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�سباق الأمتار الأخيرة بين بر�شلونة والملكي ...و�آر�سنال لت�أخير تتويج ت�شيل�سي
البافاري �أمام فر�صة ح�سم اللقب ...ويوفنتو�س ي�سعى لموا�صلة التحليق
ينطلق سباق األمتار األخيرة بين برشلونة وريال مدريد إلحراز
لقب الدوري اإلسباني ،فتشهد المرحلة الـ 33حلولهما على فريقين
في وسط الترتيب إذ يزور األول جاره اللدود إسبانيول والثاني سلتا
فيغو.
برشلونة حامل اللقب  22مرة آخرها في  2013يتصدّر بفارق
نقطتين عن ريال مدريد حامل الرقم القياسي بعدد األلقاب ()32
آخرها في  .2012وقبل  6مراحل على نهاية الدوري سيكون فقدان
النقاط بمثابة ضربات قاضية على كليهما.
في المباراة االولى اليوم ،يأمل برشلونة تكرار فوزه الساحق على
إسبانيول بنتيجة ( ،)1-5عندما سجل األرجنتيني ميسي ثالثية،
وهو يع ّول على األخير الذي يحتل وصافة ترتيب الهدّافين ()35
بفارق  4أهداف عن البرتغالي رونالدو ،باإلضافة إلى البرازيلي
نيمار واألوروغوياني سواريز ،إذ يش ّكل الثالثي الهجومي قوة ضاربة
مرعبة في اآلونة األخيرة.
أما الملكي الذي غاب عن صفوفه في دوري األبطال الويلزي غاريث
بايل والكرواتي لوكا مودريتش وبنزيمة ،فيبحث بدوره عن تخطي
سلتا فيغو مر ًة جديدة على غرار ما فعل ذهابا ً بثالثية نظيفة حملت
توقيع الدون البرتغالي.
ويسيطر برشلونة وريال مدريد بشك ٍل شبه مطلق على الدوري في
العقد األخير ،فت ّوج األول في  2005و 2006و 2009و 2010و2011
و ،2013وريال في  2007و 2008و ،2012فيما أفلت لقب النسخة
الماضية لمصلحة أتلتيكو مدريد ال��ذي ح ّل وصيفا ً أيضا ً لدوري
األبطال.
وفي المراحل األخيرة من الدوري يواجه برشلونة خيتافي وقرطبة
وريال سوسيداد ويحل على أتلتيكو مدريد في المرحلة قبل األخيرة
قبل أن يستقبل ديبورتيفو الكورونيا .أما ريال مدريد فيلعب مع
ألميريا ثم يخوض مواجهتين صعبتين أمام مضيفه إشبيلية وضيفه
فالنسيا اللذين يحاربان التأهل األوروبي قبل أن يح ّل على اسبانيول
ويستقبل خيتافي.
ويبدو الصراع قويا ً على المركز الثالث المؤهّ ل مباشرة إلى دوري
أبطال أوروبا بين أتلتيكو مدريد حامل اللقب ( 69نقطة) وفالنسيا
( )65وإشبيلية (.)63
ويستقبل أتلتيكو الذي ودّع مسابقة األبطال التشي الرابع عشر
المنتشي من فوزين على التوالي ،وفالنسيا الرابع غرناطة وصيف
القاع الذي لم يفز في مبارياته الست األخيرة ،فيما يواجه إشبيلية
الخامس على أرضه رايو فايكانو الحادي عشر والمتقلب النتائج.

