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بر�شلونة يقهر �سان جيرمان في عقر داره ...وبورتو ي�سحق العمالق البافاري
حقق فريق برشلونة اإلسباني ،ف��وزا ً مستحقا ً خ��ارج أرضه
على حساب مضيفه باريس سان جيرمان ،بثالثة أه��داف مقابل
هدف واحد في اللقاء الذي أقيم أمس ،على ملعب «حديقة األمراء»
بالعاصمة الفرنسية باريس في جولة الذهاب لدور الثمانية ببطولة
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .وانتهى اللقاء الثاني ضمن الدور
نفسه الذي جمع بين بورتو والعمالق البافاري بنفس نتيجة األول
لصالح بورتو ،وبذلك يكون البرسا وبورتو قد وضعا بهذا الفوز
قدما ً نحو التأهل لمربع الكبار في دوري األبطال لتبقى مهمتهما أكثر
سهولة في لقاء اإلياب.
افتتح برشلونة التسجيل بهدف البرازيلي نيمار في الدقيقة
 18قبل أن يضيف األوروغوياني لويس سواريز الهدف الثاني في
الدقيقة  67ثم أحرز سواريز الهدف الثالث في الدقيقة  ،79فيما سجل
ماثيو مدافع برشلونة في مرماه بعد أن اصطدمت به تسديدة فان
دير فيل في الدقيقة .82
بدأ اللقاء سريعا ً من جانب باريس سان جيرمان الذي حاول
الوصول مبكرا ً لمرمى البارسا بهجمة قادها ماتيودي ،لير ّد عليها
ميسي بهجمة خاطفة بالتعاون مع إنييستا لم تهدّد مرمى أصحاب
الدار.
المباراة بدأت البوح بأسرارها بعد  18دقيقة فقط عن طريق هدف
التقدّم لبرشلونة الذي سجله البرازيلي نيمار دا سيلفا من انطالقة
سريعة ت ّوجها بتسديدة متقنة في مرمى الحارس سيرجيو ليعلن
تقدّم الضيوف.
وألن المصائب ال تأتي ف��رادى ،تعرض سان جيرمان لضربة
موجعة بعد دقائق من هدف نيمار بخروج المدافع البرازيلي تياغو
سيلفا مصابا ً لصالح مواطنه دافيد لويز ليخسر أبناء المدرب لوران
بالن تغييرا ً مبكرا ً بعد مرور  21دقيقة فقط.
ح��اول أم��راء العاصمة التقاط األنفاس والعودة للقاء ببعض
التمريرات الكتساب الثقة ،ونظم أصحاب األرض هجمة مميزة أنقذها
النجم األرجنتيني ماسكيرانو ببراعة بعد تمريرة عرضية وصلت
لألوروغوياني كافاني الذي تباطأ بغرابة ليبعدها نجم برشلونة
ببراعة.
استعاد العبو باريس التنظيم والهدوء المفقود بعد هدف نيمار
وه��ددوا مرمى البرسا بهجمات سريعة ،وظهر سواريز بتسديدة
ماكرة في اتجاه مرمى الخصم مع فرصة بعيدة لميسي ،وحصل
كاباي العب باريس على إنذار قبل أن يهدر كافاني فرصة قريبة من
ضربة مزدوجة م ّرت بجوار القائم وسط مطالبات العبي برشلونة
باحتساب اللقطة تسلل ضد مهاجم الفريق الفرنسي ،لينتهي الشوط
األول بتقدم إسباني.
النشاط كان شعار العبي سان جيرمان بتسديدة من باستوري
ورابيوت قبل أن يلجأ المدرب إنريكي المدير الفني لبرشلونة ألول
أوراق��ه بنزول المخضرم تشافي هيرنانديز ب��دال ً من إنييستا في
الدقيقة  53في محاولة الستعادة السيطرة على وسط الملعب.
انطلق نيمار الستغالل تمريرة ألبا السحرية إال أن دفاع سان
جيرمان كان يقظا ً وأبعد الكرة .وأجرى لوران بالن ثاني تغييرات
سان جيرمان بنزول لوكاس على حساب رابيوت لتنشيط هجوم
فريقه بغية التعادل.
وفي الدقيقة  67نجح سواريز بمجهود فردي رائع في استغالل
قوته البدنية ومهاراته العالية ليراوغ مدافعي س��ان جيرمان
بمنطقة الجزاء ويسدّد في مرمى سيرجيو ويحرز هدف االطمئنان
لبرشلونة.
ووجه كافاني تسديدة صاروخية تجاه مرمى برشلونة ،وأجرى

