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جولة جديدة من ال�صراع بين بر�شلونة والملكي...
ويوفنتو�س ال�ستعادة نغمة االنت�صارات
يسعى برشلونة إل��ى مواصلة
زحفه نحو لقبه الثالث والعشرين
في الدوري اإلسباني عندما يستقبل
خيتافي على ملعب الـ«كامب نو»
في إطار المرحلة الـ 34التي تنطلق
اليوم.
وقبل انتهاء ال���دوري اإلسباني
بخمس م��راح��ل ،ي��ت��ص �دّر الفريق
الكتالوني الترتيب برصيد  81نقطة
متف ّوقا ً على غريمه التقليدي ريال
مدريد بنقطتين .يذكر أن برشلونة
يصارع على  3جبهات بعد أن بلغ
نهائي كأس إسبانيا وال��دور نصف
النهائي من دوري أبطال أوروبا حيث
سيلتقي ب��اي��رن ميونيخ األلماني
ومدربه السابق بيب غوارديوال.
وي���ع��� ّول ب��رش��ل��ون��ة كالمعتاد
على ترسانته الهجومية المؤلفة
من الثالثي الرهيب ليونيل ميسي
ونيمار ولويس سواريز الذين سجلوا
 97هدفا ً ه��ذا الموسم في مختلف
المسابقات برصيد  47لألرجنتيني،
و 31للبرازيلي و 19لألوروغوياني.
ويستطيع هذا الثالثي بلوغ حاجز
ال��م��ئ��ة ه���دف أي ال��ع��دد نفسه من
األهداف الذي سجله الثالثي ميسي
( 38ه��دف�اً) وصامويل إيتو ()36
وتييري هنري ( )26موسم -2008
 2009في صفوف برشلونة أيضاً.
وإذا حصل ه��ذا األم��ر فسيكون فأل
خير على برشلونة ،ألنه في المرة
األول����ى ن��ج��ح ال��ف��ري��ق ف��ي تحقيق
الثالثية (الدوري والكأس المحليان
ودوري أبطال أوروبا) ،وتأمل كتيبة
ال��م��درب الحالي لويس إنريكه في
تكرار هذا اإلنجاز.
ويعتبر مشوار برشلونة المتبقي
في الدوري المحلّي أسهل من مشوار
ري���ال م��دري��د حيث يلتقي قرطبة
السبت المقبل .بيد أن العب وسطه
المتألق أندريس إنييستا حذر زمالءه
من مغبة االستهتار بالفرق الصغيرة
بقوله« :يتبقى لنا خ��وض أصعب

المباريات ،لكننا نقارب كل مباراة
بجدية عالية ويتعيّن علينا مواصلة
حصد النقاط».
وي��خ��وض ري���ال م��دري��د ب���دوره
مباراة سهلة ضد ألميريا إذ يسعى
نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو
إلى تعزيز صدارته لترتيب الهدافين
التي يحتلها حاليا ً برصيد  39نقطة
متقدّما ً على ميسي بفارق  3أهداف.
ويأمل رون��ال��دو في التتويج هدافا ً
للدوري للمرة الثالثة وتحسين رقمه
القياسي في الليغا ومقداره  46هدفا ً
م��وس��م  2012-2011عندما ح ّل
ثانيا ً وراء ميسي ( 50هدفاً).
ولم يكن رونالدو موفقا ً ضد سلتا
فيغو ( )2-4األحد الماضي إذ ساهم
في تمريرة حاسمة واحدة في حين
أص��اب القائم .وف��ي استمرار غياب
الفرنسي كريم بنزيمة والوايلزي
غ��اري��ث ب��اي��ل ،سيلعب المهاجم
المكسيكي خافيير هرنانديز أساسيا ً