الدوري اإلنكليزي

ربما يصبح تشيلسي على مشارف التتويج بلقب الدوري اإلنكليزي
للمرة األولى منذ  5سنوات ،عندما يح ّل ضيفا ً على مالحقه المباشر
آرسنال في المرحلة الـ 34للمسابقة يوم غدٍ.
ويتربع تشيلسي على الصدارة ،متف ّوقا ً بفارق  10نقاط على
آرسنال ،الذي يحتل المركز الثاني ،ويدرك العبو الفريق األزرق أن
الفوز على ملعب اإلم��ارات سيجعلهم مطالبين بحصد  3نقاط فقط
خالل المباريات الخمس المتبقية لتشيلسي في المسابقة من أجل
الفوز باللقب رسميا ً من دون النظر لنتائج مالحقيه.
وخطا البلوز خطوة بالغة األهمية نحو التتويج بالبطولة ،بعدما
تغلب  0 1-على ضيفه مانشستر يونايتد ،صاحب المركز الثالث في
المرحلة الماضية ،ويرغب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني
لتشيلسي أن يض ّم آرسنال إلى قائمة ضحاياه.
وحافظ تشيلسي على سجله خاليا ً من الهزيمة خالل مبارياته
الـ 13األخيرة في المسابقة ،ليعتلي الصدارة منفرداً ،ويصبح قريبا ً
للغاية من التتويج باللقب الذي طال انتظاره.
في المقابل ،حقق آرسنال أكبر عدد من االنتصارات المتتالية في
البطولة هذا الموسم ،بعدما فاز في مبارياته الثمانية األخيرة في
المسابقة .وعلى رغم ذلك ،فإن آرسنال لم يحقق أي نتيجة إيجابية
خالل مواجهاته مع تشيلسي في اآلونة األخيرة ،بعدما اكتفى بالفوز
في مباراتين فقط مقابل  9هزائم وتعادلين خالل آخر  13مواجهة
جمعت بينهما في الدوري.
ويخرج يونايتد ،المتأخر بفارق نقطة واحدة عن آرسنال ،لمواجهة
مضيفه إيفرتون ،بينما يستضيف مانشستر سيتي (حامل اللقب)
والذي يبتعد بفارق نقطتين خلف آرسنال ،فريق أستون فيال اليوم.
وتشهد المرحلة أيضا ً مواجهة ساخنة في ص��راع الهروب من
شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية ،حيث يلتقي بيرنلي مع ضيفه
ليستر سيتي .ويوجد الفريقان في المنطقة المهدّدة بالهبوط ،ولكن
االنتصارات الثالثة المتتالية التي حققها ليستر مؤخرا ً جدّدت آماله
في البقاء بالمسابقة.
ويشهد صراع المؤخرة أيضا ً مواجهات أخرى مهمة ،إذ يلتقي كوينز
بارك رينجرز ،الذي حقق انتصارا ً وحيدا ً خالل مبارياته الثمانية
األخيرة ،مع ضيفه ويستهام يونايتد ،بينما يواجه هال سيتي مضيفه
كريستال باالس ،ويخرج سندرالند لمقابلة مضيفه ستوك سيتي.

الدوري األلماني

سيكون بايرن ميونيخ أمام فرصة حسم اللقب للمرة الثالثة على
التوالي والـ 25في تاريخه عندما يستضيف هرتا برلين اليوم في
المرحلة الثالثين من الدوري األلماني.
وفي ظ ّل تصدره الترتيب بفارق  12نقطة عن مالحقه فولفسبورغ
بعد اكتفاء األخير بالتعادل في المرحلة السابقة مع ضيفه شالكه
( ،)1-1سيتم ّكن بايرن من االبتعاد من بطل  2009بفارق  15نقطة
قبل  4مراحل على النهاية في حال فوزه على هرتا برلين ألن مالحقه
يلعب يوم غ ٍد في مباراة نارية مهمة لصراع المشاركة في دوري