إنريكي تغييرا ً ثانيا ً بنزول المدافع الفرنسي ماثيو على حساب
راكيتيتش ليدفع باألرجنتيني ماسكيرانو في وسط الملعب بجوار
بوسكيتس.
وفي الدقيقة  79نجح سواريز في إضافة الهدف الثالث لبرشلونة
في لقطة أكثر من رائعة للمهاجم الكاتالوني بعد أن تسلم تمريرة
من ماسكيرانو الذي تبادل الكرة مع نيمار ثم أهداها لسواريز الذي
بدوره راوغ دفاع األمراء وأودعها ببراعة في المرمى الفرنسي ليقتل
إكلينكيا ً أحالم أبناء بالن في التأهل.
ودفع إنريكي بآخر تغييراته بنزول أدريانو بدال ً من مونتويا في
ٍ
بهدف ذاتي في مرماه
الدقيقة  ،80قبل أن يفاجئ ماثيو الجميع
بالدقيقة  82بعد أن اصطدمت به تسديدة فان دير فيل لتهز شباك
الحارس شتيغن بهدف أول لسان جيرمان.
ضل العبو الفريق الفرنسي يهاجمون حتى اللحظات األخيرة ولكن
الصالبة الدفاعية لبرشلونة حالت دون اهتزاز شباك أبناء كاتالونيا
بأي أهداف أخرى لينتهي اللقاء بفو ٍز مستحق لعمالق إسبانيا.

بورتو ـ بايرن ميونيخ

حقق فريق بورتو البرتغالي ،ف��وزا ً مستحقا ً و ُم��ذال ً على ضيفه
العمالق بايرن ميونيخ ،متصدر ال��دوري األلماني الحالي ،بثالثة
أهداف مقابل هدف ،في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب
الدراغاو.
سجل أهداف بورتو كل من كواريزما (هدفين) في الدقائق  3و،10
وجاكسون مارتينيز في الدقيقة  ،65بينما جاء هدف النادي البافاري
الوحيد في الدقيقة  28عبر تياغو الكانتارا.
ثالثية البرتغالي ستجعله يذهب إلى الـ«أليانز آرينا» األسبوع
المقبل وهو يكفيه الهزيمة بهدف نظيف أو التعادل بأي نتيجة ،بينما
سيكون لزاما ً على كتيبة بيب غوارديوال االنتصار بهدفين نظيفين
للعبور لنصف النهائي.
ٍ
بضغط عا ٍل وقوي جدا ً من بورتو على بايرن ،وبعد
بدأت المباراة
تسلّم تشابي ألونسو كرة على حدود منطقة الجزاء تدخل عليه بقوة

�أنديانا يع ّزز حظوظه لبلوغ البالي �أوف
عزز أنديانا بيسرز حظوظه في
التأهل إلى البالي أوف بفوزه الصعب
والثمين على ضيفه واشنطن ويزاردز
 95-99بعد التمديد مرتين على
ملعب «بنكرز اليف فيلدهاوس» وأمام
 18165متفرجا ً ضمن دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين.
وه��و الفوز الـ 38ألنديانا بيسرز
في  81مباراة وبات األقرب إلى خطف
البطاقة الثامنة األخيرة عن المنطقة
الشرقية حيث يحتاج إلى الفوز في
مباراته األخيرة أمام مضيفه ممفيس
غريزلير ،كما أنه قد يتأهل في حال
الخسارة أيضا ً ولكن إذا سقط منافسه
الوحيد على البطاقة بروكلين نتس
( 37ف��وزا ً و 44خسارة) أم��ام ضيفه
أورالندو ماجيك اليوم أيضا ً في اليوم
األخير من الدور العادي.
وقضى فوز أنديانا على آمال ميامي
هيت حامل اللقب عامي  2012و2013
في بلوغ البالي أوف وهو الذي خاض
ال���دور النهائي ف��ي األع���وام األربعة
األخيرة ،وبالتالي سيغيب عن البالي
أوف للمرة األولى منذ عام .2008
ويحتل ميامي المركز العاشر في