كليفالند ووا�شنطن يثبتان علو كعبيهما
تأهّ ل كل من كليفالند كافالييرز وواشنطن ويزاردز إلى الدور التالي من البالي
أوف ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفين بعد أن حسما مواجهتيهما ض ّد
بوسطن سلتيكس وتورونتو رابتورز على التوالي بنتيجة واحدة - 4صفر.
وضرب كليفالند الذي يشارك في البالي أوف للمرة األولى بعد غياب  5سنوات،
بق ّوة إذ حسم سلسلة اللقاءات ضد منافسه من دون أن يمنى بأي هزيمة حيث فاز
في مباراتين على أرضه واثنتين في عقر دار منافسه وكان آخرها باألمس.
وسجل لوبرون جيمس الذي كان ق ّرر ترك كليفالند عام  2010بعد خروج فريقه
في البالي أوف وانتقل إلى ميامي هيت قبل أن يعود إلى كليفالند مطلع الموسم
الحالي 27 ،نقطة ونجح في  10متابعات ،في حين أضاف كايري إيرفينغ  24نقطة
و 11متابعة.
أما النقطة السوداء الوحيدة لكليفالند فكانت إصابة النجم الثالث في الفريق
كيفن لوف بخلع في كتفه التي ستبعده على األرجح حتى نهاية الموسم.
ومن المتوقع أن يلتقي كليفالند في الدور التالي منافسا ً من العيار الثقيل هو
شيكاغو بولز الذي يتقدّم على ميلووكي باكس .1-3
يذكر أن جيمس يملك نسبة انتصارات مقدارها  90.9في المئة في البالي أوف
في مبارياته الـ 22األخيرة في صفوف كليفالند وميامي علما ً بأنه يملك سجالً رائعا ً
فيها حيث بلغ النهائي  5مرات وت ّوج باللقب مرتين.
بدوره ،نجح واشنطن ويزاردز في حسم سلسلة اللقاءات ضد تورونتو بنتيجة
بيضاء أيضا ً 4-صفر بفوزه على منافسه في المباراة األخيرة بينهما بنتيجة
عريضة  .94-125وهي المرة األولى التي يبلغ فيها واشنطن ويزادرز نصف نهائي
منطقته منذ عامي  1978و.1979
في المقابل ،يواجه سان أنطونيو سبيرز حامل اللقب أوقاتا ً حرج ًة بعد أن سقط
على ملعبه أمام لوس أنجليس كليبرز  114-105ليدرك األخير التعادل .2-2
وستقام المباراة الخامسة بينهما في لوس أنجليس اليوم.
وقال مدرب كليبرز دوك ريفرز« :ال أحد يملك األفضلية ،إنه كفاح بين فريقين
قويين سيتنافسون حتى الرمق األخير ليحسموا النتيجة».
وسجل كريس بول  34نقطة وأضاف زميله باليك غريفين  20نقطة ونجح في
 19متابعة ليثأر الفريق ألقسى خسارة له في البالي أوف في المباراة الثالثة
بنتيجة .100-73
وتغلّب داالس مافريكس على هيوستن روكتس  109-121ليع ّزز تقدّمه عليه
.1-3

مرة جديدة علما ً بأنه كان بطل آخر
سجل
مباراتين لفريقه ،األولى عندما ّ
هدف المباراة الوحيد في مرمى الجار
اللدود أتلتيكو في إياب ربع النهائي
ل��دوري أبطال أوروب��ا مانحا ً بطاقة
التأهل إلى نصف النهائي ،قبل أن
يضيف ثنائية في مرمى سلتا فيغو.
وتعتبر المباراة في غاية األهمية
للملكي ألن��ه س��ي��واج��ه امتحانين
صعبين بعدها ضد إشبيلية خارج
ملعبه السبت المقبل وضد فالنسيا
ع��ل��ى ملعب س��ان��ت��ي��اغ��و برنابيو
األسبوع المقبل .وقال مدرب الفريق
الملكي كارلو أنشيلوتي« :يتعيّن
علينا ال��ف��وز ف��ي جميع مبارياتنا
لمواصلة الضغط على برشلونة ،هذا
هو هدفنا».
ويع ّول أتلتيكو مدريد حامل اللقب
الموسم الماضي على هدافه الفرنسي
أنطوان غريزمان الذي يحتل المركز
الثالث في ترتيب الهدافين برصيد