األبطال ضد مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ.
ويدخل بايرن إلى مباراته مع هرتا برلين الذي خرج خاسرا ً من
مواجهته الـ 7األخيرة مع البافاري لكنه لم يذق طعم الهزيمة في
المراحل الـ 7األخيرة وتحديدا ً منذ خسارته أمام فولفسبورغ ()2-1
في  22شباط الماضي ،بمعنويات مرتفعة جدا ً بعدما بلغ الدور نصف
النهائي لدوري األبطال للموسم الرابع على التوالي بفوزه الكاسح
على ضيفه بورتو البرتغالي  1-6في إياب ربع النهائي.
وأ ّك��د غوارديوال مجددا ً أنه م��د ّرب من الطراز النادر بعدما بلغ
دور األربعة من المسابقة األوروبية األم للمرة السادسة من أصل 6
مشاركات على أمل مواصلة المشوار وإحرازه اللقب للمرة الثالثة بعد
أن ت ّوج به سابقا ً عامي  2009و 2011مع فريقه السابق برشلونة.
ووصل بايرن إلى نصف نهائي مسابقة الكأس التي أحرز لقبها
الموسم الماضي حيث يلتقي غريمه بوروسيا دورتموند في إعادة
لنهائي  2014حين تغلب على األخير  0-2بعد التمديد.
وعلى ملعب «بوروسيا بارك» ،يخوض فولفسبورغ اختبارا ً صعبا ً
للغاية ضد مضيفه مونشنغالدباخ الطامح بانتزاع بطاقة التأهل
المباشر إلى دوري األبطال.
ويقدم الفريقان أدا ًء مميزا ً هذا الموسم ،إذ لم يذق فولفسبورغ
طعم الهزيمة سوى مرة واحدة في آخر  17مرحلة ،فيما لم يخسر
مونشنغالدباخ س��وى م��رة واح��دة في آخ��ر  12مرحلة .ويع ّول
يؤجل
فولفسبورغ على سجله الجيد أم��ام مونشنغالدباخ لكي
ّ
التتويج الرسمي لبايرن ،إذ خرج فائزا ً في  3من مبارياتهما الـ4
األخيرة وتعادل في األخرى.
وتتجه األنظار أيضا ً إلى معركة تجنب الهبوط حيث ال يفصل بين
الفرق الـ 5األخيرة سوى  4نقاط إذ يتذيّل هامبورغ ،الساعي إلى
تجنب الهبوط للمرة األولى في تاريخه ،الترتيب برصيد  25نقطة
خلف شتوتغارت ( )26وبادربورن ( )27وهانوفر ( )29وفرايبورغ
(.)29
وسيتواجه شتوتجارت الذي أظهر روحه القتالية بعد أن حقق
فوزين في المراحل األربع األخيرة ،مع فرايبورغ الذي فاز بدوره في
المباراتين األخيرتين على أوغسبورغ وكولن.
وبدوره يتواجه هانوفر الذي أقال مدربه التركي تايفون كوركوت
وعين بدال ً منه ميكايل فرونتسيك بعقد لـ 5مباريات من أجل إبقائه
في الدرجة األولى ،مع هوفنهايم الساعي إلى المحافظة على آماله
بالمشاركة القارية الموسم المقبل.

ومن جهته ،يأمل هامبورغ أن يخرج فائزا ً من مباراته المصيرية
مع مضيفه أوغسبورغ السادس.

