،محمد السيد،
رائد سلمان ،مصطفى اسماعيل ونبيل
بعلبكي» ،أفضل العب من كل فريق
م��ش��ارك ،وذل��ك في ض��وء العروض
ال��م��ق �دّم��ة ،وه����م« :ح��س��ي��ن نايف
(العلوم االجتماعية) ،جميل أيوبي
(الطب العام) ،لؤي يتيم (الهندسة)،
ّ
رواد جبور (إدارة األع��م��ال) ،بشير
كوكه (العلوم) ،كامل عطار (العلوم
التطبيقية) ،أحمد شعبان (اآلداب)،
محمد شعيب (الفنون الجميلة) وعبد

الحليم ترحيني (الحقوق)».
وتبدأ بطولة الـ»ميني فوتبول» في
مج ّمع الحدث اليوم وتستمر لغاية
الـ 25من الجاري بمشاركة  11كلية.

الفرع الثاني

على صعيد آخر ،تنطلق األربعاء
 11الجاري بطوالت الفرع الثاني
لهذا الموسم ،فتنظم بطولة «الميني
فوتبول» في كلية «الحقوق والعلوم
السياسية  -جل الديب» ،وتستمر
حتى الجمعة  13الجاري.
كما يشهد الثالثاء  17الجاري
ب��ط��ول��ة «ال��ب��ادم��ن��ت��ون ف���ي قصر
الرياضة  -مون الس��ال» ،واألربعاء
 18منه بطولتي «الشطرنج وكرة
ال��ط��اول��ة» ف��ي «كلية الهندسة -
رومية».

الت�ضامن ي�صطاد الحكمة للمرة الأولى
قدم التضامن عرضا ً رائعا ً عندما استضاف الحكمة
وأنزل به خسارة خامسة هذا الموسم ،بفارق  11نقطة 94
–  83في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب الرئيس
فؤاد شهاب في جونية ،وأمام ألف متفرج ،وذلك في افتتاح
المرحلة الثانية من المجموعة الثانية للدور الثاني من
الدوري اللبناني لكرة السلة.
وهذا الفوز السابع للتضامن مقابل تسع خسارات وبه
صار ثانيا ً وله  30نقطة ،والتع ّثر الخامس للحكمة مقابل
 11فوزا ً وبه ظ ّل في صدارة مجموعته وله  37نقطة.
وضمن الرياضي البيروتي ،حامل اللقب وأول الدور
األول ،صدارة المجموعة األولى بعدما حقق فوزه الـ15

مقابل خسارة واحدة وجاءت على مضيفه المتحد – 87
 79في طرابلس.
يذكر أن نظام الدور الثاني هو من مرحلتين ذهابا ً وإيابا ً
ويخوض كل فريق  6مباريات وتضاف نقاط الدور الثاني
إلى نقاط األول .وبعد انتهاء هذا الدور ،يلعب أول المجموعة
األولى مع رابع المجموعة الثانية ،وثاني المجوعة األولى
مع ثالث المجموعة الثانية ،وثالث المجموعة األولى مع
ثاني المجموعة الثانية ،ورابع المجموعة األولى مع أول
المجموعة الثانية ،في الدور قبل النهائي .ويصعد الفريق
الذي يتفوق على منافسه في ثالث مباريات من خمس
مقررة إلى الدور قبل النهائي.

فوز �أوكالهوما و�سان �أنطونيو في دوري ال�سلة الأميركي
تابع نجم أوكالهوما سيتي ثاندر
راس��ل ويتسبروك عروضه القوية
في اآلونة األخيرة ونجح في تحقيق
خامس تريبل دوبل له في آخر ست
م��ب��اري��ات ليقود فريقه إل��ى الفوز
على تورونتو رابتورز 104-108
ضمن دوري ك��رة السلة األميركي
للمحترفين.
وسجل ويستبروك ال��ذي يضع
قناعا ً بسبب كسر ف��ي وجنته 30
نقطة ونجح ف��ي  11متابعة و17
تمريرة حاسمة محققا ً سابع تريبل
دوبل له هذا الموسم.
وبات ويستبروك أول العب يسجل
على األقل  30نقطة مع  11متابعة
و 17ت��م��ري��رة حاسمة ف��ي م��ب��اراة
واحدة منذ أن نجح في ذلك ماجيك
جونسون عام  32( 1988نقطة و11
متابعة و 20تمريرة حاسمة).
كما انضم ويستبروك إلى أوسكار
روبرتسون في تسجيل على األقل
 200نقطة و 50متابعة و 50تمريرة
حاسمة على مدى خمس مباريات.
وسجل إينيس كانتر  21نقطة
وزميله سيرج إيباكا  21نقطة و7
متابعات للفائز ،في حين كان ديمار
مسجل في صفوف
دي��روزان أفضل
ّ
تورونتو برصيد  24نقطة وتسع
متابعات تاله زميله تيرينس روس