ال�سالم للحفاظ على ماء الوجه �أمام الوحدات

 22هدفا ً بينها  3ثنائيات في المراحل
ال��ث�لاث األخ���ي���رة .وي��ل��ت��ق��ي فريق
العاصمة مع فياريال خارج ملعبه
وبالنسبة إليه فإن المحافظة على
المركز الثالث في غاية األهمية ألن
ذلك يعني التأهل إلى دوري أبطال
أوروب���ا الموسم المقبل علما ً بأنه
ح ّل وصيفا ً للبطولة القارية الموسم
الماضي.
وف��ي المباريات األخ���رى ،يلتقي
أتلتيك بلباو مع ري��ال سوسييداد،
وليفانتي م��ع قرطبة ،وإي��ب��ار مع
إشبيلية ،وسيلتا فيغو مع ملقة،
وإلتشي مع ديبورتيفو الك��ورون��ا،
ورايو فايكانو مع فالنسيا ،وغرناطة
مع اسبانيول.

الدوري اإليطالي

يسعى يوفنتوس الستعادة نغمة
االنتصارات عندما يستقبل فيورنتينا
ف��ي ال��م��رح��ل��ة الـ 33م��ن ال���دوري

اإليطالي التي تنطلق اليوم وذلك
بعد أن سقط في المرحلة األخيرة
أمام جاره تورينو في دربي المدينة
الشمالية .وأل��ح��ق تورينو بجاره
األكثر شهرة منه ،الخسارة األولى له
في  25سنة بنتيجة  1-2األحد.
وبلغ كل من يوفنتوس وفيورنتينا
الدور نصف النهائي في المسابقات
األوروب���ي���ة ،ح��ي��ث سيلتقي فريق
ال��س��ي��دة ال��ع��ج��وز م��ع ري���ال مدريد
اإلسباني في دوري أبطال أوروبا ،في
حين يلتقي فيورنتينا مع إشبيلية
اإلس��ب��ان��ي أي��ض �ا ً ف��ي نصف نهائي
مسابقة ال��دوري األوروب��ي (يوروبا
ليغ) األس��ب��وع المقبل .وال يعيش
الفريقان أفضل فترة لهما ،فيوفنتوس
خسر مباراتين في آخر  3في الدوري
المحلي ،في حين مني فيورنتينا بـ3
هزائم متتالية ،لكن الفارق بأن األول
ضمن إحراز اللقب بنسبة كبيرة كونه
يتقدّم على أقرب منافسيه بفارق 14
نقطة ،في حين يصارع الثاني من أجل
احتالل مركز مؤهّ ل إلى المسابقات
األوروبية الموسم المقبل.
وي��س��ت��ط��ي��ع ي��وف��ن��ت��وس إح���راز
اللقب في حال فوزه على فيورنتينا
وخسارة التسيو الثاني الذي يواجه
بارما المتواضع في م��ب��اراة سهلة
نسبيا ً لفريق العاصمة .أم��ا روما
ال��ث��ال��ث وال���ذي يعاني ك��ث��ي��را ً هذا
الموسم فيح ّل ضيفا ً على ساسوولو.
ويسعى ن��اب��ول��ي إل��ى مواصلة
عروضه القوية في اآلون��ة األخيرة
عندما يح ّل ضيفا ً على إمبولي علما ً
بأن األول بلغ نصف نهائي الدوري
األوروب����ي أي��ض �ا ً وس��ي��واج��ه دنيبر
األوكراني في نصف النهائي.
ف��ي ال��م��ب��اري��ات األخ����رى ،يلتقي
أودينيزي مع إنتر ميالن ،وتشيزينا
م��ع أت��االن��ت��ا وكييفو م��ع كالياري،
وم��ي�لان م��ع ج��ن��وى ،وباليرمو مع
تورينو ،وسمبدوريا مع فيرونا.