المنطقة الشرقية برصيد  36ف��وزا ً
مقابل  45خسارة ،وكان يمني النفس
بخسارة أنديانا لمباراتيه المتبقيتين
وكذلك بروكلين نتس اليوم ،وفوزه
على مضيفه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
اليوم أيضا ً لحجز بطاقة البالي أوف.
ويدين أنديانا بيسرز بفوزه المثير
إل��ى الثنائي جي سي ميلر وج��ورج
هيل حيث سجل األول  25نقطة مع 8
متابعات ،وأضاف الثاني  24نقطة مع
 10متابعات وكان قريبا ً من «التريبل
داب���ل» حيث م�� ّرر  9ك��رات حاسمة.
وتألق أيضا ً في صفوف الفائز ديفيد
وس���ت بتسجيله  15نقطة م��ع 8
متابعات.
في المقابل ،كان البولندي مارسين
غ��ورت��ات وب��رادل��ي بيل األف��ض��ل في
صفوف واشنطن ويزاردز الذي ضمن
المركز الخامس في المنطقة الشرقية،
بتسجيل األول ثنائية مزدوجة «دابل
دابل»  19نقطة مع  10متابعات ،وكان
الثاني قريبا ً منها بتسجيله  19نقطة
أيضا ً مع  9متابعات .كما سجل جون
وول  16نقطة مع  11تمريرة حاسمة.
وانتهى الوقت األصلي بالتعادل

 ،81-81واش��ت��دت المنافسة في
الشوط اإلض��اف��ي األول ال��ذي انتهى
 4-4ليحتكم الفريقان إل��ى شوط
إضافي ثانٍ كانت الكلمة األخيرة فيه
ألنديانا بيسرز .10-14
وضمن بوسطن سلتيكس المركز
السابع في المنطقة الشرقية وبالتالي
سيالقي كليفالند كافالييرز في الدور
األول من البالي أوف وذلك عقب فوزه
الصعب على ضيفه تورونتو رابتورز
 93-95على ملعب «تي دي غاردن»
وأمام  18624متفرجاً.
وهو الفوز الـ 39لبوسطن سلتيكس
في  81م��ب��اراة مقابل  48ف��وزا ً و33
خ��س��ارة ل��ت��ورون��ت��و راب���ت���ورز راب��ع
المنطقة ذاتها.
وف��ي مباراة ثالثة هامشية عن
المنطقة الغربية ،فاز لوس أنجليس
كليبرز على مضيفه فينيكس صنز
 101-112على ملعب «ي��و أس
أي���رواي���ز س��ن��ت��ر» وأم����ام 18055
متفرجا ً بفضل  22نقطة و 6تمريرات
حاسمة لكريس ب��ول و 20نقطة
و 8متابعات و 5تمريرات حاسمة
لباليك غريفين.