برصيد  20نقطة.
وتألق الفرنسي توني باركر في
صفوف سان أنطونيو سبيرز حامل
اللقب وق���دم أف��ض��ل ع��رض ل��ه هذا
الموسم بتسجيله  32نقطة في 30
دقيقة خاضها ليقوده إلى الفوز على
شيكاغو بولز .105-116
وأش���اد نجم شيكاغو اإلسباني
العمالق ب��و غ���ازول بباركر بقوله
«يلعب توني حاليا ً بمستوى عا ٍل
جدا ً وعندما يلعب بهذه الطريقة من
الصعب هزيمة فريقه».
وكان باركر عانى من إصابة في
الفخذ حدت بعض الشيء من عطائه،
لكنه بدأ يستعيد مستواه المعهود
بدليل تسجيله م��ع��دال ً م��ق��داره 25

نقطة في المباريات الثالث األخيرة.
وق��ال ب��ارك��ر« :آم��ل أن أك��ون في
كامل لياقتي البدنية عندما نخوض
مباريات البالي أوف ،على أي حال
م��س��ت��وان��ا ي��ت��ط� ّور م��ن م��ب��اراة إل��ى
أخرى».
وفي المباريات األخرى ،فاز غولدن
ستايت ووريرز على لوس أنجليس
ك��ل��ي��ب��رز  ،98-106وت��ش��ارل��وت
هورنتس على ديترويت بيستونز
 ،101-108ويوتا جاز على بروكلين
نتس  ،88-95وأورالندو ماجيك على
بوسطن سلتيكس  ،98-103وداالس
مافريكس على لوس أنجليس ليكرز
.93-100

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1دير كبير للسريان في جنوب شرق تركيا
2 .2يعيل ويساعد ،تمنيا ،أحد الوالدين
3 .3مدينة فلسطينية ،ناولت ناولت باليد
4 .4أمر عظيم ،نوتة موسيقية ،بحيرة في السويد تتصل
بالبلطيق
5 .5عملة أوروبية ،حلم ،اول تهاب
6 .6شهر ميالدي ،دولة عربية
7 .7عاصمة بيلوروسيا ،إستفسر منهن
8 .8وعاء يوضع فيه الماء وما شابه ،دولة أفريقية
9 .9حيوان صبور ،حقل ،هدم
1010بعير مجنون ،أمسيات
1111ضمير منفصل ،إحسانها ،والدي
1212دعم ،مدينة فلسطينية

1 .1موضع في العراق قريب من الكوفة
2 .2يخاصم بشدة ،نالمسها
3 .3غزال ،مدينة سورية
4 .4مدينة فيتنامية ،يلقي
5 .5عاصمة أميركية ،م��ن مشاهير المغنين ف��ي العهد
العباسي
6 .6بطل أس��ط��وري من أبطال الشاهنامه ،فتى يوناني
اس��ط��وري عشق صورته المنعكسة في ال��م��اء ،قرع
الجرس
7 .7شقيق والدهما ،أفنيها
8 .8من الزهور العطرة ،أحالم ،عودة
9 .9كاتب ،تناولنا الطعام مرة واحدة
1010مدينة إيطالية ،ذاق الطعام
1111نطلب منهم فعل األمر ،لسان النار
1212ظهر السفينة ،نرغب في األمر ،بحر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،193672485 ،57381926
،632945817 ،268594731
،847213659 ،951867342
،329758164 ،486129573
71436298

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1حلق ال��وادي ،اي  ) 2قين،
ويل ،ايم  ) 3ومانا ،ميالنو  ) 4قو،
ارج��ان ،نحك  ) 5انام ،ننافس )6
بتا ،يمدوها  ) 7اب��ن سينا ،ينز

 )8نابولي ،ان ،ي ي  ) 9سلط،
وجدناهما  ) 10اي��وو ،ربت ) 11
طرقي ،مرسين  ) 12ةة ،راسين،
نا.
عموديا:
 ) 1حقوق االنسان  ) 2ليمون،

بالي  ) 3قنا ،ابن بطوطة  ) 4نام
تسو ،ور  ) 5لوار ،ايلو ،قر  ) 6وي،
جن ،نيجريا  ) 7المانيا ،دب ) 8
ينام ،انتمي  ) 9يال ،فدينا،رن )10
يانسون ،هرس  ) 11امنح ،هزيم،
ين  ) 12وكال ،يامنا.

 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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Chappie
فيلم تشويق بطولة هوغ
جاكمان اخراج نيل بلومكامب.
م����دة ال���ع���رض  120دق��ي��ق��ة.
( ،ABCالس س��ال��ي��ن��اس،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
Outcast
فيلم تشويق بطولة نيكوالس
ك��ي��ج اخ����راج ن��ي��ك ب��وي��ل .م��دة
ال��ع��رض  99دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،ابراج ،سينمال،
فوكس).
The Loft
فيلم رعب بطولة كارل اوربان
اخ����راج اري���ك ف���ان ل���وي .م��دة
العرض  108دقائق،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

3

6

Song of the Sea
فيلم تصويري بطولة برندان
غليسون من اخ��راج ت��وم مور.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،سيمال ،فوكس).

8
4

Whiplash
فيلم دراما بطولة مايلز تيلر
من اخ��راج دامين شيزيل .مدة
العرض  107دقائق.)ABC( ,

Focus
فيلم ك��وم��ي��دي بطولة 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).