الألماني توما�س ها�سلر مدرب ًا للمنتخب الوطني
يبدو أن االتحاد اللبناني قد ّ
غض نظره عن المدرب
اليوغوسالفي بسبب ارتباطه مع ناديه في الكويت حيث
لن يكون متوفرا ً إلاّ بعد انتهاء الدوري الكويتي أي الشهر
المقبل ،ما يترك له شهرا ً واحدا ً فقط للتحضير .وص ّرح
رئيس نادي الجهراء دهام الشمري لصحيفة «الرأي»
الكويتية ،أن فريق الجهراء جدد عقد المدرب لموسم
جديد وبالتالي يفترض أن يستمر حتى نهاية الموسم
 ،2016 – 2015وفي حال رغب بالفسخ فإنه يمكنه ذلك،
لكن عليه حينها أن يسدّد قيمة الشرط الجزائي.
َّ
يتلق أي كتاب من
وأض��اف الشمري أن فريقه لم
االتحاد اللبناني لكرة القدم يطلب فيه االستعانة بمدربه
المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش لقيادة منتخب
األرز.
وق��ال« :أم��ام الجهراء  3مباريات في ال���دوري مع
العربي ث��م خيطان فالساحل ،وبعد ذل��ك ستجتمع
اإلدارة مع المدرب لمعرفة حقيقة ما نشر في الصحف
والمواقع اللبنانية والتي أكدت أن االتحاد اللبناني سمى
رادولوفيتش مديرا ً فنيا ً لمنتخب األرز».
وعليه ،فإن اسما ً جديدا ً قد طرح ويبدو أنه سيكون
المدرب الجديد للمنتخب األول ،وهو األلماني توماس
هاسلر ،وهو مساعد مدرب حاليا ً في نادي إيراني .وسبق
لأللماني أن أشرف كمساعد مدرب على الكابتن «يوسف
محمد» في كولن خ�لال سنتين في ألمانيا ،كما كان
العبا ً للمنتخب األلماني وفاز بكأس العالم عام 1990
وبطولة األمم األوروبية عام  1996إضاف ًة إلى إنجازات
عدة عندما كان العبا ً حيث شارك في  101مباراة مع
المانشافت.
كما أن حياته كالعب كانت مع نادي كولن األلماني،
وبروسيا دورتموند ويوفنتوس وروما اإليطاليين.

يتطلّع السالم زغرتا اللبناني إلى حفظ ماء وجهه عندما
يستضيف الوحدات األردني على ملعب السالم زغرتا في
المرداشية شمال لبنان اليوم في الجولة الخامسة من
منافسات المجموعة األولى في كأس االتحاد اآلسيوي.
وكان الوحدات قد اكتسح السالم  1-5في مباراتهما في
عمان.
ويتصدّر الوحدات المجموعة األولى بـ 7نقاط وبفارق
اإلصابات عن الوحدة السوري الذي يلتقي مع النهضة
العماني الثالث بـ 6نقاط وال��س�لام راب��ع�ا ً بـ 3نقاط.
وسيغيب ع��ن ال��وح��دات ح��ارس��ه ال��دول��ي عامر شفيع
والعب الوسط أحمد إلياس بداعي اإليقاف بعد حصولهما
على البطاقة الحمراء في لقاء الفريق األخير الذي انتهى
بالتعادل مع الوحدة السوري  .1-1ويمتلك بطل كأس
لبنان السابق المق ّومات الكبيرة على أرضه وبين جمهوره
وأب��رز عناصره التشيكي بيتر تراب وآغ��وب دونابديان
والهدّاف األرجنتيني لوكاس غاالن.
وفي المجموعة ذاتها ،تنتظر فريق الوحدة السوري
في مدينة بريمة العمانية مواجهة مصيرية مع النهضة
العماني .ويأمل الوحدة شريك الصدارة مع الوحدات
األردني ( 7نقاط) وكما يقول مدربه رأفت محمد في حسم
تأهله إلى الدور الثاني من المسابقة ،فالفوز أو التعادل
يأتي في مصلحة الفريق السوري الذي سيخوض مباراته
األخيرة في المجموعة مع السالم اللبناني رابع المجموعة
( 3نقاط) .وك��ان الوحدة خسر في الجولة األول��ى أمام
النهضة في البريمة  .2-1وقد يتأجل الحسم إلى الجولة
األخيرة التي سيلتقي فيها أيضا ً الوحدات مع النهضة.