جاكسون مارتينيز وتمكن من خطف الكرة منه لينفرد بمانويل نوير
الذي منعه من العبور وتحصل على إثر هذا المنع الفريق البرتغالي
على ركلة جزاء صحيحة ترجمها كواريزما إلى الشباك بنجاح في
الدقيقة الثانية.
بايرن ميونيخ كان متوترا ً للغاية ،ولكن الفرصة كانت سامحة
لروبرت ليفاندوفسكي لمعادلة النتيجة في الدقيقة الثامنة بعد
ركلة حرة من الجبهة اليُسرى ُلعبت سريعا ً ومهّدها مولر برأسه
لليفاندوفسكي على ّ
خط منطقة الستة أمتار ولكن رأسية البولندي
جاءت فوق العارضة بأمتار قليلة.
واصل البافاري التوتر ،وارتكب دانتي خطأ فادحا ً بعد فشله
في تسلم وتسليم الكرة بعد ضغط قوي جدا ً من كواريزما ،الذي
خطف الكرة من البرازيلي وانطلق ناحية مرمى نوير وسدد الكرة
في الشباك بالدقيقة العاشرة ُمعلنا ً عن الهدف الثاني وسط نظرات
دهشة وغضب من غوارديوال.
وبدأ البافاري في تدارك الموقف نوعا ً ما والسيطرة على مجريات
اللعب ،ومن انطالقة لجيروم بواتينغ في الدقيقة  28بالجبهة
اليُمنى ،م ّرر عرضية أرضية نموذجية لتياغو ألكنتارا على الجبهة
األخرى داخل منطقة الجزاء وهو خا ٍل تماما ً من الرقابة ليح ّولها
بقدمه للشباك ويمنح فريقه هدف تقليص الفارق.
انتهى الشوط األول بتقدم بورتو بهدفين لهدف ،وبدأ الشوط
ٍ
بضغط قوي ج��دا ً من بورتو،
الثاني بنفس ص��ورة الشوط األول
وكادت الدقيقة  57أن تكون قاتلة للبافاري بعد عرضية من دانييلو
ولمسة من بواتينغ ح ّولت الكرة تجاه الشباك ولكن مانويل نوير
أبدع وص ّد الكرة وأخرجها للركنية ،إال أن الدقيقة  63شهدت الهدف
الثالث أخيرا ً بعد سلسلة من المحاوالت ،بعد كرة طولية أخطأ
بواتينغ في تقديرها وم ّرت من فوق رأسه انفرد على إثرها بنوير وم ّر
منه وسددها بسهولة في الشباك.
واكتفى بورتو بالدفاع المستميت بعد أن سيطر البايرن في
الدقائق المتبقية من دون أن يستطع الوصول إلى مرمى فابيانو بأي
ٍ
لهدف واحد.
كرة تذكر ،لتنتهي المباراة بثالثة أهداف

جمعية المح ّررين الريا�ضيين نعت
العب ومدرب «الطائرة» �سامي �أبو جودة
ن��ع��ت «ج��م��ع��ي��ة ال��م��ح��رري��ن
الرياضيين» في بيان أمس «الالعب
والحكم والمدرب الوطني في لعبة
الكرة الطائرة سامي أبو جودة ،الذي
أغنى الصحافة الرياضية والبرامج
المتلفزة واإلذاعية على مدى أكثر
من ربع قرن من عطاءاته وأعماله
الموجهة للرياضيين في لبنان.
والفقيد كان مدرسة في الصحافة
الموجهة ،الصحافة التي تنتقد
ّ
من دون أن تجرح من أج��ل البناء
واإلصالح ال من أجل الهدم.
وق��ال رئيس الجمعية النقيب
يوسف ب��رج��اوي« :بغياب سامي
أبو جودة سيفتقد اإلعالم الرياضي علما ً من أعالمه الذين اتخذوا من االتزان نهجا ً
في حياتهم الصحافية» .وأضاف« :أبو جودة كان قد شارف على االنتهاء من إعداد
كتاب يجمع فيه كل ما كتبه في الصحافة عن الرياضة والثقافة».
والراحل لعب الكرة الطائرة في صفوف نادي السان جورج الزلقا سابقاً ،وحاز
شهادة في تدريب الكرة الطائرة من االتحاد الفرنسي .وعيّن مدربا ً لمنتخب لبنان
لإلناث عام  ،1973ودرب نادي ومدرسة السان جورج الزلقا .وهو عضو اللجنة
الفنية للدورة الرياضية المدرسية .1974-1973
ويحتفل بالصالة لراحة نفسه عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في كنيسة
سيدة النجاة في الزلقا.