الدوري اإليطالي

يسعى يوفنتوس لمواصلة التحليق بعيدا ً في ص��دارة الدوري
اإليطالي واالق��ت��راب خطوة ج��دي��دة م��ن التتويج رسميا ً باللقب
واالحتفاظ به للموسم الرابع على التوالي عندما يح ّل ضيفا ً على
جاره اللدود تورينو في ديربي المدينة اإليطالية ضمن المرحلة الـ32
للمسابقة غداً.
ً
وربما تبدأ جماهير يوفنتوس في االحتفال رسميا بالتتويج باللقب
في هذه المرحلة في حال فوز الفريق على تورينو وخسارة التسيو
وروما ،اللذين يحتالن المركزين الثاني والثالث ،أمام كييفو وإنتر على
الترتيب ،حيث سيصبح الفارق حينئذ  18نقطة لمصلحة يوفنتوس
قبل نهاية البطولة بـ 6مراحل ،وفي ظ ّل تف ّوق الفريق في المواجهات
المباشرة على التسيو وروما فإنه سيت ّوج رسميا ً بالبطولة.
وكان يوفنتوس قد تأهل إلى المربع الذهبي لدوري األبطال للمرة
األولى منذ  12سنة عقب تعادله سلبيا ً مع مضيفه موناكو الفرنسي
في إياب دور الثمانية للمسابقة األربعاء ،مستفيدا ً من فوزه  0 1-في
الذهاب.
ويأمل تورينو في استغالل حالة اإلرهاق التي ربما يعاني منها
العبو يوفنتوس ،في ظ ّل سعيه إلنعاش آماله في انتزاع إحدى
البطاقات المؤهلة لبطولة ال��دوري األوروب��ي في الموسم المقبل،
حيث يحتل حاليا ً المركز الثامن بترتيب المسابقة ،برصيد  44نقطة،
متأخرا ً بفارق  6نقاط فقط عن المركز الخامس.
وي��رغ��ب ن��اب��ول��ي ،ص��اح��ب المركز ال��راب��ع برصيد  53نقطة،
وسامبدوريا ،الذي يحتل المركز الخامس ،والمتأخر عنه بفارق 3
نقاط ،في تعزيز حظوظهما نحو التأهل إلى الدوري األوروبي عندما
يلتقيان غدا ً على ملعب سان باولو بمدينة نابولي ،بينما يحاول
فيورنتينا ،صاحب المركز السادس برصيد  49نقطة ،مواصلة
مطاردتهما عندما يستضيف كالياري.
ويتطلع التسيو وروما لحصد النقاط في ظ ّل رغبتهما في الحصول
على المركز الثاني المؤهّ ل مباشر ًة إلى مرحلة المجموعات بدوري
األبطال .ويواجه روما مهمة صعبة للغاية عندما يخرج لمالقاة إنتر
اليوم ،بينما يلتقي التسيو مع ضيفه كييفو األحد.

ن�صف نهائي دوري �أبطال �أوروبا في كرة القدم

البافاري في مواجهة بر�شلونة والملكي مع يوفنتو�س
يعود جوسيب غوارديوال مدرب بايرن ميونيخ لمواجهة فريقه السابق برشلونة في قمة نصف نهائي دوري األبطال ،فيما يستعيد
الملكي حامل اللقب معاركه القارية مع يوفنتوس اإليطالي بحسب القرعة التي سحبت أمس في نيون.
ويأمل برشلونة الثأر من الفريق البافاري الذي سحقه في نصف نهائي  2013ذهابا ً برباعية نظيفة وإيابا ً في برشلونة  ،0-3عندما
كان الراحل تيتو فيالنوفا ،مساعد غوارديوال السابق ،يشرف على الفريق الكاتالوني .ويخوض برشلونة نصف النهائي للمرة الـ 11في
تاريخه والـ 7في آخر  8مواسم ،وبايرن للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخه.
ويعول برشلونة على جوهرته األرجنتينية ميسي والمهاجم البرازيلي نيمار واألوروغوياني لويس سواريز ،وأندريس إنييستا الذي
أظهر مجددا ً قيمته بالمجهود الفردي الرائع الذي قام به قبل أن يم ّرر كرة الهدف األول لفريقه في مباراة الثالثاء ضد سان جرمان.
وفي المباراة الثانية ،يبدو الملكي حامل اللقب مرشحا ً قويا ً
ّ
لتخطي يوفنتوس بطل إيطاليا ويح ّل عليه ذهابا ً في تورينو حالما ً بأن
يصبح الفريق األول الذي يحتفظ بلقبه في الحقبة الحديثة من دوري األبطال.
وتتميز المواجهة بوجود مدربين إيطاليين ،األول مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي الذي خاض األربعاء ضد أتلتيكو مباراته الـ140
في دوري األبطال ليصبح على بعد  50مباراة من الرقم القياسي للمدربين والذي يملكه أسطورة مانشستر يونايتد اإلنكليزي السابق
االسكتلندي أليكس فيرغسون ،علما ً بأنه أشرف على يوفنتوس بين  1999و 2001والثاني ماسيميليانو أليغري.
ولدى ريال ترسانة من النجوم ،يتقدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل العب في العالم ،الوايلزي بايل والفرنسي بنزيمة .من
جهة أخرى ،يعول يوفنتوس على حارسه القائد جانلويجي بوفون ( 37سنة و 85مباراة في دوري األبطال) والمايسترو أندريا بيرلو
( 35سنة و 105مباريات في المسابقة القارية) واألرجنتيني كارلوس تيفيز وفيدال فيما يأمل باستعادة خدمات الفرنسي بول بوغبا
في الوقت المناسب.