المؤتمر الصحافي

وشدد الهولندي بيتر مندرتسما مدرب السالم واألردني
عبد الله أبو زمع مدرب الوحدات على أهمية الفوز في
مباراتهما ،وتحدث مدرب السالم عن استعدادات فريقه،
مشيرا ً إلى أن المباراة ستكون مهمة ،وقال« :علينا أن نفوز
بها .وإذا نظرنا إلى المباراة األخيرة ضد النهضة ،فلقد
لعبنا بطريقة جيدة إنما الفريق فقد توازنه في الدقائق
العشر األخيرة لذا علينا التركيز على هذا الموضوع فال
خيار لدينا سوى الربح لنتأهل».

وردا ً على س��ؤال حول أسباب فقدان الفريق لقدرته
آخر  10دقائق وإذا ما كان ذلك سيتكرر أجاب مندرتسما:
«في الرياضة ال شيء مضمونا ً وكل ما علينا هو التركيز
والسعي إلى الربح ،ففي ال��دوري اللبناني يركز الفريق
ويعطي ما لديه ط��وال  90دقيقة ،ولكن في آسيا فإن
سرعة وضغط المباريات يؤثران في الالعبين ،فيصلون
إلى مرحلة يفقدون فيها التركيز في المباراة وهذه كانت
مشكلتنا في الدفاع حيث نتلقى هدفين أو ثالثة في دقائق
قليلة .غدا ً (اليوم) سنتنبه لهذا األمر قدر اإلمكان مع فريق
قوي والع��ب غائب هو عمر عويضة وهو العب مهم في
وسط الملعب ولكن أيضا ً لدينا العبون يمكنهم تغطية هذا
الغياب».
أما قائد السالم جان جاك يمين ،فقال« :إن التحضيرات
جيدة للمباراة وليس لدينا ما نخسره وليس أمامنا سوى
الربح ألنها آخر فرصة لنا للتأهل».
أما مد ّرب الوحدات عبدالله أبو زمع فاستهل كالمه شاكرا ً
النادي المضيف قائالً« :إن لقاء الذهاب مع السالم كان من
أجمل لقاءات المجموعة وكان فيه أهداف وأداء مميز ،كما
قدم السالم مستوى ف ّنيا ً ّ
يدل على إمكانات ممتازة ،وهذه
المشاركة األولى للسالم في المحافل اآلسيوية وهذا يعتبر
إنجازا ً له».
ّ
وأضاف« :إن المباراة ستشكل الفرصة األخيرة للسالم،
ومن هنا أهميتها بالنسبة له ،ما سيجعله في حالة منافسة
قوية وتقديم أفضل ما لديه للحفاظ على إحدى البطاقتين
لذا ستكون بالنسبة له مباراة مفتوحة وهجومية ،ولديه
إمكانات جيدة والعبون مميزون والمباراة على أرضه وبين
جمهوره وهو استطاع الفوز على فريق النهضة العماني».
واختتم ق��ائ�لاً« :بالنسبة لنا نحن نشعر بالنشوة
لحصولنا على بطولة ال���دوري ف��ي المملكة األردن��ي��ة
والحفاظ على اللقب للسنة الثانية على التوالي ،وهذا
أمر نأمل أن ينعكس إيجابا ً على العبينا .ونحن وضعنا
هدفا ً قبل التصفيات أن يكون مركزنا هو األول في هذه
المجموعة».
أما قائد فريق الوحدات محمد أبو نبهان فقال« :إننا
نضع نصب أعيننا الفوز في المباراة ونأمل ذلك .وفريق
السالم ليس فريقا ً سهالً وستكون مباراة تنافسية على
أرضه وبين جمهوره».