لبنان يقع في مجموعة �صعبة في الت�صفيات الآ�سيوية

حيدر :لإعداد المنتخب الأول بعيد ًا من الأ�ضواء
في سيناريو مشابه لتصفيات مونديال «البرازيل ـ
 »2014جاء منتخب لبنان في مجموعة واحدة مع كوريا
الجنوبية والكويت ،إضافة إلى منتخبين مغمورين هما
الوس وميانمار ،وذلك بنتيجة القرعة المزدوجة للتصفيات
اآلسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم  2018في روسيا
وكأس آسيا  2019في اإلمارات.
وعلى رغ��م وج��ود لبنان مجددا ً مع الكويت وكوريا
الجنوبية ،ف��إن ال��ظ��روف ال تبدو مهيأة لتكرار نتائج
التصفيات الماضية حين تخطى «منتخب األرز» «األزرق»
ٍ
بهدف من دون ردّ ،وأسقط التنين الكوري في
في الكويت
بيروت  1 – 2في مباراة تاريخية ،وذلك الختالف أحوال
منتخب لبنان ،ونتائجه األخيرة التي ال تس ّر ع��د ّوا ً وال
صديقا ً إث��ر إخفاقين مؤلمين ،في تصفيات ك��أس آسيا
«أستراليا ـ  »2015وأولمبياد «الريو ـ .»2016
وما يقلق الجمهور اللبناني هو عدم بتّ االتحاد المحلي
حتى اآلن بمصير المدرب اإليطالي جيوزيبي جيانيني قبل
أشهر قليلة من انتهاء عقده وانطالق التصفيات ،وبعد
انتهاء مهمته عمليا ً إثر اإلخفاقين اآلسيوي واألولمبي،
وتو ّلد قناعة لدى الرأي العام وأهل االختصاص ،بعدم
قدرته على تقديم شيء للمنتخب.
وف��ي أول ر ّد فعل على القرعة اعتبر رئيس االتحاد
اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر أن منتخب لبنان وقع في
مجموعة صعبة مجددا ً نتيجة قرعة التصفيات المزدوجة.
وقال حيدر« :اعتدنا على الوقوع في مجموعات صعبة،
وال�لاف��ت مواجهتنا م��ج��ددا ً لمنتخبي كوريا الجنوبية
والكويت ،وقد يكون ذلك إيجابيا ً لمعرفتنا بالمنتخبين».
وأضاف حيدر أن «الفترة المقبلة ستشهد فترة إعداد
للمنتخب األول بعيدا ً من األض��واء كي ال يتأثر عملنا،

وستكون هوية الجهاز الفني المشرف على المنتخب من
ضمن هذا العمل».
وبانتظار انطالق التصفيات تنتظر االتحاد اللبناني
ورش��ة حقيقية ،تبدأ بالتخلص من جيانيني ،وتسمية
مدرب جديد ،ينقسم الشارع المحلي حول هويته بين مؤيد
للمدرب المحلي ومعارض له لمصلحة نظيره األجنبي.
ويداهم الوقت منتخب لبنان الذي قارب أكثر من العب
فيه س��نّ االع��ت��زال كرضا عنتر ويوسف محمد وعباس
عطوي وبالل نجارين ،وهي أسماء شكلت عماد منتخب
تصفيات «مونديال البرازيل» ،لذلك فالمدرب الجديد
تؤسس
مطالب ببناء منتخب جديد وإشراك وجوه شابة ّ
لمسيرة متجددة ،وهو ما يحتاج إلى الوقت للوصول إلى
فريق متماسك وقادر.
وليس بعيدا ً من انطالقة المنتخب الجديدة ،يبدو
االتحاد مطالبا ً أيضا ً بمحاربة آ ّفة التالعب ،التي أض ّرت
كثيرا ً بسمعة الكرة اللبنانية ،وأث��رت أيضا ً في مسيرة
المنتخب في التصفيات الماضية حيث ثبت تو ّرط أكثر
من العب في فريق المدرب السابق ثيو بوكير بالتالعب
بالمباريات ،وبعض نجوم التصفيات الماضية ال يزالون
قيد التوقيف حتى اليوم.
وتطالب بعض األص��وات االتحاد أيضا ً بإحياء لجنة
المنتخبات ،واإلفادة في هذا السياق من نخبة من األسماء
التي لها باعها وخبرتها من تجارب سابقة مع المنتخبات
الوطنية كعدنان الشرقي ومحمود برجاوي وعدنان حمود
وإميل رستم وغيرهم.
وبين لهفة الجمهور اللبناني وبداية العمل الجاد ،تبقى
الكرة حاليا ً في ملعب االتحاد المطالب باإلجابة على كل
األسئلة وطمأنة الجمهور على مصير «منتخب األرز».