طرابل�س �إلى نهائي ك�أ�س لبنان على ح�ساب الأن�صار
ت��أه��ل ط��راب��ل��س إل���ى ال��م��ب��اراة
النهائية لكأس لبنان الـ 43لكرة
القدم ،للمرة الثانية على التوالي
وذل���ك بعدما اج��ت��از األن��ص��ار عن
ج��دراة بثالثة أه��داف مقابل هدف
(ال��ش��وط األول  )1 – 2ف��ي أول��ى
مباريات ال��دور قبل النهائي على
ملعب بحمدون البلدي.
واستحق طرابلس ،ال��ذي خسر
نهائي النسخة الماضية أمام السالم
زغ��رت��ا (صفر –  ،)1ال��ف��وز لجدية
العبيه وأدائ��ه��م الهجومي وحسن
ق���راءة م��درب��ه��م اس��م��اع��ي��ل ق��رط��ام
للمباراة ،في مقابل تف ّكك في خطوط
األن��ص��ار ،خصوصا ً على مستوى
الدفاع الذي قدّم أسوأ مبارياته هذا
الموسم.
وك��ان األنصار يمني النفس في
الوصول إلى المباراة النهائية للمرة
الـ ،17والظفر بالكأس التي أحرز
لقبها  13مرة (رقم قياسي).
وجاءت بداية المباراة أنصارية ،إذ
افتتح «األخضر» التسجيل في الدقيقة
 ،19عبر المدافع البرازيلي راموس
برأسه إثر ركنية من الجهة اليسرى
رفعها أمير لحاف على باب الصندوق
الطرابلسي فتطاول لها رام��وس من
ف��وق المدافعين وأرسلها إل��ى يمين
الحارس الشمالي عبده طافح.

هدف طرابلس األول في مرمى األنصار
ول��ك��ن ه��ذا ال��ه��دف ح��رك بركان
طرابلس سريعاً ،فجاء الر ّد الشمالي
بهدفين رائعين في  11دقيقة إذ أدرك
ه �دّاف طرابلس وال���دوري اللبناني
الغاني مايكل هيليغبي التعادل
( )26بعدما طار لكرة أمامية في عمق
الدفاع األنصاري وسبق المدافعين
وانفرد بالحارس األخضر الري مهنا
وع��اج��ل��ه ب��ص��اروخ أرض – أرض
انفجر في ال��زاوي��ة اليمنى القريبة
محققا ً التعادل لفريقه .1 – 1
وأعطى الغاني اآلخر في الفريق

الطرابلسي نكروماه دوغالس ()37
برأسه التقدم لفريقه بعدما وصلته
ال��ك��رة هوائية م��ن عبد الله طالب
فدخل فيها بعدما ارتقى لها من دون
مضايقة من الدفاع األخضر وفجرها
في سقف شباك الري مهنا .1 – 2
وفي الشوط الثاني ،وبدال ً من أن
يهاجم األن��ص��ار أم�لاً في التعديل،
فاجأ الالعب البديل أك��رم مغربي
ٍ
بهدف ثالث برأسه ()67
األنصار
بعد خطأ قاتل من ال��ح��ارس الري
مهنا.