الكويت في بيروت لمواجهة النجمة
وص��ل��ت إل��ى ب��ي��روت أم��س بعثة
نادي الكويت لمواجهة فريق النجمة
ي��وم غ �دٍ ،على ملعب صيدا البلدي،
ضمن الجولة الخامسة من المجموعة
ال��راب��ع��ة ل��ك��أس االت��ح��اد اآلس��ي��وي
لكرة القدم التي تشهد لقا ًء ثانيا ً بين
الجيش السوري والرفاع البحريني.
وسيسمح للجمهور بمتابعة المباراة
اآلسيوية ،بعد سماح القوى األمنية
بذلك.
ويتصدّر الجيش المجموعة بـ10
نقاط ،يليه الكويت بـ 7نقاط ،ثم الرفاع
بـ 4نقاط فالنجمة بنقطة واحدة.
وواصل النجمة استعداده لمالقاة
ضيفه الكويتي وت���درب أم��س على

ملعبه ،بإشراف المدرب األلماني ثيو
بوكير ،وبمشاركة جميع الالعبين.
ويع ّول النجمة على الفوز حفاظا ً
على معنويات الالعبين ،وال سيما
بعد تأهّ له إلى نهائي كأس لبنان على
حساب شباب الساحل  ،1-3السبت
الماضي.
وسيستفيد بوكير من المباراتين
اآلس��ي��وي��ت��ي��ن األخ��ي��رت��ي��ن لمتابعة
تحضير الفريق لالستحقاقات المحلية
المقبلة واستعادة التوازن.
وت��درب الكويت أم��س على ملعب
النجمة ف��ي ال��م��ن��ارة ،وه��و يسعى
لحصد النقاط الثالث لحسم تأهله إلى
الدور الثاني .ويطمح الكويت لتكرار

فوزه العريض ذهابا ً  1 – 4في شباط
الماضي.
من ناحية ثانية ،سيعقد االجتماع
ال��ف��ن��ي ال���ي���وم ،ف��ي ف��ن��دق «غ��ول��دن
توليب» مقر إقامة الفريق الضيف،
برئاسة مراقب المباراة الفلسطيني
علي جبريل ،وبحضور مراقب الح ّكام
اإلي��ران��ي مومبيني ه��داي��ات .ويلي
االجتماع الفني المؤتمر الصحافي
للفريقين ظهراً.
ويقود المباراة طاقم ح ّكام أردني
بقيادة محمد موسى خلف أبولوم،
يعاونه أحمد مؤنس ن��ادي ال��روال
ويوسف إدريس حسن الجراورة ،إلى
أحمد يعقوب ابراهيم حكما ً رابعاً.

قمة النجمة والأن�صار الأحد المقبل
ح���دد االت���ح���اد ال��ل��ب��ن��ان��ي لكرة
ال��ق��دم ال��ث��ال��ث م��ن أي����ار ،م��وع��دا ً
للقمة التقليدية لكرة القدم اللبنانية
ب��ي��ن األن���ص���ار وال��ن��ج��م��ة ،وق���رر
إقامتها على ملعب صيدا البلدي،
ض��م��ن ال��ج��ول��ة  21م���ن ال����دوري
اللبناني.
وتح ّولت المباراة إل��ى تحصيل
حاصل ،بعدما فقد الفريقان أملهما
ف��ي المنافسة على لقب ال���دوري،
الذي حسمه العهد قبل جولتين من
نهايته.
وك��ان النجمة ف��از ذه��اب �ا ً  2ـ 1
في التاسع من تشرين الثاني علي
ملعب صيدا ،وسجل للنجمة عباس
ع��ط��وي ومحمد ق��اس��م ،ولألنصار
أبيدي برينس.

وسيحمل «الديربي» بين الجارين
اللدودين الرقم الـ 61بينهما ،وفاز
األنصار  20مرة والنجمة  17مرة
وت��ع��ادل الفريقان  23م��رة .وه��ذا
اللقاء الـ 108في مجمل المباريات
الرسمية وال��ودي��ة بينهما ،وف��از
األن��ص��ار  41م���رة ،وال��ن��ج��م��ة 36
م��رة ،وت��ع��ادل الفريقان  30م��رة.
وس��ج��ل الع��ب��و ال��ف��ري��ق «األخ��ض��ر»
 115هدفا ً مقابل  112لمهاجمي
«النبيذي».
م��ن جهة ث��ان��ي��ة ،أن���زل االت��ح��اد
غ��رام��ة ج��دي��دة ب��األن��ص��ار بإلزامه
دف��ع مبلغ  6ماليين ليرة ،لشغب
جمهوره في المباراة مع طرابلس
بكأس لبنان ،كما أوقف العب وسطه
أمير لحاف مباراتين.