تعادل م�ستحق للنجمة مع الرفاع البحريني
تعادل النجمة مع الرفاع البحريني
 ،1-1ض��م��ن ال��ج��ول��ة ال��راب��ع��ة
لمنافسات المجموعة الرابعة لكأس
االت��ح��اد اآلس��ي��وي لكرة ال��ق��دم ،على
ملعب صيدا البلدي ،من دون جمهور
لدواع أمنية.
ٍ
وتعتبر النتيجة مقبولة طالما
أن النجمة فقد أمله في التأهل ،وهو
التعادل الوحيد ل��ه بعد خسارته
المباريات الثالث السابقة ،حيث بقي
محتالً المركز الرابع األخير في ترتيب
المجموعة التي تضمه إلى الكويت
الكويتي والجيش السوري والرفاع
البحريني.
ب��دأ النجمة مهاجما ً على رغم
معاكسة هبوب الرياح له ،من دون أن
يش ّكل خطورة على المرمى البحريني،
ونجح النجمة في التقدّم عبر عباس
عطوي ( )22من ركلة حرة مباشرة،
وأدرك عبد الله ديب التعادل للرفاع
(.1 – 1 )33
وانحصر اللعب في منطقة الوسط
بعدما وقع الفريقان في ّ
فخ التمرير
العشوائي الخاطئ.
ول��ع��ب النجمة ال��ش��وط الثاني
بعشرة العبين ،واستغل الرفاع هذا
النقص العددي ليشنّ هجماته.
افتتح عباس عطوي التسجيل

للنجمة بكرة إلى يمين الحارس من
ضربة حرة مباشرة إثر ارتكاب الدفاع
البحريني خطأ على مهاجم النجمة
سي الشيخ خارج المنطقة .0 – 1
وأدرك البحريني عبد الله ديب
( )33التعادل للرفاع بكرة م ّررها من
بين قدمي الحارس النجماوي أحمد
تكتوك .1 – 1

وقاد المباراة الحكم الكازاخستاني
فايزولين تيمور وعاونه مواطنوه
كوشكاروف بخادير وتاليبزانوف
اسماعيلزهان وريزبك شيكربيكوف
رابعاً ،وراقب المباراة السنغافوري
محمد م��وزام��ي��ل ب��ن محمد ،وراق��ب
الحكام اإلي��ران��ي سفيري اسماعيل
إبراهيم.

كلوب ي�ستقيل من تدريب دورتموند
أعلن يورغن كلوب مدرب بوروسيا دورتموند أنه سيترك
الفريق في نهاية الموسم الجاري على رغم ارتباطه بعقد
معه حتى  2018ألنه ال يشعر بأنه الرجل المناسب لهذا
المنصب.
وقال كلوب للصحافيين« :كنت أقول دوما ً إنني سأعلن
هذا األمر لو لم أكن المدرب المناسب لهذا النادي .دورتموند
يحتاج إلى التغيير».
وتابع المدرب« :قررت اختيار هذا التوقيت إلعالن قراري
حتى ال أتسبب في أي مشكلة تتعلق بالوقت (للبحث عن
بديل) ،كما حدث في السنوات القليلة الماضية بسبب
ق��رارات بعض الالعبين ،أث��ق تماما ً ب��أن ه��ذا هو القرار
الصحيح».

وأ ّكد مسؤولو النادي أنهم لن يتحدثوا عن أي مدربين
مرشحين لخالفة كلوب احتراما ً لألخير.
ويعاني دورتموند خالل الموسم الجاري ،ولو أنه ط ّور
مستواه في الفترة األخيرة لكنه اآلن في منطقة الهبوط،
على رغم أنه ت ّوج بلقب الدوري في  2011و.2012
وتو ّلى كلوب تدريب دورتموند في  ،2008وفاز بلقب
ال��دوري مرتين وت� ّوج مرة واح��دة بكأس ألمانيا كما بلغ
نهائي دوري األبطال في .2013
ويحظى كلوب المعروف بحماسه الكبير ،بشعبية هائلة
لدى جماهير دورتموند بطل أوروبا سابقاً ،بعدما تمكن من
مساعدة النادي على استعادة كبريائه وقاده لتقديم كرة
قدم ممتعة بفضل أسلوبه الهجومي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مؤلف موسيقي بولوني راحل جدّد موسيقى البيانو
2 .2من األنبياء ،أمر عظيم ،حرف أبجدي
3 .3أداة جزم ،مصيف لبناني
4 .4مرفأ في كوريا الشمالية ،شهر ميالدي
5 .5برهان ،من األلعاب الرياضية ،اول يناير
6 .6مرفأ في شرق قبرص ،زوجة يعقوب ووالدة يوسف
7 .7متشابهان ،لقب ساخر يرمز إلى صفات الرجل اإلنكليزي
في عناده وبالدته ،للندبة
8 .8يأنسا ،تصلحا البناء
9 .9أكبر سلسلة جبال في أوروبا ،دولة عربية ،سقي
1010يبثان الخبر ،نمتطي الجواد
1111حفيد إيتوبعل ملك صور ،مدينة سورية
1212نجيء ،نسجنه