جمعية بيروت ماراثون واتحاد ّ
ك�شاف لبنان
لتعزيز ال�شراكة وفق اتفاق تعاون
زارت رئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل ونائب
رئيس الجمعية العميد المتقاعد حسان رستم ومسؤول
العالقات والنشاطات المحلّية والخارجية عبد الله عبد
النور مقر اتحاد ّ
كشاف لبنان حيث عقد لقاء مع رئيس
االتحاد جوزف خليل واألعضاء ،وقد استه ّل بتقديم التهنئة
على انتخاب مجلس إدارة جديد وكانت مناسبة لعرض
أوجه التعاون بين الجانبين.
رحب القائد خليل بوفد الجمعية أشار إلى أهميّة
وبعدما ّ
الدور والنشاطات التي تقوم بها ،والتي وضعت لبنان على
خريطة األحداث الرياضية العالمية وأطلقت على الصعيد
الداخلي دينامية وسمة احترافية في تنظيم سباقات
الركض وهو ما ساهم في تعزيز ثقافة هذه الرياضة في
المناطق اللبنانية كافة.
وأ ّكد أن ّ
كشاف لبنان يؤمن بالشراكة المجتمعية عبر
والمؤسسات الناشطة
آليات العمل التط ّوعية مع الهيئات
ّ
ولقد كانت جمعية بيروت ماراثون من ضمن هذه الهيئات
وهناك تجربة ناجحة على صعيد التعاون ال��ذي أثمر
نجاحات لكل السباقات الماضية ونحن في مجلس اإلدارة
الحالي التحاد ّ
كشاف لبنان نتطلّع الستمرارية عالقات
التعاون وتطويرها بما يخدم أهدافنا المشتركة.
م��ن جانبها رئيسة ب��ي��روت م��اراث��ون ق��د ّم��ت التهنئة
بانتخاب اإلدارة الجديدة لالتحاد ورأت أن انتخاب القائد
خليل هو دليل ثقة بشخصه وما يم ّثل من كفاءة في القيادة
وخبرة في الممارسة وث ّمنت غاليا ً للجهود التي قامت
بها الهيئات السابقة التي كانت تحرص على قيام أفضل
العالقات.
وبعدما قدّمت الخليل شرحا ً عن روزنامة نشاطات العام
الحالي التي افتتحت بسباق «بنك ميد للشباب» في منطقة

الضبيه لفتت إلى بدء التحضيرات لسباق السيّدات المحدّد
تاريخه يوم األحد  7حزيران المقبل وأهمية مشاركة اتحاد
ّ
كشاف لبنان عبر جمعياته الناشطة في هذا الحدث.
وبعد نقاش مستفيض وتقييم لمرحلة التعاون السابقة
اقترحت الخليل قيام اتفاق تعاون بين الجانبين وقد قدّم
نموذج من صياغة هذا االتفاق لرئيس االتحاد على أن تتم
دراستها وإدخال مقترحات إضافية إذا وجدت على أن تعقد
جلسة مقبلة يتم في خاللها التوقيع.
وك��ان ع��رض خ�لال اللقاء فيلم وثائقي عن نشاطات
«بيروت ماراثون» وقدّمت الخليل سوار الجمعية القماشي
الذي يحمل كلمات« :سالم – محبة – رك��ض» ،وتسلّمت
بدورها كتابا ً يحكي تاريخ الحركة الكشفية.

 7مباريات في«�صاالت» الغبيري المدر�سية
 2الروضة ـ المصطفى (كبار). 3العاملية ـ الروضة (صغار). 4العاملية ـ التراث (كبار). 5ال���ت���راث ـ م��ع��ه��د اآلف����اق(صغار).
مباريات األحد  26نيسان:
اإلم��ام الحسن ـ بيروت الحديثة
(كبار).
اإلمام الحسن ـ عبد الكريم الخليل

تستكمل اليوم ويوم غ ٍد مباريات
ال��دور الثاني لبطولة ك��أس بلدية
الغبيري المدرسية في كرة الصاالت،
وذلك في القاعة الرياضية الخاصة
بالبلدية ـ طريق المطار القديم ،وفق
الجدول اآلتي:
ـ السبت  25نيسان:
 1ال��ك��وث��ر ـ المصطفى (فئةالصغار) الساعة  9صباحاً.