وأوقف االتحاد االداري في نادي
طرابلس ب�لال الحسين عن العمل
اإلداري ومنعه من دخ��ول األماكن
المخصصة ل��ل��ج��ه��ازي��ن اإلداري
والفني المرافقين للفريق والمنصة
الرئيسية مدة شهر.
وأذاع االتحاد برنامج مباريات
الجولة  21من الدوري على الشكل
التالي:
السبت  2أيار:
النبي شيت ـ العهد (النبي شيت)
التضامن ـ الراسينغ (صور)
األحد  3أيار:
األخاء ـ الغازية (بحمدون)
الساحل ـ السالم (العهد)
طرابلس ـ الصفاء (طرابلس)
األنصار ـ النجمة (صيدا)

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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12

2
3
4
5
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1عالمة تحليل نفساني نمساوية إفترضت نشأة «أنا»
منذ الوالدة وظهور عقدة أوديب في وقت مبكر
2 .2دولة إتحادية في أوقيانيا ،مرض
3 .3للنفي ،ظلم ،نداعب
4 .4دولة أميركية ،ضربت بالحجارة
5 .5مملكة عربية قديمة ،خالف ع ّزتها
6 .6إشترعا ،لباس ،مدينة فرنسية
ّ 7 .7
ينظم ،دولة أوروبية
8 .8ضمير متصل ،أول الصباح ،بيت
9 .9ما يتجمد على األرض وفي البرادات من الماء ،وبّخوا
1010دولة أوروبية ،لوم
1111رأس القوم ،مدينة إيطالية
1212عسل ،قطع ،وطأ على

1 .1ثاني نهر جليد في العالم ،عمر
2 .2يرافق ،مدينة أميركية
3 .3لحس ،ع ّزت ،ضربا بالسوط
4 .4بركان مشتعل في إيطاليا ،نهتم باألمر
5 .5نرغب بها ،ما أدين به لآلخرين
6 .6قرية لبنانية ،وافقنا الرأي
7 .7جميع ،بحيرة شاطئية في رومانيا على البحر األسود،
رفضت األمر
8 .8طري الملمس ،فاكهة صيفية ،أح ّل محل
9 .9أطلب منه فعل األمر ،جزيرة بريطانية
1010أجلس برفقة ،خالف قريب
1111نعقد ضميرنا على فعل األمر ،من األحجار الثمينة
1212يحاول نيل األمر بحيلة ما ،مدينة فلسطينية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،541238796 ،378496251
،712345689
،926157834
،653981427
،894762513
،437829165
،269514378
185673942

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1جان جاك روسو  ) 2وديان،
ناربون  ) 3هر ،مان ،الخم  ) 4ريال
مدريد ،ال  ) 5اسس ،لما ،يأتي ) 6
المسيه ،ابل  ) 7صلحت ،اام ،عدن

 )8قس ،اي ،لساني  ) 9لندندري،
ي��ب��دأ  ) 10ي��و ،ت��وال��ي��ا ،ب��م ) 11
سبوني ،جبران  ) 12اي��ار ،تين،
ينح.
عموديا:
) 1جوهر الصقلي  ) 2ادريس

السنوسي  ) 3ن��ي ،اسمح ،با ) 4
جامل ،ستانتور  ) 5انامل ،يدون )6
ندمهاظ ،رايت  ) 7رن ،را ،اليل ) 8
والي ،امس ،يجن  ) 9سراديب ،اياب
 ) 10وبخ ،العنب ،ري  ) 11ومات،
ديدبان  ) 12ان ،ليون ،امنح.

 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).

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).
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6

6

7

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).

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).