1 .1مدينة أميركية ،إسم موصول
2 .2مصيف لبناني ،رئيس فرسان مالطة األكبر
3 .3جارية غ ّنت للرشيد ،دولة عربية
4 .4حرف أبجدي مخفف ،مدينة عراقية ،وجها الحملة من
كل جهة
5 .5يأسف ،طيور جارحة
6 .6يقطعان ،منخفض بين جبلين
7 .7بلدة لبنانية ،قطعنا
8 .8حبّا ،فرحي ،قرع الجرس
9 .9للنفي ،دولة أوروبية
1010خالف الجميل المظهر ،من األطراف
1111رقد ،مرفأ أميركي في نيوجرزي
1212مرفأ إيطالي ،يرطبه بالماء
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،319685472 ،584172963
،931468725 ،276394518
،845927136 ،762513894
،498736251 ،123859647
657241389

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اميل دوركهايم  ) 2ني،
الجوالن  ) 3دالل ،دم ،لسان ) 4
ياهاتا ،اي  ) 5انم ،انين ،الم ) 6
نوالي ،نسأم  ) 7ليديا ،لينا ) 8

بريم ،سد مأرب  ) 9وب ،الدمام،
تن  ) 10المسنا ،دنسوا  ) 11دو،
نسب ،جنس  ) 12ساللم ،راهن.
عموديا:
 ) 1ان���دي���ان���ا ب��ول��ي��س ) 2
ميالنو ،ربا  ) 3اهمالي ،مدا ) 4

الال ،ليماسول  ) 5دل ،تأيد ،لن
 ) 6وج���دان ،ي��س��دان  ) 7روم،
ي��ن��ادم ،سر  ) 8ك��ل ،ان��س ،مأدبا
 ) 9هالي ،االمن  ) 10انس ،امير،
سجن  ) 11امل ،نبتون ) 12مان،
مال ،ناسب .

 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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The Longest Ride
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة بريت
روب��رت�س��ون م��ن اخ ��راج جورج
تيلمان ج ر .م��دة ال�ع��رض 139
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
The Snow Queen 2
ف �ي �ل��م ت �ص��وي��ري ب �ط��ول��ة ان��ا
ش��وررك�ي��ان م��ن اخ ��راج الكسي
ت �س �ي �ت �ل �ي��ن .م� ��دة ال� �ع���رض 78
دقيقة( .سينما سيتي ،فوكس،
 ،ABCغاالكسي ،سينمال).
سلم إلى دمشق
فيلم درام ��ا بطولة ع��زت ابو
جبل من اخراج محمد ملس .مدة
العرض  95دقيقة( .أمبير).
Fast and Furious 7
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة دواي��ن
ج ��ون� �س ��ون وب� � ��ول ووك� � ��ر من
اخ� � � ��راج ج ��اي� �م ��س وان .م ��دة
ال �ع��رض  140دق�ي�ق��ة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،اب � � � ��راج ،دي ��ون ��ز،
سينمال ،فوكس).
Yellow Bird
فيلم تصويري بطولة داكوتا
ف��ان �ي �ن��غ م���ن اخ � � ��راج دوم �ن �ي��ك
م��ون �ف �ي��ري .م ��دة ال �ع��رض 100
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
س� �ي� �ن� �م ��ا س� �ي� �ت���ي ،س� �ي� �ن� �م ��ال،
فوكس).
The Lovers
ف�ي�ل��م ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة جوش
ه ��ارت� �ن ��ت م���ن اخ� � ��راج روالن� ��د
جوف .مدة العرض  100دقيقة.
(ف� ��وك� ��س ،س��ي��ن��م��ال،ABC ،
كونكورد ،غاالكسي).