(صغار).
حارة حريك ـ رأس بيروت (كبار).
ويشرف على مجريات البطولة
رئيس اللجنة الرياضية في بلدية
ال��غ��ب��ي��ري األس���ت���اذ م��اه��ر سليم،
فيما يقوم ح ّكام اتحاديون بقيادة
المباريات ،مع اإلشارة إلى أن المرحلة
الثالثة من البطولة ستستكمل يومي
السبت واألحد المقبلين.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1دولة أميركية ،قادم
2 .2مدينة إسبانية ،مدينة مغربية
3 .3نجيع ،تجيئا ،عائلة فيلسوف إنكليزي راح��ل عرف
بتحرره وأرائه التقدمية
4 .4والية أميركية ،من أنواع التوابل
5 .5صوت حزين ،ند ّرب ،هدم البناء
6 .6دولة أفريقية ،دولة أميركية
7 .7شدة ومحنة ،أطلب فعل األمر ،جواهر
8 .8قبّلناه ،عاصمة أوروبية
9 .9شهر مصري ،يثق باآلخر
1010خالف إهتدى ،إمبراطورة بيزنطية دافعت عن األيقونات،
حرف عطف
1111حاكم اإلمارة ،أمر عظيم ،إسم عدد من ملوك فرنسا
1212ألي وأجيء بعد ،غير مطبوخ ،متشابهان

1 .1مرفأ مغربي على األطلسي
2 .2من الحمضيات ،ركيزة ،أداة جزم
3 .3عمر ،مدينة إيطالية ،للنداء
4 .4مدينة إيطالية ،أضاءت
5 .5خالي من المحتوى ،مدينة هولندية
6 .6جمهورية على البلطيق ،قلم
7 .7يشي ،عاصمة أوروبية
8 .8أشار باليد ،من مشاهير المغنين في العهد العباسي
9 .9متشابهان ،من األلوان ،أمسيات
1010رب ،جوابنا
1111دولة أميركية ،من شعوب أميركا الوسطى
1212تحمدك ،مدينة مكسيكية

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،579381624 ،816472539
،657139842 ،432695781
،943728156 ،128546973
،261854397 ،384967215
795213468

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1فاسكو بالبوا  ) 2رينو،
المانيا  ) 3س��ر ،ينبه ،تيره ) 4
واسته ،امر ،ال  ) 5فني ،اسمر ،فنن
 ) 6رسبت ،حديد  ) 7امال ،ريال،

ام  ) 8البرنو ،لي  ) 9نسي ،هادر،
عين  ) 10ايوان ،عبرين  )11برنس
ادوارد  ) 12هو ،دهنا ،راسل.
عموديا:
 ) 1فرسوفيا ،نابه  ) 2ايران،
ماسيرو  ) 3س��ن ،سيراليون ) 4

كويت ،سلب ،اسد  ) 5نهاب ،رهناه
 ) 6ب��اب ،سترنا ،دن  ) 7الهام،
يودعوا  ) 8لم ،مرحا ،ربا  ) 9باتر،
دلل ،ررر  ) 10وني ،في ،يعيدا ) 11
ايرلندا ،ين  ) 12اهان ،مان ،ال.

 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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Barely Lethal
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة صوفيا
تورنر من اخ��راج كالي نيومان.
مدة العرض  96دقيقة،ABC( .
الس س � ��ال� � �ي� � �ن � ��اس ،ف� ��وك� ��س،
غاالكسي).

The Longest Ride
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب� �ط ��ول ��ة ب��ري��ت
روب��رت �س��ون م��ن اخ� ��راج ج��ورج
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
تسيتلين .مدة العرض  78دقيقة.
(سينما سيتي ،ف��وك��س،ABC ،
غاالكسي ،سينمال).

5
7

7

3

Last Knights
فيلم تشويق بطولة كليف أون
م��ن اخ��راج ك��ازواك��ي كيريا .مدة
ال �ع��رض  115دق �ي �ق��ة،ABC( .
اب��راج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

7

سلم إلى دمشق
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب�ط��ول��ة ع��زت ابو
جبل من اخراج محمد ملس .مدة
العرض  95دقيقة( .أمبير).

Fast and Furious 7
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة دواي ��ن
جونسون وبول ووكر من اخراج
جايمس وان .م��دة العرض 140
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،ابراج،
ديونز ،سينمال ،فوكس).

